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وبالقرب من املجمع  بناية املركز الثقايف 

التابع لГлавУпДК، واملجمع الريايض 

 »Премьер-Спорт« العالجي

وحقل للعبة الغولف وغري ذلك من منشآت 

البنى التحتية. وبالقرب من املوقع يجري 

تشييد محطة لخط املرتو »سولنتسفسكايا« 

ومن املتوقع افتتاحها يف نهاية عام 2016. 

وهو ما يجعل اإلقامة يف املجمع مريحة  من 

وجهة نظر التنقل واملواصالت.

و بالقرب من املجمع السكني، مباين املكاتب 

لГлавУпДК، وهو ما يشكل معه 

»حيا دبلوماسيا« يشبه اىل حد كبري، الحي 

املامثل يف شارع ميتنايا وكذلك يف شارع 

كوتوزوفسيك بروسبكت مبوسكو، حيث يستطيع العمالء ايجار املكتب واملسكن يف  

املباين ذات االغراض الوظيفية املختلفة،  وهو ما يسمح توفري الوقت من خالل عدم 

هدره عىل الطريق من املنزل إىل العمل والعودة.

وبدون شك يسمح تشييد مثل هذه »االحياء الدبلوماسية« باملساهمة يف نجاح عمل 

البعثات الدبلوماسية واملكاتب القنصلية واملنظامت الدولية، ووسائل اإلعالم األجنبية 

التي تقع دائرة محط االهتامم الكبري من جانب املديرية العامة لشؤون السلك 

الدبلومايس يف الخارجية الروسية.

املزيد من املعلومات يف املوقع www.updk.ru  او بالهاتف رقم  4957703535 7+
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ومن املتوقع انه يف عام 2017  سيوضع قيد االستثامر مجمع سكني من 9 طوابق من فئة 

»درجة األعامل« مخصص لسكن العاملني يف البعثات االجنبية وهو يف شارع موسفيلموسكايا 

مبوسكو. ويف القريب العاجل ستبدأ عمليات تجهيز و تشطيب املبنى .

واملجمع مجهز بنظم الهندسة واالتصاالت الحديثة جدا لضامن ودعم الحياة واألمن. ويف 

الطابق االول من املبنى سيقام مركز لتواجد األطفال خالل النهار ومساحات لالستخدام الحر. 

ويف املبنى سيقام مرآب ومواقف للسيارات تحت األرض من ثالثة طوابق مع مغسلة  

للسيارات.

والشقق يف املبنى  تضم غرفة واحدة وغرفتني وثالث غرف مبساحة من 44 اىل 100 مرت 

مربع، وستجهز بأثاث للمطبخ مع االجهزة الكهربائية املنزلية املدمجة.

ويقع املجمع يف الدائرة اإلدارية الغربية مبوسكو بني شارعي ميتشورينسيك 
بروسبكت وكوتوزوفسيك بروسبكت حيث يوجد عدد كبري من السفارات. وعىل 

الجانب الرشقي من املجمع   محمية »وادي  نهر سيتون«. ومن بني مشاهد 
املنطقة كنيسة الثالوث املقدس يف »ترويتسه غولينشيفه« التي يعود تاريخها إىل 
القرن السادس عرش. ويف املنطقة يقع املبنى الرئييس لجامعة موسكو الحكومية 
.»Мосфильм« وكذلك مباين رشكة االستوديوهات السينامئية )МГУ(
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–املديرية العامة لشؤون السلك الدبلومايس لوزارة الخارجية الروسية  

)ГлавУпДК( تعرض مرشوعا جديدا – مجمعا سكنيا للممثليات والبعثات 

الدبلوماسية يف شارع موسفيلموسكايا مبوسكو

املجال األسايس يف نشاط مديرية شؤون السلك الدبلومايس يف الخارجية 
الروسية، يعترب ضامن وتوفري املكاتب  لعمل املمثليات والبعثات الدبلوماسية واملساكن 

القامة موظفيها،  وكذلك توفري العقارات لإليجار للرشكات واملنظامت واملؤسسات 

األجنبية والروسية. و تحت ترصفГлавУпДК  مجموعة من املباين التاريخية 

وكذلك بنايات للسكن واملكاتب.

وتجدر اإلشارة إىل أن املواقع العقارية التابعة للمديرية العامة تتوزع بشكل مثري  
عىل خارطة العاصمة موسكو وهي تتوسع باستمرار نتيجة لتشييد مبان جديدة 

وحديثة تتكيف مع االحتياجات املتغرية للمستأجرين.

انجاز اعامل تجهيز واجهة املبنى يف نوفمرب 2016.
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له  فان هذا   ، (25) الدويل»  القانون  االعتامد عىل  العاملية من خالل  التحديات 

عالقة مبارشة مع «االتجاه الرشقي» يف السياسة الخارجية الروسية، الذي رسمه 

إنسان فذ الشخصية.

�

انعطاف روسيا  اهمية  برمياكوف سياسيا حكيام وناضجا، وشدد عىل  كان  لقد 

بوجهها نحو منطقة آسيا واملحيط الهادئ، وكان يدرك بعمق رضورة وجود سياسة 

خارجية متوازنة واسرتاتيجية اقتصادية خارجية متزنة يف دولة مثل دولتنا. قال 

برمياكوف: «إن قوة سياستنا الخارجية تكمن يف الشمول االقىص ملختلف الدول، 

وخصوصا يف تطوير العالقات مع الدول اآلسيوية. بوجود هذه البنية سيكون من 

األسهل لنا التعامل مع الغرب» (26).

وليس من قبيل املصادفة ان برمياكوف قال يف خطابه العلني االخري يف يناير عام 

2015، يف اجتامع «نادي مريكوري» العبارة التالية: «هل ميكن أن نتحدث عن 

إعادة توجيه روسيا إىل الرشق؟ الجواب: ال، األمر ليس كذلك. روسيا تريد تطبيع 

العالقات مع الواليات املتحدة وأوروبا، ولكن لن يكون من الحكمة بتاتا تجاهل 

التعاون  الداخلة يف مجلس»  االخرى  والبلدان  للصني  املتزايدة برسعة  االهمية 

االقتصادي آلسيا واملحيط الهادئ».

ميكن اعتبار هذه الكلامت مبثابة الوصية السياسية لربمياكوف.

املراجع:
1. مذهب السياسة الخارجية لالتحاد الرويس//النرشة الدبلوماسية. طبعة خاصة. 1993. يناير. ص 3.

2. املرجع نفسه. ص 5.
3.  ايفانوف ف. يفغيني برمياكوف ومكان روسيا يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ// 

http://alipina.viperson.ru/articles/evgeniy-maksimovich-primakov-i-mesto-rossii-v-atr//
4. بانوف أ. حول اليابان. مقاالت ودراسات دبلومايس. اوملا ميديا غروب. 2014. ص415.
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من أجل تعزيز العالقات الودية بني دول الجوار والنضال املشرتك ضد االرهاب 

واالنفصالية والتطرف، زخام غري مسبوق يف الوقت الراهن. وهي تغتني باتجاهات 

ومواضيع جديدة يف نشاطاتها مثل التصدي لخطر املخدرات والتعاون االقتصادي 

املتعدد األطراف وهي تكتسب كذلك األعضاء الجدد. تم اتخاذ القرار بشأن قبول 

الهند وباكستان يف منظمة شنغهاي للتعاون، وهو ما يعد بتغري املشهد اإلقليمي 

بشكل جذري. وهناك أكرث من عرش دول حصلت عىل صفة املراقب يف املنظمة أو 

عىل صفة رشكاء بالحوار، وبشكل عام باتت «ارسة املنظمة» تضم 18 دولة. وينمو 

بشكل مطرد اهتامم دول املنطقة باملنظمة املذكورة.

وروسيا كقوة نووية، وكعضو دائم يف مجلس األمن الدويل تتحمل مسؤولية خاصة 

عن صون السلم واألمن الدوليني. يف هذا الصدد، ال ميكن إال أن يثري قلقنا وجود 

بؤر توتر حادة يف منطقة اسيا واملحيط الهادئ عىل خلفية انعدام الثقة وعدم 

وجود منظومة امن مضمونة ومنظمة بشكل قانوين.

ولهذا السبب بالذات تدعو بالدنا بشدة اىل تشكيل بداية جديدة لألمن يف هذا 

الجزء من العامل، خالية من أيديولوجية املواجهة ولصالح تكوين يف منطقة اسيا 

واملحيط الهادئ رصح شامل ومنفتح لألمن والتعاون عىل أساس مبادئ القانون 

الدويل والثقة املتبادلة واحرتام مصالح كل االطراف مع عدم استخدام القوة أو 

التهديد باستخدام القوة، وتسوية املنازعات بالوسائل السلمية. لقد تم يف اواسط 

التسعينيات تنظيم افضل منوذج للعالقات يتضمن هذه املتطلبات بشكل دقيق.

املبادرة  وبكني  2010 عن موسكو  عام  التوجهات صدرت يف  مع هذه  ومتاشيا 

الروسية الصينية املشرتكة لتعزيز األمن اإلقليمي. وحازت الوثيقة عىل الدعم املبديئ 

من جانب الرشكاء يف آسيان واعترب ذلك كأساس إلطالق حوار يف غاية األهمية، 

يقوم به يف الوقت الراهن جميع املشاركني الرئيسيني يف اطار قمم رشق آسيا.

عندما يقال إن برمياكوف «قام بقوة وبشكل خالق بالرتويج ألجندة إيجابية يف 

عىل  ردود  عن  للبحث  الجامعية  الجهود  بناء  يف  وساعد  الدولية،  الشؤون 
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باأليديولوجية صدرت عن بعض العلامء الذين فقدوا االرتباط بالحياة، فهي اليوم 

اخذت تفتح لنفسها الطريق عىل خلفية املحاوالت العقيمة من جانب الغرب 

الذي فقد هيمنته إلبقاء العامل بأي وسيلة تحت سيطرته.

التكامل األورايس املتعدد املستويات صدرت عن  وتجدر اإلشارة إىل أن مقولة 

برمياكوف قبل فرتة طويلة من استحواذها لعقول العلامء والسياسيني اآلخرين. 

لقد كان عىل قناعة تامة بأن فرز «النواة التكاملية» يف هذه العملية، تعد مهمة 

رضورية وحتمية. وأكدت الحياة ذاتها عىل صحة استنتاجه: يف 1 يناير 2015 تم 

.EAEC تأسيس االتحاد االقتصادي األورايس

وكان برمياكوف أول من أعلن عن إمكانية التعاون بني روسيا والصني والهند. وهو 

أمر مل يكن أحد يصدقه يف البداية. لكن فكرة «الثاليث» بعد ذلك بفرتة قريبة، يف 

نهاية التسعينيات، تحققت عىل شكل آلية الحوار الثاليث «ريك» (الحروف األوىل 

يف أسامء الدول الثالث).

ميالد  عيد  مبناسبة  نظمه  الذي  لذلك يف شعره  بالتطرق  وقام سريغي الفروف 

برمياكوف الثامنني:

«وأما املثلث الشهري – بكني ونيودلهي وموسكو؟

يف البداية بدت الفكرة تحريضية ولكن ها هي «الرتويكا» – هنا حية ترزق»

ولكن «الرتويكا» اعطت دفعة قوية لعمليات اكرب وأوسع. يف عام 2006، يف األفق 

الدويل الح منتدى جديد واعد، حصل عىل أسم «بريك» بعد انضامم الربازيل. ويف 

عام 2011، مع انضامم جنوب أفريقيا، تحول إىل بريكس. وهذه املجموعة تعترب 

اليوم من املنظامت التي تتطور برسعة ودينامية كبرية وبات لها تأثري كبري عىل 

السياسة العاملية، وعىل االدارة العاملية وإصالح العالقات االقتصادية الدولية.

وخالل العقد املايض تغريت وإىل حد كبري أحدى التجمعات التي ساهم برمياكوف 

وأنصاره يف تكوينها – «خاميس شانغهاى»، التي تحولت يف عام 2001 اىل منظمة 

شنغهاي للتعاون SCO. لقد اكتسبت هذه املنظمة االقليمية الفتية التي تأسست 
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مع اسرتاليا ونيوزيلندا – يف اسيم. وكدليل عىل التقييم العايل من املجتمع اإلقليمي 

ملشاركتنا الفعالة يف شؤون آسيا واملحيط الهادئ تم إعطاء روسيا حق استضافة 

قمة ابيك يف فالديفوستوك يف عام 2012.

وتكمن قيمة التعاون مع بلدان آسيا واملحيط الهادئ بالنسبة لروسيا يف حقيقة أننا 

نعلق عىل ذلك امال كبرية بخصوص االنتعاش االجتامعي واالقتصادي للمناطق روسية 

يف سيبرييا والرشق األقىص. وبعد االجتامع الخاص بالنظر يف مجموعة املسائل املتعلقة 

بذلك الذي عقد برئاسة الرئيس الرويس يف يوليو 2010 يف خاباروفسك، متت صياغة 

برنامج عمل شامل لتعزيز مواقف روسيا يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ.

ويجب القول إنه تجري هناك تغريات هائلة يف السنوات االخرية. ولقد وصف 

فالدميري بوتني تنمية الرشق األقىص «مهمة أولوية لروسيا خالل كل القرن الحادي 

والعرشين». ويهدف «االتجاه الرشقي» للمساعدة يف حل هذه املهمة.

�

ومن نافل القول إن برمياكوف ترك أرثا نظريا ضخام ويبدو واضحا االن ان تنبؤاته 

البصرية أخذت فعال تتحق عىل ارض الواقع. ويف حديث له يوم 2 يوليو 2015 خالل 

أمسية أقيمت إلحياء ذكرى بطريرك دبلوماسيتنا يف وزارة الخارجية الروسية، قال 

سريغي الفروف: «يعترب يفغيني برمياكوف بدون مبالغة مؤلف االتجاهات الرئيسية 

لعقيدتنا يف السياسة الخارجية، التي تحافظ عىل آنيتها عىل مدى عقدين من الزمن 

تقريبا وتبقى صالحة. أوال وقبل كل يشء، الحديث يجري عن نهج سيايس خارجي 

مستقل للبالد وانفتاحها عىل التعاون مع أي دولة أخرى أو مجموعة من الدول 

عىل اساس املساواة وعىل أساس االحرتام املتبادل واملنفعة املتبادلة» (24).

العامل  عقيدة  املفهومية يف صياغة  األولوية  تعود  لربمياكوف  أن  وذكر الفروف 

املتعدد األقطاب، والتي غالبا ما تسمى وبحق «مببدأ برمياكوف». وإذا كانت هذه 

فكرة طوباوية مشبعة  املايض  القرن  من  التسعينيات  يف  للبعض  تبدو  الصيغة 
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الخارجية وجه  وزير  منصب  اىل  انتقاله  ومع  البداية.  يكن سوى  مل  لكن هذا 

برمياكوف االهتامم الشديد تجاه العمليات الجارية يف مجال التكامل اإلقليمي.

ومن األهمية مبكان أن نالحظ أن روسيا ومع قيامها قبل عقدين من الزمن ببناء 

التعاون الفعال مع جريانها الرشقيني ومع مراكز القوى اإلقليمية، قامت بشكل مطرد 

بالعمل لالنضامم اىل عمليات التعاون املتعدد األطراف يف منطقة آسيا واملحيط 

الهادئ. ويف عام 1996، أصبحت بالدنا طرفا يف منتدى آسيان االقليمى لشؤون األمن. 

ويف الوقت نفسه وتحت توقيع وزير الخارجية الرويس برمياكوف تم ارسال خطاب 

مع االعراب عن االستعداد لالنضامم اىل املنتدى «آسيا – أوروبا» (اسيم). وامتدت 

عملية االنضامم إىل هذا االتحاد عىل مدى 15 عاما ولكن يف النهاية متت بنجاح.

ويف عام 1998، متكنت روسيا و»بعد معاناة طويلة وجهود الدبلوماسية» (وفقا 

لتعبري برمياكوف) من دخول منتدى «آسيا واملحيط الهادئ للتعاون االقتصادي». 

وقام برمياكوف بنفسه بتمثيل روسيا يف أول مشاركة لبالدنا بقمة املنتدى املذكور 

يف اكتوبر عام 1998 يف كواال ملبور، عىل الرغم من أنه كان من املفرتض أن يشارك 

فيها الرئيس يلتسني.

جاء يف مذكرات برمياكوف: «يف 16 أكتوبر 1998، ألغى الرئيس رحلته اىل ماليزيا، 

حيث كان من املقرر أن يشارك يف قمة منطقة آسيا واملحيط الهادئ. وكان من 

املفرتض ان تشارك روسيا يف هذا االجتامع ألول مرة بعد أن تم قبولنا اخريا يف 

منتدى آسيا واملحيط الهادئ للتعاون االقتصادي. وبدال من رئيس الدولة سافرت 

لحضور القمة يف ماليزيا» (23).

 ،2002 الحكومة. يف عام  للعمل يف  برمياكوف  انتقال  بعد  الخط،  واستمر هذا 

آسيا،  يف  الثقة  بناء  واجراءات  التفاعل  ملؤمتر  االوىل  القمة  يف  روسيا  شاركت 

وأصبحت أحد املشاركني يف الحوار حول التعاون يف آسيا. و يف عام 2004، انضمت 

انضمت (مع   2010 آسيا، ويف  والتعاون يف جنوب رشق  الصداقة  اىل معاهدة 

الواليات املتحدة) اىل قوام املشاركني يف قمم رشق آسيا EAS، ويف الوقت نفسه 
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ويجب القول إن االهتامم مبسائل الدبلوماسية املتعددة األطراف يف منطقة آسيا 

واملحيط الهادئ قد ولد لدى برمياكوف منذ فرتة طويلة، عندما كانت البنى اإلقليمية 

األوىل ال تزال تتخذ الخطوات االبتدائية عىل طريق قيامها. واعتقد ان برمياكوف تنبأ 

مبستقبل كبري للمنظامت واملحافل املتعددة األطراف يف تلك املنطقة. يف منتصف 

الثامنينيات من القرن املايض كان بني املنظامت – يف شكل «املسار الثاين» – مجلس 

التعاون االقتصادي يف املحيط الهادئ. و أصبح برمياكوف رئيس الوفد الرويس اليه.

�

وال تزال موجودة ذكريات الزمالء حول العمل يف هذا املنتدى: «بقيت عالقة يف 

أذهان املشاركني يف اجتامع مجلس التعاون االقتصادي ملنطقة املحيط الهادئ، 

الذي عقد يف أوساكا يف مايو 1988، الكلمة القوية التي ألقاها برمياكوف عىل 

مدى 5 دقائق وفيها قدم االتحاد السوفييتي كدولة إقليمية كاملة الحقوق مع 

مصالح متشعبة ونوايا ذات طابع بناء» (21).

التعاون  السوفيتية لشؤون  القومية  للجنة  كأول رئيس  برمياكوف  انتخاب  وتم 

االقتصادي آلسيا واملحيط الهادئ. ويجب القول إن اللجنة تشكلت مببادرته يف عام 

1988 ومهدت الطريق لعضوية روسيا يف مجلس «آسيا واملحيط الهادئ للتعاون 

االقتصادي». «وبالذات وفقا ألسلوب برمياكوف تم، وعىل الفور، بخطوة عملية 

عاجلة، تنظيم زيارة رسيعة ملجموعة العمل من الجنة القومية السوفيتية لشؤون 

ويوجنو  بالغوفيشتشينسك،  اىل  الهادئ  واملحيط  آلسيا  االقتصادي  التعاون 

ساخالينسك، وفالديفوستوك، وخاباروفسك. وعقد خالل ذلك الكثري من اللقاءات 

العملية وجرى الحوار الرصيح مع قادة االقاليم ومدراء املؤسسات والعلامء. ويف 

خريف عام 1988، عقد يف فالديفوستوك التي كانت يف تلك الفرتة مدينة «مغلقة» 

لقاء دويل غري مسبوق من حيث عدد املشاركني وذلك تحت عنوان منطقة «آسيا 

واملحيط الهادئ: حوار والسالم والتعاون» (22).
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األهلية.  الحرب  فوىض  يف  البالد  انحدرت  ومعها  األفغاين  الدميقراطي  الشعب 

واستوىل املجاهدون عىل كابول، ولكنهم طردوا من هناك بعد وقت قريب من 

قبل العب خطري جديد يف الساحة األفغانية – حركة «طالبان». وعمليا توقف 

تطوير العالقات الروسية األفغانية لبعض الوقت.

ويتذكر املختص الرويس املعروف بالشؤون األفغانية والدبلومايس البارز كوناروفسيك 

انتقاله اىل  أن برمياكوف خالل فرتة توليه منصب وزير الخارجية ومن ثم بعد 

وظائف اخرى كان يويل دامئا موضوع أفغانستان أكرب قدر من االهتامم.

«يف فرباير 2002، التقيت مع برمياكوف، الذي شغل حينذاك منصب رئيس غرفة 

التجارة والصناعة الروسية، عشية توجهي إىل كابول كسفري لروسيا يف أفغانستان. 

وخالل اللقاء رسد برمياكوف رؤيته للوضع يف أفغانستان ما بعد طالبان والحالة 

حول هذه الدولة. ومن الجدير بالذكر أن تقديراتنا تطابقت إىل حد كبري وكان 

ذلك بالنسبة يل دافعا قويا وملهام قبيل العمل يف الظروف املعقدة للغاية التي 

تكونت يف افغانستان. وخالل عرضه ألفكاره أظهر برمياكوف ليس فقط اتساع 

اسرتاتيجية  رؤية  بل وكخبري مع  التفكري كمسترشق محرتف وكسيايس مخرضم 

للعمليات، وكشخص يدرك بعمق جوهر النزاع القائم يف تلك الدولة. ومن بني 

األفغان  البشتون  مع  واسعة  اتصاالت  إقامة  نصيحة  كانت  املحددة  نصائحه 

الرتكيز  الكايف) وعدم  الدعم  الفرتة  تلك  تنل يف  تكن  مل  فكرة  (وهي  وقادتهم 

يف  القومية  االقليات  عىل  السوفيتية  للتقاليد  وفقا  القدمية  بالطريقة  كاملعتاد 

شامل افغانستان ومنحها االفضلية يف التعامل. وحصلت من جانبه عىل الدعم 

والصناعة  التجارة  غرفة  افغاين يف  اعامل رويس  إقامة مجلس  لجدوى  الكامل 

التجاري  االقتصادي  التعاون  انعاش  بهدف  أخرى،  مشابهة  بنية  او  الروسية، 

واخراجه من حالة الجمود. وهذه الفكرة اكتسبت فعال شكال ملموسا يف خريف 

عام 2002، خالل زيارة وزير خارجية أفغانستان حينذاك عبد الله عبد الله اىل 

موسكو ولقائه مع برمياكوف».
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املضني عىل مدى سنوات طويلة الذي قام به الخرباء الروس والصينيون وساعد 

بكل ما بوسعه لترسيع انجازه.

1996 يف شنغهاي  أبريل  الخمس يف  الدول  التي حرضها رؤساء  القمة  وخالل 

ظهرت فكرة اجراء هذه اللقاءات من اآلن فصاعدا وعىل أساس منتظم. وهكذا 

الخمس من  الدول  اجتمع زعامء   1997 نشأت «خامسية شانغهاى». ويف عام 

أملاآتا بكازاخستان. وتجدر اإلشارة إىل أن  1998 يف  جديد يف موسكو ويف عام 

الرئيس الرويس يلتسني مل يتمكن من املشاركة يف قمة أملاآتا ولذلك ترأس الوفد 

الرويس، وزير الخارجية برمياكوف الذي قال: «روسيا ستكون املشارك األكرث نشاطا 

يف هذا املجموعة الخامسية» (19).

الوزير برمياكوف حينذاك جهودا  لقد بذل  الترصيح مل يكن مجرد كالم.  وهذا 

دؤوبة لتعزيز «خامسية شانغهاى». ومع حلول موعد قمة املجموعة يف بيشكيك 

يف عام 1999، بدأت عملية تكوين وتشكيل آليات العمل ملنظمة جديدة ولكن 

غري رسمية بعد. وخالل قمة دوشنبه يف عام 2000، تقرر إنشاء منظمة جديدة. 

ويف 15 يونيو 2001 وقع رؤساء الدول الخمس وأوزبكستان عىل إعالن تأسيس 

منظمة شانغهاى للتعاون.

وتعترب إيران احدى الدول التي تتمتع بصفة مراقب ىف املنظمة وهي احد املرشحني 

األكرث حظا لنيل عضوية هذه املنظمة كعضو كامل. ومن املعروف أن برمياكوف أكد 

يف مذكراته عىل أهمية طهران الخاصة كرشيك هام لروسيا. «إيران دولة مجاورة 

تربطنا معها عالقات املنفعة املتبادلة عىل مدى عدة عقود. هذه العالقات مل تنقطع، 

وشملت يف ذاتها ليس فقط العنرص االقتصادي القوي، وهناك تعاون سيايس بدأ منذ 

منتصف التسعينيات وخاصة حول املسائل التي يوجد للطرفني مصالح فيها» (20).

وعند الحديث عن دور برمياكوف يف تطوير التعاون مع الدول اآلسيوية، ال يجوز 

عدم التحدث عن أفغانستان. بعد انسحاب القوات السوفيتية من تلك الدولة يف 

فرباير 1989، بقي بعض االتزان هناك لفرتة ولكن بعد ذلك سقطت حكومة حزب 
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الهادئ لتحقيق االستقالل، والدفاع عن سيادتها ضد العدوان األجنبي، وإنشاء 

الضخمة  السوفيتية  املساعدات  وبفضل  كبري  حد  وإىل  هناك.  الحديثة  الدولة 

بالذات تم وضع أساس الصناعة الحديثة يف الصني والهند وفيتنام والوس وكمبوديا 

وإندونيسيا ومنغوليا وميامنار وبنغالديش وأفغانستان. وتم إعداد الهيكل االسايس 

للنخبة املثقفة املبدعة والفنية الهندسية لهذه الدول، يف الجامعات السوفياتية أو 

عىل يد الخرباء واملختصني السوفيت الذين تم إرسالهم ملساعدة هذه البلدان يف 

آسيا. ويجب القول طبعا إن السياسة السوفياتية تجاه البلدان اآلسيوية كانت 

تقوم طبعا عىل أساس إيديولوجي إىل حد كبري، ولكنها كانت مطردة ونزيهة.

ثم جاءت األوقات الصعبة بالنسبة لبالدنا وانعكس ذلك سلبا عىل النشاط الرويس يف 

هذا الجزء من العامل. ومع ذلك، منذ النصف الثاين من التسعينيات اخذ التعاون مع 

الرشكاء يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ يكتسب طبيعة مختلفة نوعيا، طبيعة السياسة 

الهادفة واملنهجية املوجهة إىل التطوير األولوي للتعاون الشامل واملتعدد األوجه.

وبعد تطبيع العالقات مع الصني يف عام 1989 بدأ التقارب املكثف بني بلدينا عىل 

أساس تناغم املصالح الحقيقية واملنفعة املتبادلة وتسوية املشاكل العالقة التي 

ورثناها من املايض. وأدى ذلك يف عام 1996 لتشكيل رشاكة اسرتاتيجية بني روسيا 

الجوار  معاهدة حسن   ،2001 عام  يف  سنوات،  بعد خمس  التيعززتها  والصني 

والصداقة والتعاون.

�

غري  االتفاقيتان  أصبحت  الجديدة،  العالقات  هذه  من  مستمدة  وكمشتقات 

املسبوقني بني روسيا والصني وكازاخستان وقريغيزستان وطاجيكستان. يف أبريل 

1996 تم التوقيع عىل اتفاقية حول تعزيز الثقة يف املجال العسكري يف املنطقة 

الحدودية، ويف أبريل 1997 عىل اتفاق بشأن التخفيض املتبادل للقوات املسلحة 

واالسلحة يف املنطقة الحدودية. ومن جانبه قدر برمياكوف عاليا العمل الشاق 
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وتيرس تنظيم الربوفة مرة واحدة فقط وقبل يوم واحد من الحفلة. وكانت تلك فعال 

أمسية رائعة نادرة ال تنىس بالنسبة لجميع املشاركني. تجمعوا يف غرفة وزيرة الخارجية 

االمريكية يف جو عائيل تقريبا. وجلس برمياكوف يف كريس وجلست أولربايت مع 

قدميها عىل أريكة، وخالل كل املساء رددا األغنية املعروفة مع كلامت جديدة مع 

االلتهاء بني الحني واالخر حولهام مبزحة ما أو حديث ما. ووفقا لشهود العيان، يف 

البداية كان االمر صعبا بعض اليشء ولكن يف اليوم التايل، عىل الخشبة، حدثت معجزة 

– جرى الغناء الثنايئ بشكل سلس مع انسجام واضح بني الوزيرين!

األلغام  «حقل  كتابه  يف  «التحفة»  هذه  عن  مفرط  بشكل  برمياكوف  وتحدث 

مع  أولربايت  مادلني  غنت   – هنغاريا  اىل صفوفه  الناتو  «لقد ضم  للسياسة»: 

موسيقى برنشتاين «قصة الحي الغريب».

ومن جانبي رددت مع نفس املوسيقى: «وهذا أكرب خطأ» وصفق الجمهور الذي 

ضم كافة اعضاء الوفود» (18).

واليوم تحتفل الرشاكة بني روسيا وآسيان مبرور 20 عاما عىل قيامها وهي تنتقل 

خالل ذلك اىل آفاق مل تكن متوقعة سابقا. خالل القمة الثالثة السيان – روسيا يف 

اىل مستوى  العالقات  نقل  اتفاق حول  اىل  التوصل  تم  2016 يف سوتيش  مايو 

الرشاكة االسرتاتيجية. ونحن، بالطبع، ال ميكن يف هذه الذكرى السنوية إال أن نتذكر 

أن يفغيني برمياوكف كان يقف عند أصول حوار الرشاكة هذا.

املايض يف  القرن  التسعينيات من  اخرتاق وقفزة كبرية يف منتصف  وتم تحقيق 

العالقات الثنائية بني روسيا والعديد من دول جنوب رشق آسيا: فيتنام واندونيسيا 

وماليزيا وتايالند. وهذا ال يعني طبعا ان روسيا كانت تطور عالقاتها مع دول آسيا 

بشكل ضعيف يف العقود السابقة. االمر كان عىل العكس. لقد كان لدى االتحاد 

السوفيتي دامئا يف اسيا الكثري من الحلفاء واألصدقاء. وال يجوز ان ننىس ان االتحاد 

لشعوب  الوطني  التحرر  نجاح  يف  حاسمة  مساهمة  ساهم  بالذات  السوفيايت 

املنطقة من نري االستعامر، وقدم مساعدة كبرية للعديد من بلدان آسيا واملحيط 
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وقمت بكتابة النموذج االول للنص – باللغة اإلنجليزية وعىل شكل أشعار – وقدمناه 

لألمريكيني. وكان ذلك مبثابة تهكم سيايس حاد. وكام كان متوقعا عرض الزمالء من 

بالكامل. وبدأت عمليا مفاوضات  النص  الخارجية األمريكية إعادة كتابة  وزارة 

دبلوماسية كاملة عن طريق املراسلة، واستمرت عدة أشهر، وكنت خالل ذلك ارسل 

للزميل االمرييك اقرتاحاتنا وهو يعيدها يل مع التعديالت واملقرتحات املضادة.

وبعد مناقشة طويلة وصعبة نوعا ما، تم االتفاق أخريا عىل نص محدد. وذهبت 

مع النص إىل الوزير. وقال برمياكوف بجفاف: «حسنا، ما الذي قمت بكتابته؟» 

وأخذ ورقتي واخذ قلام بيده وحينذاك فكرت برعب يف نفيس: «إذا قام برمياكوف 

اآلن بتعديل ما تم االتفاق عليه بهذه الصعوبة فلن يكون هناك حتام اي عرض 

مشرتك مع االمريكان. لن نتمكن من جديد تنسيق املوضوع...» ولكن كلامت 

االغنية القت استحسان الوزير وطلب ادخال بعض التعديالت البسيطة فقط.

واآلن، كان من الرضوري التدرب عىل أداء النغم وكان من املفرتض أن يقوم بذلك 

الوزيران بالذات ويف هذا االمر بالذات كانت املفاجأة – برمياكوف واولربايت 

سيقوما عىل خشبة املرسح بشكل ثنايئ باداء نغم العشيقني! وتنفيذ «الربوفات» 

كان ميكن، بطبيعة الحال، فقط عند الوصول إىل مانيال.

ولكن حالة واحدة هامة سهلت املوضوع اىل حد كبري. كام هو معروف تكونت 

وكان  برمياكوف.  ويفغيني  أولربايت  مادلني  بني  جدا  طيبة  شخصية  عالقات 

برمياكوف يقدر فيها ليس فقط خصائصها املهنية بل واإلنسانية أيضا – «عدم 

وجود الكالم املنمق» و»السلوك الطبيعي الجذاب». وقيم برمياكوف عاليا كذلك 

الصفات الفنية لدى الرشيكة االمريكية. لقد كتب يقول وهو يتذكر الحفل الفني 

غري الرسمي بعد الدورة الرابعة للمنتدى االقليمى السيان يف يوليو 1997: «لقد 

الوفد  برفقة  ملبور،  كواال  مادلني يف  قامت  عندما...  بالتصفيق  القاعة  انفجرت 

االمرييك، بتقديم أغنية مادونا مع نص كتب بشكل بارع خصيصا حول السياسة 

الخارجية للواليات املتحدة!» (17).
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لقد ولدت فكرة «امسيات» آسيان يف وقت واحد تقريبا مع إنشاء املنتدى اإلقليمي 

ARF املوجود منذ عام 1994. والهدف من الحفالت املوسيقية التي تنجز وتختتم 

اعامل املنتدى هو االشارة اىل الطابع غري الرسمي للمناقشات يف إطار الرابطة.

وخالل االمسيات يقدم الوزراء واعضاء الوفود املقطوعات املضحكة والنكاث مع 

الرتكيز خالل ذلك عىل املسائل التي تواجه آسيان، فضال عن الخصائص الشخصية 

لبعض الحارضين واملشاركني وخاصة الطريفة منها.

وعادة يستعد الدبلوماسيون لتلك «االمسيات» بقدر من الجدية ال يقل عن جدية 

تحضريهم للجلسات واملباحثات. ويحرض املشاركون عادة معهم من بالدهم كل 

اللوازم الرضورية لالمسيات املذكورة مبا يف ذلك املالبس.

ويؤكد كل الذين حرضوا االمسيات السابقة عىل أن اداء الوفد الرويس يحظى دامئا 

لتهنئة  االداء  هذا  بعد  طابور طويل  الجمهور يف  يقف  ما  وغالبا  كبري.  بنجاح 

«الفنانني» من وزارة الخارجية الروسية بالنجاح. وكان يفغيني برمياكوف أول وزير 

رويس يشارك يف املقطوعات الفنية يف هذه االمسيات. وحدث هذا يف عام 1997 

يف كواال ملبور» (16).

املنتدى  لفعاليات  املرافقة  الفنية  «االمسيات»  شعبية  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

االقليمى السيان ازدادت عاما بعد عام. وشارك فيها الوفدان الرويس واألمرييك عن 

طيب خاطر للغاية وبصدق كبري. ويتذكر الدبلومايس الرويس الشهري واملسترشق أ. 

الخارجية  بوزارة  الثانية آلسيا  االدارة   1997-1999 ترأس يف  الذي  لسيوكوف، 

الروسية: «جاءتنا فكرة لتنظيم عرض مشرتك مع األمريكيني وهو امر ال سابقة له يف 

الدبلوماسية العاملية. ونالت الفكرة اعجاب وتأييد الرشكاء االمريكان.

وقررنا معا أن االساس الجيد للعرض ميكن ان يصبح مقطع من املرسحية املوسيقية 

املألوفة يف برودواى «قصة الحي الغريب». ولكن االمر مل يكن يف املوسيقى فقط. 

الرويس  الجانبني  لدى  االغاين وجعلها مسلية ومقبولة  تغيري كلامت  كان يجب 

واألمرييك. وهذا امر يدخل يف السياسة.
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الروسية تشهد ارتفاعا جديدا يف هذا مجال من السياسة الدولية. ويجب القول إن 

املفهوم الرويس حول «العامل املتعدد األقطاب» والنابع من سياستها لتوسيع نطاق 

رشكاء روسيا، يتالقى ويتناغم مع رغبة هذه الدول يف انتهاج سياسة أكرث استقالال 

عن الغرب، التي متنحها قدر اكرب من حرية املناورة االقتصادية والسياسية.

ويدل ويشهد عىل أن عالقاتنا اآلن يف ارتفاع، حتى التعداد البسيط للفعاليات التي 

متت واملخطط لها عىل نطاق مل يسبق له مثيل بني روسيا و اسيان، وكذلك روسيا 

ومنطقة آسيا واملحيط الهادئ، حيث تقع يف مركز االهتامم مسائل تعزيز التعاون 

وطبعا االقتصادي يف املقام األول. عىل سبيل املثال، تم عقد اول جلسة للجنة 

التعاون روسيا – آسيان (06-05 يونيو، مبوسكو)، واللقاء يف اطار حوار روسيا – 

رابطة  ومؤمتر  ملبور)،  كواال  يف  يوليو،   29) السيان  االقليمى  املنتدى  ىف  اسيان 

املصارف االسيوية (1 – 7 سبتمرب، يف موسكو)» (15).

التقليد الذي ظهر يف تلك السنوات، ونعني تنظيم  ومع اسم برمياكوف يرتبط 

حفالت فكاهية مصورة مبشاركة أعضاء الوفود الرسمية يف نهاية دورات املنتدى 

االقليمى السيان، وهي ظاهرة فريدة من نوعها حقا يف عامل الدبلوماسية. طبعا 

الجدية بل وحتى الرصامة ولكنه يف  الخارجي يف غاية  يبدو برمياكوف مبظهره 

الواقع، كان محبا كبريا للشعر وتأليف األغاين، وكتب أبيات شعرية رائعة وكان 

لقد اعجب كثريا  الفنية.  الهواة  املختلفة ويحب اعامل  الحكايات  يروي مبهارة 

بفكرة تنظيم االمسيات الدبلوماسية وساهم يف تحقيقها بشكل شخيص وحيوي.

يف تلك الفرتة ارشف مراسل وكالة «ريا- نوفوستي» م. تسيغانوف عىل تغطية 

السياسة الروسية يف جنوب رشق آسيا وأحداث اسيان. وىف أحد تقاريره كتب: 

«يجب القول إن لقاء وزراء خارجية بلدان آسيان والدول الرشيكة يعترب املنتدى 

الدويل الوحيد الذي خالله يقوم الدبلوماسيون ليس فقط مبناقشة القضايا الدولية 

الهامة ولكن يظهرون مهاراتهم يف مجال مختلف غري متوقع متاما:  واإلقليمية 

كموسيقيني وممثلني ومطربني.
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خاصة مسألة املحافظة عىل الدعم اإلنساين من البلدان األخرى وتطويره، وجذب 

االستثامرات األجنبية... وحل... مشاكل الطاقة الحادة يف البالد» (14).

�

ومبشاركة مبارشة من برمياكوف تم منح الزخم القوي غري املسبوق لحوار الرشاكة 

بني روسيا وآسيان، الذي علق يفغيني برمياكوف عليه اآلمال الكبرية. ويف أساس 

ذلك كان اليقني بأن آسيان تعترب املنظمة اإلقليمية هامة جدا، وان فلسفة هذه 

املنظمة ومصالحها قريبة بشكل موضوعي من روسيا ووانها تسعى بنفسها لتوثيق 

التعاون مع بالدنا.

ويف يوليو 1996، ترأس وزير خارجية روسيا وفد البالد اىل اللقاء الوزاري لرابطة 

آسيان يف جاكرتا، حيث تم بشكل رسمي تنظيم حوار الرشاكة بني روسيا والرابطة. 

وشارك الوزير كذلك يف االجتامع الوزاري لروسيا – اسيان واجتامعات املنتدى 

االقليمى السيان يف عام 1997 يف كواال ملبور ويف عام 1998 يف مانيال. وخالل هذه 

الفرتة تم التوقيع عىل الوثائق األساسية و تشكيل املؤسسات التي ال تزال حتى 

يومنا هذا تحدد طبيعة تعاوننا مع دول آسيان العرشة.

بعنوان «يفغيني  1997 ظهرت يف صحيفة «كومريسانت» مقالة  يوليو   23 ويف 

برمياكوف توجه يف رحلة آسيوية». وقالت الصحيفة: «وصل وزير الخارجية الرويس 

يفغيني برمياكوف اليوم اىل سيئول، وهي الجهة األوىل لجولته يف 3 دول يف منطقة 

ويف  وتايلند،  ملاليزيا  رسمية  بزيارة  سيقوم  ذلك  وبعد  الهادئ.  واملحيط  آسيا 

العاصمة املاليزية كواال ملبور سيشارك يف املنتدى االقليمى السيان، وفيه ستشارك 

وفود من دول اسيان وروسيا ومن الواليات املتحدة واليابان والصني وممثلو سبع 

دول اخرى من منطقة آسيا واملحيط الهادئ.

وانطالقا من املستوى الذي يجري خالله استقبال الوزير الرويس يف بلدان املنطقة 

الدبلوماسية  أن  نقول  أن  مناقشتها، ميكننا  املقرر  التي من  القضايا  قامئة  ومن 
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العالقات بني الدولتني تتطور ولكن ليس بالقدر املطلوب. ويبدو واضحا أن فرتة 

التوقف يف الزيارات املتبادلة عىل املستوى الرفيع، طالت.

لقد زار برمياكوف كوريا الجنوبية يف يوليو عام 1997. وساهمت املحادثات التي 

جرت هناك يف تعزيز التعاون الثنايئ. وخالل الزيارة، تم التوقيع عىل اتفاقية إلنشاء 

«خط ساخن» – قناة لالتصال الرسي بني الكرملني والبيت األزرق، وتم حل الخالف 

بسبب األرض التي كانت تتواجد عليها سفارة روسيا القيرصية يف سيئول (تم افتتاح 

مبنى السفارة الجديدة يف عام 2004). وجرت مناقشة جادة حول الوضع يف شبه 

الجزيرة الكورية. وعىل الرغم من عدم التوصل إىل اتفاق بشأن االقرتاح الرويس 

حول إطالق املحادثات السداسية بشأن القضية النووية يف شبه الجزيرة الكورية 

(تعاطف الجنوبيون حينذاك مع الفكرة األمريكية حول املفاوضات الرباعية) تأثر 

الكوريون الجنوبيون باملوقف الرويس البناء وباعالن برمياكوف عن استعداد روسيا 

لدعم أي تدابري تعزز االستقرار يف شبه الجزيرة الكورية. مرت ست سنوات، ويف 

أغسطس 2003 باتت «املحادثات السداسية» واقعا.

وبفضل جهود وزارة الخارجية تم إيالء االهتامم الالزم ملوضوع تطوير العالقات مع 

كوريا الشاملية وهي رشيك قديم وهام لنا يف منطقة الرشق االقىص. ولكن لألسف، 

مل يتم حل «اللغز الكوري» حتى يومنا هذا. وبعد سنوات عديدة، وعند التفكري يف 

العقدة الصعبة التي تشكلت يف شبه الجزيرة الكورية، شجب برمياكوف السلوك 

غري املسؤول من جانب بيونغ يانغ ويف نفس الوقت لفت االنتباه إىل قلق كوريا 

الشاملية املرشوع من عدم وجود ضامنات دولية ألمن هذه الدولة. وفكر برمياكوف 

كثريا ايضا حول آفاق وتطور كوريا الشاملية نفسها. «يبدو من الخطأ االفرتاض أن 

كوريا الدميقراطية ال تتغري. من غري املستبعد أنتعتمد هذه الدولة بعد فرتة زمنية 

النموذج الفيتنامي لإلصالح مع االخذ باالعتبار امليزات والصفات املحلية. ولكن ليك 

يتم االنتقال اىل االصالحات يجب توفري فرتة من االستقرار، التي يجب ان تتضمن 

بالطبع وضعا اجتامعيا واقتصاديا مستقرا. يف مثل هذه الظروف تتسم بأهمية 
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لقد تبادل الوزيران ليس فقط ربطات العنق بل، وكان ذلكاهم بكثري، تم تبادل 

مكثف لوجهات النظر حول سبل تطوير العالقات الروسية اليابانية. يف ذلك الوقت 

بذل الطرافان جهودا كبرية، وبفضل هذه الجهود والجو الجديد للثقة املتبادلة تم 

االقرتاب من حل مشكلة عقد معاهدة سالم.

�

وواذا نظرنا اىل الهند فرأينا ان موقفها اخذ يقوى ويتعاظم يف «رادار» السياسة 

الخارجية الروسية يف تلك السنوات. ويف مارس 1997، وبعد وقفة طويلة نسبيا، 

زار روسيا رئيس الوزراء الهندي د. جودا الذي اجرى يف موسكو مباحثات ولقاءات 

الجانبني تزايد االهتامم يف  العملية ومن  العالقات  للغاية. وتم تنشيط  إيجابية 

األجل  طويلة  برامج  صياغة  وبدأت  االقتصادي.  والتعاون  التجارية  العالقات 

للتعاون العسكري التقني حتى عام 2010. واخذ التحسن يسود برسعة اجواء 

العالقات الروسية الهندية. ويف ديسمرب عام 1998، قام برمياكوف وكرئيس للوزراء 

بزيارة الهند التي وكام قال يف مذكراته كان سيتم تعيينه فيها كسفري لروسيا يف عام 

1989 ولكن ذلك مل يحصل (13).

واخذت البذور التي زرعت يف منتصف التسعينيات تعطي الثامر الغنية. وبدأت 

مرحلة جديدة يف مجال تعزيز عالقاتنا مع الهند. واليوم، تتصف بأنها عالقات الرشاكة 

االسرتاتيجية املتميزة. وتعترب الهند من املحالفني والزمالء الرئيسيني لروسيا يف الشؤون 

الدولية، ووصل التعاون االقتصادي والعسكري التقني بني الدولتني اىل حدود غري 

مسبوقة من حيث الحجم والدينامية. ازدهرت الروابط الثقافية واإلنسانية.

�

للعالقات مع جمهورية كوريا. وبعد  إعطاء دفعة جديدة  الرضوري  وكان من 

اخذت   1992 عام  سيئول يف  اىل  يلتسني  الرويس  الرئيس  بها  قام  التي  الزيارة 
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كانت هناك حاجة التخاذ خطوات عملية من أجل تحريكها من وضع الجمود. 

«بدأت باالتصال بيفغيني برمياكوف وبالرئيس بوريس يلتسني وحاولت إبالغهام 

برضورة تكثيف العمل عىل اتجاه الياباين. ويجب القول إن برمياكوف ويلتسني 

أدركا ذلك بشكل جيد، وبالتعاون مع القيادة اليابانية تحققت قفزة حقيقية، وبدأ 

حبنذاك» العرص الذهبي «لعالقاتنا» (11).

يابانية غري رسمية وخاللها تم  2-1 نوفمرب 1997 حدثت أول قمة روسية  ويف 

اعتامد «خطة يلتسني – هاشيموتو». ويف 19-18 أبريل 1998 عقد اللقاء الثاين بني 

يلتسني وهاشيموتو يف منتجع كافانا.

وخلف كل ذلك كان عمل دؤوب ونشيط من جانب الدبلوماسيني، مبا يف ذلك 

عىل مستوى وزيري الخارجية. ويف فرباير 1998، زار موسكو وزير خارجية اليابان 

ك. أوبويت، ويف نوفمرب من العام نفسه زارهذا الرجل روسيا مرة أخرى – ولكن 

هذه املرة كرئيس للوزراء. ولكن املحاور من الجانب الرويس كان نفس الشخص 

– برمياكوف، الذي شغل ايضا منصب رئيس الحكومة يف ذلك الوقت.

أثناء زيارة فرباير التي قام بها ك.أوبويت ظهرت قصة ربطات العنق، عندما دعا 

بوريس يلتسني خالل املحادثات يف الكرملني، الوزيرين إىل إجراء مباحثات «بدون 

ربطات عنق» عىل غرار زعيمي الدولتني وللبدء بذلك اقرتح تبادل ربطات العنق. 

ووفقا لشهادة بانوف الذي حرض ذلك، بارش الوزير الياباين بفك ربطة عنقه يف 

للعيان سبب رد  الفكرة مل تعجب برمياكوف. وكان واضحا  حني بدا واضحا أن 

الفعل هذا. فالوزير الياباين كان من مواليد عام «الثور» وعىل ربطة عنقه كانت 

رسمة لقطيع من االبقار، أما ربطة عنق الوزير الرويس فكانت من النوع الفاخر، 

العادلة.  التبادل غري  بتاتا فكرة  من منتوجات رشكة مشهورة، ولذلك مل تعجبه 

ارتدى  الفور  الدولة. وعىل  اقرتاح رئيس  الصعب عليه معارضة  ولكن كان من 

الوزير الياباين الهدية، وهو ما دفع برمياكوف للقول: «ربطة عنقي تليق لك متاما 

ايها السيد الوزير...» (12).
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جزر  منطقة  يف  نشاطا  أكرث  تبادل  وتنظيم  العالقات  وتعزيز  االتصاالت  إقامة 

العمل من أجل سحب  الرويس عىل  الجانب  نية  الجنوبية، وأكد عىل  الكوريل 

أنشطة  إمكانية  النظر يف  اىل  برمياكوف  دعا  وأخريا،  املنطقة.  تلك  القوات من 

اقتصادية مشرتكة يف الجزر ودراسة موضوع تبعيتها من زاوية جديدة، وذلك يف 

حالة ظهور االهتامم من الجانب الياباين.

بشكل عام، وكام قال الوزير الرويس، هذا النشاط املشرتك ستكون له اهمية ليست 

فقط اقتصادية بل وسياسية أيضا، وسيسمح بتقريب الدولتني نحو نوع من الحل 

الوسط بشأن مسألة ترسيم الحدود اإلقليمية.

من جانبه وعد الوزير الياباين بأن بالده ستدرس االقرتاح حول األنشطة االقتصادية 

املشرتكة يف الجزر، ولكن برشط أن ذلك لن يكون بديال للمفاوضات بشأن مشكلة 

االرايض بل سيكون عبارة عن تدبري مؤقت يساعد يف اقامة مناخ مالئم اكرث الجراء 

هذه املفاوضات. ومل يرث هذا املسلك اعرتاض الجانب الرويس.

ويف ربيع عام 1997 توجه الوزير برمياكوف من جديد إىل اليابان، وعقد لقاءات 

نقل  بهدف  املعقدة،  للمشاكل  حلول  إليجاد  ومحاوالت  جديدة  ومفاوضات 

العالقات الروسية اليابانية اىل مسار إيجايب.

ان هذه الجهود ساعدت و إىل حد كبري يف كرس جليد سوء الفهم املتبادل واالرتباك 

الذي ظهر بسبب املحاولة الخرقاء من جانب قيادة جمهورية روسيا االتحادية 

بداية  يف  اليابان  مع  سالم  معاهدة  إبرام  مسألة  لحل  السوفيتية  االشرتاكية 

التسعينيات من القرن املايض. ويتذكر سفرينا يف اليابان يف تلك الفرتة أ. بانوف 

بعض التفاصيل ويقول: «منذ منتصف عام 1997 بدأ انتعاش العالقات الثنائية. 

وانتقلت اىل مرحلة من التطور يف مجال الشدة والفعالية مل تشهدها قط العالقات 

الروسية اليابانية، واستمر ذلك حتى نهاية عام 2001».

القيادة يف  اليابان»: عندما توىل برمياكوف دفة  بانوف يف كتابه «حول  ويقول 

اليابانية. ولكن  الروسية  التغيري يف العالقات  الروسية نضجت رضورة  الخارجية 
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اليخت  منت  عىل  الربيطاين  العام  والحاكم  تشارلز  األمري  غادر  املساء  نفس  يف 

«بريتانيا». وغادرت هونج كونج بعض الوفود األجنبية، مبا يف ذلك وزيرة الخارجية 

األمريكية مادلني أولربايت، التي التقى برمياكوف معها قبيل ذلك واجرى مباحثات 

ثنائية مفصلة. أما الوزير الرويس فبقي يف هونغ كونغ.

امللفت للنظر أن اليوم التايل أي 1 يوليو، عندما استلمت الصني مقاليد السلطة يف منطقة 

سيان غان الخاصة، كان الجو مشمسا بدون أية غيوم أو أمطار. يف ذلك الصباح، عقد 

وزير الخارجية الرويس لقاءا وديا للغاية مع الرئيس الصينى جيانغ تسه مني. وخالله 

شكر الزعيم الصيني، الضيف الرويس برمياكوف، الذي كان يصفه دامئا بصديقه القديم، 

ملشاركته يف االحتفاالت واعترب ذلك عىل أنه عالمة عىل دعم ودي تجاه بكني.

كمسترشق قوي كان برمياكوف يدرك بشكل جيد دور اليابان يف العامل الحديث 

والحاجة إىل إيجاد سبل تؤدي اىل تطورات إيجابية يف عالقاتنا مع هذه الدولة املهمة 

جدا بالنسبة لنا. يف السبعينيات من القرن املايض اقيمت بفضل جهوده عالقات 

تبادل دورية بني معهد االقتصاد العاملي والعالقات الدولية، واملجلس الياباين للشؤون 

االتصال  الروس  للدبلوماسيني  تيرس  املجلس  هذا  وعرب   .«Ampoken» األمنية 

بشخصيات مؤثرة يف الحزب الدميقراطي الليربايل، مبا يف ذلك ياسوهريو ناكاسوين 

الذي وصفه برمياكوف «بالسيايس املتميز الذي ال مثيل له يف اليابان الحديثة».

ويف اطار السياسة الروسية املتجددة يف اسيا التي اقرت يف عهد برمياكوف كوزير 

للخارجية تم إيالء االهتامم الكبري بالعالقات مع اليابان. وكان من غري الطبيعي ان 

تكون لروسيا وبعد ان انضمنت اىل قمم مجموعة «الدول السبع»، عالقات غري 

قوية مع احد اهم اعضاء هذا «النادي» – اليابان.

ولعبت دورا هاما يف إحياء العالقات الروسية اليابانية زيارة وزير الخارجية الرويس 

برمياكوف لليابان يف منتصف نوفمرب عام 1996. ومتيز حديث الوزير الرويس مع 

نظريه الياباين يو. إيكيدا بإبداء غاية االحرتام لليابان، وشدد برمياكوف عىل أهمية 

إعطاء دفعة جديدة للمفاوضات بشأن إبرام معاهدة السالم، وبالتايل دعا إىل 
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ويف 27-25 مارس 1997 استقبل برمياكوف تشيان تىش تشن يف موسكو. وتوجه 

والزير الرويس مع الضيف اىل قرص الضيافة التابع للوزارة يف مرشينو. هناك تعم 

دامئا اجواء الثقة والرصاحة عىل الحديث بشكل اكرب وميكن املزاح والضحك أكرث 

من املعتاد. أتذكر كيف رفع برمياكوف النخب التايل: «لنرشب من اجل تطوير 

الرشاكة مع الصني. يف هذا الصدد، نحن معكم عىل نفس العقيدة».

التي  املباحثات  ختام  يف  تم  موسكو  إىل  تشن  تىش  تشيان  زيارات  احدى  يف 

تنظيم غذاء  للخارجية يف شارع سبرييدونوفكا،  التابع  جرت يف دار االستقبال 

عمل. وخالل ذلك رسد برمياكوف عىل الضيف تفاصيل الحريق الذي وقع يف 

الصينيني عىل  الرشكاء  ترميمها وشكر  الجميع يف  املذكورة وكيف ساهم  الدار 

املساعدة التي تضمنت تقديم سجادة جديدة للقرص صنعت خصيصا يف مصنع 

السجاد يف تيانجني. من جانبه بدا تشيان تىش تشن معجبا جدا مبا رآه وسمعه 

ورفع الكأس وقال بحامس: «لقد احرتق القرص ولكنه، مثل طائر الفينيق، ظهر 

التي  عالقاتنا  قصة  كبري  حد  وإىل  تشبه  القصة  هذه  الرماد.  من  جديد  من 

شهدت الكثري من االرتفاع والهبوط». والحظ برمياكوف مبهارة: «لحسن الحظ 

مل تصل االمور اىل الرماد».

يف صيف 1997 مثل برمياكوف روسيا يف مراسم نقل السيادة الصينية عىل هونغ 

كونغ. وكام جرى خالل الزيارات السابقة للوزير الرويس إىل الصني كان يل الرشف 

مبرافقته يف هذه الزيارة أيضا. وصلنا يف وفد صغري اىل هونغ كونغ، التي كانت تعد 

األيام املتبقية لها يف ظل العلم الربيطاين. ويف مساء يوم 30 يونيو اقام االنكليز 

حفال جميال لتوديع مستعمرتهم حرضه األمري تشارلز وجرت الفعالية تحت الهواء 

الطلق. وما أن ظهر األمري، يرافقه الحرس وحملة املزامري عىل خشبة املرسح، حتى 

بدأ املطر بالهطول. ومل تنفع املظالت واملعاطف الواقية من املطر التي جهزها 

منظمو االحتفال. وعىل الرغم من ذلك تابع برمياكوف، شأنه شأن جميع املشاركني 

يف الحفل، الجلوس، وهو مبلل، يف مكانه يف صف االول.
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الشؤون الرشقية.عيون كوزيريف كانت تنظر إىل الجانب األمين، وعيون برمياكوف 

تنظر إىل اليسار».

وخالل رحلة الوفد الرويس برئاسة يلتسني اىل بكني يف أبريل 1996 تم يف الطائرة 

بحث ومناقشة القضايا التي كان يجب أن تصبح مادة للمفاوضات يف الصني. ووافق 

الرئيس الرويس عىل عرض برمياكوف حول تنسيق التعريف الرسمي الجديد للعالقات 

الثنائية مع الجانب الصيني، والذي يقول أنها «عالقات رشاكة متساوية يف الحقوق 

ومفعمة بالثقة موجهة نحو التعاون االسرتاتيجي يف القرن الحادي والعرشين».

وتم من منت الطائرة ارسال برقية اىل السفارة الروسية يف بكني مع اقرتاح إلدراج 

هذه الصيغة يف الوثيقة الختامية للقمة الثنائية. وبعد إبالغ الجانب الصيني بهذا 

االقرتاح عقد عىل الفور اجتامع للجنة الدامئة للمكتب السياىس للحزب الشيوعي 

الصيني وخالله اتخذ قرار بقبول املبادرة الروسية. وكام اتضح الحقا من نتائج 

العقود الالحقة هذه الصيغة مل تكن عبارة عن  العالقات خالل  الزيارة وتطور 

كلامت جميلة فقط» (10).

�

وكانت عالقات برمياكوف جيدة مع نائب رئيس مجلس الدولة، وزير الخارجية 

الصيني تشيان تىش تشن. كان الرجالن من جيل واحد وجمعت بينهام الخربة 

الحياتية وحب التحليل العميق للوضع الدويل ولكن ليس ذلك فقط. ويذكر أن 

الوزيرين كانا خفيفي الدم خالل املباحثات. ومن جانبي اتذكر زيارة برمياكوف اىل 

الصني خالل فرتة 19-17 نوفمرب 1996. حدث ذلك فور االنتخابات الرئاسية يف 

الواليات املتحدة، ودار الحديث خالل اللقاء عن املرشحني لشغل منصب وزير 

الشخصيات  كل  اىل  التطرق  بعد  تشن  تىش  تشيان  وقال  االمرييك.  الخارجية 

املحتملة: «ومع ذلك، رمبا يتم تعيني شخص غري متوقع متاما». ورد برمياكوف 

بالقول: «فعال قد يحدث ذلك كام يف روسيا».
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ومن بني الذين مل يوافقوا عىل فكرة أداء إلقاء غورباتشوف كلمة أمام الطالب كان 

برمياكوف. ويف االجتامع الذي عقد يف السفارة السوفيتية خالل اول يوم من زيارة 

الرئيس السوفيتي اىل بكني اعلن برمياكوف انه ضد هذا الخيار. ويتذكر ف. إغناتنكو 

أن «برمياكوف كان أول من قال أنه ال يجوز القيام بذلك يف أي حال من االموال» (7).

وكتب يف كتابه «لقاءات يف مفرتقات طرق»: «توجه الطالب اىل غورباتشوف بطلب 

القاء كلمة امامهم خالل احد التجمعات الجامهريية. ولكننا، وأنا كنت من الذين 

األكرث نشاطا يف هذا الصدد، نصحناه بشدة بعدم القيام بذلك. وعىل األغلب كنا عىل 

حق. تحت أي ظرف من الظروف، لو تحدث غورباتشوف امام الطالب اعتقد أن 

مباحثاته مع دنغ شياو بينغ مل تكن مثمرة وودية بالشكل الذي كانت عليه» (8).

ومتسك بنفس الرأي نائب وزير الخارجية ي. روغاتشيف والسفري السوفيتي يف 

تلك الفرتة أو. ارويانوفسيك، والحمد لله انصت غوربتشوف اىل نصيحتهم.

يف سبتمرب 1995، زار مدير جهاز االستخبارات الخارجية برمياكوف الصني ومتت دعوته 

وعىل عكس الربنامج املتفق عليه، اىل تشونغنانهاى ملحادثات مع الرئيس الصيني. 

وبدال من نصف ساعة كام كان مقررا امتد حديث جيانغ تسه مني مع الضيف ملدة 

ساعة. وحينذاك قال الزعيم الصيني: «يجب تطوير العالقات الصينية الروسية عىل 

أسس جديدة الن ذلك رضوري جدا بالنسبة لبلدينا، وللعامل املحيط» (9).

وإىل برمياكوف بالذات تعود الصيغة التي تتميز بها العالقات الروسية الصينية منذ 

عام 1996. وكان هو الذي اقرتح عىل رئيس روسيا، االتفاق مع الصني حول نقل 

العالقات بني الدولتني اىل مستوى الرشاكة االسرتاتيجية. وجرى الحديث عن ذلك يف 

أجواء مل تكن باملعتادة جدا. واليكم كيف يتذكر هذه القصة س. غونتشاروف الذي 

كان يف تلك الفرتة يعمبل بصفة موفد مستشار بالسفارة الروسية يف الصني.

«يف يناير عام 1996، حل يفغيني برمياكوف يف مكان كوزيريف كوزير خارجية 

روسيا. يف هذا الصدد، وخالل محادثات 25 أبريل 1996 ابلغ الرئيس يلتسني نظريه 

الصيني جيانغ تسه مني بوجود وزير خارجية جديد لروسيا وذكر أنه مختص يف 
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الصني مرات عديدة وهو  التي سبقت ذلك،  السنوات  برمياكوف، يف  زار  لقد 

لالستخبارات  وكمدير  الربملاين  الخط  وعرب  كعامل  مختلفة:  مناصب  يشغل 

الخارجية الروسية.

ولكن، رمبا، الحلقة األوىل الحاسمة التي تجلت فيها حكمة برمياكوف كانت يف 

شهر مايو عام 1989 يف بكني، خالل الزيارة التاريخية للرئيس السوفيايت ميخائيل 

غورباتشوف اىل جمهورية الصني الشعبية، والتي أدت إىل اتفاقية بشأن تطبيع 

عالقاتنا مع الصني.

لننقل بعض ما تذكره شهود عيان ملا جرى يف تلك الفرتة يف العاصمة الصينية. 

«لقد حل صباح يوم 14 مايو وكان وسط بكني والشوارع املحيطة به تعج فعال 

بالشباب. ووفقا للتقديرات التقريبية، اجتمع هناك يف هذا الوقت حوايل مليوين 

شخص. وكانت ترصفاتهم ونشاطاتهم تقاد من قبلهيئة االركان الطالبية وقيادة 

الروابط الشعبية الشبابية. وعربالسفارة السوفيتية يف بكني تم تسليم عدة طلبات 

لغورباتشوف حول اللقاء مع ممثيل الشباب والقاء كلمة يف جامعة بكني. جاء يف 

أحد الطلبات: «نحن يف غاية اإلعجاب بكتابك «البرييسرتويكا و التفكري الجديد» 

ونعتقد أن زيارتك اىل الصني ستعطي للشعب الصيني مفاهيم وأفكار جديدة 

بشأن تنفيذ اإلصالح والبناء يف الدولة االشرتاكية...

وكان واضحا أن غورباتشوف يتعاطف مع الشباب الصيني. ورفرفت فوق الرؤوس 

الروسية  باللغتني  غورباتشوف»  «مرحى  نوع:  من  تيانامنني شعارات  يف ساحة 

والصينية، وكذلك: «يف سبيل حريتنا وحريتكم!». وكان غورباتشوف عىل استعداد 

ملقابلة ممثيل الشباب الصيني» (5).

ويف وقت الحق تذكر السفري السوفيتي يف الصني يف تلك الفرتة أو. ترويانوفسيك: 

«من بني الذين رافقوا غورباتشوف كان هناك واحد أو اثنان من املتطرفني، وعرضا 

عليه التوجه إىل ميدان تيانامنن، ومن هناك القاء كلمة أمام املتظاهرين، ولكنه تم 

رفض هذه النصيحة املتطرفة» (6).
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منطقة آسيا واملحيط الهادئ (يف البداية كان أ. بانوف ومن ثم غ. كاراسني) وكذلك 

مدراء اإلدارات االسيوية يف الخارجية الروسية.

ويف املحصلة تم تحقيق النجاح امللموس فعال «عىل الجبهة الرشقية» لروسيا يف 

فرتة قصرية نسبيا من الزمن. وكتب الدبلومايس املسترشق الرويس البارز أ. بانوف 

الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية لشؤون العالقات مع الدول االسيوية 

وقال: «مع حلول عام 1997 متت صياغة وبدأ تطبيق املبادئ األساسية للسياسة 

الروسية يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ. والهدف الرئييس من هذه السياسة خلق 

«حزام» من حسن الجوار والثقة واألمن من أجل توفري ظروف مواتية للتنمية 

االقتصادية واالجتامعية لروسيا، والتنفيذ الناجح لسياسة اإلصالح. ووضعت مهمة 

تنفيذ تطوير العالقات الثنائية مع دول املنطقة اىل أقىص قدر ممكن والسري فيها 

بعيدا بالقدر الذي يقبل به رشكاء روسيا. وتم إيالء االهتامم الكبري جدا بربط 

روسيا بنشاطات كل املنظامت واملحافل اإلقليمية» (4).

�

وميكن القول بدون مبالغة إن يفغيني برمياكوف قدم مساهمة كبرية يف تطوير 

العالقات الروسية الصينية. وهو بالذات كان يرتأس وزارة الخارجية الروسية عندما 

حدثت قفزة نوعية يف العالقات بني الدولتني، وأصبحتا زميلني اسرتاتيجيني. يف تلك 

السنوات بالذات تيرس وضع وترسيخ قواعد اتفاقية قانونية صلبة وقوية للتفاعل 

السيايس الرويس الصيني، وتحقق تقدم ملموس يف مجال العالقات العسكرية و 

كازاخستان  إىل جنب مع  األمنية جنبا  املسائل  التقني. ويف  العسكري  التعاون 

هامة جدا.  األطراف  متعددة  اتفاقيات  اىل  انتقلنا  وطاجيكستان  وقريغيزستان 

وطبعا لن يكون من العدل بتاتا القول إن الفضل يف تعزيز العالقات بني البلدين 

الوزير برمياكوف للصني  اعطاه  الذي  يعود كليا لشخص واحد، ولكن االهتامم 

كانت له قيمة كبرية جدا فعال.
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املنظامت اإلقليمية الناشئة». وكان يتميز دامئا «بطاقة متفجرة وقدرة نادرة للعمل 

مع الرتكيز عىل املستقبل البعيد والفهم العميق ملصالح البالد والقدرة عىل الدفاع 

عن هذه املصالح من خالل العالقات اإلنسانية الجيدة، حتى مع الخصوم» (3).

الخارجية  السياسة  برمياكوف دفة  توىل  الوقت عندما  لقد مرعقدان منذ ذلك 

الروسية. لنحاول رمي نظرة منفتحة واسعة عىل ما تم القيام به عىل مر السنني يف 

منطقة آسيا واملحيط الهادئ، ونرى ما أسفرت عنه نتائج هذه الجهود.

مع استالم برمياكوف لوزارة الخارجية تغريت الكثري من األمور يف سياستنا الخارجية. 

أحد التغيريات الرئيسية املبدئية تلخص يف اعادة تنظيم العالقات بني روسيا و 

الرشقي  االتجاه  نحو  االهتامم  يف  الكبرية  والزيادة  الهادئ  واملحيط  آسيا  دول 

للدبلوماسية الروسية.

ورمبا يجب التذكري أن عام 1996 مل يكن فرتة بسيطة يف حياة روسيا. لقد استمر 

النزاع الدائر يف الشيشان ودخلت البالد حملة االنتخابات الرئاسية وكانت هناك 

مشكالت اقتصادية كثرية. وتراكم العديد من املشاكل يف العالقات مع الغرب الذي 

اعتمد خط توسيع الناتو نحو الرشق مع تجاهل مصالح روسيا. ولكن هذا مل ينف 

السعي اىل بناء العامل املتعدد األقطاب الذي يلعب االتجاه االسيوي فيه الدور 

الهام، بل عىل العكس جعله أكرث آنية.

وبارشت قيادة وزارة الخارجية العمل النشيط يف هذا املجال. وخالل السنة األوىل 

من وجوده فيمنصب وزير الخارجية سافر برمياكوف عدة مرات يف زيارات لدول 

آسيا واملحيط الهادئ، واستقبل يف موسكو عرشات الوفود من الدول اآلسيوية. ويف 

أبريل، رافق برمياكوف الرئيس بوريس يلتسني خالل زيارته اىل الصني. ويف يوليو 

املنتدى  ودورة  االسيان  خارجية  وزراء  اجتامع  شارك يف  اندونيسيا، حيث  زار 

فعال  الصعب  ومنغوليا. ومن  واليابان  الصني  نوفمرب  وزار يف  االقليمى السيان، 

حساب عدد الزيارات التي قامت بها وفود من البلدان اآلسيوية يف هذه الفرتة اىل 

الوزير ونائباه لشؤون  التي اجراها  اللقاءات واملباحثات  موسكو، وكذلك عدد 



املذاهب واملفاهيم

179

Digest 2016

االحداث السياسية الدولية

واسعة للعمل يف الشؤون الدولية. وبدون شك كان قدوم برمياكوف اىل وزارة 

الخارجية مبثابة النذير بحدوث تغريات مقبلة.

يف أساس النهج املتجدد للسياسة الخارجية الروسية وضع مذهب العامل املتعدد 

األقطاب ومبادئ االحرتام املتبادل للمصالح والتعاون عىل قدم املساواة واملنفعة 

املتبادلة، ورفض حق أي دولة يف الهيمنة املطلقة وإمالء ارادتها عىل االخرين، 

وتعزيز الدور املركزي لألمم املتحدة.

وخصص مكان هام يف السياسة الخارجية الروسية الجديدة لتعزيز وزيادة التعاون 

مع مجموعة واسعة من الرشكاء، مبا يف ذلك مبنطقة آسيا واملحيط الهادئ. واستند 

هذا «االتجاه الرشقي» عىل فهم عميق للمصالح الوطنية األساسية لروسيا وعىل 

عمل أجيال عديدة من دبلوماسيينا وعىل خربة وانجازات كبرية كانت متوفرة 

لدينا. ولن يكون غلطة القول أن يفغيني برمياكوف بالذات قام بصياغة هذا النهج 

يف أواسط التسعينيات من القرن العرشين.

�

هنا يجب علينا أن نعود قليال إىل الخلف ونقوم باستطراد تاريخي. لقد بدأ كل يشء 

عندما تكهن وتوقع برمياكوف يف دراساته التاريخية، الكثري من االمور والنقاط التي 

باتت الحقا واقعا حقيقيا. وكام ذكر العامل املختص بالشؤون الهندية ف. ايفانوف 

الذي عمل تحت إرشاف برمياكوف يف معهد الدراسات الرشقية ومعهد االقتصاد 

العاملي والعالقات الدولية «كان برمياكوف احد أشد املؤيدين الثابتني والصلبني 

لتحول البالد إىل الرشق، وكان املبادر يف البحث عن حلول فعالة للمشاكل االجتامعية 

معهد  برمياكوف  االكادميي  ترأس  لقد  الرشقية.  روسيا  مناطق  يف  واالقتصادية 

الدراسات الرشقية ومن ثم معهد االقتصاد العاملي والعالقات الدويل يف أكادميية 

العلوم الروسية وشارك خالل ذلك بشكل فعال جدا يف الحوار مع الرشكاء الصينيني 

واليابانيني ومع مراكز البحوث العلمية يف فيتنام والهند والواليات املتحدة ومع 
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املركزية  األهداف  أحد  ان  اعلن  الجديدة  الروسية  الدولة  قيام  بداية  ويف 

لدبلوماسيتنا تتلخص يف تطوير «رشاكة متكافئة مع الدول املجاورة الدميقراطية 

واملتقدمة اقتصاديا عىل أساس التمسك بقيمنا ومصالحنا عرب التعاون الحقيقي 

وليس االنتقال من املواجهة إىل الطوباوية» (1). وجرى التأكيد عىل أن املجموعة 

روسيا  مع  مشرتكة  مسالك  عىل  بالعثور  معنية  الغرب  يف  صناعيا  املتطورة 

الدميقراطية يف املجاالت السياسية والعسكرية واالقتصادية وغريها. من كل هذا 

تم االستنتاج أنه يجب عىل «روسيا ان تسري بحزم عىل نهج تطوير العالقات مع 

تلك الدول التي ميكن للتعاون معها أن يساهم ويساعد يف حل املهامت األولوية 

يف النهضة الوطنية، وخاصة مع الدول املجاورة – الدول الغربية القوية اقتصاديا 

واملتقدمة من الناحية التكنولوجية ومع البلدان الصناعية الجديدة يف مختلف 

املناطق. والفهم املشرتك للقيم األساسية للحضارة العاملية، واملصالح املشرتكة يف 

القضايا الرئيسية لتطور الوضع العاملي تقارب روسيا مع مجموعة هذه الدول 

بالذات» (2).

لكن ذلك مل يحدث. لقد اعترب الغرب نهاية الحرب الباردة انتصارا ساحقا له واتخذ 

لنفسه القرار بإقامة العالقات مع روسيا – وريثة االتحاد السوفيايت – كعدو أصيب 

بالهزمية. ومل تتحق آمالنا يف ايجاد صفة جديدة للرشاكة املتساوية.

ويف ظروف تركيز حلف شامل االطليس عىل التوسع دون اخذ اي اعتبار ملصالح 

روسيا بدت واضحة للعيان بشكل خاص أزمة نهج السياسة الخارجية السابقة. يف 

هذه الحالة، بدأت القيادة الروسية تدرك، وكذلك املجتمع، مدى الرضر من الرتكيز 

عىل االتجاه الغريب وحده يف السياسة الروسية ألن ذلك من شأنه أن يقوض أمن 

البالد القومي ويثبت التخلف االجتامعي واالقتصادي ويعزز االعتامد عىل الغرب 

ويجعل روسيا هامشية يف الشؤون الدولية.

يف أوائل عام 1996، تم تعيني يفغيني برمياكوف كوزير جديد للخارجية يف روسيا 

– شخصية ضخمة معروفة ورجل دولة مقتنع يتمتع بآراء واسعة وصلبة وله خربة 
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«االتجاه الرشقي» الذي رسمه برمياكوف

تستدير روسيا يف السنوات األخرية، أكرث من أي 

وقت مىض، بثقة ونشاط نحو الرشق – نحو 

منطقة آسيا واملحيط الهادئ. ومع ذلك، ال يوجد امر بعيد عن الحقيقة أكرث من 

التأكيد عىل أن االستدارة اىل الرشق كانت رد فعل عىل العقوبات الغربية. هذا النهج 

يتسم بالطابع املبديئ. لقد متت صياغته نتيجة االدراك العميق للمصالح الوطنية 

لروسيا كدولة اوراسية ودولة من منطقة اسيا واملحيط الهادئ، وباملعنى االوسع 

كدولة متتد من اوروبا اىل املحيط الهادئ. وعند جذور هذا النهج وقف يفغيني 

برمياكوف، الذي شغل يف فرتة 1998-1996 منصب وزير الخارجية الروسية.

ومع وصول برمياكوف اىل وزارة الخارجية كانت االفكار التي وضعها وزير الخارجية 

األسبق اندريه كوزريف يف نهج السياسة الخارجية الروسية عام 1993 قد استهلكت 

نفسها اىل حد كبري. ولألسف مل تصمد أمام اختبار الزمن، املفاهيم التي وردت يف 

مذهب السياسة الخارجية الروسية يف 1993 وتحطمت عند االصطدام بالواقع القايس 

للسياسة الدولية بعد فرتة املواجهات. ومع حلول منتصف التسعينيات بات واضحا أن 

العقيدة املذكورة ومامرسة تطبيق السياسة الخارجية تحتاجان لتغيريات جوهرية.

كرييل بارسيك
سفري روسيا املفوض 

وفوق العادة يف تايالند
rusembbangkok@gmail.com
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وسائل النقل العام يوم السبت وأيام االعياد الرسمية (من وجهة نظر التقاليد 

اليهودية ، والتعقيد يف عمليات دفن غري اليهود يف املقابر املشرتكة وغريها من 

املشاكل التي ال تتسم بها الدول الدميقراطية الليربالية الحديثة، حيث عادة يفصل 

الدين عن الدولة (21).

وتجدر االشارة إىل أن مجموعة القوانني والتقاليد واإلرشادات الدينية اليهودية 

غري  «هاالخاه»  اليهودية  بالديانة  يتمسك  ملن  تطبيقها  املوجب  األرثوذكسية 

ويتجاهلون  السب  بحرمة  يلتزمون  وال  بالرب  يؤمنون  ال  الذيم  إىل  موجهة 

وهؤالء  كوشري،  غري  الطعام  ويتناولون  األرسة  نقاء  حول  اليهودية  القوانني 

األرثوذكسية  تعاليم  وتتعارض  حاليا.  إرسائيل  سكان  بني  االكرثية  يشكلون 

اللوايت  املعارصات  اإلرسائيليات  للنساء  املستقبلية  التوجهات  مع  اليهودية 

يف  الرجل  مع  املساواة  قدم  املجتمع، عىل  العضوية يف  كاميل  أعضاء  أصبحن 

الحقوق والواجبات.

املراجع:
1.  اقتباسات من اليهودية واملراجع الدينية االخرى وردت من كتاب 

«Judaïsme et droits de l’homme». Paris: Des Idées Et Des Hommes, 2007.
2. Eisenberg Josy. Une histoire des Juifs. Paris: Bibliothèque de culture historique, 1970. P. 18
3. Judaïsme et droits de l’homme… Р.19.
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5. Ibid. Р.25
6. Benamozegh Elie. Morale juive et morale chrétienne. Paris: Edition la Baconniere, 1946. 
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seil d’Etat, Palais Royal, 1983. Р.17
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القانونية املتعددة داخل الهيكل السيايس  القانونية، أي إمكانية تعايش النظم 

الواحد (20).

واملثقفني  املحامني  من  مجموعة  حاولت  املناقشات،  هذه  مع  وبالتوازي 

العلامنيني تطبيق الرشيعة اليهودية يف حياة املجتمع اليهودي ولكن عىل شكل 

قانون علامين. ووفقا لهم كان يجب عىل األشخاص الذين يقودون الجالية أن 

صنع  عملية  يف  املتغرية  الواقع  مع  تكييفها  مع  اليهودية  الترشيعات  يطوروا 

القرار القضايئ. ومع االخذ باالعتبار أن قادة الجاليات اليهودية كانوا يف غالبية 

الحاالت من األشخاص املتدينني فان املبادرين إىل «علمنة» الترشيعات اليهودية 

تأثري  لتجنب  التكييف  مواصلة  بتنفيذ  العلامنيني  املحامني  تكليف  اقرتحوا 

املعتقدات الدينية عىل هذه الترشيعات. ولكن هذا املنهج قوبل بالرفض من 

جانب القادة الدينيني والقيادة الصهيونية.

ولكن يثري االهتامم أيضا النظر يف استخدام األفكار اإلصالحية لهذه املجموعة 

الدينية من  املؤسسة  نخبة  تتكون  الحديثة، حيث  املتحمسني يف إرسائيل  من 

لتفسري  لفعيل  وا لكيل  ا ر  االحتكا ميلكون  لذين  ا واملتدينني  األرثوذكسيني 

أيضا  ولكنها  دين،  مجرد  اليهودية  االمرليست  واقع  يف  اليهودية.  املسلامت 

مواعظ  فقط  ليست  اليهودية  الرشيعة  أن  نرى  لذلك  وفقا  الثقافة.  أساس 

وأوامر ربانية يفرسها رجال الدين. هي ميكن ويجب أن تتطور تتجدد خالل 

الرشيعة  تجاه  بالذات  النظرة  وهذه  الحديث.  الواقع  مع  تكييفها  عملية 

اليهودية تبدو مثمرة اليوم.

وواقعة أن اليهودية لعبت تاريخيا دورا هاما يف تطوير مفهوم حقوق اإلنسان، ال 

الرئيسية  املعارضة  اليوم متثل  الدينية يف ارسائيل  األوساط  تنفي حقيقة أن يف 

القوى  وتسبب ضغوط  اإلنسان.  بحقوق  املتعلقة  الترشيعات  وتعزيز  لتطوير 

الدينية بظهور أكرث املشاكل املتعلقة بحقوق االنسان حدة يف املجتمع اإلرسائييل. 

ويكفي أن نذكر يف هذا السياق، منع عقد الزواج املدين بني اليهود وعدم وجود 
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والتقيد بالطقوس وأداؤها. اما غالبية القوانني فهي موجهة لضبط الحياة اليومية 

وتسوية مجموعة كبرية من الخالفات. ومثل القانون املسيحي خالل فرتة تألقه، 

وكذلك نظم القواعد واللوائح التي وضعها اإلسالم والهندوسية، يشمل القانون 

اليهودي تقريبا كل جوانب الحياة االجتامعية. ولكن إذا كانت القوانني الكنسية 

السلطة  إرشاف  تحت  وترسخت  وضعت  والهندوسية  اإلسالمية  والترشيعات 

السياسية املهيمنة، فان تشكيل الرشيعة اليهودية جرى خالل الفي السنني دون 

دعم من هيكل مامسل للسلطة.

وحتى يف أوقات التناثر والشتات عندما كانت الجاليات اليهودية تشكل فقط 

فيها  يقيم  التي  البلدان  يف  الدولة  أنظمة  داخل  نسبي  ذايت  حكم  مجموعة 

اليهود، كان افراد الجالية يسرتشدون ويتقيديون خالل حل الخالفات بالقانون 

باعتبارات  التفضيل  هذا  ويفرس  لهم.  املضيفة  الدول  بقوانني  وليس  اليهودي 

دينية والشعور باالحرتام العميق تجاه الرشيعة اليهودية وتجاه مفرسيها الذين 

ساهمت قراراتهم إىل حد كبري يف الحفاظ عىل احرتام الذات وبث الروح الحيوية 

داخل الجالية. مام ال شك فيه، ان هذا الهيكل السيايس القانوين أدى يف نواح 

الديني  األساس  كان  وطبعا  مستقل.  كمجتمع  اليهودية  األمة  بقاء  اىل  كثرية 

اليهودية السبب الرئييس للمكانة العالية التي كانت تتمتع بها هذه  للرشيعة 

اليهودية. وظهر ذلك بشكل ساطع وواضح  الجاليات  الترشيعات والقوانني يف 

جدا يف الفرتة عندما كانت الديانة العامل املهيمن يف حياة الغالبية العظمى من 

الناس. ولكن باإلضافة لذلك تفرس مكانة القانون اليهودي السامية يف ان الجالية 

ومنصفة  عادلة  حلول  عىل  للعثور  الزمن  صقلها  مثالية  آلية  فيه  ترى  كانت 

للنزاعات والخالفات القانونية.

واليوم، يعترب القانون اليهودي مبثابة املثال الشاهد عىل املنظومة القانونية التي 

صمدت عىل الرغم من عدم وجود جهاز الدولة الذي يدعمها. وعند النظر بشكل 

التعددية  إمكانية  تثبته  اليهودية  الرشيعة  بقاء  ان  نرى  املشكلة  عىل  أوسع 
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كيف ميكن ان يكون لديهم مثل هذا الحق؟ إال يوجد يف ذلك عدم تطابق بني 

القانون الذي يفرض منوذجا محددا للعالقات بني الناس وبني مصطلح «اإلنسان» 

الوحيد من حيث نوعه؟ قال بونفو، السفري الفرنيس السابق يف القدس: «كتابة 

كلمة «إنسان» بحرف كبري؟ أليس ذلك باليشء الزائد الذي يضع اإلنسان يف مقام 

واحد مع القيم الروحية، مبعنى العامل والخلق؟».

وعىل الرغم من مثل هذا النوع من عدم املساواة واالزدواجية، يبقى االهتامم 

املعارص بحقوق اإلنسان يحمل يف ذاته معنى. «انسان القرن العرشين مل يعد 

حقوق  مفردات  تصبح  أمل  الترصف...  قبل  والتفكري  االنتظار  إىل  بعد  يحتاج 

بني  البسيكولوجي  التوازن  الستعادة  االول  املقام  يف  العالج  مبثابة  اإلنسان 

معارصينا؟»

مع مرور الوقت، تغري بشكل جذري مكان ودور اليهودية يف املنظومة القانونية 

التي اسرتشد بها اليهود (يف دول الشتات، ومنذ عام 1948 يف دولة إرسائيل). 

آالف  مدى  تطور عىل  الذي  القانوين  النظام  الحديثة هي  اليهودية  الرشيعة 

السنني. يف البداية، استند القانون اليهودي فقط عىل أحكام منفردة من التوراة، 

ولكن مع مرور الوقت جلبت الحياة يف أرض إرسائيل التغيريات الرضورية التي 

للقوانني  كمجمع  اليهودي  القانون  ولكن  اليهودي.  املجتمع  احتياجات  متليها 

اليهودي  الترشيع  الدول، كان  الشتات. يف بعض  نهائيا يف  والترشيعات تشكل 

الذايت السيايس والثقايف الذي  القانون الذي عمل يف إطار الحكم  يعترب مبثابة 

داخل  العالقات  ينظم  فكان  االخرى  الدول  يف  أما  لليهود،  السلطة  منحته 

 ، االخرى  القومية  األقليات  غرار  وعىل  رسمي.  غري  بشكل  اليهودي  املجتمع 

من  تدخل  دون  الخاصة  لتقاليدهم  وفقا  النزاعات  تسوية  اليهود  يفضل 

السلطات الرسمية.

لقد تكونت هذه الترشيعات والقوانني يف أثناء حياة عدة أجيال. وبعضها يحمل 

واملحرمات  الدينية  بالوصايا  االلتزام  املثال  سبيل  عىل  البحت،  الديني  الطابع 
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«حقوق اإلنسان». يف القانون الروماين، كان هناك املواطن والشخص بدون حقوق 

أي العبد.

والفهم الحديث لكلمة «إنسان» تأخذ بداياتها من الرتاث التورايت. وتثري االهتامم 

كذلك املصادر العربية القدمية للقانون الحديث، التي درسها العديد من العلامء 

ومن بينهم ن. ايزاكس و ب. وويل. باإلضافة لذلك نشاهد ان اعامل غ. شوليم 

تسلط الضوء عىل التأثري الواضح والحاسم للفكر اليهودي يف عرص النهضة.

إىل  عقالين  غري  تراجعا  (التوتاليتارية)  الشمولية  ظاهرة  يف  فرويد  ز.  ويرى 

القومية  االشرتاكية  تحليل  ولدى  التاريخ.  قبل  ما  عصور  اىل  البعيد،  املايض 

األملانية توصل فرويد إىل استنتاج مفاده أن قاعدة الدكتاتورية النازية، التي 

تلعب فيها معاداة السامية يف الرايخ الثالث دور القوة الدافعة الرئيسية، هي 

زنا  ارتكاب  القتل،  يف  الرغبة  الرنجسية،  (الكراهية،  القدمية  وامليول  الغرائز 

املحارم، لتمرد ضد اآلباء). ويف هذا الصدد، كان اليهود الهدف الرئييس لعدوان 

الجامهري، التي رأت يف اليهودية مصدر التوحيد، الذي أضطرت شعوب أوروبا 

للخضوع له بالقوة.

تجاه  اليهودي»  «املسلك  قيمة  بتوضيح  أخرى  مرة  القيام  الرضوري  ومن 

نسمي  أن  بد  ال  أننا  يف  تتلخص  تقاليدنا  خصائص  احدى  اإلنسان:  حقوق 

األشياء بأسامئها.

إن العامل اليهودي يبنى حول الترشيعات: نتحدث عن حقوق اإلنسان، وليس 

فقط عن كرامة وقيمة الشخصية، وهو ما يشهد عن التوافق يف اآلراء بشأن أن 

الكفاءة.  من  أكرب  قدر  لتحقيق  قانونية  قواعد  تكون  أن  يجب  القيم  معايري 

األخالق  فيها  وتتقاطع  والسلطة  االدب  ذاتها  يف  توحد  ووسائله  والقانون 

والسياسة.

األحكام  فرض  وعند  الناس  كان  فاذا  اإلنسان!  حقوق  القي ظل خسيس عىل 

للرب  الجامعي، يخضعون  القضاء  الالزمة لصياغة فكرة ملموسة عن  القانونية 
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يتم  ما  غالبا  لألسف،  والذي  طبيعته،  يف  اإلنساين  التقليدي  اليهودي  والفكر 

يف  للحق  واإلنسانية  واألخالقية  العقالنية  القاعدة  ذاته  يف  يجسد  تجاهله، 

العدو، وحتى يف  تجاه  نبيل، حتى  بكرامة وبشكل  الترصف  السالم والحق يف 

أوقات النزاع، وهذا الفكر يشكل االساس الذي ال ميكن إنكاره لكل «أجيال» 

حقوق اإلنسان.

ليس من  أنه  ويرى  الحروب.  بني  االختالفات  التلمود عن  الحديث يف  ويجري 

التوسع  التي تخاض من أجل  الحروب  املشاركة يف  أبناء إرسائيل  الواجب عىل 

اإلقليمي أو الرسقة. ولكن يجب عليهم االنضامم اىل الجيش اذا ظهرت الحاجة 

لحامية االمة، القيام «بحرب مقدسة» ضد الغزاة.

وجرى اإلعالن يف الكتاب املقدس مرارا وتكرارا عن رضورة حامية النساء واألطفال 

النزاع (وقبل مهاجمة العدو من الرضوري محاولة اقناعه  واملمتلكات يف حالة 

كأخوة،  والتعامل معهم  األجانب،  واحرتام حياة وحقوق  السالم)  نحو  وجذبه 

وابداء السخاء نحو العبيد.

بأن مراعاة حقوق اإلنسان يسبقها حق االحتجاج عىل اإلساءة  وإذا كنا نؤمن 

والظلم وعدم املساواة يف الحصول عىل الرعاية الصحية أو التعليم، فيجب التذكري 

كان  (كحال  الحقوق.  احرتام هذه  تعني  ذاتها  بحد  تنظيم «كحال»  أن عملية 

للمخطوطات  وفقا  القدمية  إرسائيل  مجتمع  يف  الثيوقراطي  التنظيمي  الهيكل 

املاسورتيه من الكتاب املقدس، مالحظة املرتجم). والكحال هو املكان الذي ميكن 

للناس االحتجاج فيه وسيجري االنصات لصوتهم.

إن عقيدة حقوق اإلنسان مل تنل الطابع العاملي الشامل إال يف اآلونة األخرية. ولكن 

فكرة الحاجة لحامية الحريات الفردية هي قدمية أكرث مام نعتقد. وهي تأخذ 

الثامن عرش، والتي من أشهرها  القرن  البيانات واإلعالنات يف  اصولها ليس من 

الفرنيس واألمرييك، وليس من الجمهوريات القدمية يف العصور القدمية. يف القانون 

القديم، وال سيام يف نظامه األكرث تطورا - نظام الترشيع الروماين، ال يوجد مفهوم 



املذاهب واملفاهيم

169

Digest 2016

االحداث السياسية الدولية

من  املبذولة  الجهود  بفضل  الرابع  القرن  يف  الرائد  املوقف  شغلت  عندما 

انتشار  تخىش  كانت  ثيودوسيوس،  واالمرباطور  قسطنطني  االمرباطور  جانب 

اليهود بني املسيحيني. نفوذ 

ويف القرون الوسطى تعرض اليهود املقيمني يف أوروبا ملعاداة سامية قاسية بسبب 

عدم مصالحتهم الدينية. ولكن طابع معاداة السامية هذا مل يتسم بالطابع الدائم. 

يف أوقات األزمات والغموض كان اليهود يتحولون إىل «كبش فداء». ومع ذلك، 

فإن الكنيسة والسلطات العلامنية تركت لهم إمكانية الدخول يف الدين املسيحي 

الوسطى  القرون  يف  اليهودية  معاداة  بني  الرئييس  الفرق  هو  هذا  الكاثولييك. 

ومعاداة السامية الحديثة.

الجانب  تهمل  العرشين)  القرن  التاسع عرش-  (القرن  الحديثة  السامية  معادة 

الديني وبخالف الوضع الحقيقي متنح العرق اليهودي عددا من الصفات الخاصة، 

مثل حب املال وانعدام املشاعر الوطنية. لقد وضعت املقدمات ملعاداة السامية 

هذة، يف اسبانيا يف مطلع عرص النهضة، عندما منحت اهمية كبرية جدا ملا يسمى 

«بتطهري الدماء».

التاسع  القرن  األخري من  الثلث  أوروبا وحتى  بقية  إسبانيا، أظهرت  وباستثناء 

عرش، التسامح الكبري تجاه األقلية اليهودية. واستمر ذلك حتى الثامنينيات من 

املثقفة.  الربجوازية  التوتاليتارية بني  التاسع عرش وانتشار األيديولوجية  القرن 

وفيينا  وباريس  لندن  يف  فروعه  فتتاح  ا تم  الذي  روتشيلد،  بنك  وبات 

وفرانكفورت ميثل للقوميني واالشرتاكيني، تجسيد الكسموبوليتية اليهودية التي 

ترشب دماء الشعب.

ويحتوي الكتاب املقدس والتلمود عىل العديد من األحكام املتعلقة بالحد من 

حرية التعبري، ولكنها تبقى من القيود األخالقية والدينية. وأهم قيد عىل حرية 

الكلمة، واألكرث أهمية من الناحية األخالقية، عدم االفرتاء. «لن تنرش االفرتاء بني 

شعبك».
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الرجل حرصا بل  يكتمل إال بوجود احدهام مع االخر. واملرأة مل تخلق ألجل 

لها واجباتها الخاصة بها.

اليهودية فقط، ومع الدين  وبالنسبة لليهود فأن الخالص الشامل ال يرتبط مع 

يقول  العدالة.  مببادئ  يلتزمون  كانوا  طاملا  للجميع  متاح  الخالص  عام.  بشكل 

التلمود إن الوثنيني الذين يعيشون وفقا ملبادئ العدالة ميكنهم أن يأملوا مبكانهم 

يف العامل املستقبيل.

يف نهاية القرن الثالث عرش أتخذ اليهود قرارا هاما حول رضورة مرافعة الطرفني 

خالل املحاكمة. والقرار يقول إنه ال يجوز إصدار اي حكم دون سامع األدلة من 

كال الجانبني. وفقا للقرار صادر عن الحاخام حاييم وعن قادة الجالية يف فيينا: 

«كل قاض يتخذ قراره دون أن يسمع لكال الجانبني واستمع فقط لطرف واحد 

يقول: اسمعني ومن ثم اصدر قرارك الذي تعتربه رضوريا، هذا القايض لن ينظر يف 

أي قضية» (18).

البارز موىس بن ميمون وكاتب  اليهودي  الفيلسوف  وبرر نفس املبدأ من قبل 

الطرفني  بني  املساواة  االمور  كل  يف  «يجب   :(1138-1204) رامبام  القوانني 

املتقاضيني. وال يجوز عندما يسمح لطرف بالتحدث بحرية وينصح الطرف االخر 

بالحديث باختصار. ال يجوز أن يجري الحديث مع طرف بودية وبهدوء، ومع 

اآلخر بشكل قاس وصارم. يجب أن تكون هناك مساواة بني كل من املتقاضني يف 

القرون  يف  اليهود  القانون  معلمي  عيون  وكان يف   .(19) القضاة»  وقلوب  عيون 

الكتاب  القضائية كام ورد يف  اإلجراءات  املهم جدا ضامن عدالة  الوسطى من 

املقدس: «ونفذ العدالة والحق يف عيني الرب» (سفر التثنية 6، 18).

الصحفي  قبل  من   1879 عام  يف  السامية»  «معاداة  مصطلح  صياغة  متت 

األملاين ويلهلم مار لإلشارة إىل الكراهية تجاه اليهود. ومتتد جذور أول مظاهر 

واليونان.  روما  يف  املسيحية  ظهور  سبقت  التي  األيام  اىل  لليهودية  العداء 

والكنيسة  امليالدي.  االول  القرن  إىل  تعود  واليهود  املسيحيني  بني  واملواجهة 
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املساواة  التلمود كذلك عىل رضورة  الناس. وينص  فئات مختلفة من  حقوق 

أن  يعني  ما  لهم» وهو  التي ستعطيها  القوانني  والنساء. «وهذه  الرجال  بني 

املرأة مساوية للرجل امام كل قوانني التوراة. عىل سبيل املثال اصدر الحاخام 

جرشوم ميور هاغول (التاريخ التقريبي للحياته عام 1028-960) أصدر قرارا 

مثل  أن  وأعلن  ورغبتها.  ارادتها  وضد  عنها  رغام  لزوجته  الرجل  مبنع طالق 

قانون  الحاخام  هذا  فرض  الشكل  وبهذا  املفعول.  ساري  غري  الطالق  هذا 

إذا كان يريد، وكذلك تصبح  الرجل يطلق زوجته،  الرجل:  املرأة مع  مساواة 

باروخ  بن  مئري  من  كل  وأصدر   .(16 ) بذلك  رغبت  إذا  فقط  مطلقة  املرأة 

إلياهو من  (Maharam) من روتنبورج (1293-1220) والحاخام بريتس بن 

كوربل قرارا مينع بشكل صارم عىل الزوج رضب زوجته. وكل زوج مذنب يف 

قرار  يف  وجاء  (مبقاطعته).  املجتمع  من  لنبذ  وا بالعزل  مهددا  كان  ذلك 

لرتك  املضطرة  للمرأة  املادي  الدعم  تقديم  يجب  أنه  كذلك  بريتس  الحاخام 

دار زوجها ملعاملته السيئة لها (17).

ويستند مفهوم الرشيعة اليهودية تجاه املرأة اىل اساس الفصول الثالثة األوىل من 

سفر التكوين، واىل الفكرة حول الدور املختلف للرجال والنساء، وهو امر يرتبط 

باالختالفات البيولوجية. وعىل الرغم من هذا االختالف يف األدوار، نجد أن مبدأ 

املساواة بني الرجل واملرأة قائم أمام القانون.

ويف التوراة، نجد العديد من األحكام املتعلقة بحقوق املرأة. يف املقام االول نرى يف 

كل القوانينسعيا للتأكيد عىل دور املرأة كزوجة وأم. ومن قديم الزمان تم االقرار 

بحق املرأة يف الحصول عىل مهنة ، وهو ما يؤكد، ووفقا للملك سليامن، عىل صورة 

املرأة املثالية.

مختلفات  فهن  الرجال.  مع  متساويات  لسن  النساء  اليهودية،  التقاليد  ويف 

يـإكمله. واملرأة  الرجل بل  ويشغلن املركز املتوازي وهو ليس باملساوي ملركز 

ال  الرجل  أو  املرأة  ووجود  له.  مواز  بشكل  بل  الرجل  بسبب  ليس  خلقت 
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اآلباء»). وتؤكد اليهودية أن رضورة الحياة البرشية تكمن يف أن كل إنسان يساهم 

يف تحقيق قصد الرب للحصول عىل مكان بني مخلوقات العامل «السفيل». ولهذا 

السبب، تشجب اليهودية وتدين بشكل قاطع االنتحار وقتل املريض امليؤوس من 

وضعه. والجنني لديه الحق يف الحياة، ألن كل طفل حديث الوالدة لديه أيضا دوره 

يف املخطط الرباين. وتسمح اليهودية عموما باإلجهاض فقط إذا كان هناك خطر 

عىل حياة األم.

هذا  اليهودي  للقانون  وفقا  الرسقة.  متنع  نوح  أبناء  وصايا  أن  املعلوم  ومن 

يشمل ايضا االختطاف (مثل احتجاز الرهائن). وبالتايل هذا الحظر يؤكد حق 

االنسان واملؤسسات املختلفة عىل امتالك االمالك وكذلك حق البرش يف حرية 

الحركة والتنقل. وحظر الجرائم الجنسية يوفر الحامية لإلنسان من اإلهانة. ال 

نوح  ابناء  قوانني  اآلخر. وتحظر  بأعامل عنف ضد  القيام  الحق يف  لديه  أحد 

الحب والرعاية من جانب  الحق الحرصي لإلنسان يف  الزوجية وتؤكد  الخيانة 

مبثابة  يعد  آخر  شخص  زوج  أو  زوجة  مع  الخفيفة  املداعبة  وحتى  الزوج. 

االنتهاك لهذا الحق.

من ناحية أخرى تعترب الرثوة، والعوامل التي تؤدي إليها أو التي تزيدها (من 

املوهبة يف مجال االعامل اىل الحصول عىل مرياث او وجود حالة مواتية يف السوق) 

تتسم  مهمة  الرثوة  متثل  مصدرها  عن  النظر  بغض  وبالتايل  الرب.  من  هدية 

واملجتمع.  بالدولة  لها  املهمة ال عالقة  التكليف وهذه  ولكن هذا  باملسؤولية. 

ولذلك يتحمل الرجل الغني، وكام ذكر أعاله، املسؤولية يف املقام األول أمام الرب 

وليس امام الدولة أو املجتمع. وترتكز هذه املسؤولية يف وجود واجبات متساوية 

للجميع يف مجال مراعاة الوصايا وهناك مسؤولية خاصة تتعلق بوصيتي الواجب 

امام العاملني باالجرة وتقديم االحسان للفقراء (15).

القرارات  اليهود مجموعة كبرية من  القوانني  يف العصور الوسطى، وضع كتبة 

تحمي  وكانت  الفرتة  لتلك  لتقدمي  ا بالطابع  تتسم  كانت  التي  واألحكام 
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مصالحهم  تبدو  الذين  ألولئك  القانونية  الحامية  بتقديم  مطالبة  مرة  وألول 

عرضة للخطر – الغرباء والفقراء ( سفر الخروج 49:12)، وفكرة القيمة العالية 

(الالويني  منها  الذين حرموا  أولئك  إىل  إعادتها  واإلرصار عىل  اإلنسان  لحرية 

10:25؛ ارميا 34 :17).

وتؤكد اليهودية أن وجود كل إنسان يتسم بهدف محدد وله مكان يف املخطط 

بحقوق  يتمتع  أن  يجب  اإلنسان  أن  االستنتاج  ميكن  هذا  ومن   .(14) الرباين 

وحريات معينة من أجل تحقيق الهدف الذي وضع ألجله. وتتحدث التوراة عن 

زمن كان فيه الناس يف غاية الفساد وهو ما جعلهم «يرتكبون الرش باستمرار» 

(التكوين 6: 5). وهذا يعني حرفيا إنه مل يقم أي فرد يف تلك الفرتة بتنفيذ وال 

حتى حسنة واحدة. هؤالء الناس مل ينفذوا أي واجب من واجباتهم أي مل يعملوا 

ولو شيئا بسيطا من األمور التي جلبهم الرب إىل العامل من أجلها. وبهذا فقدوا 

الرب وقىض  الحياة. لقد دمرهم  الحق يف  حقا أساسيا من حقوق اإلنسان أي 

عليهم من خالل ارسال طوفان عىل األرض.

يف اطار رؤية العامل اليهودية، وكام جرت اإلشارة سابقا، ال ميكن الفصل بتاتا بني 

املبادئ  تعترب  اإلنسان  حقوق  اليهودية،  للعقيدة  ووفقا  والواجبات.  الحقوق 

األساسية للسلوك التي يجب عىل االنسان االقرار بها تجاه نفسه وتجاه اآلخرين، 

حقوق  وبعض  الرباين.  املخطط  وفق  ادوراهم  تنفيذ  من  الجميع  يتمكن  ليك 

اإلنسان األساسية تنصوص عليها الوصايا السبع البناء نوح، والتي، وفقا للتقاليد 

اليهودية، تنطبق عىل جميع البرش. عىل سبيل املثال، حظر القتل. هذه الوصية 

متنع الناس من قتل االخرين املشابهني لهم وتؤكد الحق يف الحياة.

الرب  قبل  من  مهداة  النها  مقدسة،  البرشية  الحياة  تعترب  لليهود،  وبالنسبة 

من  االنسان  حرمان  ميكنه  الرب  فقط  العادية  الحاالت  ويف   ،(7  :2 (التكوين 

الحياة(التثنية 39-32). ويفرس الحكامء هذا الحكم عىل نطاق أوسع، ويقولون أن 

الحياة واجب إنساين. «عليك أن تعيش، ورغام عن رغبتك وارادتك» («أخالقيات 
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والبرشية جمعاء. ومثل أي ديانة ترتاوح بني الخاص والعام، عرضت اليهودية شكال 

متوسطا يجسد يف ذاته نوعا من التوازن املحدد.

الفردية  اإلنسان  حقوق  اىل  االيديولوجي  التقسيم  ان  اىل  االشارة  وتجدر 

األولوية  الدول إعطت  السياسية. بعض  املواجهة  احد أسس  بات  والجامعية 

اخرى  دول  وقامت  االجتامعية،  لة  لعدا ا حساب  عىل  لفردية  ا للحريات 

الفردية.  النوع الجامعى عىل حساب الحريات  بتفضيل املساواة الشاملة من 

للغاية  غريب  فردية وجامعية  إىل حقوق  التقسيم  أن هذا  من  الرغم  وعىل 

الفردي  االنسان  ان  اإلنسان مبعنى  تقوم عىل وحدة  لليهودية، فهي  بالنسبة 

تقسيمهام  ميكن  وال  متكامل  لواحد  قسمني  إال  ليس  االجتامعي  واالنسان 

تحت طائلة املوت.

ومن املالحظ أن التصورات حول القيمة الجوهرية لشخصية اإلنسان البسيط، 

وبالتايل حول حقوق الفرد الذاتية تقوم وإىل حد كبري عىل تعاليم التوراة وأحاديث 

األنبياء. ومفهوم حقوق اإلنسان ليس يف نهاية املطاف إال اشتقاق من الحضارة 

اليهودية املسيحية، كام أشار وبحق العامل املعروف م. تشلينوف (13).

إنه  يقول  الذي  اليهودي  املبدأ  من  لإلنسان  الذاتية  القيمة  فكرة  ولدت  لقد 

جرى تكوين االنسان يف صورة الرب ومثاله، ولذلك تم متييزه عن بقية العامل 

ويتحدث   .(5-7 االيات  املزمور8،  27؛   :1 التكوين  (سفر  الرب  خلقه  الذي 

املصدر نفسه عن األسس األخالقية للمفاهيم الحديثة لحقوق اإلنسان: فكرة 

الذاتية  واملصلحة  األنانية  والتغلب عىل  تقتل»)  («ال  البرشية  الحياة  قدسية 

تفرح عندما يسقط عدوك،  18:19) و»ال  (الالويني  («تحب قريبك كنفسك» 

الرحمة تجاه  و   (17  :24 يتعرث» (الأمثال  قلبك يكون سعيدا عندما  وال تدع 

الضعفاء والفقراء أو الذين ال ميكنهم الدفاع عن النفس («ال تضايق الغريب 

القادم وال تضطهده ألنكم كنتم غرباء يف أرض مرص... وال تضايقوا أي أرملة أو 

املقدس، ظهرت  الكتاب  21) وهلم جرا.. يف   22-  :22 (الخروج  اليتيم»  أيها 
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امللك  امام  الواجبات  يتحمل  واالنسان  العامة.  الحياة  يف  الدولة  مشاركة 

والقايض الحاق بشكل مبارش ودون أي وسطاء. وتوفر الدولة األمن والدفاع، 

ولكنها ليست مضطرة للامرسة أي من الشؤون االخرى. وعالوة عىل ذلك، فان 

النبي  الذين يجب عليهم قيادة الشعب كقادة عسكريني يف عهد  امللوك  منع 

شموئيل (صموئيل) من «مضاعفة عدد الخيول والذهب والفضة»، ميكن واىل 

املهم  النفقات. ومن  بأن تحد من  للدولة  أنه مطالبة  حد كبري أن يفرس عىل 

مالحظة أن كلمة «مملكة» يف العربية مرادف لكلمة «الدولة». والكلمة التي 

تستخدم كثريا اليوم «مادينا» («الدولة») لها جذر واحد مع «دين» (املحكمة) 

بالسالم  وليس  لقانوين،  ا بالنظام  االلتزام  الدولة  واجب  عىل  يؤكد  وهو 

االجتامعي.

ويف املقالة «حقوق الرب وحقوق اإلنسان» الحظ الحاخام األكرب للمجلس الكنييس 

املركزي رينيه صموئيل سريات أن حقوق اإلنسان ال تتمتع بأهمية كبرية إذا مل تتم 

باإلضافة لها صياغة حقوق الرب، أوإذا كنا نتحدث عن ذلك بعبارات علامنية، 

واجبات االنسان (12).

وفيام يتعلق مبسألة االختيار الرباين للشعب اليهودي فأن التقاليد اليهودية تفرس 

هذه الواقعة ليس بوجود تفوق لهذا الشعب عىل شعوب العامل االخرى بل بوجود 

من  العامل  يف  املشاكل  «كل  التلمود:  قال  الرب.  امام  يتحملها  كبرية  مسؤولية 

إرسائيل». وستستمر الباليا يف العامل حتى يقوم إرسائيل بإنجاز املهمة امللقاة عليه. 

وتتلخص هذه املهمة يف نقل القانون األخالقي للنزاهة والصدق، والذي ورد يف 

الكتب املقدسة، اىل العامل.

أنه تم يف  لليهودية تكمن ليس فقط يف واقعة  القول أن السمة املميزة  ميكننا 

إطارها وضع وصياغة أحد املذاهب األوىل لألخالق العامة الشاملة بل ويف أن 

لتنفيذ مفهوم «حقوق اإلنسان» وصياغة منوذج  الجهود  اليهودية بذلوا  انصار 

للسلوك عىل مستوى الحياة اليومية يصلح وميكن ان يستخدم للمجتمع اليهودي 
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الدينية:  بالقواعد  التقيد  العدال يسبق حتى  القضاء  القضايئ. وضامن  للنظام 

يف  التضحية».  من  الرب  لدى  قبوال  أكرث  العادل  والقضاء  بالحق  «االلتزام 

استثنائية  دقة  تتطلب  العادل  القضاء  وأسس  القوانني  مراعاة  تعترب  املقابل 

والنزاهة.

ويشري أستاذ الفلسفة يف جامعة باريس العارشة - نانتري بالندين باريت كريجل يف 

مقالة «اليهودية وحقوق اإلنسان» اىل أن العدالة العليا تعود للرب. ويجب عىل 

القايض أن يحكم ليس لصالح الغني او لصالح الفقري. يجب أن يكون نزيها ال 

ميكن رشاء ذمته «وينتقى من جانب أعضاء املجتمع املحيط به» وال يعني من قبل 

السلطات. وال يحق للقايض تلقي املكافآت. والشخص الذي يسعى للوفاء بواجبه 

يجب أن يسري عىل طريق العدالة املطلقة. وإلصدار الحكم العادل يجب التحقيق 

بدقة شديدة يف الحدث والذنب وفقا للتهمة.

ومبدأ القانون الروماين الذي ينص عىل عدم كفاية شهادة شاهد واحد فقط ورد 

أيضا يف سفر التثنية: «ال يجوز االكتفاء بشاهد واحد ضد أي شخص يف أي ذنب أو 

القضية  تأخذ  شاهدين  إفادة  وجود  عند  وفقط  باقرتافها:  يتهم  جرمية  أي  يف 

مجراها». وكام يزعم، تدين التقاليد اليهودية تقديم الشهادة الزور خالل التحقيق 

يف الجرائم.

للترشيعات. وتعرتف  نظام قضايئ  بإنشاء  نوح  أبناء  قوانني  ويطالب آخر من 

املواطنني  القوانني من اجل صالح  السلطات يف وضع وصياغة  اليهودية بحق 

القانون».  هو  املحددة  الدولة  «قانون  التلمود:  ويقول  بتنفيذها.  وتطالب 

يقيم  التي  الدولة  املرء مسؤولية مراعاة قوانني  اذ تحمل  نوح،  أبناء  ووصايا 

بالحصول عىل حامية  االمل  الحق يف  لكل شخص  متنح  الواقع  يف  فانها  فيها، 

القانون.

القدمية  الدول  عرص  وخالل  القضاة  عرص  يف  كام  اليهودي  القانون  ويركز 

والهيكل الثاين ويف الشتات وكذلك يف الظروف الحديثة ، عىل الحد األدىن من 
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حق الترصف بحياة سكانها. واملثال عىل ذلك هو خروج الشعب اليهودي من 

حقوق  أبسط  من  حرم  وحيث  العبودية،  ظروف  يف  تشكيله  تم  حيث  مرص، 

اإلنسان. يف مقالة «حرية الفكر والتعبري يف القانون اليهودي» أشار نائب الرئيس 

السابق للمحكمة العليا اإلرسائيلية حاييم كوهني (10) إىل ان القانون الرباين منح 

بحق  التدريجي  االعرتاف  اتسم  الغرب،  يف  و  االحرار.  لليهود  سيناء  جبل  يف 

الفهم  وتطور  القنانة  اختفاء  إىل  أدى  لقد  كبرية:  بأهمية  األمن  يف  االنسان 

الحديث لحقوق اإلنسان.

وأكد عضو األكادميية الفرنسية للعلوم االخالقية والسياسية جان ريفريو عىل أنه ال 

يجوز التامدي يف استخدام كلمة «الحقوق»، وعىل الرغم من أن الوصايا العرش 

واجبات فقط، ولكن بشكل غري مبارش تتحدث نصوصها عن الحقوق أيضا. عىل 

الحياة، و»ال  املثال وصية «ال تقتل» تعني أن كل شخص لديه الحق يف  سبيل 

ترسق» – أن لكل فرد حق يف التملك. ونفس األمر يتعلق بوصايا الكتاب املقدس 

التي مل تدرج يف نطاق الوصايا العرش (11).

ويعرض التلمود عددا من املبادئ األخرى، التي تعمل عىل ضامن سالمة وامان 

الحياة والحفاظ عليها من أية مخاطر. عىل سبيل املثال، يجب ضامن حد أدىن من 

الدخل للجميع، وهذا يعني توزيع أكرث عدال للرثوة.

وال يجوز عدم تذكر حرية املعتقد، فهناك حرية الضمري والفكر والدين. ال يجوز 

القيام بأي مالحقة قضائية أو مادية بسبب األفكار أو االلتزام الشخيص باملعتقدات 

الدينية املختلفة عن معتقدات أغلبية السكان. وعند الحديث عن أي حرية مهام 

كانت (الحرية الجسدية والروحية أو الدينية)، متلك كلها القيمة املطلقة وغري 

قابلة للتجزئة، وتعترب مثالية بحد ذاتها، وتجسيدا للحق الفطري لكل فرد بامتالك 

االدارة الذاتية.

وتتضمن اليهودية حامية اإلنسان من املحاكامت الجائرة والتعسف. والحاجة 

واضحة  بنية  النشاء  بالرضورة  تساهم  أن  يجب  االجتامعية  للعدالة  املاسة 
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نفسه يقال يف سفر التكوين. عند الحديث عن تحريم القتل، تقول التوراة أنه « 

خلق اإلنسان يف صورة الرب ومثاله».

ويف اليهودية، تم وهب االنسان مكانة خاصة، وعظمة ال تقارن بيشء. ولكن االكرث 

روعة ان الكتاب املقدس مينح االمتياز ليس فقط للشعب اليهودي، ولكن أيضا كل 

اآلخرين، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية.

أن  املعروف  ومن  اإلنسان.  حقوق  سياق  يف  أساسية  مكانة  الحرية  ومتتلك 

الشعب اليهودي كان يف العبودية يف مرص. هذا التذكري التاريخي يحمل أهمية 

روحية عظيمة. ويعيدنا الكتاب املقدس مرارا وتكرارا إىل هذا الحدث، ويقدم 

املشورة لنا، عىل سبيل املثال، ان نحب الغريب: «عليكم اظهار الحب للغرباء 

الحقوق  من  محروما  شعبا  كنا  مرص،  يف  مرص».  ارض  يف  غرباء  كنتم  النكم 

لحقوق  كانتهاك  ذلك  يفعل  الحرية  من  أي شخص  يحرم  من  وكل  األساسية. 

املضطهد  الشخص  من  يجعل  و  فيه،  الرب  رؤية صورة  يرفض  الذي  اإلنسان 

مخلوقا أدىن.

ويف التقاليد القانونية اليهودية تعطى االسبقية للواجبات تجاه الشخص، وليس 

اعتبار آخر. احرتام  اي  الواجبات تقف أعىل من  الرب. وهذه  للواجبات تجاه 

القريب وحياته ال يتعلق بالدين الذي ميارسه وال بالعرق الذي ينتمي إليه. لقد 

شدد الربوفيسور هرني باروك، يف كتابه «الحضارة اليهودية والعلم حول اإلنسان» 

تنفيذ  البداية ساعدت يف  ومنذ  أنها  تكمن يف حقيقة  اليهودية  كرامة  أن  عىل 

املبادئ السامية العظمة ومل تكتف فقط باالعالن عنهام. «ال تفعل لقريبك كل ما 

ال ميكنك تحمله. يف ذلك تكمن التوراة كلها، والباقي فقط تعليقات» (9).

ويعني مفهوم «حقوق اإلنسان» خريا اخر، اذ تضمن لالنسان الحرية يف العامل، 

يف  والحق  أساسية.  تعترب  الدين،  علامء  من  للكثري  وفقا  والتي،  يعيش،  حيث 

للترصف بجسمه  اليهودية. حق كل فرد  أيضا احد أسس  األمن واالمان اصبح 

يحرره من وضع االرتباط ويعني نهاية القانون القديم الذي يعطي للسلطات 
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املسيح». ولكن عىل الرغم من ذلك ال يجوز أن يكون العمل مبثابة العبودية. 

واملعنوية.  البدنية  قواه  دوريا  يستعيد  أن  لإلنسان  يسمح  أن  يجب  العمل 

االسبوعية.  الراحة  يوم  يف  الحق  رسخت  التي  التعاليم  أول  كانت  واليهودية 

والحقا تم تثبيت هذا الحق يف املادة 24 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

اإلنسان  استغالل  إدانة وحظر  وقاطع  واضح  بشكل  وفيه جرت   .1948 لعام 

تسديد  بدون  العمل  عىل  القريب  يجربون  الذين  ألولئك  «الويل  لإلنسان: 

الحقوق االقتصادية وواجبات االنسان:  األجور». وبشكل منفصل، ميكن وضع 

الحق يف كسب الرزق والذي يفرتض به حظر أي تعدي وتطاول عىل ما يربحه 

الصفقات. عىل سبيل  الواحد لالخر» خالل عقد  القريب. وهناك منع «خداع 

املثال، ال يجوز سحب الزبائن أو املنافسة غري النزيهة.

اليهودي يف باريس، يف  وتناول آالن غولدمان الحاخام األكرب للمجلس الكنييس 

عمله «املصادر اليهودية لحقوق اإلنسان» قضية واجبات اإلنسان أمام الفقراء 

واملعدمني (8). تقول التوراة: «سيبقى الفقراء دامئا بني أرضك». ولدى كل شخص 

املادية، وعدم ظلمهم. عىل  املساعدة  تقديم  بالفقراء:  يتعلق  مسؤوليات فيام 

للمحتاجني،  الغذائية  واملواد  املالبس  ويقدموا  الرب  حذو  يحذو  أن  الجميع 

تعاليم  باملال والطعام واملالبس، فحسب  التربع  الخ.. ويجب  يساعدوا املرىض، 

التلمود، هذه أوىل من الواجبات املعتادة لليهودي يف حياته اليومية. هذا الواجب 

عام وشامل ويجب ان متتد مثار العمل الخريي وتشمل اي شخص آخر فقري يف 

حاجة أكرب مام يحتاج هو.

قبل كل يشء، نالحظ أن مصطلح «حقوق اإلنسان» بحد ذاته ال يستخدم يف هذه 

الصيغة يف التقاليد اليهودية املكتوبة والشفهية. ولكن تكفي قراءة الكتاب املقدس 

ليك نفهم أن هذه املسألة أثريت يف كل صفحة يف التعاليم الدينية.

لعام  واملواطن  اإلنسان  لحقوق  العام  اإلعالن  أن مقدمة  املستغرب  وليس من 

1789 تنص عىل أن «جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين يف حقوقهم». اليشء 
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والزنا  األصنام،  عبادة  باستثناء  املحرمة  اليهودية  التعاليم  كافة  قوتها  وتفقد 

االلتزام  من  أعىل  يكون  أن  يجب  الرب  خلقه  ما  «واحرتام  والقتل:  والخيانة 

باملحرمات الواردة يف التوراة».

ووفقا للرشائع اليهودية، اإلنسان شبيه الرب والتجسيد للكون، وهو ميلك كرامة 

وعظمة غري مسبوقتني. والبرشية جمعاء تعود يف أصلها إىل سلف مشرتك – آدم. 

وهكذا، تصبح أي إهانة موجهة إىل اإلنسان وكأنها موجهة تجاه الرب. وباإلضافة 

إىل املعنى الرمزي، يحمل هذا التأكيد يف ذاته معنى أخالقيا واضحا، مام يجري 

التأكيد عليه يف الكثري من طروحات التلمود: «ملاذا خلق فقط إنسان واحد - 

ادم؟ من اجل الحفاظ عىل السالم بني الناس. فال يتمكن أي أحد خالل الخالف 

والجدل أن يقول: سلفي أفضل وأعىل من سلفك». واليهودية تفرتض املساواة 

أخذ  وقال: «ومع  اموزيغ  بني  اييل  املعروف  الفيلسوف  لقد كتب  الناس.  بني 

اإللهام من الكتاب املقدس، يجب علينا أن نكافح من أجل املساواة بني البرش 

يجب عىل  الكون.  ملك  يعترب  اإلنسان  ومثاله.  الرب  الذين خلقوا عىل صورة 

الجميع طاعته، ليك يتمكن من نرش السمو يف كل مكان ويضع املعنى الروحي 

يف كل يشء» (6).

كل حياة اإلنسانية عىل نفس القدر من األهمية، فيقول التلمود أن حياة أي مرتد 

تبقى حياة إنسان، ولها نفس االهمية لدى الله كام حياتنا بالذات. تقول التوراة 

مرشدة: «يجب أن تحب قريبك كنفسك». حتى لو كان ينتمي إىل أمة متخلفة 

عن أمتك: «ال تشعر بالعداء تجاه االدوميني ألنهم أشقاؤك».

أعضائه، وهي  اساس مسؤولية كل عضو من  املجتمع عىل  املساواة يف  وتقوم 

اجي  مارك  ويشري  االقتصادية.  االستقاللية  أي  االنسان  هذا  كاستقاللية  تفهم 

للحصول عىل  الحالة كوسيلة  يبدو يف هذه  الذي  العمل  إىل   (7) أعاله  املذكور 

بقدوم  تخربك  وفجأة  شجرة،  تزرع  كنت  «إذا  الواجبات:  أنبل  بصفة  الحرية 

للقاء  البداية ان تتم زراعة الشجرة ومن ثم أذهب  املنتظر، عليك يف  املسيح 
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ارتكاب القتل. وقام العضو يف األكادميية الطبية الوطنية الفرنسية هرني باروك 

بذكر طرح تعبري «Pirkei Avot» ( تعاليم اآلباء) التي تنص عىل أنه «أبدى تجاهه 

(اإلنسان) االنتباه الخاص وخلقه وفقا لصورته» (2). وهذه الواقعة تعطي االنسان 

القيمة العليا القصوى يف بنية الكون، وتدل عىل أن اإلنسان الواحد املنفرد يعادل 

من حيث القيمة مجمل تكوين العامل.

من جانبه يورد رئيس األكادميية الدولية لحقوق اإلنسان مارك أجي وكتأكيد 

التلمود: «إذا قام أي أحد بالقضاء ولو عىل شخص  لذلك بعض الكلامت من 

قام  وإذا  الكون.  كل  عىل  قىض  وكأنه  العقوبة  ذلك  لقاء  فسيتحمل  واحد 

الكون  أنقذ  وكأنه  له  ذلك  فسيحسب  واحد  شخص  ولو  بإنقاذ  ما  شخص 

كل  بني  األول  هو  الحياة  يف  الحق  يعترب  اليهودية  تصور  ويف   .(3 ) بأكمله» 

الحقوق األساسية.

وأشار رئيس جمعية الصداقة اليهودية املسيحية يف سرتاسبورغ النداو عازر يف 

مقالته «اليهودية وحقوق اإلنسان» (4) إىل ان الحق يف الحياة يقوم عىل الطابع 

الفريد املطلق لكل إنسان: «الله سبحانه وتعاىل خلق كل الناس يشبهون آدم، 

ولكن عىل الرغم من ذلك ال يوجد أي واحد منهم يشبه اآلخر». ويعترب رفع اليد 

عىل القريب والجار عمال مشينا حتى ولو مل تصل هذا اليد إليه: «أي شخص يرفع 

يده عىل قريبه يعترب رشيرا حتى لو مل يقم برضبه».

ويرتسخ لإلنسان حق الحفاظ عىل رشفه، والحق يف الدفاع عنه يف حالة إهانة 

هذا الرشف. وتحت مفهوم التطاول عىل رشف اإلنسان يقصد الكذب والكراهية. 

وميلك  الدماء.  سفك  تشبه  جرمية  لإلنسان،  العلنية  االهانة  التلمود  ويعترب 

اإلنسان حق الدفاع عن النفس. ويورد املدير السابق ملعهد العالقات الدولية 

اإلرسائييل ماريون موشخات اقتباسا دينيا يؤكد ذلك: «اذا قرر شخص ما قتلك، 

استبق األمر وأقتله» (5). والحق يف الحياة يعطي إمكانية التضحية بالذات من 

أجل انقاذ االخرين. وعندما يظهر الخطر الذي يهدد الحياة تختفي عىل الفور 
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هذا املنظور، يقول القانون أنه ال يجوز التضحية بحياة اي إنسان من أجل مصالح 

شخص آخر. ويف الواقع، عندما نتحدث عن حقوق اإلنسان، فإننا نقصد، سواء 

أحببنا ذلك أم ال، مفهوم «الدولة» التي تعترباملؤسسة الوحيدة القادرة عىل ضامن 

تحقيق حرياتنا و حاميتها إىل حد ما. ومفهوم حقوق اإلنسان، الذي نستخدمه مل 

الثامن عرش، أي يف وقت واحد مع تعريف وتحديد  تجر صياغته إال يف القرن 

مفهوم الدولة الحديثة.

واليهودية، عىل ما يبدو، تتميز ليس فقط بأنها كانت من أوائل من عرف مبدأ 

األخالق العامة الشاملة، ولكنها أيضا بذلت كل الجهود املمكنة من أجل التطبيق 

أحكام هذه «النواة الصلبة» لحقوق اإلنسان عىل ارض الواقع، وصياغة منوذج 

للسلوك عىل املستوى اليومي، فردي وشامل يف آن واحد.

أما فيام يتعلق بالعبودية فأن الشعب اليهودي كان الوحيد الذي كرس لها عددا 

كبريا من القوانني من مجال القانون اإلنساين. وعىل عكس اإلغريق أو الرومان، 

– هل  العبد  تقرير مصري  الحق يف  لنفسهم  اليهود  يعط  مل  املثال،  عىل سبيل 

يجب أن يعيش أو ميوت. ويستند الحق يف الحياة عىل الطابع الفريد املطلق 

ألي إنسان.

وهناك ميزة هامة أخرى لليهودية وهي تتلخص يف أنها كانت ومنذ البداية مل 

تقترص عىل صياغة املبادئ الجميلة بل وطبقتها عىل أرض الواقع.

تقول اليهودية أن العمل بالذات يعترب أساس كرامة اإلنسان االجتامعية. ولكن يف 

نفس الوقت ال يجب أن يتحول اىل عبودية. واليهودية كانت أول من تحدث عن 

لحقوق  العاملي  اإلعالن  الفكرة يف  أدراج هذه  وتم  األسبوعية.  الراحة  رضورة 

اإلنسان لعام 1948. وكتاب العهد القديم العرباين يدين بوضوح استغالل شخص 

واحد من جانب آخر.

التوراة - الكتاب املقدس اليهودي - تالحظ أن خلق اإلنسان عىل صورة الله ومثاله 

يشري إىل املرحلة النهائية من خلق الكون. ويف التوراة يجري الحديث عن تحريم 
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األساسية  والحريات  اإلنسان  عن حقوق  للدفاع  األوروبية  االتفاقية  و   ،1948

املعتمدة يف عام 1950.

يف الوقت الراهن، وعند النظر يف مسألة حقوق اإلنسان، من املفيد واملناسب أن 

نقارن الفصل 20 من سفر الخروج، واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام 1948. 

ومن املقارنة يتضح ومع كل االختالف يف التعابري والصياغة ، أن النصني يكرران 

بعضهام البعض تقريبا.»واما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. ال تصنع عمال 

ما» (اآلية 10 من االصحاح 20)، و»لكل شخص الحق يف الراحة، ويف أوقات الفراغ» 

(البند 24)؛ و»ال تقتل» (اآلية 13)، و»لكل فرد الحق يف الحياة» (البند 3)؛ «ال 

ترسق» (اآلية 15)، و»لكل شخص حق التملك» (البند 17). وميكن العثور عىل 

أمثلة مشابهة كذلك الحقا (1).

الحق يف حامية  مثل  األساسية  والحريات  اإلنسان  ان حقوق  املعروف  ومن 

يف  بجالء  واضحة  تظهر  وامللكية،  ة  واملساوا لحرية  وا نية  اإلنسا لكرامة  ا

االطروحات الدينية اليهودية، وتشدد عىل االمتثال لها مصادر عديدة أساسية 

نويل  أن  ينبغي  نفسه،  الوقت  ويف  والتلمود.  والتوراة  املقدس  الكتاب  مثل 

الديني  األدب  يف  موجود  غري  اإلنسان»  «حقوق  مصطلح  أن  إىل  االنتباه 

اليهودي.

الحديث لحقوق اإلنسان، حامية اإلنسان من  واليهودية تتضمن، وكام اإلعالن 

الظلم والطغيان. وتم وضع القانون حتى فوق الدين. الله يفضل ضحايا العدالة 

القانونية. وهذا يعني أن القانون، الذي هو تجسيد للعدالة، ينبغي أن يراعى 

بدقة. وسفر التكوين يعلم أن العدالة هي سمة أساسية من سامت الرب. والتوراة، 

يف العديد من أحكامها تنص عىل أن الجميع متساويني أمام القانون وان الوصايا 

كتبت للجميع، دون استثناء.

البرشية.  للحياة  اليهودية تعلم االحرتام املطلق  أيضا أن نالحظ أن  ومن املهم 

وهكذا، فإن الكتاب املقدس والحاخامات غالبا ما يتحدثون عن تحريم القتل. من 
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دولة  جنسية  يحملون  لذين  ا األشخاص  أولئك  فقط  تخص  فهي  املواطن 

. معينة

لقد متت صياغة الفهم الحديث لحقوق وحريات اإلنسان من قبل كبار املفكرين 

يف القرنني السابع عرش والثامن عرش، ولقي ذلك انعكاسه يف الوثائق مثل اعالن 

استقالل الواليات املتحدة األمريكية عام 1776، وإعالن حقوق اإلنسان واملواطن، 

الذي اعتمد يف فرنسا يف عام 1789.

اخرتاع  والحريات»  «الحقوق  مفهوم  يعترب  هل  السؤال:  يظهر  ذلك،  ومع 

لهذه  ذكر  عىل  العثور  ميكن  إنه  القول  يجب  عرش؟  الثامن  للقرن  حرصي 

وحريات  حقوق  مبدأ  أن  املعروف  من  أكرث.  القدمية  الوثائق  يف  العبارة 

الثامن عرش، وال  القرن  إعالنات  اتخاذ  تاريخ  ليس من  بدايته  يأخذ  اإلنسان 

تلك  يف  تطورها  عىل  حصلت  التي  والفلسفية  الليربالية  للحركة  نتيجة  يعترب 

يف  ليس  تتواجد  لعقيدة  ا هذه  أصول  إن  لقول  ا يجب  بل   . أيضا لفرتة  ا

قانوين  نظام  أي  يتضمن  مل  وباملناسبة،  القدمية.  والدميقراطيات  الجمهوريات 

قديم، حتى األكرث تقدما – النظام الروماين، مفهوم «حقوق اإلنسان». وتجدر 

اإلشارة إىل أن املواطنة مل تتضمن إضافة صفة الحرية والحق يف األمن. وفوق 

والقناصل  امللوك  بيد  كان  الحق  وهذا  واملوت،  الحياة  حام حق  كل شخص 

واألباطرة. وحتام مل يكن من املمكن أن يظهر املفهوم العام لحقوق اإلنسان 

يف املجتمع العبودي.

ويعترب الكثريون أن مفهوم «حقوق اإلنسان» وضع يف إطار من التقاليد الدينية 

العربية وأن اليهودية تعترب أحد أغنى املصادر األولية حول هذا املوضوع وأكرثها 

وضوحا وفهام. ويجب القول إن التعريف الحديث لتعبري «حقوق اإلنسان» يقوم 

وإىل حد كبري عىل أساس املبادئ املحددة يف هذا الدين بالذات.

ال شك يف أن تطور التصورات حول حقوق اإلنسان عملية طويلة مرتابطة لتنامي 

هذه الفكرة من فرتة «الوصايا العرش» إىل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام 
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حقوق اإلنسان يف اليهودية 
والتقاليد القانونية العربية

تعترب مهمة تحسني وتطوير آلية الضامن القانوين الدستوري لحقوق وحريات 

جهة،  من  عندما،  األخرية،  العقود  يف  وخاصة  االهمية  غاية  يف  حاليا  الفرد، 

قوانينها  تنفيذ  التي يف ترشيعاتها ويف مامرسة  الدول  ازداد بشكل كبري عدد 

بات موضوع حقوق وحريات اإلنسان واملواطن يلعب دورا هاما، ومن ناحية 

أخرى هناك تحديات غري مسبوقة تطرحها الجامعات اإلرهابية، وخاصة مثل 

بالذات تسببت إىل حد كبري  التنظيامت  النرصة. وهذه  تنظيم داعش وجبهة 

اإلنسان واملصالح واالحتياجات  الدفاع عن حقوق  بني  العامل  بتوتر شديد يف 

األمنية (عىل الرغم من انه كان عادة موجودا بالفعل بدون ذلك).

بشكل  واملواطن  اإلنسان  لحقوق  الحايل  املفهوم  يدرك  أن  متاما  ميكن  ال 

أن  أساس  عىل  لتعريف،  ا هذا  تشكل  وجذور  أصول  معرفة  دون  كامل 

وحريات  حقوق  وأما  فرد،  بكل  وتتعلق  تخص  وحرياته  اإلنسان  حقوق 
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محلل مستقل

iliev.moscow@gmail.com
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وهكذا، ميكن اليوم التأكيد وبحق أن الفهم السائد تقليديا لالوراسية ال يزال غري 

كاف ويجب منحه تعريفا جديدا وجهاز جديد مفهوم. وهذا يسمح بتحديث 

الهوية الوطنية للشعب الرويس املتعدد الجنسيات ومواصلة تشكيلها عىل أساس 

لإلدراك  العامل  ما هو جيد يف  وتخليق ودمج كل  املشرتك  والتطور  البولوفينية 

املناسب لقدراتنا ولآلفاق.
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املتساوية  بالعالقات  االعرتاف  تحقيق  تستطيع  اوراسية  كدولة  روسيا  وفقط 

السيادية وذات املنفعة املتبادلة مع االتحاد األورويب والواليات املتحدة، وإقامة 

عالقات االقتصادات الناشئة الجديدة، والتكامل يف الهياكل اإلقليمية.

وتجدر اإلشارة إىل أن الجوانب الجيوسياسية والجيواقتصادية للتكامل األورايس 

املنطقية  االقتصادية  «النظم  أن  بوتني حول  فالدميري  آنية جدا مالحظة  يجعل 

واملتوازنة للرشاكة بني االتحاد االورايس واالتحاد االورويب تستطيع خلق الظروف 

بأكملها،  للقارة  والجيوسياسية  السياسية  الجغرافية  الرتكيبة  لتغيري  الحقيقية 

وسيكون لها تأثري عاملي إيجايب بدون أي شك» (28).

التكامل األورايس مع  ان يرتافق  أنه يجب تذكر رضورة  وال يقل اهمية كذلك 

عمليات التكامل يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ، التي اخذت تتحول اىل مركز 

لالقتصاد والسياسة العاملية. وكام قىض دنغ شياو بينغ عدة سنوات من العمل ليك 

ميسح من عقول الكوادر والسكان النشطني يف الصني االفكار املاوية حول االشرتاكية 

الفقرية ميكن للتطور الحقيقي واالزدهار يف االتحاد االورايس االقتصادي والتعاون 

املتعدد األطراف والتآزر التنموي املشرتك مع «الحزام االقتصادى لطريق الحرير» 

ان يقوم فقط عىل األساس الحضاري للهوية الروسية ذات االنتامء االورايس واىل 

املحيط الهادئ.

أخرى،  بعبارة  او  املركزي،  االورويب  بالنموذج  التعلق  تخطي  يتطلب  وهذا 

املدرك لقسم كبري من نخبة االعامل لالنتامء االورايس واىل املحيط  االستيعاب 

الهادئ والتحرر الفكري واعادة تربية قسم الواعي من املجتمع الرويس.

وتجدر اإلشارة إىل أن روسيا األوراسية ال تفرض آراءها وطريقة عملها عىل أي 

احد. وتبقى بالدنا منفتحة للحوار البناء مع ممثيل الثقافات الغربية والرشقية. 

ومن نافل القول إن املحافظة عىل وتطوير الهوية االوراسية لروسيا سيساعد يف 

التعاضد الداخيل للبالد، وتعزيز وحدة ترابها وجعلها رشيكا موثوقا به  توطيد 

واعدا بالنسبة لجميع البلدان يف العامل.
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ذلك» ألنه، ووفقا لهم، يواجه العامل صدام الحضارات. وأكد املؤلف من جانبه 

أنه ميكن حدوث االمر االخر وقال: «ذلك يتلخص يف نهضة روسيا عرب انبعاث 

وإحياء الوعي الذايت الوطني من جانب مواطنيها ومن جانب كل شعوبها ومن 

التعاون  األساس  تعزيز وعىل هذا  ويتلخص يف  فيها،  املقيمة  االمم  جانب كل 

بينهام والتفاهم املتبادل والصداقة من أجل تركيز جهودها عىل تطوير االقتصاد 

واالهتامم  الرعاية  فيكمن  االخر  وأما  الوطن.  يف  والعلوم  والتعليم  والثقافة 

املستمر بالجذور الوطنية للثقافة ألنه عندئذ فقط ستبدو روسيا ليس كملحق 

اعمى بالغرب ولن تكون مبثابة الطرف الذي يحاول تقليده بكل قواه بل ستظهر 

كرشيك يستحق االحرتام من جانب البلدان األخرى، سواء كانت يف أوروبا أو 

آسيا أو أفريقيا أو أمريكا» (27).

ويجب القول إن فكرة هوية املوقع الجيوسيايس االورايس لروسيا ولحضارتها تتمتع 

بأهمية أساسية للتطور السليم للبالد الذي يضمن سالمتها واستقرارها الداخيل.

وفقط روسيا، املستندة عىل النموذج االورايس التي تعد مبثابة الجوهر للوحدة 

والتفاعل بني الحضارات، ميكن أن تحل مشكلة بعث وحدة أراضيها، والحفاظ 

عليها، ونهوض ثقافات جميع شعوبها وازدهار الثقافة الروسية.

وفقط روسيا، املستندة عىل النموذج االورايس، تستطيع لعب الدور الهام وتتفاعل 

للتعاون، وريك وبريك وبريكس،  داخل منظامت دولية مثل منظمة شانغهاى 

ومامرسة الحوار يف إطار االبيك واملنتدى االقليمى السيان لشؤون األمن ومنتدى 

«آسيا – أوروبا» واملشاركة بفعالية يف اللقاءات حول التعاون وبناء الثقة يف آسيا، 

الدبلوماسية  االوراسية ستتمكن  ومؤمترات قمم رشق آسيا. وفقط عىل قاعدة 

الروسية من العمل بشكل مثمر يف اطار منظمة شنغهاي للتعاون ومجلس التعاون 

الخطوط  التغلب عىل  الهادئ وتقديم مساهمتها يف  االقتصادي آلسيا واملحيط 

الفاصلة يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ، وإقامة التعاون العادل يف إطار مجموعة 

«الدول العرشون الكربى».
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أي تركيب مثمر او اي تحالف اسرتاتيجي قادر عىل االستمرار. هنا يوجد لدينا 

معارضة واضحة: إما نحن أو هم» (26).

عىل األغلب يتطابق مع الروح االيجابية لالوراسية الجديدة مبدأ «من ليس ضدنا 

فهو معنا». ويجب القول إن التمسك مببدأ الحوار املتساوي والتعاون والتنمية 

والبعيدة عىل مستوى  القريبة  الدول  العالقات مع  الحفاظ عىل  املشرتكة، مع 

دبلوماسية الدولة والدبلوماسية الشعبية سيضمن ويوفر لروسيا ظروف خارجية 

مواتية. وسيكون ذلك مبثابة مساهمة روسيا يف بناء عامل متعدد املراكز وتطوير 

«رصاع  من  املختلفة  للمذاهب  معاكس  كثقل  الحضارات،  بني  البناء  الحوار 

الحضارات» و «نهاية التاريخ».

ويشهد تاريخ القرنني األخريين عىل أن أي محاولة للسياسة الروسية للعمل مع 

امليل نحو جهة واحدة سواء كان باتجاه اوروبا او الرشق، ستؤدي حتام اىل زعزعة 

أساس املجتمع وتقويض أسس الهوية الثقافية للشعوب، وحرمان البالد من املرونة 

يف اتخاذ القرارات الرئيسية بشأن مستقبلها. وفقط مع ادراك الوحدة املتكاملة 

الثنني من أهم جوانب الهوية الوطنية، اي الرشقي والغريب ميكن ان يسمح لروسيا 

بالتحرك قدما اىل االمام بثقة وثبات.

ولتحقيق ازدهار روسيا الداخيل والخارجي ينبغي أن تلتزم باستمرار مببدأ التوازن، 

وإيالء االهتامم املتساوي بالسمت الغريب والرشقي للسياسة الداخلية والخارجية. 

وبعبارة أخرى، ينبغي االلتزام بدقة بالهوية الجيوسياسية االوراسية لروسيا التي 

تم التعبري عنها بشكل رمزي يف نرس برأسني وهو الشعار الحايل للدولة يف روسيا.

ومن املعروف أن م. تيتارينكو قام يف النصف الثاين من التسعينيات من القرن 

املايض يف كتابه «روسيا تدير وجهها نحو آسيا» باالعرتاض والتشكيك مبقوالت 

الذين جاهدوا بقوة لدفن روسيا وقسموا أراضيها إىل مقاطعات مختلفة وشددوا 

عىل نفي آصالة الحضارة الروسية، واعتربوا تغريب روسيا كضم حتمي ال مفر 

العاملية». وقالوا: «ال ميكن حدوث غري  «الحضارة  ما من  نوع  لروسيا يف  منه 
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الجيوسيايس والحضاري األورايس لروسيا يف سياق  الواقع  أعامل مهامت ادراك 

تحديد اسرتاتيجية نهوض البالد، وتطوير اقتصادها وثقافتها.

ويجب ان يتم تنفيذ هذه املهام يف ظروف الحفاظ عىل عالقات جيدة من التعاون 

والعمل املشرتك مع جميع دول الغرب والرشق يف ظروف العوملة. وينبغي أن 

تصبح مبادئ االوراسية الجديدة مبثابة االساس املنهجي واإليديولوجي السرتاتيجية 

طويلة األجل لتطوير وبناء روسيا كدولة موحدة متعددة األعراق، وكجزء ال يتجزأ 

من عقيدة سياستها الخارجية. كل ذلك يعترب حجر الزاوية لضامن األمن يف بالدنا، 

والحفاظ عىل وحدة أراضيها، وتعزيز سيادتها وكرامتها يف الساحة الدولية.

وال يجوز عدم املوافقة مع العامل الرويس البارز ليف غوميليوف الذي يعترب من 

منظري االوراسية الجديدة، الذي قال: «سأقول لكم بالرس إذا تم إنقاذ روسيا 

ففقط كدولة اوراسية وفقط عرب االوراسية» (24). ولكن من املهم أن نتذكر أن 

العامل املذكور قال يف املقابلة التي سبقت وفاته عبارة باتت مبثابة وصيته العلمية 

وخاللها صاغ «مقولته االوراسية» املشهورة وقال: «يجب البحث ليس عن االعداء 

فهم كثريون بدون ذلك. يجب البحث عن األصدقاء، وهذه القيمة األكرث أهمية يف 

الحياة. ويجب علينا البحث عن الحلفاء الصدوقني. عىل سبيل املثال ميكن لألتراك 

أو املغول أن يكونوا حلفاء صادقني اما االنكليز والفرنسيني واألملان، يف اعتقادي، ال 

ميكن أن يكونوا إال مستغلني ماكرين» (25).

التكامل  وتطور  لوجود  جدا  هامة  حيوية  قيمة  هناك  الحديثة،  الظروف  يف 

األورايس، ولرتافق ذلك بعمليات تكامل يف املنطقة األوروبية األطلسية ومنطقة 

آسيا واملحيط الهادئ، ولكن من املهم عدم اضفاء الصفة املطلقة عىل هذه املقولة 

وخاصة يف مفهوم تطبيقه السيايس. وكام يبدو لنا، سار عىل هذا الطريق، أ. دوغني، 

مشددا عىل أن «االوراسيني اقرتبوا جدا من القانون األسايس للجيوسياسة التي 

تؤكد انه يوجد بني الحضارة االوراسية الجديدة التي تعترب روسيا مبثابة نواتها 

واملجتمع األطليس الغريب، تناقض ال ميكن التخلص منه. وهو تناقض يستبعد معه 
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عىل هذه التحديات، عانت الشعوب روسيا وقدمت التضحيات الهائلة جدا. كان 

ذلك خالل الحرب العاملية األوىل التي أعقبت ثورة أكتوبر والحرب األهلية. وقام 

االتحاد السوفيتي الذي ظهر بعد ثورة 1917 ببناء دولة قوية جديدة. ويف بداية 

االربعينيات من القرن املايض رمت أملانيا النازية بتحدي مميت يف وجه االتحاد 

بطوالت  بفضل  السوفيايت،  االتحاد  شعوب  خرجت  املحصلة  ويف  السوفييتي. 

الشعب الرويس الخارقة، منترصة يف الحرب العاملية الثانية، وأنقذت البرشية من 

الطاعون الفايش، وساعدت يف هزمية العسكرية اليابانية.

عىل موجة النشوة بعد انهيار االتحاد السوفيايت (عام 1991)، أعلن الغرب نفسه 

مبثابة «املنترص»، ووجه عىل ارض الواقع االنذار اىل روسيا. وقام زبيغنيو بريجنسيك 

العاملي، يف  التاريخ  الغرب ضد روسيا ككيان يف  الرئيسني لرصاع  أحد املنظرين 

قواعد  روسيا وصاغ  تجاه  الغرب  ومطالب  ملآخذ  بتقديم رشح مفصل  كتاباته 

«السلوك الحضاري»، الذي يجب وحسب رأيه أن تتبعه روسيا. لقد وضع املذكور 

السيناريوهات والرسوم البيانية والخرائط للبلدان الجديدة، التي كان يجب وفقا 

لحساباته ان تقوم يف مكان روسيا املتفتتة (22).

وقال بريجنسيك إن أوراسيا، حيث كان يقع االتحاد السوفيايت، وحيث تقع روسيا 

حاليا، تعترب «الجائزة الجيوسياسية الكربى ألمريكا» (23).

لقد أدى انهيار االتحاد السوفييتي، والضغط الهائل من جانب الغرب عىل روسيا، 

وتدخله السافر الوقح يف الشؤون الداخلية للدولة الروسية ذات سيادة وكذلك 

لروسيا  والحكومية  الحضارية  للهوية  خطري  إىل طمس  الكبري،  الثقايف  التدخل 

طريق  هو  وما  روسيا  هي  «ما  الحاد:  السؤال  بلدنا  يواجه  اليوم  ومواطنيها. 

تطورها؟»

العثور عىل الجواب ميكن فقط عن طريق التفكري والتمحيص اإلبداعي يف تاريخنا 

الطويل واستخالص العرب من املايض، والقيام بتحليل موضوعي للظروف الداخلية 

والخارجية املواتية وغري املواتية لتطور دولتنا التنمية وحضارتنا. وتقف عىل جدول 
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لقد ذكرت األزمة كذلك كيف ترتبط دول العامل الحديث ارتباطا وثيقا فيام بينها. 

وتبني بشكل واضح أنه من املستحيل التغلب عىل مشكلة بهذا الحجم الضخم 

بشكل منفرد. وينبغي أن يكون الدرس املستفاد من األزمة، املوافقة عىل فكرة 

اآلثار  معا عىل  التغلب  أجل  من  والشعوب  الدول  بني جميع  التعاون  رضورة 

املدمرة لألزمة الحادة. لقد بني الدور البارز الذي تلعبه الصني والهند وبعض الدول 

غري األوروبية األخرى يف دعم التنمية يف االقتصاد العاملي، وأظهر بشكل مقنع 

أهمية ورضورة الحوار الهادف بني حضارات الرشق والغرب.

يف هذا الصدد أنه من املناسب أن نتذكر أنه حتى مؤلف كتاب «صدام الحضارات» 

الحظ: «يف نهاية القرن العرشين، اىل ان مفهوم الحضارة العاملية يساعد بتربير 

الهيمنة الثقافية الغربية عىل املجتمعات األخرى ورضورة وحاجة هذه املجتمعات 

لنسخ التقاليد واملؤسسات الغربية. الشمولية هي األيديولوجية املعتمدة من قبل 

الغرب ملواجهة الثقافات غري الغربية» (20).

وتجدر اإلشارة إىل أن ليف غوميلوف وقبل عدة عقود من صموئيل هنتنغتون، 

التجربة  أثبتت  «لقد  التايل:  الشكل  عىل  مشابهة  لفكرة  مفصلة  بصياغة  قام 

متكنت  تريد،  كام  بالعيش  بحقها  دولة  كل  احتفظت  حني  أنه  لتاريخية  ا

والصني،  الغربية،  أوروبا  لهجوم  بنجاح  التصدي  من  املتحدة  االوراسية 

واملسلمني. لألسف، قمنا يف القرن العرشين بالتخيل عن هذه السياسة السليمة 

اذ حاولنا جعل  باملبادئ األوروبية  لبالدنا، وبدأنا نسرتشد  بالنسبة  والتقليدية 

الجميع متشابهني. ومن الذي يرغب بأن يكون شبيها باالخر؟ النقل امليكانييك 

يف ظروف روسيا لتقاليد السلوك األورويب الغريب مل يعط إال القليل من النتائج 

الطيبة، وهذا ليس مستغربا» (21).

خالل القرن املايض واجهت روسيا مرارا تحديات جدية خطرية. يف بعض الحاالت، 

ادى ذلك اىل اضعافها بشكل كبري ويف حاالت اخرى كانت تظهر لديها الفرصة 

إليجاد طرق جديدة للنهضة وتقوم من جديد بتجميع شعبها وأرضها. و للتغلب 
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الرئيسية النصار الليربالية الذين يريدون اجبار العامل كله عىل االقتناع «بالسلطة 

املطلقة» للسوق، ايت يزعمون بأنها قادرة لوحدها بدون اي تدخل من الدولة 

بضامن النمو االقتصادي واالزدهار. ولكن حاليا نرى أن حكومات الدول الغربية 

الكربى ال تبخل بالجهود والقوى ملنع االنكامش العميق يف االقتصاد وترسيع وترية 

االنتعاش.

لقد بينت األزمة محدودية النموذج الغريب وخطورة سياسة «التغريب الشامل» 

للبلدان التي تنتمي إىل ثقافات أخرى. لقد أصبحت املشاكل الجدية يف االقتصاد 

القيم  «بعمومية»  الخاصة  املقولة  يف  التفكري  إلعادة  الحافز  مبثابة  العاملي 

خالل  من  الدرامية  النزاعات  ان  اإلنسانية  األزمة،  هذه  ذكرت  لقد  الغربية. 

العقدين املاضيني متجذرة ليس فقط يف العمليات العسكرية التي نفذها الغرب 

أيضا يف  وليبيا وسوريا، ولكن  والعراق  أفغانستان  املتحدة يف  الواليات  بقيادة 

املحاوالت املرصة والتهديد الغريب بحل بالقوة املسلحة خالفاته مع إيران وكوريا 

الشاملية – كل بؤر التوتر هذه ظهرت مبا يف ذلك بسبب عدم رغبة وعدم قدرة 

الغرب عىل احرتام القيم الحضارية والثقافية للبلدان األخرى، وعدم احرتام منط 

الحياة يف هذه البلدان وطرق تطورها. وآخر مثال عىل مظاهر هذه السياسة 

األحداث يف أوكرانيا.

لقد ترافقت املزاعم يف الغرب حول إمكانية خلق االستقرار العاملي يف عامل أحادي 

املركز تحت هيمنة دولة عظمى واحدة، بالجدل حول حتمية وطبيعية اصطدام 

الحضارات الغربية والرشقية ونظم القيم. ويجب القول إن هؤالء املنظرين وكذلك 

السياسيني الذي الهموا بنظرياتهم كانوا عىل قناعة تامة يف التفوق الذي ال شك يف 

كل املجاالت ويف الكامل العام الشامل للحضارات األوروبية األطلسية واألمريكية، 

واعتبارها مبثابة الحضارة العاملية. وقد أظهرت األحداث يف العراق وأفغانستان أن 

التحالف الغريب ميكن ان تقوم بقوة السالح بإسقاط السلطات التي ال تالمئها يف 

الدول االخرى.
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عىل سبيل املثال، يف اليابان لفرتة طويلة كان هناك وزير لشؤون تنمية هوكايدو. 

اليوم يف روسيا هناك بنية سلطوية عىل شكل ممثيل رئيس الدولة يف املناطق. 

وهذا اجراء عىل الطريق الصحيح ولكنه يتطلب املزيد من التحسني والتطوير يف 

الناحيتني السياسية-اإلدارية واملالية.

التطور  يعكس خصائص  الحديثة  الروسية  االوراسية  منوذج  إن  القول  ويجب 

الجيوسيايس والحضاري لبالدنا وهو ال يرتبط باي حال من االحوال وال يسرتشد 

بامليول تجاه الغرب او تجاه الدول االسيوية. وعىل العكس زرع ونرش املركزية 

االوروبية بالذات يقوض املواقف الدولية لروسيا ويحولها من حيث الجوهر اىل 

الرشيك األصغر للغرب، وكملحق للخامات تابع له.

ومن الواضح أن االوراسية الجديدة تعترب البديل للمركزية االوروبية وللتغريب 

الداخيل لروسيا كدولة موحدة متعددة  التعاضد  املبتذل ليس فقط من حيث 

األعراق بل ويف املجال الدويل ايضا ألنها تتصدى الحتواء الثقافات الوطنية وتتصدى 

والسياسية  النظرية  الفكرية  االسس  وتشكل  القطب،  األحادي  العامل  ملفهوم 

والحضارية (يف املقام األول الحضارية الثقافية) الالزمة لتشكيل عامل متعدد املراكز 

وازدهار الحضارة العاملية كسيمفونية من الثقافات املتنوعة.

ومع مرور الزمن تراجع موضوع الطرق املتعددة للتطور وبات ثانويا بعد ان ساد 

الغرب عىل أثر انهيار االتحاد السوفيتي وخلق ذلك وهم القوة املطلقة للنموذج 

األورويب األمرييك، يف حني أن األزمة املالية اآلسيوية عام 1998 وضعت محط الشك 

جدوى «املعجزات االقتصادية» يف رشق آسيا وقدرتها عىل الحياة واالستمرار. ولكن 

النمو  له معدل  مثيل  العاملية بشكل ال  األزمة  االن يف ظروف  الصني حافظت 

املرتفع وهو ما يدل عىل أن تحقيق أهداف التنمية والتحديث مل يعد مرتبطا 

بنسخ وتكرار الوصفات الغربية.

يف نهاية العقد األول من القرن الحادي والعرشين اندلعت األزمة املالية االقتصادية 

العاملية وحصلت عىل طابع منهجي. وتسبب ذلك بتعرية وعرض فشل املقوالت 
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ووهان  وتشونغتشينغ  وتيانجني  وتشانغتشون  وهاربني  وشنيانغ  شانغهاى 

وقوانغتشو وتايوان وشيان وأورومتيش.

والتطور  للتنمية  مراكز  العاصمة طوكيو، هناك  إىل  باإلضافة  أيضا،  اليابان  ويف 

االقتصادي – أوساكا وكيوتو، وسابورو و نيجاتا.

ويف أملانيا، يتم توزيع وسائط التأثري االقتصادية بني برلني وهامبورغ وفرانكفورت 

وميونيخ ودوسلدورف وكولونيا واليبزغ وهلم جرا.

ولكن لسوء الحظ، نرى يف روسيا أن املركز يطغى ويهيمن بشكل مطلق ليس 

فقط من الناحية السياسية، ولكن أيضا من الناحية االقتصادية ويف جميع النواحي 

األخرى. وترتكز يف العاصمة موسكو التيارات املالية الرئيسية أيضا. وعىل الرغم من 

وجود مناطق ومدن كربى يطلق عىل بعضها أسم العاصمة الثانية مثل بطرسبورغ، 

إال أنها تلعب يف هذا الصدد دورا ثانويا.

أما املراكز الرئيسية يف األورال وسيبرييا والرشق األقىص، فتقترص قيمتها وإىل حد 

كبري يف وجود امكانيات اقتصادية ضيقة يف هذا املجال او ذاك. وبسبب شحة 

املالية ال تستطيع املصارف يف سيبرييا والرشق األقىص ان تلعب دورها  املوارد 

املطلوب يف تحفيز ومتويل واالنتعاش االجتامعي االقتصادي لهذه املناطق، وغالبا 

ما تكون مراكز اقاليمية كبرية للرصافة وتبديل العمالت ال اكرث.

ومن اجل حل بشكل أفضل وأكرث فعالية ملسائل التنمية االجتامعية واالقتصادية 

التفكري يف تعزيز  الطويل، من الرضوري  يف سيبرييا والرشق األقىص عىل املدى 

بل  االقتصادي  للضبط  فقط  وليس  عامة  اقليمية  مراكز  ثالثة  وإنشاء  وإقامة 

والسيايس ايضا وبالذات يف مناطق سيبرييا الغربية ورشق سيبرييا والرشق األقىص. 

ويجب ان يرشف عىل كل هذا العمل، وينسقه عىل االرجح رجل دولة يحظى 

باحرتام كبري – عىل سبيل املثال نائب اول لرئيس الحكومة.

يف الواليات املتحدة واليابان واسرتاليا وكندا وبعض دول أمريكا الالتينية توجد 

هيئات حكومية ووزارات تكمن مهمتها يف ضبط وتنظيم تنمية املناطق املتخلفة. 
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األورايس لحضارتنا. لذلك، يجب أن تقوم خطط التنمية االقتصادية واالجتامعية 

لالتحاد الرويس حتى عام 2030، وينبغي أن تقوم برامج التنمية اإلقليمية عىل 

املدى الطويل وتعتمد عىل منوذج االوراسية.

ويتطلب مفهوم روسيا كدولة أوراسية تنفيذ إصالح جدي للنظام الحايل لإلدارة 

االقتصادية وتغريات عميقة يف أشكال وأساليب ادارة املناطق من املركز.

مساحات  وجود  ميليها  التي  القاسية  االحادية  املركزية  تقرتن  أن  يجب  أوال، 

شاسعة من االرايض مع وجود النزعة االنفصالية التي تظهر يف املناطق، تقرتن 

عىل الرغم من كل ذلك مع دور العوامل اإلقليمية، مع رضورة االخذ باالعتبار 

الطابع املتميز الجغرايف والثقايف واالجتامعي لألقاليم واالخذ يف الحسبان خالل 

الخطة االقتصادية اإلمكانيات الكبرية للنشاط الذايت اإلقليمي، وحق املناطق يف 

التطور الذايت االبداعي والحق يف تكييف االيعازات العامة القادمة من املركز مع 

الظروف املحلية.

ثانيا، ال شك يف أن الحل الحقيقي ملهامت تطوير روسيا كدولة أوراسية يتطلب 

تنفيذ إصالحات جدية ملنظومتها اإلدارية االقتصادية وتوطيد الهياكل اإلدارية. 

وتقدم تجارب االنتعاش االقتصادي للبلدان املتقدمة يف الغرب والواليات املتحدة 

تطور  عمليات  ادارة  ووظائف  مهام  بني  الفصل  عىل  املثال  والصني،  واليابان، 

االقتصاد وتوزيعها بني العاصمة واملراكز اإلقليمية.

عىل سبيل املثال يقع املركز السيايس يف أمريكا يف العاصمة (واشنطن)، ولكن يف 

ذات الوقت متلك املراكز االقتصادية الحقوق الكبرية يف مجال اإلدارة الذاتية وحل 

املشاكل االقتصادية: نيويورك، وفيالدلفيا، وأتالنتا عىل الساحل الرشقي، وشيكاغو، 

وديرتويت، و كانساس سيتي يف وسط البالد، وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس 

وسان دييغو عىل الساحل الغريب.

ويف الصني، تعترب العاصمة بكني كمركز سيايس واقتصادي، ولكن مع ذلك، نراها 

تتقاسم الحقوق االقتصادية يف االدارة مع املراكز االقتصادية والثقافية الكربى مثل 
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الالزمة  الظروف  وخلق  لتوفري  بالنسبة  عابرة  غري  بقيمة  يتسم  التعاون  هذا 

أن  الواضح  «من  قائال:  مندلييف  وكتب  لبلداننا.  املشرتكة  للتنمية  واملواتية 

الصني التي كانت مستقلة وأصيلة سابقا تستطيع أن تنمو بقوة أكرب، وبالنسبة 

لنا سيكون ذلك اكرث فائدة إذا متكنا من عقد الصداقة مع الصينيني مع حلول 

تلك الفرتة» (18).

العامة  العاملية  للبنية  بالنسبة  التعاون الرويس الصيني  ومع اإلشارة إىل أهمية 

شدد مندلييف عىل أن «اتحاد روسيا والصني سيكون مقدمة التحاد سلمي شامل 

والسبب يف ذلك أنه سيجمع تحت راياته أكرث من ثلث جميع البرش، وألنه ال 

ميكن إال أن يتسم بالطابع السلمي والوقايئ، ال سيام وأن لدى كل من الحليفني 

توجد هاوية كاملة من االحتياجات املحلية العاجلة وكذلك املوارد الكثرية جدا 

التي ال توجد يف اي دولة اخرى ومع ذلك ال ترغب ال روسيا وال الصني بشهر 

القبضات يف وجه االخرين» (19).

السياسة  اكتسبت  السوفيتي،  االتحاد  انهيار  بعد  األوىل  الخمس  السنوات  يف 

املجاالت  فقط يف  بالغرب  املسرتشد  الوجه  واالحادي  القبيح  الطابع  الروسية 

االنحراف غري  ملثل هذا  املدمرة  اآلثار  واإلنسانية وغريها. وطبعا  االقتصادية 

املربر معروفة وال تحتاج إىل تعليق مفصل. ويجب القول إن عملية التصحيح 

يفغيني  تويل  مع  بدأت  الجانب  االحادي  الثقيل  االنحراف  لهذا  التدريجي 

برمياكوف ملنصب رئيس الوزراء يف روسيا لفرتة قصرية. ثم، حصل هذا االتجاه 

الدولة.  لرئاسة  بوتني  فالدميري  تويل  خالل  التدريجي  والتعزيز  التطور  عىل 

روسيا  يف  الداخيل  االستقرار  تعزيز   – النهج  لهذا  االيجابية  املحصلة  وكانت 

للتوجه  لبناء  ا الطابع  عىل  واضح  بشكل  تشهد   – الدويل  موقفها  وتعزيز 

األورايس.

ونحن نعتقد أن أي مفهوم اسرتاتيجي لتطور روسيا كدولة بشكل عام أو ألي 

منطقة منها ال ميكنه تجاهل ويجب عليه أن يأخذ يف االعتبار الجوهر الجيوسيايس 
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كان يجب عىل الدولة الروسية ان تحلها ليك تضمن التطور الطبيعي وتؤدي دورها 

املحدد يف التاريخ. وكانت هذه األهداف الربامجية الثالثة عىل النحو التايل.

إىل  وتصل  الشاميل  واملحيط  سيبرييا  وتشمل  تزداد  الروسية  «القدرة  أوال، 

املستوطنات األوروبية الرئيسية يف آسيا وأمريكا» (16).

ثانيا، «عندما... ينفتح الطريق واملسار املرغوب فيه عرب املحيط الشاميل تجاه 

الرشق سيصبح من املمكن بحرية تعزيز وتوسيع النفوذ الرويس يف الرشق، وجمع 

مع املسار البحري، الطريق الربي عرب سيبرييا إىل ساحل املحيط الهادي (17).

ثالثا، اعترب هذا العامل العظيم أن احدى املهام الرئيسية للسلطات الروسية تكمن 

يف «املحافظة عىل» و»مضاعفة الشعب الرويس» مبا ال يقل عن مليون طفل من 

املواليد الجدد يف العام. ويف ذات الوقت علق لومانوسوف أهمية كبرية عىل إقامة 

عالقات طيبة بني السكان الروس الشعوب األصلية يف سيبرييا والرشق األقىص. 

ومرت بعد ذلك اكرث من 250 سنة ولكن املهام الثالث التي حددها لومانوسوف 

كرشط لنجاح تطوير روسيا بقيت حتى االن بدون حل وتنفيذ وال تزال ملحة 

وآنية جدا.

وتجدر اإلشارة إىل أن العقول الروسية الفذة الحقا اكدت أيضا مرات عديدة عىل 

األهمية البالغة لتنمية وتطوير سيبرييا وحل املهام الثالث املحددة أعاله. وخالل 

ذلك متت اإلشارة بشكل خاص اىل رضورة ادراك السياسيني وكل النخبة العليا 

الروسية للواقع الجيوسيايس السائد: املوقع الجغرايف األورايس غري عادي للغاية 

لروسيا، وتم التشديد عىل أهمية استخدام العامل الدويل – التعاون مع جرياننا 

يف الرشق األقىص يف تطوير سيبرييا والرشق األقىص. وتم إيالء االهتامم الخاص 

خالل ذلك اىل رضورة تعزيز التعاون والتفاهم املتبادل، وحتى العالقات املتحالفة 

مع الصني.

وأشار العامل الكبري والرجل الوطني الرويس الفذ د. مندلييف يف كتابه «أفكار 

مثينة» بشكل خاص اىل اهمية وأولوية التعاون الرويس الصيني. وشدد عىل أن 
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- يف تحويل املناطق الرشقية الشاسعة الغنية باملوارد، اىل نوع من املستعمرة 

سيبرييا  من  واقع.  وكأمر  عمليا  البالد،  من  األورويب  للجزء  التابعة  الهامشية 

تبادل، جرى  اي  دون  من  املتكافئ، وحتى  غري  التبادل  وعرب  األقىص  والرشق 

وإنعاش  ملموس  تطوير  أي  بدون  الهائلة  الطبيعية  الرثوات  استجرار  ويجري 

للمناطق الرشقية؛

- يف التنمية االحادية الجانب واملشوهة ملناطق رشق روسيا. بات اتجاه الخامات 

اثناء  املايض وخاصة  القرن  الثالثينيات من  االقتصاد هناك سائدا. وفقط يف  يف 

الحرب الوطنية العظمى، نقل اىل سيبرييا من الجزء األورويب الكثري من املنشآت 

الصناعية الكبرية، واملرافق العلمية والثقافية. ولكن والحق يقال ظهرت هناك قبل 

من  وعدد  بكوزباس،  التعدين  مجمع  مثل  عمالقة  صناعية  مؤسسات  ذلك 

مؤسسات بناء املاكينات يف الرشق األقىص ورشق وغرب سيبرييا. ومع ذلك، لعبت 

الدور الهام يف توفري االيدي العاملة هناك، االشكال القرسية للعمل، ومن بينها 

معسكرات االعتقال الكربى وهو ما جعل املنطقة تبدو بصورة غري جذاب بتاتا. 

واستمرت هذه الصورة السلبية حتى يومنا هذا؛

ضغط  تحت  ككل.  الروسية  والحضارة  الثقافة  داخل  التناقضات  تفاقم  يف   -

التغريب كانت الخصائص الوطنية للثقافة الروسية وثقافات القوميات االخرى 

الغريبة  النامذج  ويف  غريبة  لشعوب  تعود  وحضارية  دينية  تقاليد  يف  تنمحل 

والرخيصة للحضارة والثقافة الغربيتني االوروبيتني واالمريكيتني. وعالوة عىل ذلك، 

تم يف أواخر القرن العرشين، التقليل من اهمية الحضارة والثقافة الروسيتني اىل 

درجة وضعت معهام عىل املستوى السيايس «مهمة الدخول واالندماج يف الحضارة 

العاملية»، وهو من حيث الواقع، يعني تهميش الثقافة الروسية.

ويف منتصف القرن الثامن عرش، عندما تم توحيد الدولة الروسية املركزية عىل 

شكل اإلمرباطورية الروسية، قام مؤسس العلوم الروسية والتعليم الرويس ومصلح 

اللغة الروسية م. لومونوسوف والول مرة بصياغة اجاملية لثالثة اهداف اسرتاتيجية 
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املركزية  أيديولوجية  وهيمنة  الحضارية،  وهويتها  لروسيا  الجيوسيايس  للموقع 

باعتبارها  أرايض روسيا  العقيدة والسياسة ومحاولة تصوير كامل  األوروبية يف 

تقلبات  إىل  ويؤدي  البالد  تطوير  يف  التناقضات  يثري  الكربى»  «أوروبا  منطقة 

مستمرة يف سياساتها، واىل تقويض التضامن والتعاضد القومي املشرتك للروس مع 

شعوب روسيا االخرى، مام يؤدي إىل تآكل الهوية والثقافة وإضعاف موقف روسيا 

عىل الساحة العاملية.

وهناك مثال له داللة يف هذا املجال: عدم مشاركة االتحاد الرويس (عىل األقل حتى 

وقت قريب) يف حوار القادة األوروبيني واآلسيويني يف العديد من املحافل السياسية 

الهامة. ويعتقد ممثلو الدول الغربية أن روسيا يجب أن تشارك يف الحوار من 

جانب آسيا ألن معظم أرايض روسيا يف آسيا. وأما الدول اآلسيوية، فتشري اىل أن 

روسيا ترص باستمرار عىل أنها دولة أوروبية، ولذلك يجب ان تكون ممثلة ضمن 

الدول االوروبية.

األول  بطرس  القيرص  عهد  منذ  لروسيا  الداخلية  السياسة  تتسم  مل  ولألسف، 

باالستمرارية يف مجال حل مسائل الهوية الجيوسياسية والحضارية للبالد وثقافتها. 

الحقبة  وخالل  أوروبا.  إىل  روسيا  يدفع  كان  األول  بطرس  ان  املعروف  ومن 

السوفيتية دعا فالدميري لينني وبعض أتباعه املقربني إىل مكافحة املكونات اآلسيوية 

يف السياسة والثقافة الروسية. كل هذا زاد من هيمنة املركزية األوروبية يف سياسة 

والسالفية  الروسية  الجذور  قيمة  من  التقليل  يف  خاص  بشكل  وتسبب  البالد، 

السياسة  يف  االتجاهات  هذه  وظهرت  الروسية.  الحضارة  ومكونات  الحقيقية 

العملية وتظهر حتى االن يف أن املركزية األوروبية تهيمن يف جميع االمور. وحصل 

كل ذلك عىل تكوين اقتصادي وسيايس ملموس:

- يف تركيز املوجودات االساسية الثابتة واألهداف االسرتاتيجية الهامة لتنمية البالد 

يف الجزء األورويب من روسيا وتحول موسكو اىل مركز احتكاري فوق العادة يف 

مجال املوارد املالية وغريها من املوارد يف البالد؛
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مساهمة بقية الجامعات االثنية يف الهوية الروسية. وبالذات عند االستناد عىل 

هذا املنهج ميكن تحديد الهوية الذاتية لالثنوس الرويس وللدولة وللنخب.

ويجب القول إن «املساواة» بني مفهوم الثقافة الروسية البحتة وثقافة شعوب 

روسيا، يف وسائل اإلعالم واملامرسة الحكومية العامة، الناتجة عن إهامل املوظفني 

البريوقراطي أو عن الجهل، تعطي الذريعة ملمثيل القوميات االخرى إللقاء اللوم 

عىل الشخصيات الثقافية الروسية وعىل الثقافة الروسية العظيمة وتوجيه التهمة 

بعدم احرتام ثقافات الشعوب االخرى غري الروسية. وبهذا الشكل يحمل الذنب 

للمثقفني والفنانني والوطنيني الروس عىل الرغم من انهم يف الواقع غري مذنبني.

وقامت الثقافة الروسية وثقافة شعوب روسيا وعند طريق االخذ اإلبداعي وتطوير 

الغربية والرشقية، بصياغة ووضع منظومة  الثقافات  االنجازات يف  العديد من 

للقيم الحضارية تستطيع التفاعل مع الحضارات الرشقية األخرى وتصبح البديل 

البناء لعقيدة التغريب العام العدوانية املخربة. ومنظومة القيم هذه تستطيع 

عىل  الحفاظ  أجل  من  الظروف  وتهيئة  العامل،  وانسجام  توحيد  يف  املساهمة 

وازدهار وتنوع الثقافات والحضارات، وتطوير الحوار البناء بينها.

وعند الحديث عن الهوية الذاتية لروسيا وشعوبها، ال ميكننا أن نتجاهل العوامل 

الجيوسياسية. ألن ثلثي أرايض روسيا هي سيبرييا والرشق األقىص. وباإلضافة اىل 

اكرث من مئة قومية  القريبة منهم يعيش يف روسيا  السالفية  الروس والشعوب 

وشعب كبري مبا يف ذلك عرشات الشعوب األصلية يف سيبرييا والرشق األقىص، التي 

بالفعل ال ميكن بأي شكل من االشكال ربطها مع أوروبا، بدون الوقوف بثبات عىل 

طريق التغريب أو االعتامد عىل مفهوم التعددية الثقافية الذي أثبت إفالسه.

الثقافة  من  كقسم  روسيا  تعترب  اآلسيوية  والشعوب  الدول  ان  املعروف  ومن 

األوروبية وأما األوروبيون، وخاصة الغربيون، فينظرون اىل روسيا عرب املوشور 

االسيوي. وطبعا ال ميكن ألية من وجهتي النظر هذه ان تعطي فكرة كاملة عن 

الهوية الروسية، وخاصة الثقافة الروسية. ومن الواضح أن تجاهل الجوهر األورايس 
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بعض  أن  ويالحظ  املوحدة.  الروسية  الحضارة  وضمن  الوطنية  الثقافات  بني 

السياسيني ومؤلفي االعامل العلمية الخاصة بعلم الثقافة غالبا ما يفضلون عدم 

التأكيد عىل الدور املحوري للثقافة الروسية والحضارة الروسية يف تطور حضارة 

روسيا املوحدة.

وهم عندما يدور الحديث بالذات عن الثقافة الروسية البحتة وعن تجربة وتقاليد 

الحضارة الروسية، يعمدون عىل تسميتها بثقافة وحضارة شعوب روسيا. وجدير 

بالذكر أن مثل هذا االهامل ليس بالعديم الرضر كام قد يبدو للوهلة األوىل وميكن 

أن تنتج عنه عواقب غري مرغوب فيها جدا. وهذا النهج يؤدي إىل تآكل الهوية 

والحضارة  الروسية  للثقافة  التاريخي  الدور  وتهميش  الرويس  للشعب  الوطنية 

الروسية، سواء داخل روسيا ويف املقياس العاملي.

وال شك يف أن الفرز بني الثقافة الروسية البحتة وثقافة شعوب روسيا سيقلل من 

دور ثقافات الشعوب األخرى يف بالدنا، ويؤدي لتجاهل ميزات وخصائص ثقافات 

الشعوب  ثقافة  وترسيخ  قيام  يف  كبري  بشكل  ساهمت  التي  األخرى  الشعوب 

التي تكون  الروسية كخالصة وافية من السامت واإلنجازات املحددة املشرتكة، 

وتخلق سيمفونية من التنوع الثقايف و التطور الحضاري لجميع شعوب روسيا.

ويف حينه قام ن. دانيليفسيك بطرح تعليق يف مكانه وقال: «ال يسمح التواضع 

الحقيقي وال االعتزاز الحقيقي، باعتبار روسيا من اوروبا... وفقط بعض املتسلقني 

املدعني الذين ال يعرفون التواضع الحق واالعتزاز النبيل يحلقون يف دائرة يعتقدون 

أنها العليا السامية وأما الذين يدركون مدى كرامتهم فيبقون ضمن دائرتهم وال 

يحاولون  بل  لهم  بالنسبة  ومهينة  مذلة  االحوال)  من  حال  أي  (يف  يعتربونها 

تحسينها بشكل يجعلهم ال يحسدون أي احد وأي يشء» (14).

ولكن، ومع تذكر تاريخ روسيا القيرصية املتناقض، ال يجوز بتاتا السقوط يف تطرف 

اخر عندما تم إعالن كل ما هو ايجايب يف تاريخنا، يعود اىل السالفية. ونفس ن. 

دانيليفسيك عندما تحدث عن روسيا «كشخص تبنته اوروبا» (15) دعا اىل تذكر 
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وسيتسبب حتام بكبح تطورها. و ممثيل النخبة يف هذه الثقافات سيضطرون عن 

وعي أو بغري وعي للبحث عن بديل للثقافة الروسية، واللغة الروسية وغريهام من 

مكونات مجتمعنا، وسيتمسكون باملسالك االوروبية املركزية وهو ما سيشجع عىل 

باللغة  الصغرية،  الشعوب  لثقافات  كناقل  الروسيتني  والثقافة  اللغة  استبدال 

للثقافتي  الغريبة  التقاليد  وتقوية  تعزيز  اىل  بالتايل  ذلك  وسيؤدي  االنكليزية 

االمريكية واالوربية بني هذه الشعوب.

وال شك يف ان تجاهل الجوهر األورايس لثقافتنا سيؤدي يف واقع الحال إىل تقويض 

اىل  فيؤدي  األورايس  النموذج  أما  لروسيا.  الحضاري  «الغالف»  الوحدة وتدمري 

توحيد الشعوب التي تعيش يف روسيا حول الثقافة الروسية. لقد اشار الباحث ال 

الروس  غري  مع  العالقات  يف  «الروس  أن  إىل  توينبي  أ.  العاملية  للحضارة  كبري 

يفتقدون لشعور االحتقار تجاه االمم االخرى». وذكر الباحث أن «هذا فعال تقليد 

رويس ودي يستحق االعجاب (11).

يعترب الشعب الرويس العمود الرئييس لنظام الدولة الروسية والكرب أمة بالعدد 

قامت بوضع وصياغة ثقافة فريدة من نوعها ووحدت تحت قيادتها وادارتها 

الجوار  حسن  عىل  قامئة  ودي  تعاون  عالقات  الروس  وأقام  واسعة.  أرايض 

والتعايش والتنمية املشرتكة مع أكرث من 120 شعبا وقومية ومجموعة عرقية. 

الروسية  «الثقافة  أن:  الروسية» عن حق  «العقيدة  كتاب  مؤلفو  ولقد الحظ 

استيعاب  مع  والروس  االجتامعية.  القيم  وسامية جدا الستيعاب  عالية  ثقافة 

أي  انكار  وعدم  أي يشء  رفض  عدم  يفضلون  التقاليد  ملختلف  الثقايف  الغنى 

يشء. وبفضل هذه الصفة لثقافتنا، ميكن ان تعيش يف روسيا كل ما هو قيم مام 

أنشأته البرشية» (12).

ويرى مؤلفو العمل املذكور أن «العقيدة الروسية هي يف جوهرها عاملية ولكنها 

موجهة يف املقام االول تجاه روسيا نفسها» (13). ومن هذا املنطلق تعترب االساس 

املبديئ املشكل لالوراسية ومبثابة املرشد الفكري لبناء الدولة وحوار االثراء املتبادل 
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الروحية للصني والهند وغريها من الدول اآلسيوية املجاورة لنا، بل متثل منوذجا 

جديدا لعلم ثقافتها الوطنية.

يف البعد العقائدي تخلق االوراسية حقال كوكبيا تحدد فيه كل ثقافة أوال، مكانها 

الخاصة،  لتقاليدها  اكتشاف جديد  بتحقيق  الثقافات األخرى، وثانيا، تقوم  بني 

الذي يحفز فعالية الوعي يف اتجاه الهوية الذاتية، وثالثا، تحصل وفقا لطبيعتها 

عىل طريقها خاص يف الوجود والتطور، ورابعا، جنبا إىل جنب مع الثقافات األخرى 

تشارك يف صياغة ووضع القاموس العقيل للبرشية، وخامسا، تكتسب كل الثقافات 

وتبلغ الوحدة التي تنطفئ فيها احتامالت نشوب نزاعات بني الثقافات ويتحقق 

مستوى التناغم وحوار الثقافات البناء بشكل متبادل.

ويجري يف هذا الحقل بالفعل وسيتعمق الحوار الحقيقي بني الثقافتي الصينية 

والروسية. ومن جانب الصني هنا يقف االنسان بالروحانية العالية ومن جانب 

بلغة  بينهام  الحوار  وسيجري  الجديدة،  االوراسية  بروحانية  االنسان  روسيا، 

القاموس العقيل للبرشية.

ويجب القول إن فكرة الهوية االوراسية للموقع الجيوسيايس لروسيا وحضارتها، يف 

قناعتنا العميقة، متلك مكانة أساسية بالنسبة للتطور السليم للبالد وتقوم بضامن 

وحدة اراضيها واستقرارها الداخيل وذلك ألن فكرة االوراسية تأخذ بعني االعتبار 

الجذور التاريخية واملكونات الحضارية الداخلية والعوامل الحضارية الخارجية 

التي وبفضل متازجها تشكلت الثقافة الروسية التي باتت مبثابة االساس الصلب 

لثقافة شعوب روسيا. وتجدر اإلشارة إىل املكانة العالية لها جعلت منها القوة 

الناقلة واملحركة لنهضة وازدهار ثقافات الشعوب الناطقة بلغات اخرى التي تقيم 

والثقافات  اللغات  بني  والتخاطب  الوصل  لغة  الروسية  اللغة  وباتت  يف روسيا 

القومية االخرى لكل شعوب روسيا مع الحضارة العاملية ومع الثقافة العاملية.

إن اي تجاهل لفكرة االوراسية سيؤدي اىل متزيق الروابط املتنقلة واملتبادلة بني 

العاملية  الثقافة  مع  االتحادية  روسيا  يف  الصغرية  والشعوب  الصغرية  الثقافات 
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اآلوراسية مع بعضها البعض. وارتبطت بقوة يف كتلة واحدة ضخمة، التي مل يعد 

من املمكن فعال تفكيكها…» (10).

ويجب القول إن االوراسية الجديدة تحمل يف القسمني النظري والتطبيقي العميل 

الشفرة الوراثية لعموم الثقافة األوراسية، وهي تقوم بتأريضها يف الرتبة االثنية 

والواقع الحضاري («موقع» و»مكان تطور» الحضارة)، وبهذا الشكل ترفع صفة 

القدسية عن الرس املقدس للنواة الروحية للنظم الحضارية وتتخطى و»تزيل» 

االنغالق الالارادي وتجهز االمر لالنفتاح مع ضامن عدم وجود الصدام وضامن 

السالمة والرخاء لكل ثقافة عرقية.

وميكن بوضوح مشاهدة طبيعية االوراسية يف الثقافة الصينية منذ العصور القدمية. 

عىل سبيل املثال، تم عرضها يف األفكار الكونفوشيوسية عن اإلنسانية، واالجتهاد، 

والود، ومبدأ «ال تفعل لآلخرين ما ال تريده لنفسك» فضال عن املبادئ العرشة 

املتبادلة»  واملنفعة  الشامل  العام  «الحب  مثل  موزي،  الصيني  للفيلسوف 

و»معارضة التبذير، والتوفري يف التكاليف» و»القوي يساعد الضعيف» و»العدالة 

واملنفعة [للمجتمع]» الخ...

ويف العرص الحديث وردت هذه املفاهيم يف مبدأ يانو الذي أعلن يف الثامنينيات 

واألخالقية  الروحية  الثقافة  توحيد   ) عرش  التاسع  القرن  من  التسعينيات   –

مبدأ  ويف  الخارج»)،  من  والتقنية  «التكنولوجيا  مع  للصني  املتكاملة  املثالية 

االقرتاض اإلبداعي للخربة األجنبية، اي مبدأ هوايش (نرش الطابع الصيني عىل 

بناء  يف  الراهن،  الوقت  يف  و  ياتسني،  سون  صاغه  الذي  الغربية)  االمور 

«االشرتاكية ذات الخصائص الصينية» عىل أساس االنفتاح واإلصالح والتحديث، 

مادة  من  اإلنسان  و»خلق  االشرتاكية»  الروحية  الثقافة  «بناء  اىل  باالضافة 

روحانية عالية».

وهذا كله يؤكد املوضوعية الكونية لالوراسية وطبيعتها العاملية، ويبني أن الكثري 

للثقافة  بالنسبة  بالغريبة  ليست  الجديدة  االوراسية  يف  املوجودة  االفكار  من 
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املقيمة يف روسيا اىل حقلها، وتفتح لهذه الثقافات آفاق جديدة للتنمية املشرتكة 

واملساعدة املتبادلة والتعاون بني سكان وشعوب روسيا وتكشف عن امكانات 

التعاون عىل أساس الوعي باملصري التاريخي املشرتك.

وفكرة االوراسية الجديدة يف صفة املبدأ الشامل لألوراسية متلك ليس فقط صفات 

روسية بحتة بل وعاملية شاملة. فهي، االوراسية، تعطي البديل البتالع ثقافات 

وحضارات بعض الفئات االثنية لثقافات وحضارات اخري وهي تتحول اىل واحدة 

بني  للعالقات  الكوين  املستقبيل  الجديد  النظام  لتشكيل  األساسية  األفكار  من 

الحضارات التي تضمن وتوفر البيئة الالزمة للثقافات والحضارات مع الحفاظ عىل 

التنوع العرقي والحضاري. وعن طريق ترسيخ ذلك تلعب االوراسية دور العامل 

العاملي للتطور وتشدد عىل فهم التطور التاريخي بالذات عن طريق املساواة لكل 

شعب واحرتام اختياره واإلثراء املتبادل بني الثقافات املختلفة.

التقاليد  لكل  والحافظ  واملتابع  املستقبل  دور  الجديدة  االوراسية  وتلعب 

اإلنسانية العظيمة التي جمعتها الثقافة الروسية. وهي تعطي الفرصة لتخطي 

وتفتح  الجنوب،   – والشامل  الغرب،   – الرشق  خطي  عرب  الدائم  االستقطاب 

ان  اىل  االشارة  وتجدر  األورايس.  الفضاء  عىل  الدول  جميع  الزدهار  الطريق 

االوراسية الجديدة تحمل آلية فريدة من التقارب والتنسيق والتنمية املشرتكة 

والرخاء املشرتك بني الثقافات اآلسيوية واألوروبية، األمر الذي يثري، ينعش ويلهم 

التقاليد الوطنية العميقة، ويكشف عن أصولها وجذوها ويبني وحدتها ونقاط 

اختالفها ويشكل طرق تجانسها.

وقام أحد مؤسيس االوراسية يف العرشينيات – الثالثينيات من القرن العرشين 

االمري ن. تروبتسكوي بوصف جوهر االوروسية كإنعكاس للمصري املشرتك للشعوب 

التي تقطن أوراسيا: «يف األخوة األوراسية ترتبط الشعوب مع بعضها البعض ليس 

وفق مجموعة العالئم هذه او تلك بل باملصري التاريخي املشرتك. وأوراسيا هي 

الشعوب  مصائر  تشابكت  لقد  وتاريخيا.  واقتصاديا  جغرافيا  متكاملة  وحدة 
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واقعة  املعارصة هي  الروسية  االوراسية  أن  إىل  خاص  بشكل  اإلشارة  وتجدر 

املوقع  تعكس  واجتامعية  نية  وإنسا فية  جغرا وحقيقة  عاملية  موضوعية 

الجيوسيايس والعاملي لروسيا. ومن املعروف ان روسيا تغطي جزءا من االرايض 

عنارص  مجالها  يف  تشمل  وهي  أوراسيا،  يف  وتوحدهام  واآلسيوية  األوروبية 

االنسانية  الجودة  ذات  روحية  ثقافة  وتصهر  واآلسيوية  األوروبية  الثقافات 

الفضائية العليا.

ويجب القول إن الشفرة الوراثية لألوراسية الروسية تتوافق مع نوع معني للنظرة 

الشاملة التي ترتكز فيام تم التعبري عنه يف فكرة االوراسية الجديدة. وهي التي 

ايعائها كانت ملكا لدائرة  كانت دامئا موجودة منذ والدة روسيا، ولكن عملية 

صغرية من املفكرين، ولألسف، ترسخت مبعناها الحقيقي يف العقل الباطني لدى 

الجمهور أو جرى التعبري عنها يف أشكال دينية غري مناسبة، وكانت تستبدل بعقائد 

باشكال  املسرتشدة  السلطات  السلطة  قبل  مضاربة سياسية دخيلة وتهمل من 

املركزيةاالوربية الغربية االحادية الجانب.

ولكن هذه العقائد استنفذت نفسها يف الوقت الراهن و من جديد وأخذت فكرة 

لالعراق  الذايت  الوعي  تظهر عىل سطح  املتجددة يف منوذج محدث  االوراسية 

ورثة   – الوطنية  والفكرية  والروحية  العلمية  النخبة  ممثلو  ويلعب  الروسية. 

الروسية، دور كيانات نهضتها  الفلسفية والدينية  البارزين لالوراسية  املفكرين 

وانبعاثها وتشكل فئاتها وترسيخها يف الرتبة الوطنية.

وبالنسبة لروسيا، تعترب فكرة االوراسية الجديدة مبثابة مفتاح حل مشكلة متاثل 

األمة الروسية الذايت، ليس فقط الجيوسيايس بل والروحي اإلنساين، والكشف عن 

االرسار الروحية للحضارة الروسية، وعن االسس التيليولوجية والقاعدة املبدئية 

للحضارة  ثانوي  وكمنتج  كمقلدة  فقط  تعترب  قد  ذلك  وبدون  املكونة، 

الرومانوأطلسية. ومن نافل القول إن فكرة االوراسية الروسية الجديدة تعطي 

االخرى  الشعوب  لثقافات  جذب  عامل  تشكل  جديدة  قوى  الروسية  للثقافة 
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ولكن الحديث يجري االن ويف املقام األول عن مجموعة متقاربة وتوليفة للثقافة 

واإلنسانية  السياسية  الثقافة  من  ثخينة  طبقة  مع  األصلية  الروسية  السالفية 

الفنلندية  االوغورية  الثقافات  من  وكذلك  واملسيحية،  البيزنطية  من  املأخوذة 

والرتكية املغولية، التي من خاللها اخذت روسيا بشكل غري مبارش بعض االجزاء 

للثقافتني املاديتني والسياسيتني للصني والهند (7).

ارثني  الرويس عىل  ويف هذا الصدد، كتب غيورغي فردانسيك: «حصل الشعب 

املنغويل عىل شكل  االرث  والبيزنطي.  املنغويل   – الغني  التاريخي  الرتاث  من 

الدولة األرثوذكسية. وتم مزج  البيزنطي عىل شكل  الدولة األوراسية. واالرث 

البدايتني بكل وثيق فيام بينهام خالل التطور التاريخي للشعب الرويس. ولكن 

خالل فك تشابك خيوط هذا التطور، من الرضوري أن نتذكر وجود البدايتني يف 

بني  العالقة  إن  القول  وبدون شك ميكن  وتلك.  تأثريهذه  واحد ومالحظة  آن 

النفوذين املنغويل والبيزنطي يف التاريخ الرويس هي العالقة بني نظام الواقع و 

نظام الفكرة» (8).

ومع التوغل والذهاب أبعد من ذلك أكد ن. تروبيتسكوي، عىل سبيل املثال، 

ما ضمن  كانت يف وقت  السوفيتي حاليا  االتحاد  ارايض  «تقريبا كل  ييل:  ما 

ضم  ان  الواضح  ومن  العظيم.  خان  جنكيز  أسسها  التي  املنغولية،  امللكية 

اخر  حكم  خالل  لوهمي  ا باالستقالل  احتفظتا  للتني  ا وبخارى،  رزم  خوا

السوفييتية يف  الجمهورية  وإعالن  السوفييتي،  االتحاد  إىل  الروس،  القيارصة 

روسيا  بني  لتاريخية  ا العالقات  وتعزيز  استمرار  مبثابة  إال  ليس   ، منغوليا

يف  بثقة  لتنبؤ  ا ميكن  لطريق  ا نفس  وعىل  خان.  لجنكيز  املليك  م  لنظا وا

الدولة  تاريخي، فان  الصينية. وهكذا، يف منظور  بانضامم تركستان  املستقبل 

الحديثة التي ميكن أن يطلق عليها اسم روسيا واالتحاد السوفييتي (املوضوع 

الذي  العظيم  املنغويل  املليك  النظام  من  إال قسام  ليست  التسمية)،  ليس يف 

.(9) أسسه جنكيز خان» 
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مبادئ  أساس  عىل  لثقافات  ا لتشكيل  قوعد  بعدة  االوراسية  وتتمتع   4-

تعترب  بنيتها  يف  وهي  املتبادل.  والتعلم  املتبادل  والتأثري  املتقارب  التوليف 

تضمن  الحضارات  ومتعددة  األعراق،  ومتعددة  الطبقات  متعددة  وحدة 

دولة  إطار  يف  املختلفة  والثقافات  العرقية  الجامعات  مختلف  بني  التعايش 

واحدة، وعىل نطاق شامل.

وظاهرة األوراسية يف جوهرها تتضمن عنارص ومكونات متيز ليس فقط ثقافات 

شعوب أوراسيا. واالوراسية بخالف املركزية األوروبية، تنطلق من املساواة والبنية 

األفقية للعالقات بني الثقافات املختلفة، يف حني أن املركزية األوروبية تنطلق من 

العالقات الشاقولية بني الثقافات واالقرار بأن احدى الثقافات أعىل وغريها أدىن.

واملركزية األوروبية املاكرة تنظر اىل عملية استيعاب الثقافات األخرى وانقراض 

الثقافات الصغرية الفريدة من نوعها بوصفها الظاهرة الطبيعية والحتمية. وهي 

تتطلب استبدال نظم القيم الثقافية املميزة «بنظم عامة» وهو ما يعني من حيث 

الجوهر استبدالها بقيم الثقافة الغربية.

املركزية االوروبية  انصار  العاملية» يرغب  الحضارة  وتحت ذريعة «الدخول يف 

الروسية  الروسية والسالفية والثقافة  الروحية  الروس تحطيم معنويات املبادئ 

وطمس الطابع الروحي للثقافة الروسية. ومن الناحيتني السياسية واالقتصادية 

وتحت نفس الذريعة يريدون إضعاف الوحدة السياسية واالستقرار الداخيل يف 

روسيا كدولة متكاملة واحدة متعددة الجنسيات ومتعددة الطوائف.

الغربيني  السياسية بني  املواجهة  املناقشات وخالل  السؤال نفسه طرح يف  هذا 

أنصار نرش الطابع االورويب يف روسيا، وأنصار الطابع الساليف ومن ثم اصحاب 

الرتاب ودعاة الوطنية والدولة الذين شددوا عىل الطابع الفريد للثقافة الروسية 

والتجارب  الثقافات  للعديد من  واالنصهار  االلتحام  مبثابة عنرص  اعتبارها  عىل 

التاريخية للعديد من الشعوب املقيمة تاريخيا أو التي ال تزال تقيم يف أرايض 

روسيا وبجوارها.



املذاهب واملفاهيم

127

Digest 2016

االحداث السياسية الدولية

الرويس يف كتلة غري محددة من القاطنني يف روسيا. من ناحية أخرى، تبدو مناسبة 

جدا يف هذا السياق مالحظة ي. بيفوفار حول إنه تقف خلف مصطلح «العامل 

الرويس»، ظاهرة اجتامعية وثقافية متعددة األوجه تجمع بني روسيا بحد ذاتها 

والحقل الحضاري املرتبط بها» (2).

لتطور روسيا من  وتجدر اإلشارة إىل أن منتقدي مفهوم «االوراسية» كنموذج 

جامعة «املتمسكني باالوروبية» يحاولون تشويه املفهوم املذكور مستندين خالل 

يف  األوىل  العاملية  الحرب  بعد  ظهر  الذى  لالوراسية  التاريخي  املثال  اىل  ذلك 

العرشينيات والثالثينيات من القرن املايض والذي حمل الطابع املعادي للغرب 

بشكل واضح ال لبس فيه. ولكن هذه املشاعر املعادية للغرب كانت نابعة من 

الوضع السائد يف ذلك الوقت.

فية  لجغرا ا بالخصوصية  ر  االقرا يف  تتلخص  لألوراسية  لرئيسية  ا امليزة   1-

الروسية،  للحضارة  التاريخي  واألصل  الدويل  والوضع   .(3 ) التطور»  «ملكان 

التخاطب  الفقري وحيث لغة  الروسية أساسها وعمودها  الثقافة  التي تشكل 

الروسية. اللغة  هي 

-2 تقر االوراسية بتعدد املراكز باعتباره مبدأ منهجي عام (4) والتعاون والتكامل 

الثقافات واملواقف تأثريها املتبادل وتعلمها املتبادل. ووفقا لالوراسية فأن  بني 

الشمول،  مبادئ  أساس  عىل  أفقي  بشكل  وتقام  تبنى  الثقافات  بني  العالقات 

واملساواة، والتناغم، واالعرتاف بالطابع الفريد املتميز لثقافات جميع املجموعات 

العرقية القومية، حتى ولو بلغ تعداد أفرادها عدة آالف فقط (5).

اساس  عىل  ويبنى  الثقافات  بني  املتبادلة  للعالقات  االورايس  املبدأ  يقوم   3-

االنسجام والتفاعل. ويف هذا املعنى تتطابق االوراسية مع املسلك الكونفوشيويس 

تجاه التطور الثقايف وانسجام التنوع (هي إير بوتون) والجدلية الدواية لتفاعل 

الظواهر املتعاكسة يف الطبيعة والثقافة (هي إير إير اي، وفان فاي اير) – االندماج 

بني األضداد يف واحد وتقسيم الواحد اىل متضادات جديدة (6).
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والوعي الوطني الذايت ملواطني روسيا واالثنوس االكرب فيها – الشعب الرويس، ال 

ميكن أن يتجاهل كذلك واقعة أن الحضارة القومية الروسية وحضارة سكان روسيا 

تشكلتا وتتطوران ويظهران تأثريها الواهب للحياة يف الفضاء الجيوسيايس، حيث 

تتقاطع وتتفاعل مع بعضها البعض حضارات كربى: الروسية العظمى والسالفية 

والبيزنطية والرومانية األملانية واالوغورية الفنلندية واإلسالمية والصينية والهندية 

واملنغولية الرتكية وكذلك حضارات اكرث من مئة من الشعوب األصلية الصغرية يف 

حوض الفولغا واألورال وسيبرييا والرشق األقىص ويف املناطق الشاملية.

كل ذلك خلق يف مجال النو (Noosphere) حقال قويا للتأثري املتبادل والتعلم 

املتبادل والتكافل والتعايش األثني االجتامعي الثقايف والتقارب الثقايف، الذي وفرته 

الثقافة الروسية وثقافات شعوب روسيا أي املحصلة اإلجاملية ملنجزات ثقافات 

الفريد مبصطلح  اإلشارة إىل متيزها  التي تجري  القاطنة يف روسيا  الشعوب  كل 

«االوراسية».

ومع االخذ باالعتبار ما ذكر أعاله، فسيكون من الخطأ أن يجري وضع مفهوم 

«الفكرة الروسية» و»االوراسية املعارصة او الجديدة» بشكل متعارض، وذلك 

الرشيان  ومبثابة  القوي  الفقري  العمود  مبثابة  تعترب  الروسية»  «الفكرة  ألن 

الحيوي لألوراسية. ويجب االعرتاف ولألسف الشديد، بأن مصطلح «االوراسية» 

السطحية  النظرة  الجانب ألننا وعند  احادي  للبعض  يبدو  أن  ذاته ميكن  بحد 

الجغرايف حيث  املوقع  اي  الظاهرة،  فقط من هذه  واحدا  جانبا  يعكس  نراه 

أنواع  جميع  يثري  وهذا  والروحية.  الحضارية  الثقافية  الظاهرة  هذه  تكونت 

الجدل التي تتعلق غالبا فقط ببعض الجوانب الثانوية لتلك الظاهرة الفريدة 

اىل هذه الدرجة.

املميزة وكيف يختلف عن  ماذا يعني مفهوم «االوراسية» ؟ وماهي خصائصه 

«فكرة الروسية»؟ عارض بعض العلامء استبدال مفهوم «الفكرة الروسية» مبصطلح 

الشعب  وذوبان  انحالل  اىل  ذلك  سيؤدي  العتقادهم  ووفقا  ألنه  «االوراسية» 
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روسيا الفيدرالية، وظهور افكار االنفصالية املحلية، واالنعزالية اإلقليمية، فضال 

عن ظهور وتفاقم التوترات العرقية.

من املعروف أنه تراكمت لدى الشعب الرويس الذي عاش يف املجال الطبيعي 

أوراسيا عىل مدى قرون طويلة مع شعوب روسيا االخرى، تجربة  القايس يف 

فريدة من نوعها يف مجال العيش واستثامر مساحات واسعة جدا من االرايض 

واستغالل ثرواتها الطبيعية، ومتكن من تكوين وخلق أشكال ثقافية وحضارية 

والتاريخية  الطبيعية  الخلفية  تشكل  التي  وهي  محتوياتها  يف  ومتنوعة  غنية 

األكرث مالءمة ليس فقط من أجل البقاء يف الظروف املناخية السيئة والقاسية، 

االرايض  كيان قومي عرقي سكن واستقر داخل هذه  لتطوير كل  أيضا  ولكن 

لتنمية  وا والتعاون  والتعايش  الجوار  حسن  أساس  عىل  البالد،  هذه  ويف 

غري  والتسابق  املتبادل  والتعلم  املتبادل،  والتأثري  املتبادل،  والدعم  املشرتكة، 

املساهمة  مبثابة  يعد  ذلك  كل  عام،  وبشكل  الرشيف.  والتنافس  التصادمي 

روسيا  وشعوب  الرويس،  الشعب  جانب  من  بثمن  تقدر  ال  التي  الضخمة 

االخرى يف الحضارة العاملية.

وتجدر اإلشارة إىل أن الصفات والطباع االيجابية املتأصلة يف الشعب الرويس: الكرم 

والود واتساع اآلفاق وروح الدعابة والعظمة واالنفتاح، وعدم الجشع – انعكست 

مالحمته  لخصائص  والفكريتني  األخالقيتني  والثقافة  الطبيعة  يف  كاف  بشكل 

الطبيعية والتاريخية.

الخرية  الجوانب  وتطوير ومضاعفة  املحافظة عىل  فكرة  الروسية هي  والفكرة 

السياسية واالقتصادية املعيشية والثقافية الحياتية والبسيكولوجية للشعب الرويس 

وتكييفها مع الخصائص الجيوسياسية األوراسية ملوقع التواجد وللتنوع الحضاري 

الذي يشكله تقاطع العديد من الثقافات والديانات يف هذا الجزء من اوراسيا: 

املسيحية يف كل مظاهرها، واإلسالم والشامانية والبوذية والكونفوشيوسية الطاوية 

واليهودية وغريها.
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جوهر مفهوم «االوراسية» يف إطار التطبيق. ويزيد من تعقيد الوضع تاريخ ظهور 

والرصاع  املايض  القرن  من  والثالثينيات  العرشينيات  يف  املصطلح  هذا  وتطور 

والجدل الفكري السيايس بني مختلف مجموعات املهاجرين الروس يف أوروبا (يف 

براغ، وباريس، وبرلني، وصوفيا) ويف آسيا يف (هاربني وشانغهاى). وهذه الخالفات 

الروسية  النخبة  املعقدة من جانب ممثيل  للعالقات  انعكاس  كانت عبارة عن 

الوطنية السابقة الذين تركوا الوطن، تجاه الواقع السوفيايت يف ذلك الوقت، ويف 

الوقت نفسه عن البحث عن طرق وسبل للحوار.

طبعا ال تشمل مهمتنا وصف تاريخ ظهور هذا املصطلح وتفسرياته يف العرشينيات 

تروبيتسكوي  ن.  األمري  الكبري  العامل  أعامل  يف  املايض  القرن  من  والثالثينيات 

واالساتذة ب. سافيتسيك ول. كارسافني وغ. فردانسيك، ومن ثم يف الستينيات – 

الثامنينيات من القرن العرشين يف أعامل ل. غوميليوف. حول هذا املوضوع هناك 

مراجع أدبية كثرية وغنية جدا. يف بداية التسعينيات وبعد انهيار االتحاد السوفيتي 

يف  االوراسية  االفكار  ملنظري  واإلبداعية  الدوالنية  األفكار  بعض  التقاط  تم 

العرشينيات والثالثينيات من القرن املايض وبعد أن متت إعادة صياغتها لعبت 

دور الدفعة القوية لظهور اتجاهات وتيارات مختلفة من االوراسية التي متثلت يف 

تيتارينكو، وغ.  بانارين، وم.  أ. دوغني، وس.  بينها  روسيا بأسامء متعددة، من 

يوغاي. ويشغل مكانه الخاص املتميز بني أنصار هذا االتجاه الفكري والسيايس، 

املرشوع األورايس لرئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف.

نحن يهمنا جوهر «االوروسية» الجديدة التي أصبحت مادة آنية وملحة جدا يف 

فكرة  عن  والبحث  السوفيتي  االتحاد  انهيار  بعد  والسيايس  الفكري  النقاش 

الوطنية، التي من شأنها أن تخدم كأساس للتعاضد ونهوض روسيا املستقلة يف 

ظروف التوسع والتدخل الثقايف الحضاري الصارم من جانب الغرب. لقد أدى 

عن  واالبتعاد  الحضارية  الثقافية  الذاتية  للهوية  تآكل خطري  إىل  التوسع  هذا 

من شعوب  وغريه  الرويس  للشعب  الروحي  واالكتئاب  منها  والنفور  السياسة 
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حول الهوية االوراسية الجديدة لروسيا

تسبب تنفيذ روسيا للنهج االسرتاتيجي للتحول نحو الرشق، بإضفاء الطابع اآلين 

عىل النقاش العلمي والسيايس االجتامعي حول التحديد الذايت االورايس لدولتنا 

وحول الفهم املناسب والكايف للهوية االوروسية لروسيا. وحسب اعتقادنا ال زال 

والجيوسياسية  والجيواقتصادية  الفلسفية  القيمة  علينا صياغة وإدراك  يتوجب 

الحقيقية للصفة االوروسية لروسيا.

الرئيس الرويس فالدميري بوتني، «الطابع االورويس هو تقاليد أفكارنا  وكام أشار 

السياسية. وهو متجذر يف روسيا منذ فرتة طويلة، واآلن بات يأخذ معنى جديدا 

بشكل تام، وخاصة بسبب تكثيف عمليات التكامل يف املجال ما بعد السوفيتي. 

املستوى  اىل  السياسية  الفلسفة  مجال  بالفعل من  انتقل  لقد  لذلك  وباإلضافة 

السيايس، وإىل جدول أعامل النشاط الساري» (1).

ويف ذات الوقت يتطلب الطابع اآلين للصفة االورواسية لروسيا، وبدون شك، بعض 

التوقف التاريخي والفلسفي وهو ما يفرض بدوره رضورة التعليق الشامل عىل 

يف فرباير عام 2016 انتقل ميخائيل تيتارينكوإىل العامل االخر. وهذه املقالة تعترب العمل االخري له، 
وقام بتحضريها خصيصا ملجلتنا.

فالدميري 
بيرتوفسيك

كبري العاملني العلمني 
يف معهد االسترشاق

التابع ألكادميية العلوم 
الروسية، دكتور يف 

العلوم السياسية
petrovsky@gmail.com

ميخائيل 
تيتارينكو

اكادميي يف 
أكادميية العلوم 
الروسية
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املراجع:
1. http://sov-europe.ru/2014/1/Starkenkov.pdf

2. املرجع نفسه.

3. املرجع نفسه.
4. Hospodarske Noviny. 11.01.2016.

كلامت البحث: هجرة، االتحاد االورويب، «بؤر الخالفة»، انغيال مريكل، ر. فيكو، 

الالجئون املسيحيون، نهاية التعددية الثقافية.
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تبدو حياتهم  الذين  السوريني  باملسيحيني  يتعلق بشكل خاص  بتقدميها وهذا 

مهددة بالخطر».

ويجب القول إن بعض الدول األوروبية متعاطفة مع املسيحيني القادمني من 

الرشق األوسط الذين نجوا من كارثة ال تقل بل قد تكون أكرب من تلك التي 

عاىن منها املهاربون املسلمون. ومن املعروف أن الجمعيات املسيحية بالذات 

ال  شك،  أدىن  وبدون  دينية.  أسس  عىل  قايس  والضطهاد  ملالحقات  تعرضت 

يكون الالجئون املسيحيون مشاكل خطرية لألوربيني يف املجال االثني الديني. 

الذين  بالذات  الالجئني  بأن هؤالء  تأمل  أن  العلامنية  بالعكس، ميكن ألوروبا 

عانوا بسبب االنتامء الديني سيساعدون األوروبيني بتذكر جذورهم الحضارية 

هذا إذا مل يقوموا ببعثها. فحتى االن بدت صورة العالقات الدينية بني السكان 

اعتنق  املانيا  ففي  االقل:  عىل  متناسبة  غري  املسلمني  واملهاجرين  األصليني 

فرد من  ألف   300 فرنسا  االملانية ويف  القومية  الف شخص من   500 االسالم 

ابناء البالد االصليني. كل ذلك يعطي االساس للخرباء للخروج باالستنتاج التايل: 

عمليا  اخذت  والربوتستانتية)  الكاثوليكية  (وخصوصا  األوروبية  «املسيحية 

تسلم مواقعها وتفقدها».

القوية  أوروبا  إن  تقول  آراء  املتفائلني  املختصني  اليوم بني بعض  طبعا تسود 

تياراتهم  استيعاب  من  وستتمكن  املهاجرين  «هضم»  عىل  قادرة  والغنية 

فائزا  األقوى  يخرج  ال  عندما  اخرى  امثلة  يعرف  التاريخ  ولكن  املتزايدة. 

بشكل دائم.

«ومع نهاية العام اعرتضته القوات السورية ودخلت اىل يهودا ودار السالم، وقضت 

عىل كل أمراء الشعب وارسلت كل الغنائم املأخوذة منهم إىل ملك دمشق. عىل 

الرغم من أن عدد الجيش السوري الواصل كان قليال إال أن الرب سلم ايديهم قوة 

.(2nd Chronicles. Ch. 23, 24) «كثرية ألنهم تخلوا عن رب وإله آبائهم
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لهم،  مركز  لتنظيم  حينذاك  وسنضطر  طوعا.  املحليون  السكان  يقبلهم  فلن 

نون  لقا ا م  ا نعد وا لجرمية  ا مع  بهم  ص  لخا ا مل  لعا ا سينشئون  حيث 

الهجرة خرجت عن  السلوفايك أن عملية  الوزراء  والبطالة»(4). ويرى رئيس 

غاية  يف  إرهابية  وتهديدات  مخاطر  طياتها  يف  تحمل  وهي  السيطرة  نطاق 

الجدية. وخالل ذلك استند اىل تقارير الهيئات االمنية االملانية املختصة التي 

خالل  عليه  كان  مام  حتى  أعىل  اليوم  اإلرهابية  الهجامت  تهديد  أن  اقرت 

كولونيا  ان هجامت  وقال  نيويورك.  العاملي يف  التجارة  برجي مركز  مهاجمة 

بأن  ونوه  للمهاجرين.  عقالين  غري  سلوك  مع  نتعامل  أننا  واضح  بشكل  تدل 

اعتقاده  عن  واعرب  مغلقة».  جالية  تشكيل  منع  هو  وقايئ  تدبري  «أفضل 

ة  لحيا ا طريقة  عىل  لجدي  ا لتهديد  ا تشكل  اإلسالمية  لية  لجا ا كل  «بان 

األوروبية». وتوصل السيد فيكو إىل استنتاج محزن: «نحن ال ميكن ان نسمح 

والرشق  أفريقيا  من شامل  املهاجرين  من  آالف  عدة  سلوفاكيا  تستقبل  بان 

األوسط. وكام تبني من تجارب الدول االوروبية االخرى ال ميكن تكامل هؤالء 

ودمجهم يف وسط مغاير».

طبعا يخاطر رئيس وزراء سلوفاكيا كثريا عندما يحاول تسمية األمور واألشياء 

املانيا  يف  العادة جرت  «أن  األملان  زماليئ  احد  لقد الحظ  الحقيقي.  باسمها 

مريكل  موقف  يؤيدون  ال  الذين  عىل  الفاشيني  لقب  بإطالق  األخرية  اآلونة 

تجاه املهاجرين».

وتجدر االشارة اىل ان معظم املهاجرين هم من الشباب الرجال الذين ترتاوح 

أعامرهم بني 25 و35 سنة. وتبلغ نسبتهم ٪80 من مجموع املهاجرين. ويقول 

ر. فيكو معلقا: «يرتدون عادة املالبس الجيدة ويحملون بطاقات االئتامن، وال 

ال  طبعا  والعطش.  الجوع  من  يفرون  الذين  املهاجرين  مع  بتاتا  لهم  عالقة 

وسنقوم  للمساعدة  يحتاجون  الذين  االشخاص  بعض  بينهم  وجود  استبعد 
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كل  ويف   . فيها جدل  ال  ئية  نها بسلطة  يتمتعون  الجوامع  أمئة  كان  حيث 

 ، االسالمية  الرشعية  املحاكم  العمل  بارشت  تقريبا  الغربية  أوروبا  بلدان 

ئية  لقضا ا لهيئات  ا مبعدة  ملسلمة  ا ليات  لجا ا عىل  ما  متا «هيمنت  لتي  ا

يف  لرشعية  ا كم  للمحا لرئييس  ا ملمول  ا قطر  دولة  واصبحت  لحكومية.  ا

لهياكل  وا لبنى  ا لهذه  جدا  معربة  تسمية  ولدت  املحصلة  ويف   .(2 أوروبا»(

املسلمة املغلقة يف اوروبا – «بؤر الخالفة».

بالفشل كل محاوالت إذابة و «تغريب» املهاجرين املسلمني. «يف  لقد باءت 

الغربية  أوروبا  يف  ظهر  بالذات  والعرشين  الحادي  القرن  من  األول  العقد 

سلطات  تأملت  الذين  املهاجرين  العامل  من  الرابع  حتى  أو  الثالث  الجيل 

أحفاد  ولكن  استقبلتهم.  التي  املجتمعات  يف  تكاملهم  يف  االورويب  االتحاد 

لدول  ا يف  لكثرية  ا يا  واملزا لتسهيالت  با متتعوا  لذين  ا املسلمني  املهاجرين 

ويرفضون  املحلية،  اللغات  دراسة  يرفضون  فأكرث  اكرث  أخذوا  لهم  املضيفة 

واالمة  بالقرآن  التزامهم  ذلك  خالل  مستعرضني  األوروبية  الثقافة  استيعاب 

املسلمة» (3).

 60-70 الغربية  أوروبا  اىل  سنويا  قدم  الثانية  العاملية  الحرب  بعد  ومبارشة 

ازداد  القرن  نهاية  حلول  ومع  االسالمية،  الدول  من  غالبيتهم  مهاجر  الف 

حصة  وصلت  ذلك  وخالل  شخص.  مليون  حتى  او  الف   700 اىل  املؤرش 

عام  وبحلول   ،2000 عام  بحلول   10.3٪ السكان  عدد  اىل  بالنسبة  القادمني 

األحداث  بعد  واآلن   ،15٪ من  يقرب  ما  إىل  النسبة  هذه  ارتفعت   2013

من  عددا  اجربت  الظروف  هذه  كل  كبري.  بشكل  تزيد  أن  ميكن  املعروفة 

املهاجرين.  اتخاذ موقف صارم ضد  األورويب عىل  االتحاد  األعضاء يف  الدول 

مؤخرا:  معه  أجريت  مقابلة  يف  فيكو  روبرت  سلوفاكيا  حكومة  رئيس  وقال 

الحصص  لنظام  وفقا  األشخاص  من  آالف  لعدة  البالد  بدخول  سمحنا  «إذا 
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وبروكسل التي حاولت يف «سنوات الهدوء» صياغة نهج مشرتك ملشكلة الهجرة، 

مل تعد اليوم حتى تحاول «لجم» هذا املوضوع وذلك ألنها تدرك أنه ال ميكن أن 

كانت  ما  كبري. يف وقت  وتذمر  التسبب يف ضجة  واحدة، دون  تعطي وصفة 

أملانيا مثل العديد من البلدان األوروبية الغربية األخرى تتمسك بأيديولوجية 

«ثالثة A“ تجاه القادمني من بلدان «العامل الثالث». وكان يعتقد أن املهاجرين 

لعملية  ثم  ومن   ،(Adaptation) تكيف  لعملية  يخضعوا  أن  يجب  املسلمني 

استيعاب (Assimilation)، وأخريا لعملية االمتصاص (Absorption)، اي يجب 

أن يذوبوا متاما يف مجتمعهم الجديد. ولكن ذلك مل يحدث لعديد من األسباب. 

ويكفي القول إن كل رابع شخص من الجالية الرتكية يف أملانيا اليوم ال يعرف 

االتحاد  وتوجيه  االملان.  مع  يتعاطى  ال  اثنني  من  واحد  وكل  االملانية  اللغة 

زيجات  بحدوث  املتعلقة  اآلمال  كل  االرسة شطب  جمع  حول حق  االورويب 

مختلطة: الرجال من املهاجرين يفضلون دعوة األقارب واختيار الزوجات من 

بنات وطنهم.

وادى تكوين مجتمعات وجاليات ذات عرق واحد ومن طائفة دينية واحدة 

بتشييد  للمسلمني  السامح  اىل  منغلقة،  جيوبا  اال  ليست  حقيقتها  يف  التي 

لعمليات  الرئييس  املمول  مبثابة  السعودية  العربية  اململكة  وكانت  املساجد. 

معهد  بجوث  أحد  يف  ء  جا لقد   . أوروبا ء  أنحا جميع  يف  املساجد  ء  بنا

اىل  املساجد  «تحولت  الروسية:  العلوم  ألكادميية  التابع  الرشقية  الدراسات 

الغربية. وحدث كل ذلك يف  أوروبا  املجتمع يف  للمسلمني عن  ابتعاد  مراكز 

األوروبية  الدميقراطية  الدساتري  عليها يف  املنصوص  والحريات  الحقوق  إطار 

الكريم،  القرآن  يف  ودورات  الشباب،  تعليم  مسائل  وكانت   .(1 ) الغربية» 

وأرباب  املهاجرين  العامل  وبني  املسلمني،  بني  الخالفات  تسوية  وكذلك 

الجيوب  تتم داخل هذه  والسلطات،  املحلية  املجتمعات  أفراد  العمل، وبني 
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أرمني أوغانيسيان
رئيس تحرير مجلة «االحداث 

السياسية الدولية»
oganessian@interaffairs.ru

«بؤر الخالفة» يف أوروبا

أن نسخ النموذج األمرييك «لبوتقة الصهر»* 

أخذ يكلف أوروبا غاليا. ويبدو واضحا اليوم 

إىل  تنتمي  أنها  من  الرغم  وعىل  اوروبا  أن 

العامل الغريب، إال أنها متتلك هويتها املتأصلة التي تتجىل يف وجود طاقة متميزة 

لقوة التجاذب والتنافر تجاه الثقافات والحضارات األخرى. وعىل الرغم من ذلك 

العليا يف أوروبا حول قضايا  السلطة  يبدو واضحا أن «ارتباك وتردد» طبقات 

أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  األورويب.  االتحاد  لوحدة  تهديدا خطريا  يشكل  الهجرة 

تجاه  والتسامح  لالنفتاح  األقىص  الحد  لتدافع عن  التي وقفت  السيدة مريكل 

بفشل  ببعيد  ليس  وقت  منذ  أقرت  والالجئني،  للمهاجرين  الجديدة  املوجة 

سياسة التعددية الثقافية. وإذا كان األمر كذلك فكيف ستكون السياسة املقبلة 

تجاه ماليني املهاجرين الذين يستقرون يف أوروبا؟ ال شك يف أنه ال توجد لدى 

برلني إجابة عىل هذا السؤال.

* منوذج التطور االثني الذي يروج له األمريكيون وفيه تنصهر مختلف العنارص االثنية معا لتشكل 
ثقافة موحدة. ويستخدم هذا املصطلح لوصف استيعاب الدولة املضيفة للمهاجرين، وبدأ استعامله 

يف مثانينيات القرن الثامن عرش – مالحظة املرتجم.
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7. نفس املصدر.
8. Barber J. Th e Puls of politics: electing presidents in the media age. NY, London, 1980. Р.3.
9. Rothkopf D. In Praise of Cultural Imperialism // Foreign policy. 1997. Summer. №107. Р.40.
10. Commentary. February 1984. p.45.
11. Blair Т. A Battle for global values//Foreign aff airs. 2007. January/February// http://www.

feelingeurope.eu/Pages/A%20battle%20for%20global%20values.html
12. Ibid.
13. Th e Times. 2004. 19 October.

14.  ساميس د. وأيلسورت ر. اخالق الواقعية االمريكية. / روسيا يف السياسة العاملية. العدد 1. 2005 يناير- 
فرباير. ص96.

15. Hoch М. Krieg und Politik im 21. Jahrhundert // Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage 
zur Wochenzeitung Das Parlament, 2001. 11 Mai. S. 19.

// http://vz.ru/world/ 2015/12/7/782398.html “16. لدى داعش تم اكتشاف ” مبادئ االدارة

املعرفة  الصلبة»،  الناعمة»، «القوة  الهجينة»، «القوة  البحث: «الحرب  كلامت 

واملعلومات.

Международная

ЖИЗНЬ



التوجهات

115

Digest 2016

االحداث السياسية الدولية

وبرسعة الحصول عىل القدرات الفكرية واستخدامها بفعالية ضد األجهزة األمنية 

الجمع بني  «الدولة االسالمية» من  لقد متكنت  العظمى.  القوى  العمالقة لدى 

تكنولوجيا التدمري الحديثة و األصولية والتعصب، سواء كان إسالميا أو علامنيا أو 

وتقنيات  أساليب  استخدام  اإلسالمية»، عن طريق  «الدولة  وتسعى  ذلك.  غري 

لها من خالل  الدعاية ألفكارها وأهدافها وحشدت وتجنيد املؤيدين  خاصة يف 

وسائل اإلعالم اإللكرتونية والشبكات االجتامعية، تسعى اىل تنفيذ اسرتاتيجيتها 

الخاصة بتصدير الثورة اإلسالمية مع الحشوة اإلرهابية.

من كل ما سبق ميكننا أن نستنتج أن بناء النظام العاملي الجديد يتم يف جو ال 

يسوده الحامس بسبب انتصار الدميقراطية يف العامل، بل يف ظروف عدم االستقرار 

وعدم اليقني والغموض ومع أشكال جديدة من الرصاع والحروب واإلرهاب، التي 

جاءت اىل العامل الجديد عىل أجنحة العلوم والتكنولوجيات الجديدة والتقدم. يف 

هذا املعنى، ميكن القول إن تكهن ونستون ترششل اخذ يتحقق. قال ترشتشل إن 

العرص الحجري قد يعود لنا يف أجنحة مرشقة من العلم. ومن الواضح ان العامل لن 

يتحول يف املستقبل املنظور، إىل عامل واحد يتميز بهيمنة السالم والوئام بني األمم. 

سيبقى العامل كمجتمع العديد من الدول األخرى والشعوب والبلدان والثقافات 

واألديان، والتحالفات واالئتالفات، املتنافسة واملتناحرة فيام بينها.
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العراق  يف  االسالم  «دولة  اسم  تحمل  الحديث  التاريخ  يف  جديدة  ظاهرة 

والشام»* أو داعش.

ويف أغسطس عام 2014 اعلن تنظيم داعش عن تشكيل «الخالفة اإلسالمية» عىل 

قسم كبري من ارايض سوريا والعراق مع االحتفاظ بتسمية «دولة االسالم». ومبرور 

السعودية  والعربية  واليمن  ليبيا  عىل  نفوذهم  لنرش  زعامؤها  يجهد  الزمن 

وافغانستان واندونيسيا وغريها.

املتطرفة  الجامعات  عن  داعش  مييز  الذي  النوعي  الفارق  إن  القول  ويجب 

واإلرهابية التقليدية هو أنه يوجد لدى هذا التنظيم قاعدة أرايض يسيطر عليها. 

وبشكل عام ميثل زعامء وانصار داعش واملشاركون فيه ذلك القسم من املجتمع 

اإلرهايب، الذي خرج من العمل الرسي اىل العلن وأعلن عن نفسه ودوافعه وعن 

أولوياته بشكل قوي ووقح جدا يف جميع أنحاء العامل عىل اعتبار إنه دولة تقوم 

عىل أيديولوجية اإلرهاب. بالطبع، نحن هنا يف الواقع نتحدث عن شبه دولة التي 

يحاول قادتها لتحويلها اىل دولة حقيقية مع السامت املناسبة واملؤسسات واملبادئ 

والضوابط وهيئات االدارة.

وتشهد عىل ذلك الوثيقة املعنونة «مبادئ ادارة الدولة اإلسالمية» التي حصلت 

عليها بعض وسائل االعالم. ووفقا لصحيفة «الغارديان» الربيطانية تتألف الوثيقة 

من مجموعة من القوانني حول السياسة الدولية، والدعاية الداخلية والخارجية، 

والسيطرة عىل النفط والغاز والقطاعات األخرى من اقتصاد «دولة الخالفة» (16).

ومن الواضح أن هذا التنظيم وأي كانت املظاهر التي تسرت بها، متكن من إثبات 

قدرته عىل االستفادة من منجزات الحضارة الصناعية الحديثة، والقدرة بكفاءة 

* وتجدر اإلشارة إىل أنه تم يف البداية االعالن عن تأسيس شبه الدولة هذه يف العراق يف أكتوبر 
2006 يف تحت اسم «دولة العراق اإلسالمية». ولعب ”تنظيم القاعدة“ يف العراق يف إنشائها دورا 
رئيسيا،. ويف عام 2011، ومع بداية األزمة يف سوريا قام تنظيم القاعدة بتشكيل «جبهة النرصة». ويف 
أبريل 2013 توحدت»الدولة اإلسالمية» وجبهة النرصة يف منظمة جهادية موحدة حملت اسم»دولة 
االسالم يف العراق والشام» ولكن يف نوفمرب 2013 حدث انقسم بني داعش والقاعدة حول العديد من 

املسائل ولكن يف اساس الخالف كان الطموحات الشخصية لزعامء التنظيمني.
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الدولتني  من  ودعم  مبباركة  تم  القطبية،  لثنايئ  ا العاملي  النظام  فرتة  يف  و 

لتأثري  ا يستطيع  ملية  لعا ا للسياسة  زي  متوا خفي  كيان  تشكيل  لعظميني  ا

الحديث.  للعامل  الجيوسيايس  للتطور  الرئيسية  االتجاهات  عىل  كبري  بشكل 

العدواين  الرسي»  «النشاط  من  النوع  هذا  وخطورة  قوة  لها  القول  ويجب 

دون  لقومية  ا لجامعات  وا ملنظامت  ا نواع  ا مختلف  يف  ملتمثل  ا الرشس 

يعرتف  ال  يف  تظهر  واالجرامية،  االرهابية  الوطنية  وفوق  والوطنية  الوطنية 

لدول  ا يف  ترسخت  لتي  ا لقوانني  وا نونية  لقا وا االخالقية  لقيود  وا املعايري 

الدول. املختلفة وبني 

وتجدر االشارة اىل ان صعوبة التحليل والبحث عن التقييم الصحيح لإلرهاب تزداد 

تعقيدا ألنه ال يوجد حتى االن أي تحديد وتعريف لإلرهاب كظاهرة اجتامعية 

وسياسية، ومل يتم تحديد خصائصه األساسية، والحدود، واملكونات لهذه الظاهرة 

والوضع القانوين لها ألخ. هناك املئات من التعاريف لهذه الظاهرة وتم تخصيص 

االالف من املنشورات لها. ويحظى هذا املوضوع اآلن بتغطية واسعة يف األدب 

املحيل واألجنبي. وهنا تجدر االشارة اىل أن اإلرهاب الحديث يف بأهدافه وأساليبه 

ووسائل تنفيذه يعترب مبثابة الرد غري متكافئ عىل الهجوم العدواين من جانب 

القيم الثقافية االجتامعية والسياسية الثقافية والدميقراطية الغربية ومن مبادئ 

منط الحياة الغريب اكرث من اي كان.

بظاهرة  االدب  يف  تسمى  التي  الظاهرة  من  نوع  إال  ليس  املذكور  ولعل 

«الحرب الصغرية». وكام الحظ الباحث األملاين م. كوخ فان «الحرب الصغرية» 

الوسائل  كل  استخدام  خاللها  ويتم  الحدود،  تعرف  ال  املبدأ  حيث  من  هي 

التي  الصفات  تنال  بها. وهي  تتميز  التي  الوحشية  املتوفرة مع كل االساليب 

تقربها من ظاهرة الحرب الشاملة: حيث يعترب مبثابة العدو، إجاميل مكونات 

 .(15) املسلحة  القوات  القتالية وليس فقط  الذي يصبح هدفا لألعامل  الخصم 

 2014 صيف  يف  الكبري  االوسط  الرشق  ساحة  عىل  ظهرت  ذلك  خلفية  عىل 
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وليس محض صدفة ان يقوم العديد من املمثلني البارزين يف املؤسسة السياسية 

والفكرية األمريكية، بتسمية جورج بوش االبن وبعض األعضاء البارزين يف إدارته، 

الدبلوماسية  يف  املخرضمني  احد  كتب  لقد  بالثورية.  سياستهم  وتسمية  بالثوار 

العاملية هرني كيسنجر حول هذا املوضوع: «يبدو يل أن املحافظني الجدد قريبني 

جدا إىل الرتوتسكيني» (13). وأشار بعض السياسيني والخرباء االمريكان االخرين، 

مثل د. ساميس و ر. ايلسورت، إىل أن ترصفات الواليات املتحدة يف أفغانستان 

والعراق كانت تقوم عىل اساس «االميان الرتوتسيك الجديد يف الثورة الدامئة (حتى 

لو كانت دميقراطية وليست بروليتارية)» (14).

وعىل الرغم من أنه ال ينبغي أن تؤخذ هذه التقديرات حرفيا، ولكنها ليست بأي 

حال من االحوال مبثابة االنتقاد عديم االساس من املعارضني إلدارة بوش. ففي 

الخارجية تحتوي عىل عنارص  السياسية  اسرتاتيجيتها  النواحي كانت  الكثري من 

نظرية تروتسيك عن الثورة الدامئة، وعن نرش وفرض قيم ومواقف لليربالية املفرسة 

بشكل غريب عىل شعوب جديدة. ومن املهم أن نالحظ أن اإلدارة األمريكية 

الحالية مل تتخل عن عدد من أحكام هذه النظرية.

االبعاد االرهابية «للحرب الهجينة»

عىل ما يبدو ينبغي عرب هذا املوشور، النظر كذلك اىل بعض فروع اإلرهاب التي 

تعتمد نشاطاتها بشعارات تصدير الثورة اإلسالمية. وكمربر لهذا التقييم ميكن ذكر 

الواقعة الواضحة املتلخصة يف ان الكثري من ظهورات اإلرهاب وانتشاره من عىل 

املستوى الداخيل للبلدان اىل املستوى العاملي يرتبط ارتباطا وثيقا مع منو التوسع 

زيادة  تدريجيا  رافقته ودعمته  الذي  للغرب،  واأليديولوجي  املعلومايت  الثقايف 

االساليب العسكرية ووسائل إقناع الشعوب يف الرشق األوسط الكبري بأنه ال يوجد 

بديل للقيم والفلسفة وأسلوب الحياة الغربية.
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يف  الصلبة»  و«القوة  الناعمة»  «القوة  بني  العضوي  التامزج  من  نوع  وظهر 

اسرتاتيجية تصدير الثورة الدميقراطية، التي ظهرت عىل شكل سلسلة من الحروب 

املتحدة يف الرشق األوسط وشامل  الواليات  بقيادة  الغربية  الدول  التي شنتها 

أفريقيا، فضال عن «الربيع العريب،» وكذلك «الثورات امللونة» يف املجال السوفيايت 

السابق. ويف الكثري من األحيان، تحققت تحت ستار مختلف «الثورات امللونة» و 

انتفاضات «امليادين»، انقالبات حكومية تم التحضري لها ومتويلها بشكل جيد. 

ومن األمثلة عىل ذلك: «ثورة الورود» يف جورجيا و«الثورة الربتقالية» يف أوكرانيا 

2013/2014 يف  شتاء  االوروبية» يف  امليدان  «انتفاضة  وكذلك   ،2004 عام  يف 

الدول  وإلهام  بدعم  عمليا  تم  انقالب حكومي  تنفيذ  عنها  نجم  التي  اوكرانيا 

ارادة  وتحقيق  املزعوة  الشعبية  الثورة  عن  االحاديث  من  وبالرغم  الغربية. 

عدو  الهجينة» ضد  «الحرب  من  االنقالب جزء  إن هذا  القول  الشعب، ميكن 

حقيقي أو وهمي.

ومن نافل القول إن الحروب التي شنها الغرب، و«الربيع العريب» و«الثورات 

امللونة» غريت جذريا الصورة الجيوسياسية للمنطقتني، وكذلك جزء من أوروبا 

الرئييس لكل ذلك كان فعال  الهدف  أن  افرتضنا  القوقاز. ولو  الرشقية وجنوب 

زرع الدميقراطية ذات النمط الغريب يف مختلف البلدان واملناطق، فيجب تقييم 

نتائجهذه الحروب كفشل ذريع مع عواقب كارثية. ولكن إذا افرتضنا أن الهدف 

الرئييس لها كان انتشار الفوىض، فيمكن القول إنه تم تحقيق «النجاح» الكبري 

يف هذا املجال. يف الواقع، يتضح انه و يف معظم الحاالت، كادت البلدان التي 

للفوىض  مرسح  اىل  تتحول  أن  الدميقراطية،  الثورة  تصدير  لتجارب  تعرضت 

الشاملة والرصاعات والحروب الدامية الدامئة. ومع ذلك، فإن هذا يعد طبيعيا 

الكثري  الذي كان يعرف  العظيم (نابليون)،  الكورسييك  ألنه وكام قال يف زمانه 

عن مثل هذه األمور، «الحراب ميكنها ان تفعل كل يشء ولكن فقط ال ميكن 

الجلوس عليها».



التوجهات

110 

Digest 2016

االحداث السياسية الدولية

تقوم عليها.  التي  القيم  قادتها، بل من الرضوري تدمري  أو قتل  اعتقال  طريق 

واضاف بلري القول: «نحن نستطيع تحقيق الفوز من خالل إظهار أن قيمنا أقوى 

وأفضل وأكرث عدال من القيم البديلة» (11).

بل  النظام،  تغيري  مجرد  يف  ليست  تكمن  التدخالت،  لهذه  الرئيسية  والفكرة 

الىاالستنتاج  بلري  وتوصل  املعنية.  البلدان  بها  تسرتشد  التي  القيم  نظم  تغيري 

الكفاح  بديل سوى  يوجد  الحياة، ال  نريد حامية طريقتنا يف  كنا  «إذا  التايل: 

من أجل ذلك. وهذا يعني الدفاع عن قيمنا ليس فقط يف بالدنا بل يف جميع 

أنحاء العامل» (12).

الذين  االمريكيني  الجدد  املحافظني  لدى  االصويل  اللون  الطرح  هذا  واكتسب 

باتت تطلق عليهم تسمية  املايض،  القرن  الثامنينيات من  اسالفهم يف  وبخالف 

للتربير اإليديولوجي للسياسة  الرئيسيني  neocons. ولعب هؤالء دور املؤلفني 

الخارجية إلدارة جورج بوش االبن واخذوا عىل عاتقهم مهمة التربير اإليديولوجي 

لسياسة تصدير الثورة الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف جميع أنحاء العامل من أجل 

تغيري عقلية وقيم الدول التي تعترب هدفا لهذا التصدير.

واذا اخذنا بعني االعتبار األحداث والعمليات التي ترتبط مع اسرتاتيجية تصدير 

بدون  الهجينة»  «الحروب  تجري  ان  ميكن  ال  انه  فرأينا  الدميقراطية،  الثورة 

ال  أن  علينا  ويجب  الصلبة».  «للقوة  الفعيل  استخدام  أو  التهديد  إىل  اللجوء 

ننىس حقيقة واضحة وهي أنه يف مختلف االزمان والعهود كانت تنترص دامئا 

االفكار املدعومة بالقوة، وكان ينترص األنبياء املسلحون القادرون عىل اجتذاب 

القوة لتنفيذ أفكارهم. ويف الظروف الحديثة مل تفقد «القوة الصلبة» أهميتها 

الدولة  لهذه  الجيوسياسية  الصفة  يضمن  ان  ميكنه  للدولة  أسايس  كمورد 

العقود  يف  نشأت  التي  الظروف  ذلك، خالل  وعالوة عىل  العامل.  يف  ونفوذها 

يكتسب  بأشكال ومظاهر جديدة  الصلبة»  «القوة  اخذ عامل  املاضية  القليلة 

أهمية متزايدة باستمرار.
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ويف نفس «الحروب الهجينة» تحصل عىل أهمية كبرية، مسائل التربير األيديولوجي 

أو اإلعالمي األيديولوجي لها. وتجدر اإلشارة إىل أن املحافظني الجدد األمريكيني 

ون.  كريستول  إي.  مثل  املايض  القرن  من  الثامنينيات  يف  األوىل  املوجة  من 

املحافظني  املبتعدين عن  كريكباتريك وغريهم،  وج.  موينيهان،  ود.  بودهوريتز 

التقليديني الذين نفوا الحاجة إىل أي نوع كانت التشكيالت األيديولوجية، دعوا اىل 

إعادة بث الروح العقائدية يف السياسة واىل اعادة التسليح العقائدي للسياسة 

الخارجية االمريكية. وكام لو أنهم قاموا وبطريقتهم الخاصة بإعادة صياغة مقولة 

السلطة والنفوذ يف املجتمع  أنه ولالستيالء عىل  غراميش املذكورة أعاله، أعلنوا 

العامل، من  الهيمنة يف  القيادية أو  الدويل، وخاصة للفوز والحفاظ عىل املواقع 

وأعلن  للذات.  اإلعالمية  واأليديولوجية  اإليديولوجية  الهيمنة  الرضوري ضامن 

هؤالء عىل لسان السيد كريستول أن «السياسة غري األيديولوجية عبارة عن سياسة 

عزالء بدون سالح» (10).

ومن الواضح أنه يطرح مبثابة الهدف األسايس، تغيري طريقة التفكري ومنط العيش 

واالسس العقلية أو منوذجية لرتتيب كل العامل غري الغريب. وباإلضافة اىل الثقافة 

واألفكار واأليديولوجية، تفرض عىل الشعوب االخرى ليس فقط وسائل الرتفيه، 

ولكن أيضا القيم واملواقف والصور النمطية، والصور، وفلسفة الحياة.

عىل سبيل املثال، لتربير مشاركة اململكة املتحدة يف العدوان عىل العراق - الدولة 

ذات السيدة، زعم توين بلري، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء الربيطاين، بأن 

الحديث يف هذه الحرب يدور «ليس فقط حول األمن والتكتيكات العسكرية. انها 

وتعترب  والحرية.  التسامح  انتصار  نتيجة  فيها  الفوز  ميكن  التي  القيم  معركة 

النجاح  افغانستان والعراق نقطتي االنطالق الرضوريتني لهذه املعركة». ولكن 

هناك يجب ان يرتافق مع الرتويج الجريء واملطرد للقيم العاملية بقيادة واشنطن. 

ولذلك، قال بلري، معلنا الحرب ضد اإلرهاب، إن الغرب اختار كساحة للقتال ليس 

االمن بل القيم ألنه من املستحيل الحاق الهزمية بااليديولوجيات املتعصبة عن 
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(8). وفعال يصبح منتجو وموزعو املعلومات، عند تحولهم اىل خالقي  الحضارة» 

االفكار واالوهام والخرافات والرموز واملعايري وقواعد اللعب وسلوك الجامهري 

العريضة من السكان يف جميع أنحاء االرض املأهولة، يصبحون الحملة الحقيقيني 

للسلطة االقتصادية والسياسية. يف هذا املعنى، ميكن القول أن الصيغة الشهرية 

لفرانسيس بيكون «املعرفة قوة» ميكن اعادة صياغتها عىل النحو التايل: «املعلومات 

هي القوة والسلطة».

وتتخذ هذه التحوالت عىل نحو متزايد االهمية وتصبح اكرث إلحاحا عىل خلفية 

الثقايف واإلعالمي األيديولوجي للغرب. وطبعا تبدي  العلمي املعلومايت  التوسع 

الواليات املتحدة وتظهر النشاط االكرث يف هذا املجال ألنها تطالب بوضع الزعيم يف 

الفضاء  املهيمن يف  املعارص بشكل ال جدل حوله وتسعى لفرض وضعها  العامل 

املعلومايت العاملي، وليس فقط.

وكام الحظ املوظف السابق يف إدارة بيل كلينتون، السيد د. روتكوبف «يف عرص 

الخارجية  للسياسة  الرئيسية  املهمة  تصبح  ان  ينبغي  املعلومات  تكنولوجيات 

للواليات املتحدة، تحقيق االنتصار يف سوق التيارات االعالمية العاملية. ويجب عىل 

الواليات املتحدة ان تحقق الهيمنة يف العامل مثل الهيمنة التي حققتها بريطانيا يف 

زمانها يف البحار واملحيطات». ووفقا له، «يف حال انترشت يف العامل لغة واحدة 

فقط، يجب ان تكون اإلنجليزية حتام. ويف حالة انتشار قواعد مشرتكة يف مجال 

االتصاالت السلكية والالسلكية واألمن، فيجب ان تكون هذه القواعد أمريكية 

واملوسيقى  واإلذاعة  التلفزيون  مختلف  توحيد  عملية  ويف  وحتام.  بالرضورة 

الفئات االجتامعية يجب أن تلعب دورا قياديا يف ذلك وسائل اإلعالم  ملختلف 

األمريكية. ويف حال صياغة قيم مشرتكة، يجب اعتامد النظام الذي يتعرف فيه 

االمريكان عىل أنفسهم». وقد شاهد د. روتكوبف يف مثل هذه السياسة، الخري 

واملصلحة ليس فقط ألمريكا، ولكن أيضا لبقية العامل. وقال: «ما هو صالح وجيد 

بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية سيكون صالحا وجيدا للبرشية كلها» (9).
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الطرق  وضارة،  عقيمة  وحتى  بل  الفعالية  عدمية  جعلت  والتي  السبعينيات، 

التقليدية للدعاية والرتويج والدعاية املضادة.

وانطالقا من ذلك ويف ظروف انتشار ثورة املعلومات واالتصاالت تصبح املعارف 

واملعلومات اقساما مكونة هامة جدا للسلطة والقوة والرثوة. وكان محقا إي. 

توفلري عندما ذكر ان السلطة املطلقة تصبح يف متناول الذين يكونون قادرين 

وعند الرضورة استخدام ادواتها الثالث معا - القوة والرثوة واملعرفة، و»وجمعها 

مع  باملكافأة  والوعد  بالعقاب  بالتهديد  والتناوب  البعض،  بعضها  مع  مبهارة 

الالقناع والتفهم الرسيع». ومن الواضح أن من بني املصادر الثالثة املذكورة باتت 

املعرفة تكتسب اهمية متزايدة باستمرار وبها تتعلق السلطة والرثوة: «مل تعد 

املعرفة مرفقا لسلطة املال و سلطة القوة بل باتت املعرفة ذاتها تشكل جوهرهام. 

لفهم  املفتاح  هي  واملعرفة  لهام.  النهايئ  املقوي  مبثابة  الواقع  يف  تعترب  وهي 

أجل  من  القتال  يندلع  ملاذا  يفرس  وهذا  للسلطة  والقادمة  املقبلة  التحوالت 

السيطرة عىل املعرفة ووسائل االتصال يف جميع أنحاء العامل» (6). ويف املحصلة 

تصبح املعرفة «ليس فقط مصدر السلطة العالية الجودة بل وكذلك احد العنارص 

الهامة جدا للقوة والرثوة (7).

املعرفة واملعلومات

أصبحت املعرفة قوة كبرية ليس بحد ذاتها بل عندما تحولت اىل معلومات. وخالل 

تقييم هذه العمليات واالتجاهات، تسود لدى الكثري من الباحثني، القناعة بان 

يخلقون  الذين  ايدي  اىل  تدريجي  بشكل  تنتقل  اخذت  املجتمع  يف  السلطة 

ويتحكمون ويعالجون املعارف واملعلومات. لقد أشار املختص االمرييك يف العلوم 

املعارص،  العامل  يرسمون خرافات وصور  الذين  ان  اىل  باربر،  السياسية جورج 

«ميارسون السلطة التي هي ليست إال عبارة عن سلطة تحديد اتجاهات تطور 
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لقد لجأ اجداد األمريكيني الحاليني للسيطرة عىل الغرب األوسط واألقىص، ليس 

فقط اىل املسدسات والبنادق بل واستخدموا املجوهرات املزيفة وما يسمى «مباء 

النار» بشكل فعال.

التي ال ميكن تفسريها عىل نحو كاف بوجود  واتضح أن هناك بعض األشياء 

أن  إىل  اإلشارة  العسكرية. وتجدر  القوة  أو حتى  بحتة  االقتصادية  االفضلية 

بالرضورة  الفائقة ال يضمنان  العسكرية  الرفاهية والقوة  العايل من  املستوى 

اإلمرباطوريات  من  لكثري  ا سار  لقد  معروف،  هو  كام  النرص.  أو  لنجاح  ا

مرسح  عن  واختفت  واالندثار  االنحطاط  نحو  القوية  والحضارات  الجبارة 

التاريخ وهي يف ذروة االزدهار االقتصادي والرفاه املادي. ويف يومنا هذا قد 

الحاالت  يف  وعجز  كفاءة  عدم  إىل  االحيان  بعض  يف  املطلقة  القوة  تتحول 

تحويل  ضامن  عىل  والقادرة  الالزمة  واإلرادة  باملثل  دعمها  يتم  ال  عندما 

يتحول  قد  بدونها  سياسية.  مكاسب  اىل  لعسكرية  وا دية  القتصا ا لقوة  ا

العمالق  يشبه  ما  اىل  الدقة  العايل  السالح  او  النووي  السالح  مع  العمالق 

بأقدام من الطني غري القادر عىل الترصف. وتشهد عىل ذلك تجارب الواليات 

السوفيتي،  الكبري واالتحاد  اسيا ويف الرشق االوسط  املتحدة يف جنوب رشق 

الخ... أفغانستان  والناتو يف 

التذكري بأن االتحاد السوفيايت، الذي كان  يف هذا الصدد نرى أنه من املناسب 

امرباطورية عظيمة ال تقهر سقط رصيعا دون إطالق رصاصة واحدة. لقد خرس 

االتحاد السوفيتي الحرب الباردة امام الغرب، ألنه ويف الكثري من النواحي كان 

ثورة  انتشار  ظروف  يف  وذلك  أقوى  ايديولوجيا  اعالميا  سالحا  ميلك  الغرب 

الحديدي  للستار  التدريجي  التآكل  أن  واضحا  ويبدو  واالتصاالت.  املعلومات 

وتغلغل األفكار، والقيم، واملواقف، وأمناط الحياة الغربية لعبا دورا هاما يف انهيار 

النظام السوفيايت واملعسكر االشرتايك ككل. وهذا الجانب اتخذ الطابع املتزايد 

الحجم اكرث فأكرث مع انتشار ثورة املعلومات واالتصاالت يف النصف الثاين من 
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املسلحة التي تسمى «القوة الصلبة» (hard power - هارد بوور). وإذا كان 

السالح،  بقوة  العدو  وتخويف  معاقبة  منها  واملقصود  الصلبة»  «القوة  هدف 

فمن شأن «القوة الناعمة» جذبه اىل جانبها، أو عىل األقل تحييد هذا الخصم 

بوسائل سلمية وبدون سفك دماء. و يف اساس «القوة الناعمة» الثقافة والقيم 

واالفكار والرموز واألساطري، وهلم جرا. وبات واضحا متاما أنه وخالل الظروف 

املعايري  وتغيري  تحديد  يتم  أن  بالرضورة  وليس  املحتم  من  يعد  مل  الحالية، 

الرئيسية واألولويات يف السياسة العاملية، بواسطة القنابل والحراب، ومن خالل 

التغيريات  تعلن  االحيان  بعض  يف  الهزمية.  وفرض  العسكرية  االنتصارات 

يف  تظهر  قد  أخرى،  بعبارة  أو  ملموسة  مفاجآت  بدون  نفسها  عن  الجوهرية 

األفق الجيوسيايس ما يسمى «بالبجعات السوداء» بشكل مفاجئ وغري متوقع 

بالنسبة لجميع كيانات السياسة العاملية.

ويف هذا الصدد، أصبحت «القوة الناعمة» واحدة من املكونات الرئيسية لقوة 

وقدرات الدول. وكتب احد مؤلفي وواضعي هذا املفهوم ج. ناي وقال: «عندما 

تتمكن من تحفيز االخرين عىل ان يرغبوا بكل ما تريده بنفسك سيكون ذلك 

بالنسبة لك ارخص من اسلوب الجزرة والعصا لدفع الناس يف االتجاه الصحيح. 

اإلغراء دامئا أكرث فعالية من اإلكراه واإلرغام. ويجب القول إن العديد من القيم 

للغاية. ولكن  الفردية تبقى مغرية  الدميقراطية وحقوق اإلنسان والفرص  مثل 

الرغبة ميكن أن تتحول إىل االشمئزاز وإذا شعر الطرف االخر بانه يوجد يف السياسة 

الغطرسة أو النفاق» (5).

ومع ذلك، فإن «القوة الناعمة» يف مختلف أشكالها وتركيباتها ليست من اخرتاع 

عرصنا. يجب القول إن الدعاية والخداع، والدبلوماسية، وجميع أنواع األساطري، 

األكرب»  بطرس  و»وصية  قسطنطني»  «وصية  مثل  املزورة  والوثائق  والخرافات 

وغريهام من الوثائق املامثلة تم استخدامها منذ الزمن السحيق من قبل من هم 

يف السلطة الكتساب املزيد من السلطة وحامية ما هو موجود منها. وباملناسبة، 
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والتكنولوجيا، والسلع، والخدمات، الخ. وبات بشكل متزايد، يعتمد حل النزاعات 

يف  الوطنية  التنافسية  والقدرة  الرصف  وأسعار  الفائدة  سعر  عىل  الدول،  بني 

األسواق العاملية، الخ...

وإذا قمنا بإخراج العديد من الجوانب التي مل تتطور مبا فيه الكفاية يف املجال 

الجيوسيايس الوطني والخارجي، اىل خارج القوسني، ميكن اعتبار فرض العقوبات 

االقتصادية كمظهر من مظاهر «الحرب الهجينة»، وهو امر يجب ان يوىل االهتامم 

أو  التي تشنها دولة  العقوبات»  الخاص. وميكن تسمية ذلك وبجدارة «بحرب 

مجموعة دول ضد دولة معادية من أجل تدمري اقتصادها، وبالتايل قمع إرادة 

املقاومة فيها. لقد أصبحت العقوبات وسيلة خطرية وجدية للغاية وهي تستخدم 

اكرث فأكرث كوسيلة ملامرسة الضغط السيايس واالقتصادي عىل الخصم.

والحرب التي شنها الغرب ضد روسيا ردا عىل معارضتها لتوسيع الناتو، ينظر إليها 

كوسيلة لقمع إرادتها وفرض العزلة عليها، وذلك مبثابة العقاب إلعادة توحيد شبه 

جزيرة القرم مع روسيا ودعم تطلعات الشعب دونباس يف الدفاع عن مصالحه 

الحيوية. ومع إعادة صياغة العبارة الشهرية لكارل فون كالوزفيتز «الحرب هي 

استمرار للسياسة بوسائل أخرى» فإنه ميكن القول إن العقوبات هي شكل من 

اشكال وشن الحرب الباردة من خالل وسائل أخرى. ولكن التجربة خالل كل فرتة 

رسيان العقوبات بينت أن روسيا اثبتت أن العقوبات عدمية الجدوى كمحاولة 

لتدمري االقتصاد الوطني وفرض العزلة عىل بالدنا بهذه الطريقة.

«القوة الناعمة» كسلف «للحرب الهجينة»

العسكري  األدب  يف  ظهر  ذاته  بحد  الهجينة»  «الحرب  مفهوم  ظهور  قبل 

والسيايس والعلمي والصحفي مصطلح «القوة الناعمة» (soft power)، والذي 

بالقوات  ترتبط  ال  وهي  للدولة،  والفوائد  املوارد  من  كاملة  مجموعة  يغطي 
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وكاشكال ظهورها ميكن اعتبار املحاوالت واسعة النطاق التي اتخذت خالل عملية 

التحضري لدورة االلعاب االوملبية الشتوية يف سوتيش يف عام 2014، لتشويه سمعة 

هذه الدورة وإلغائها، وكذلك ما يسمى بحملة مكافحة املنشطات ضد روسيا يف 

نسختها املسيسة يف شتاء وصيف 2016، وكذلك مختلف الحمالت املامثلة. ويف 

السياق نفسه، ميكن النظر اىل الحملة التي ال تخمد إللغاء كأس العامل بكرة القدم 

يف روسيا يف عام 2018. وكذلك ميكن اعتبار «الرجال الخرض» الذين لعبوا دورا 

القرم مع روسيا، من  توحيد شبه جزيرة  إعادة  للغاية يف عملية  هاما وناجحا 

وسائل وأدوات «الحرب الهجينة». وطبعا هذه القامئة ميكن ان تطول كثريا ولكن 

ال يوجد اي داع لذلك من اجل فهم التحوالت الجارية.

يف الحروب من النوع التقليدي كل االمور تبدو واضحة بهذا الشكل او ذاك: من 

هو العدو ومن الذي يهاجم ومن الذي يقف مدافعا ومن الذي حقق النرص ومن 

الذي اصيب بالهزمية وما هي القوى التي تقف خلف كل األطراف املتحاربة. 

توجد جبهات  ال  الحرب  الهجينة». يف هذه  «الحرب  مع  متاما  يختلف  الوضع 

لجبهة  يوجد خط  فيها وال  للمشاركني  تحديد واضح  يوجد  للقتال وال  واضحة 

القتال ألنه مير يف كل مكان ونتيجة لذلك يصبح شفافا جدا بل وحتى وهميا. 

الداخلية  والتهديدات  والسالم،  الحرب  بني  التمييز  خطوط  يطمس  والتهجني 

الجائزة وغري  االشكال  وبني  والثورة،  االنقالب  وبني  القومي،  لألمن  والخارجية 

الجائزة واملمكنة للرصاع بني املدافعني والذين يدمرون القانون الدويل. يف بداية 

الخمسينيات من القرن املايض قال وزير الخارجية االمرييك حينذاك داالس إن 

القطاع  يف  استقرار  هناك  يكن  مل  وإذا  األول...  دفاعنا  خط  بات  «االقتصاد 

االقتصادي، ال ميكن الحديث عن املستوى املناسب من أمن األمة». وانطالقا من 

ذلك تم وبالتدريج ادخال مفهوم «األمن االقتصادي». وحاز ذلك عىل أهمية 

خاصة بعد نهاية الحرب الباردة وتكثيف عمليات العوملة. هنا تحظى بأهمية 

متزايدة املسائل املتعلقة بظروف ورشوط التجارة وتدفق املوارد – رأس املال 
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الدولية. وعىل خلفية ذلك ظهر يف السنوات االخرية واخذ يرتسخ برسعة يف معجم 

املصطلحات العسكرية والسياسية مصطلح «الحرب الهجينة». وعىل الرغم من 

قرص فرتة استخدامه، ظهر الكثري من االعامل التي تستخدم هذا املصطلح بهذا 

السياق او ذاك.

لقد ترسخ هذا املصطلح ليس فقط يف الكتابات العلمية والصحفية، وكذلك وسائل 

اإلعالم، بل ويجري استخدامه بشكل واسع يف الوثائق الرسمية التي تحدد سلوك 

البلدان يف الساحة الدولية. عىل سبيل املثال، يف اجتامع مجلس وزراء خارجية 

حلف شامل االطليس بجلسته املنعقدة بتاريخ 1 ديسمرب 2015 يف بروكسل، تم 

وألول مرة اعتامد «اسرتاتيجية الحروب الهجينة». وأشار السكرتري العام لحلف 

الناتو ينس ستولتنربغ، إىل أن «الحرب الهجينة تشمل مجموعة واسعة من مختلف 

انواع العمليات الحربية... ويستخدم هذا املصطلح لوصف مجموعة من الوسائل 

العسكرية وغري العسكرية والعمليات الرسية والعلنية... انه مزيج من االعامل 

والترصفات املدنية والعسكرية املختلفة». ووفقا له، كمثال عىل «الحرب الهجينة» 

ميكن اعتبار ما قامت به روسيا ونجم عنه «ضم شبه جزيرة القرم»، فضال عن 

نشاطاتها يف منطقة دونباس (4).

ويجب القول إن أية حروب ليست إال نتيجة لقرارات سياسية تهدف لتحقيق 

مآرب واهداف سياسية. ومن ميزات وخصائص «الحروب الهجينة» باملقارنة مع 

االشكال  مختلف  خاللها  تستخدم  أنه  ذكر  ميكن  التقليدية،  العادية  الحروب 

والوسائل والطرق والتكنولوجيات الحربية وغري الحربية للمواجهة االيديولوجية 

والجيوسياسية  والسياسية  والجيواقتصادية  واالقتصادية  والثقافية  واملعلوماتية 

وغريها. وكجزء من «الحروب الهجينة» ميكن اعتبار الرسوم الكاريكاتورية السيئة 

السمعة واالستفزازية والتي تعترب ناتجة لحرية الكلمة غري املحدودة التي تلعب 

من حيث الواقع دور الرتويج للعنرصية وكره األجانب وغريها من اشكال األصولية 

السياسية واأليديولوجية وهي ال تختلف كثريا عن اإلسالم املتطرف.
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واإلقليمية والحروب األهلية والدينية التي يف ظروف العوملة وثورة املعلومات 

واالتصاالت تكتسب أشكاال جديدة باملقارنة مع االشكال القدمية السابقة (3).

حسب  وضوحا،  والتوجهات  العمليات  هذه  نواحي  أكرث  عىل  نركز  دعونا 

اعتقاد املؤلف.

«الحروب الهجينة» كظاهرة ملحوظة يف السياسة العاملية

يف سياق التحوالت والتغريات التكتونية التي حدثت خالل العقد املايض يف العامل، 

بات يظهر بشكل جديد متاما الكثري من مشاكل حامية املصالح الوطنية وضامن 

قضايا األمن القومي. كانت القوات املسلحة تعترب خالل كل تاريخ البرشية السابق 

الحالية فتتزايد معها  الظروف  أما  الوظيفة،  لتنفيذ هذه  الرئيسية  مبثابة االداة 

اهمية وسائل وطرق اخرى.

قام احد مؤسيس ومنظري الحزب الشيوعي اإليطايل، غراميش يف الثالثينيات من 

القرن املايض بوضع وصياغة نظرية ما يسمى الهيمنة الثقافية، وفيها جرت محاولة 

إلثبات بأنه ولتحقيق النرص يف الرصاع عىل السلطة السياسية يجب أوال وقبل كل 

يشء الفوز بالهيمنة يف الفضاء الثقايف. وقد اكتسب هذا الطرح للموضوع، اهمية 

املعلومات واالتصاالت. وحلت يف مكان  العوملة وثورة  وآنية خاصة يف ظروف 

الرتويج  تكنولوجيات  القوية،  التقليدية  اإليديولوجية  الدعاية  أشكال وأساليب 

املتنوعة املتعددة املستويات العميقة التصميم والصياغة التي تؤثر بشكل قوي 

جدا ليس فقط عىل املستوى العقالين، بل ويف املقام األول عىل املستوى العاطفي 

والنفيس بل عىل مستوى الوعي الباطني غري العقالين.

واإلعالمية  االقتصادية  الحامية  وسائل  عن  االوىل  الدرجة  يف  يدور  والحديث 

واإليديولوجية والبسيخوترونية (psychotronic) وغريها وتعزيز املصالح الوطنية 

وضامن األمن القومي، وتحقيق الهيبة واالحرتام وتشديد تأثري الدولة عىل الساحة 
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واملؤسسات  القيم  تعزيز  الداخيل  السيايس  املجال  يف  تم  بينام  الخارج،  إىل 

قارة  يف  ومؤسساتها  الدميقراطية  وقيام  تشكيل  ملحمة  وترافقت  الدميقراطية. 

باستيطان مساحات شاسعة مام  اخرى، دموية مرارا:  الشاملية مبلحمة  أمريكا 

يسمى باالرض «الحرة» هناك عن طريق إخالئها وقتل من يسكنها من الشعوب 

والقبائل األصلية. وكان هناك ومنذ بداية التاريخ األمرييك تقريبا بدايتان تبدوان 

متناقضتني - اإلمرباطورية والدميقراطية. وهاتان البدايتان كانتا مرتبطتينن فيام 

بينهام ارتباطا ال ينفصم، وتكمل وتعزز بعضها بعضا. وقدمت يف تعاون وثيق 

وضمنت تكوين القيم واملواقف واألفكار التي شكلت معا أساس نظرية االستثنائية 

املثال  لتشكل  تلة»  «كمدينة عىل  أمريكا  واعتبار  املصائر»  «وتحديد  األمريكية 

املحتذى لجميع الشعوب األخرى يف العامل.

ويف أيامنا هذه ومع اختفاء املواجهة الجبهوية املبارشة واملواجهة األيديولوجية 

والعسكرية السياسية بني الالعبني الرئيسيني يف السياسة العاملية بدا وكأنه اختفت 

املقدمات الستخدام النزاعات والحروب كوسيلة لحل الخالفات بني الدول ولحل 

التناقضات واملجادالت ولحامية املصالح الوطنية وضامن األمن الوطني والدويل. 

وعىل الرغم من ذلك نضطر، مع األسف، ملالحظة أن التحوالت الجذرية خالل 

البلدان  من  متزايد  عدد  انتقال  ذلك  مبا يف  املاضية  األربعة  أو  الثالثة  العقود 

والشعوب اىل اقتصاد السوق والدميقراطية السياسية، مل تقلل من مخاطر الحروب 

والرصاعات املسلحة. وقد تبني أن توسع مجال انتشار القيم واملواقف واملؤسسات 

الدميقراطية السياسية ال يؤدي دامئا وبالرضورة اىل ترسيخ مبادئ الدميقراطية يف 

العالقات بني الدول.

وعالوة عىل ذلك، تبدو متناقضة ألول وهلة واقعة أنه ومع زيادة الدول التي 

اخذت تسري عىل طريق التطور الدميقراطي، ازداد كذلك عدد الدول حيث ظهرت 

اىل السطح النزاعات الطائفية والعرقية وظواهر كراهية االجانب وغريها التي كانت 

تعسعس تحت السطح. وتعترب هي مبثابة االرض الخصبة الندالع الرصاعات العرقية 
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ولكن يف الواقع، تبني أن العوملة والتكنولوجيات املعلوماتية التي تعترب كانتشار 

للدميقراطية السياسية عىل نطاق عاملي، تساعد من ناحية عىل تكثيف التفاعل 

بني الثقافات، ومن ناحية أخرى تؤدي اىل املزيد من الترشذم وتنويع الثقافات 

التي تشكل الوجه اآلخر للعوملة. يف هذا املعنى، أصبحت العوملة عامال من عوامل 

تفكيك وتفتيت العامل الحديث. عىل الرغم من أن فكرة سيادة الدولة القومية 

العوملة  املتجه نحو  العامل  تتعرض إىل تحول كبري ملحوظ، تبقى احد مفارقات 

برسعة كبرية، السعي املعاكس للعوملة نحو تفكك الدول املتعددة القوميات، مثال 

انهيار االتحاد السوفيايت ويوغوسالفيا وتشيكوسلوفاكيا، وظهور العديد من الدول 

الطابع  واضفاء  القومي  والتعصب  العرقية  وتسييس  بقاياها،  عىل  القومية 

االيديولوجي عليهام، ومختلف انواع الخوف «الفويب»، ومختلف أشكال األصولية 

والقبلية والتطرف اليميني واليساري، وكأنها اجتاحت العامل كله. وعند تقييم هذه 

الحديث عن بدء عمليات  العمليات والتوجهات وصل بعض املؤلفني اىل  هذه 

«تجزئة»، أو «بلقنة العامل» (2).

وأهمية هذه االتجاهات وما شابهها تصبح واضحة جدا بشكل خاص إذا اخذنا 

باالعتبار ان الساحة العاملية عىل الرغم من كل جاذبية الصور النمطية الثقافية 

الغربية تتميز بتوسيع متزايد للحرب العاملية بني االفكار ومعايريالحياة واملذاهب 

السمعات والتصنيفات يف سبيل  املنافسة بني  الفلسفية االجتامعية. واحتدمت 

التنظيم الذايت  العاملية ملختلف مناذج  العاملية، والقيادة  اعادة تقسيم االسواق 

االقتصادي والسيايس للشعوب واملناطق.

ومن وجهة النظر هذه تكتسب أهمية خاصة، واقعة أن ما جرى خالل العقود 

القليلة املاضية من تحوالت ال يلغي الخربة العاملية التاريخية والحديثة ايضا، التي 

تشهد عىل أن الدميقراطية ويف ظل بعض الظروف املعينة ميكن ان تنسجم بشكل 

عضوي مع البدايات اإلمرباطورية ومع تفاقم العالقات والتناقضات، والرصاعات 

الدولية والحروب. ومن املعروف أن اإلمرباطوريتني الربيطانية والفرنسية توسعتا 
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النهائية، أعلن أن هدفه ليس أقل وال أكرث من «إنقاذ العامل من أجل الدميقراطية». 

وكان من املفرتض أن تكون الحرب اخرية تضع النهاية لكل الحروب. ولكن، بعد 

عقدين فقط من التوقيع عىل معاهدة فرساي، أصبح الكوكب كله مرسحا ملذبحة 

غري مسبوقة يف تاريخ البرشية، سواء يف نطاقها وقسوتها.

وعندما انهار جدار برلني يف 9 نوفمرب عام 1989 اعتقد الكثريون أن أوروبا بل 

والعامل كله سيشهدان أخريا فرتة االنسجام والهدوء الشامل. وساد االعتقاد الذي 

نص عىل أن االتجاه نحو ترسيخ الدميقراطية يف العدد املتزايد من البلدان واملناطق 

الداخلية  السياسية  العالقات  طبيعة  يف  جذري  تغيري  إىل  النهاية  يف  سيؤدي 

النتيجة  الباحثني واملراقبني أن  الكثري من  والخارجية عىل نطاق عاملي. واعتقد 

الرئيسية ستكون اختفاء الحروب من حياة البرشية بفضل تشكل منظومة دولية 

جديدة تعتمد يف أساسها عىل التحول الجذري االجتامعي واالقتصادي والسيايس 

والعقائدي للعامل الحديث يف طرق اقتصاد السوق والدميقراطية السياسية.

يف  تتلخص  الرئيسية  فكرتها  كانت  التي  األعامل  من  كبرية  مجموعة  وظهرت 

الغريب  النموذج  ترسخ  مع  ستختفي  والحروب  النزاعات  أنواع  كل  أن  مقولة 

للدميقراطية السياسية يف كل العامل مبا يف ذلك بني الدول وستصبح الحروب من 

عن  املزعومني  األنبياء  بعض  أعلن  ذلك،  وعالوة عىل   .(1) التاريخية  املخلفات 

االنتصار النهايئ للقيم الليربالية الغربية عىل النطاق العاملي، وبالتايل عن حلول 

نهاية تاريخية معينة.

وكان يفرتض أن العوملة ستؤدي إىل وحدة العامل الحديث عىل مبادئ الليربالية 

واقتصاد السوق والتجارة الحرة والتوافق حسب واشنطن. وكان يعتقد أنها تدفع 

اىل الخلفية أو ستزيل سيادة الدول الوطنية. وستجري عملية نزع الصفات القومية 

للشعوب االمر الذي سيجعل الهوية القومية من مخلفات املايض. وجرى الحديث 

بشكل جدي يف االتحاد األورويب عن املواطنة األوروبية والهوية األوروبية، لتحال 

محل مواطنة الدولة والهوية القوميتني.
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النزاعات والحروب املتحولة املسخة
يف العامل الحديث

كامل الدين غاجييف
كبري املوظفني العلميني

يف معهد االقتصاد العاملي والعالقات الدولية

التابع ألكادميية العلوم الروسية،

دكتور يف العلوم التاريخية

كان العامل الخايل من الحروب والنزاعات الدامية، املثال األعىل الذي روجت له 

أفضل عقول البرشية يف مختلف األوقات واألزمان. ونال هذا املوقف شعبية كبرية 

والدميقراطية  السوق  القتصاد  التدريجي  النضج  مع  الحديث  التاريخ  يف  جدا 

السياسية. ومع بزوغ فجر العرص الجديد أخذ الناس يطرحون االسئلة التقليدية: 

ما الذي ستجلبه معها الليربالية والحرية والتجارة واملنافسة الحرة والدميقراطية 

واقتصاد السوق – النزاعات أو التعاون، السالم أو الحرب؟ كيف ستكون العالقة 

جهة  من  والحروب  والرصاعات  جهة،  من  السياسية  والحرية  الدميقراطية  بني 

أخرى؟ وهل تستطيع الدميقراطية أن تصبح املحفز يف اندالع الرصاعات والحروب؟

نهاية التاريخ التي مل تتم؟

عىل هذه األسئلة أعطى مختلف املؤلفني األجوبة املتنوعة يف كل فرتة تاريخية 

وذلك انطالقا من مجموعة متعددة من العوامل. وهنا تبدو مناسبة اإلشارة إىل أن 

الرئيس األمرييك و. ويلسون ولدى الدخول يف الحرب العاملية األوىل يف مرحلتها 
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قواتها من طريق، «كاستيلو» الذي كان يجب ان متر عربه القوافل االنسانية، ولكن 

واشنطن مل تتمكن حينذاك او مل ترغب بدفع املعارضة لتنفيذ نفس اليشء. قد 

يكون السبب يف أنها فعال تنظر بشكل ال مبايل تجاه احتياجات السوريني االنسانية 

او انها تستغل هذا املوضوع لتحقيق مآرب و أغراض سياسية، أو انها ببساطة ال 

تستطيع عىل التأثري عىل فصائل املعارضة.

وهكذا، لقد أظهرت كل قصة «البعد» اإلنساين للنزاع السوري وتعاون املجتمع 

الدولة  الواقع  الدويل يف مجال املسائل اإلنسانية يف سوريا، أن روسيا تبقى يف 

بضامن وصول  تتعلق  محددة  مهام  لحل  بشكل مسؤول  تعمل  التي  الوحيدة 

وصلت  ومساعدتها  بالذات  الروسية  الجهود  وبفضل  اإلنسانية.  املساعدات 

املساعدات االنسانية اىل كل املراكز السكنية السورية املحارصة. وموسكو بالذات 

قامت جنبا إىل جنب مع األمم املتحدة بصياغة ووضع خطة مفصلة للعمليات 

اإلنسانية يف حلب التي عمد املسلحون اىل افشالها ومنع تنفيذها. وواجهت روسيا 

عمليات زيادة التوتر يف الساحات الدولية، مبا يف ذلك يف مجلس األمن الدويل، 

بالعمل الهادئ املطرد واملنسق مع السلطات السورية واألمم املتحدة حول مجمل 

الواضح جدا سقم وعقم  اإلنسانية. ومن  املساعدات  بوصول  املتعلقة  القضايا 

الترصيحات والبيانات الرنانة واملحاوالت عرب مجلس االمن الدويل ملامرسة الضغط 

عىل السلطات السورية وروسيا.

ال شك يف ان محاوالت تسييس القضايا اإلنسانية واللجوء اىل اسلوب املواجهة، 

ومحاوالت تشويه سمعة السلطات الرسمية لن تساعد يف حل مهامت محددة، بل 

تلحق الرضر باألمم املتحدة، وتؤثر بشكل سلبي عىل املناخ السيايس وبطبيعة 

الحال، ال تساعد يف إيجاد حل سيايس للنزاع السوري الذي طال أمده.

ومن نافل القول ان التعاون للتخفيف من معاناة السوريني العاديني، والتخيل عن 

االعتبارات املآربية التكيكية ينبغي أن يصبحا مبثابة القوة الدافعة املوحدة للدول 

التي ال تزال عىل طريف «املتاريس السياسية».
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الحكومية  غري  املنظامت  من  مجموعة  من  جامعيا  بيانا  جنيف  يف  اإلنسانية 

أعلنت فيه وقف تعاونها يف املجال اإلنساين مع وكاالت األمم املتحدة العاملة يف 

هذا املجال يف سوريا. وأرسلت الوثيقة نيابة عن 73 منظمة غري حكومية متول 

بشكل رئييس من الواليات املتحدة، واململكة العربية السعودية وقطر وتركيا. 

ومنظمة  املتحدة  لألمم  التابعة  اإلنسانية  الدولية  البعثات  الوثيقة  واتهمت 

املفرط واالنتقايئ» مع  «التعاون  العاملة يف دمشق يف  السوري  الهالل األحمر 

الحكومية  غري  املنظامت  ان  االعالن  تم  االنذار  وبلهجة  السورية.  الحكومة 

املذكورة أعاله ترفض تبادل املعلومات حول املشكلة االنسانية وترفض تقديم 

املعطيات والبيانات عن نشاطاتها يف سوريا اىل األمم املتحدة ، مبا يف ذلك عن 

اإلمدادات اإلنسانية عرب الحدود.

ومن الواضح جدا أن القصد والهدف الرئييس لهذا الترصف من جانب املنظامت 

غري الحكومية املذكورة هو عزمها عىل فرض رقابتها عىل األنشطة اإلنسانية لألمم 

ونقل  توصيل  قنوات  ايديها  من  تفقد  ال  ليك  ذلك  يف  مبا  سوريا،  يف  املتحدة 

االمدادات اىل الجامعات املسلحة غري املرشوعة التي تجري تحت غطاء التعاون 

مع الهيئات الدولية املعروفة التابعة لالمم املتحدة.

عندما جرت كتابة هذه السطور، بات معروفا القرار الذي اتخذ يف واشنطن حول 

وقف الحوار الرويس األمرييك الخاص باستعادة السالم يف سوريا. وطبعا ال ميكن 

للبيان الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية حول الوقف من جانب واحد للعمل 

املشرتك مع روسيا لتسوية النزاع يف سوريا إال أن يثري خيبة أمل عميقة.

من املعروف أن الحديث تم هناك وباإلضافة إىل الجهود املبذولة إلعادة العمل 

بنظام وقف األعامل العدائية، وكان يدور أيضا عن االتفاق املوقع يوم 9 سبتمرب 

اظهرت  لقد  الرشقي من حلب.  القسم  اىل  االنسانية  املساعدات  بنقل  الخاص 

وكانت  الرويس  اقرتاح  تجاه  الطيبة  واالرادة  النية  حسن  السورية  السلطات 

الحكومة السورية عىل استعداد التخاذ هذه الخطوة، بل وحتى بدأت بسحب 
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الكاتب أن االرهابيني ال يعرتفون بنظام وقف القتال يف سوريا. وهذا ينطبق عىل 

جميع الفصائل التابعة لجبهة النرصة مبا يف ذلك «جيش اإلسالم». ويتمسك القائد 

امليداين املذكور أعاله بنفس املوقف من املفاوضات السورية املشرتكة. وهو يصف 

كافة ممثيل املعارضة املشاركني فيها بالضعفاء و الفاسدين (ومن بني هؤالء طبعا، 

الجيش السوري الحر»املعتدل»).

ليك  الهدنة  استغلت فرتات  النرصة  أن جبهة  اخفاء  اإلرهايب  يحاول هذا  ومل 

تقوم بإعادة تنظيم قواها وتعد لرضبة قوية ضد القوات الحكومية السورية. 

املسلحني  أن  رصاحة  وبكل  مواربة  أي  بدون  النرصة  جبهة  ممثل  وأعلن 

التابعني له لن يسمحوا بعبور شاحنات القوافل اإلنسانية ضمن األرايض التي 

واملناطق  «كاستيلو»  طريق  السوري  الجيش  يغادر  مل  إذا  عليها  يسيطرون 

الشاملية من حلب.

وكمثال آخر عىل ازدواجية املعايري ميكن ذكر رد فعل الغرب عىل تسوية الوضع يف 

داريا (ريف دمشق). يف أواخر شهر أغسطس، اتفق الجيش السوري مع املسلحني 

املسيطرين عىل املدينة بأن يتم إخالء طوعي للمدنيني ونقلهم اىل املناطق اآلمنة. 

وقد تم تنفيذ هذه الخطة بالكامل دون تجاوزات أو حوادث. وانطلقت الحافالت 

الهالل  وجمعية  املتحدة  األمم  موظفي  برفقة  واألطفال  النساء  مع  هناك  من 

األحمر السوري ووصلت بهدوء إىل مكان آمن.

ومع ذلك، انتقدت الدول الغربية هذه العملية، ووصفتها «باالستسالم» والتطهري 

العرقي تقريبا، عىل الرغم من ان هذه الدول بالذات دعت مرات عديدة اىل رفع 

الحصار. ولكن ما أن تم تحقيق ذلك وبالرتايض من الجانبني حتى بارش املعسكر 

املعادي لسوريا بانتقاد هذه العملية اإلنسانية.

وإىل حملة إفشال وتقويض الجهود املبذولة لتصحيح الوضع اإلنساين يف سوريا 

ولو بشكل من االشكال، انضمت بنشاط املنظامت غري الحكومية املتحيزة. ويف 

الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  تلقى  العام،  هذا  من  سبتمرب   9 يوم 
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االمم املتحدة بان ترسل الشاحنات املحملة باملساعدات من أرايض تركيا (بعد أن 

يتم فحص محتويات هذه القوافل من جانب األمم املتحدة). ووافقت حكومة 

سوريا من جانبها عىل عدم تفتيش هذه القوافل مرة اخرى وذلك من أجل تقصري 

مدة تنفيذ العمليات اإلنسانية. كان يجب فقط التحقق من سالمة اختام التشميع 

التي وضعتها االمم املتحدة عىل الشاحنات.

وأخريا، بدا للجميع أنه ومع اقرار واعتامد الوثيقة الروسية األمريكية حول «خفض 

مستوى العنف واستعادة امكانية الوصول وإنشاء مركز تنفيذي مشرتك» يوم 9 

التسوية،  للحركة صوب  املناسب  للجو  حقيقية  فرصة  تشكلت   ،2016 سبتمرب 

وبالدرجة االوىل صوب حل املشاكل االنسانية.

من  أسابيع  مدى  وعىل  اشتكوا  الذين  جانب  من  ذلك  عىل  الفعل  رد  ولكن 

الكارثة اإلنسانية، كان فعال يف غاية الوقاحة وعدم التهذيب. عىل الفور قامت 

املبادرة  فيه  رفضت  بيان  بإصدار  املعارضة  والتنظيامت  الفصائل  مجموعة 

لرشق  املحيل  باملجلس  يسمى  ما  اعلن  املثال  سبيل  عىل  األمريكية.  الروسية 

غازي  يف  (تتواجد  ذاتيا  املعلنة  املؤقتة»  «الحكومة  يسمى  ما  وهو  حلب، 

عنتاب الرتكية)، وائتالف فصائل «فتح حلب» عن رفضهام تسليم البضائع عرب 

الطريق املتفق عليها- طريق «كاستيلو»، وطالبوا استخدام طريق «الراموسة» 

الخاضع لإلرهابيني وهو ما كان يعني يف الواقع تعريض موظفي األمم املتحدة 

للرصاص.

وبدا واضحا أن القصد من كل ذلك كان تقويض وإفشال عملية نقل الشحنات 

االنسانية اىل املناطق الخاضعة للمسلحني يف حلب. ومن الواضح أيضا أن اخر ما 

يهم هؤالء القتلة والرعاع هو السكان املدنيون الذين يجري استخدامهم عىل ارض 

الواقع «كدروع برشية».

القادة  احد  مع  اجراها  التي  الكبرية  املقابلة  االنتباه  تلفت  السياق،  هذا  ويف 

امليدانيني لجبهة النرصة، الكاتب االملاين املستقل املعروف يو. تودنهيوفر. لقد ذكر 
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الهالل األحمر السورية يف اعزاز. وترفض تركيا (وهي من اعضاء مجموعة دعم 

سوريا الدولية) دون أي تفسري فتح نقطة التفتيش الحدودية بني نصيبني الرتكية 

والقامشيل السورية.

وعىل الرغم من فشل الغرب وبعض الدول االقليمية يف تنفيذ «املهمة» امللقاة 

عىل عاتقهم إال أنهم عىل الرغم من ذلك بارشوا من جديد بالرتويج من جديد 

«ملأساة إنسانية» دورية يف سوريا والحديث يدور االن عن املنطقة الرشقية يف 

مدينة حلب التي يحارصها الجيش السوري (النها تقع تحت سيطرة اإلرهابيني). 

وانضمت اىل هذه الحملة وكاالت األمم املتحدة اإلنسانية.

يوليو   28 يف  واعلنت  جديد  من  املرونة  املسألة  هذه  يف  ابدت  روسيا  ولكن 

«نافذة  فتح  وتم  حلب.  يف  النطاق  الكبرية  اإلنسانية  عمليتها  إطالق   2016

إنسانية» ملدة 3 ساعات وخاللها جرى وقف جميع األعامل القتالية مبا يف ذلك 

القصف الجوي واملدفعي. واعرب العسكريون الروس عن استعدادهم لضامن 

النقل اآلمن للمساعدات لسكان حلب. ووفقا لطلب االمم املتحدة متت زيادة 

مدة وتواتر «فرتات الهدوء» هذه وهو ما ساعد كثريا يف تخفيف حدة الوضع 

يف املدينة.

ويجب القول إن هذا القرار مل يكن فعال بالسهل والبسيط وخاصة إذا تم االخذ 

باالعتبار أنه كانت تجري يف تلك الفرتة بالذات عمليات نشطة يف مجال مكافحة 

اإلرهاب من قبل الجيش السوري بدعم من القوة الجوية الروسية يف شامل حلب، 

ويف جنوب غرب هذه املدينة (منطقة راموسة) حيث انترش الجهاديون من جبهة 

النرصة ومن التنظيامت االخرى «املعتدلة» (وفق التصنيف االمرييك) التي انضمت 

لها مبا يف ذلك الجامعات املسلحة مثل «أحرار الشام» و»فيلق الشام» و»جيش 

املجاهدين» و»اجناد الشام» وغريها.

ومع ذلك، تم إيقاف اطالق النار ليك تتمكن املساعدات اإلنسانية لألمم املتحدة 

من الوصول إىل أحياء حلب التى يسيطر عليها املسلحون. ومتت تلبية مطالبة 
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كجزءمن املجموعة الدولية لدعم سوريا التي تضم الدول االقليمية األكرث تأثريا 

عىل النزاع يف سوريا*.

وكانت نتيجة نشاط هذه البنية الدولية حصول وكاالت األمم املتحدة وبدعم 

جميع  إىل  اإلنسانية  املساعدات  توصيل  امكانية  عىل  السورية  الحكومة  من 

عدم  طبعا  الصعب  ومن  سكنيا.  مركزا   18 عددها  البالغ  املحارصة  املناطق 

االعرتاف بأنه تم إحراز تقدم كبري يف العمليات اإلنسانية لألمم املتحدة. عىل 

من   34 و   50 نقل  عمليات  تنفيذ  تم   2014-2015 فرتة  كل  املثال يف  سبيل 

اىل  الدويل)  االحمر  والصليب  املتحدة  (األمم  املختلطة  اإلنسانية  القوافل 

من  أشهر  ستة  خالل  تم  حني  يف  اليها  الوصول  يصعب  التي  النائية  املناطق 

وصلت  لعام،  ا هذا  ية  بدا ومنذ  عملية.   80 من  أكرث  تنفيذ   2016 عام 

290 ألف يف  6 ماليني شخص،. مبا يف ذلك  املساعدات اإلنسانية اىل أكرث من 

املناطق املحارصة والتي يصعب الوصول إليها من البالد. وباإلضافة إىل ذلك، 

يجري العمل عىل قدم وساق يف مجال تقديم املساعدات االنسانية يف األرايض 

التي تسيطر عليها الحكومة، حيث تم عمليا التخلص من خطر انتشار الجوع 

بني السكان.

وكل ذلك يعد واىل حد كبري نتيجة عمل روسيا مع السلطات السورية من اجل 

تسهيل اجراءات إيصال املساعدات اإلنسانية اىل املراكز السكنية املحارصة.

لننظر االن اىل ما قام به ما يسمى «بأصدقاء سوريا» ولنطلع عىل ما فعلوا من 

جانبهم. يف الحقيقة مل يفعل هؤالء أي يشء يذكر. عىل سبيل املثال مل يتم حتى 

االن حل قضية وصول املساعدات اإلنسانية إىل قريتي الفوعا وكفرية (محافظة 

إدلب) التي يحارصهام االرهابيون. وقام املسلحون بتطويق واقفال مكتب جمعية 

* تضم املجموعة الدولية لدعم سوريا: الجزائر وأسرتاليا وبريطانيا وأملانيا واالتحاد األورويب ومرص 
واألردن والعراق وإيران وإسبانيا وإيطاليا وكندا وقطر والصني ولبنان وجامعة الدول العربية وهولندا 
وروسيا  املتحدة  واالمم  اإلسالمي  التعاون  ومنظمة  عامن  وسلطنة  املتحدة  العربية  واإلمارات 

والسعودية والواليات املتحدة وتركيا وفرنسا واليابان.
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اإلنسانية  املساعدات  تقديم  مجال  يف  الروسية  العملية  إن  القول  ويجب 

فرباير  يف  تم  أن  بعد  واملستقر  الضخم  بالطابع  فعال  تتسم  باتت  للسوريني 

2016 انشاء مركز املصالحة والتوفيق بني االطراف املتنازعة وذلك يف القاعدة 

باملخاطرة  يوميا  الروس  العسكريون  ويقوم  «حميميم».  الروسية  الجوية 

بحياتهم بشكل فعيل وهم ينقلون الغذاء واملواد األساسية األخرى اىل املناطق 

نظام  اىل  انضمت  التي  السكنية  املراكز  اىل  وكذلك  سوريا  يف  «الساخنة» 

عىل  وقعت  التي  السكنية  واملراكز  البلدات  عدد  بلغ  اليوم  وحتى  التهدئة. 

اتفاقات بشأن التهدئة 760 مركزا سكنيا (4). وتجدر االشارة اىل ان عمل مركز 

املصالحة هو يف الواقع جهود عملية يومية تتجسد يف شكل مساعدات حقيقية 

للمحتاجني من السوريني.

للمصالحة بضامن مرور  الرويس  املركز  املختصون من  يقوم  ذلك،  وعالوة عىل 

البالد.  من  عديدة  أجزاء محارصة  اىل  املتحدة  لألمم  اإلنسانية  القوافل  وعبور 

ويتواجد ممثلو الجانب الرويس بالفعل يف نقاط العبور والتفتيش عند مداخل 

هذه املراكز السكنية. كان االمر كذلك عىل سبيل املثال مع القافلة اإلنسانية، التي 

نقلت يف يونيو 2016 الحموالت االنسانية اىل داريا التي تعترب من املناطق ذات 

القيمة الكبرية بالنسبة للمعارضة. لقد متكنت شاحنات األمم املتحدة أن تدخل 

اىل هناك بفضل تواجد العسكريني الروس عند نقاط التفتيش. ويجب القول إن 

قيام روسيا بتقديم املساعدة يف موضوع نقل املساعدات اإلنسانية اىل داريا التي 

كانت خاضعة للجامعات املناهضة للحكومة، يدل بشكل واضح عىل أن موسكو 

تهدف فعال إىل التخفيف من معاناة السوريني املدنيني، بغض النظر عن األرايض 

أو مآرب  اية اجندة  انه ال يوجد لدى روسيا  الواضح  التي يقيمون فيها. ومن 

سياسية فيام يتعلق بقضايا املساعدات اإلنسانية.

وكخطوة هامة يف تنسيق الجهود الدولية ملعالجة املشكالت اإلنسانية للشعب 

السوري، ميكن اعتبار عمل فرقة العمل اإلنساين، التي أنشئت يف فرباير 2016 
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ويف حامة تم بفضل الجهود الروسية فتح مخيم للنازحني واملتنقلني داخليا وهو 

يضم مطعام ومطبخا ميدانيا ومعدات لخزن املياه وأمكنة لالستحامم. وتقدم 

طبية  وإمدادات  ئية  غذا مواد  شكل  عىل  للسوريني  املساعدات  روسيا 

والرضوريات األساسية.

620 طن من  أكرث من  بتسليم سوريا  روسيا  قامت   2016 مارس  ومع حلول 

املساعدات اإلنسانية واإلمدادات الطبية وغريها من الرضوريات األساسية. يف 

مع  للتعاون  استعداده  الدوام  عىل  الرويس  الجانب  يبدي  نفسه  الوقت 

املنظامت الدولية واملجتمع الدويل، وتقديم الدعم املطلوب لهم يف مجال نقل 

املساعدة للسوريني.

وتقوم  السوريني.  املواطنني  ايضا  الروسية  األرثوذكسية  الكنيسة  وتساعد 

بطريرك  إىل  وتقدمها  لعينية  وا لية  ملا ا لتربعات  ا بجمع  لروسية  ا لكنيسة  ا

بدر  احمد  سوريا  يف  األعىل  واملفتي  العارش  يوحنا  املرشق  وسائر  أنطاكية 

حسون. وتقدم املساعدات اإلنسانية اىل سكان سوريا كذلك من قبل منظمة 

اإلمرباطورية  لجمعية  وا لية»  لقتا ا «االخوة  لروس  ا مى  لقدا ا ربني  ملحا ا

واملعونات  واألدوية  ئية  الغذا املواد  تنقل  لتي  ا األرثوذكسية  الفلسطينية 

املشرتكة  لحزبية  ا نية  لربملا ا املجموعة  قبل  من  جمعها  تم  لتي  ا لنقدية  ا

قبل  ومن  سار»  «روس  صندوق  قبل  ومن  التقليدية  القيم  بحامية  الخاصة 

داخل  املحتاجني  توزيعها عىل  ليتم  روسيا  السورية يف  األرثوذكسية  الطائفة 

سوريا.

املتحدة  األمم  وكاالت  ملشاريع  الرئيسيني  املانحني  أحد  كذلك  روسيا  وتعترب 

اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  الالجئني ومكتب  العليا لشؤون  (املفوضية  اإلنسانية 

وبرنامج الغذاء العاملي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ) ولجنة الصليب االحمر 

الدولية. وتعمل قناة منفصلة لتقديم املساعدات الروسية لحكومتي لبنان واألردن 

يف مجال استقبال الالجئني السوريني وضامن تواجدهم.



التوجهات

87

Digest 2016

االحداث السياسية الدولية

وتجدر االشارة إىل أن روسيا تقدم املساعدات اإلنسانية لشعب الجمهورية العربية 

السورية من بداية األزمة. ومل يتم بتاتا ربط هذه املساعدة بأية رشوط مسبقة، 

ومل يكن الدافع فيها لوجود مقاصد سياسية معينة. الحديث دار ويدور عن تقديم 

املساعدات اإلنسانية إىل جميع املحتاجني لها بغض النظر عن االنتامء السيايس أو 

الدين أو العرق أو إقليم اإلقامة (سواء كان يف االرايض التي تسيطر عليها القوات 

الرسمية أو الجامعات املناهضة للحكومة).

وفقا  لسوريا.  الروسية  املساعدات  عن  واملعطيات  البيانات  بعض  ييل  وفيام 

2013 إىل أكتوبر  يناير  الفرتة من  الدولة يف روسيا تم خالل  اليعاز من رئيس 

35 رحلة لطائرات وزارة حاالت الطوارئ الروسية من روسيا اىل  2015 تنفيذ 

سوريا والدول املجاورة (لبنان واألردن) ونقل خاللها بشكل اضايف اكرث من 600 

طن من مواد اإلغاثة إىل السكان السوريني املترضرين.

ومنذ بداية عام 2016 تنفذ القوات الجوية الفضائية الروسية عمليات اإلغاثة 

اإلنسانية وتنقل املساعدات اإلنسانية اىل السكان الذين يحارصهم املسلحون من 

داعش يف دير الزور. ويقوم املتعهدون الروس وبدعم تقني ولوجستي من القوة 

الروسية  النقل العسكري  العاملة يف سوريا باستخدام طائرات  الروسية  الجوية 

اليومية والدواء باملظالت لسكان املحافظة  الغذائية والرضوريات  املواد  إللقاء 

السورية املذكورة. وبشكل اجاميل تم حتى االن نقل وتسليم أكرث من 300 طن 

من الشحنات اإلنسانية.

واعتبارا من 10 أبريل 2016 انضمت منظمة برنامج الغذاء العاملي اىل عمليات 

تقديم اإلغاثة اىل سكان دير الزور املحارصين وذلك بواسطة الطائرات وعن طريق 

االنزال الجوي. ويتم تنفيذ هذه العملية نفسها من قبل رشكة متعهدة روسية، مع 

مساعدة تقنية ولوجستية من جانب القوة الجوية الروسية العاملة يف سوريا. وتم 

حتى االن تنفيذ اكرث من 70 طلعة جوية وبلغ إجاميل حجم البضائع التي نقلت 

اىل دير الزور أكرث من 1140 طن.
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التي تتباىك عىل  الدول  التي تثبت أن  النموذجية يف هذا املجال  ومن األمثلة 

الوضع االنساين يف سوريا، تستخدم املعايري املزدوجة عىل ارض الواقع، واالتحاد 

األورويب والواليات املتحدة وجامعة الدول العربية تفرض عقوبات ضد سوريا 

االقتصادي يف  الوضع  تدهور  اىل  اال  تؤد  مل  التدابري  واحد. وهذه  من جانب 

لعقوبات  وا لقيود  ا ونتيجة  نية.  االنسا املشكالت  سعرت  لتايل  وبا سوريا 

وتراجعت  اإلجاميل،  املحيل  الناتج   60٪ بنسبة  انخفض  سوريا  املفروضة ضد 

ويعاين  وظائفهم،  املواطنني  من  اآلالف  وفقد  والصناعة.  التجارة   80٪ بنسبة 

والصيدالنية.  الدوائية  الصناعات  تخريب  وتم  التهميش  من  الصحي  القطاع 

ويف عام 2015 بلغ مستوى التضخم املايل باملقارنة مع عام 2010، اي ما قبل 

الشهري ألرسة  املعيشة  ٪400. وانخفض متوسط   تكلفة  االزمة، ما يقرب من 

550 دوالرا. وتجاوز   - بالنسبة لسوريا  اىل مستوى قيايس  مكونة من خمسة 

السكان  من   57٪ ميثل  ما  مليون شخص وهو   3.7 العمل  عن  العاطلني  عدد 

وتسببت   .(3 ) االزمة)  قبل  اي   2010 عام  يف   8.6٪ ) العمل  عىل  القادرين 

لسلع  ا موردي  يبدو  حيث  لظل،  ا د  قتصا وا لتهريب  ا بظهور  لعقوبات  ا

والخدمات مهتمني يف استمرار األزمة والنزاع اىل ما ال نهاية عىل حساب شعب 

سوريا البائس الذي يعاين من كل ذلك.

ولكن مع ذلك يجري متديد العقوبات بشكل دوري، عىل الرغم من تقارير األمم 

املتحدة واملؤسسات الدولية التحليلية، التي تثبت تأثريها الضار. وال تزال بعض 

الدول الغربية ودول الخليج تواصل القول وتزعم أن الحكومة السورية بالذات 

تعترب العائق امام معالجة الوضع اإلنساين، وليس اإلرهابيون من جبهة النرصة 

وداعش. ويبدو واضحا أن بعض أعضاء املجموعة الدولية لدعم سوريا ويف املقام 

االول االوروبيون، غري مستعدين لالعرتاف بأن األزمة الهجرية يف أوروبا مل تكن 

لتصل اىل هذه الحدود املريعة لو أن االتحاد االورويب اتخذ القرار الصائب الوحيد 

وقام بإلغاء العقوبات والقيود ضد سوريا.
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فقط  تذكر  ذلك  كانت خالل  أنه  للنظر  وامللفت  عن حجز سيايس مكشوف. 

املدن املحارصة من قبل الجيش السوري (املعضمية والغوطة الرشقية ودوما) 

والحسكة  والفوعة  والزهراء  نبل  مثل  املسلحون  يحارصها  التي  املناطق  أما 

فال يتذكرها احد.

ومن املفيد جدا هنا استعراض استنتاج املنظمة االيطالية غري الحكومية «الشبكة 

الرنانة  القضايا  التي اجرت تحقيقات يف   (No War Network) «ضد الحرب

املتعلقة بالهجامت عىل املرافق الطبية يف الجمهورية العربية السورية. وتقدم 

الروسية  الجوية  القوة  ضد  املوجهة  التهم  صحة  عدم  عىل  الدالئل  الوثيقة 

والقوات الجوية السورية يف توجيه رضبات جوية ضد املرافق الطبية. وتقول إن 

التي  املناطق  الهجامت عىل املستشفيات يف سوريا تأيت من  معظم االنباء عن 

يسيطر عليها املسلحون. وخالل ذلك يجب القول إن معظم هذه املرافق هي 

من  وغريها  واملدارس  السكنية  املباين  يف  تنترش  ميدانية  مستشفيات عسكرية 

املرافق  هذه  متييز  يتم  ومل  الصحية.  الرعاية  بنظام  لها  عالقة  ال  التي  املباين 

بالعالمات الطبية املستخدمة يف املامرسات العاملية مثل عالمات الصليب االحمر 

االرض  ومن  الجو  من  بتمييزها  يسمح  ال  بالذات  وهذا  االحمر  الهالل  او 

كمؤسسات طبية.

عن  املعلومات  جمع  طريقة  اىل  االنتقاد  الوثيقة  وجهت  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

تستخدم  الخصوص  وجه  الطبية. عىل  املرافق  املزعومة عىل  الجوية  الرضبات 

الدول واملنظامت الدولية «املدافعة عن حقوق اإلنسان» ووسائل اإلعالم، الفصائل 

املسلحة غري املرشوعة كقناة رئيسية للحصول عىل املعلومات. ولكن من املعروف 

أن هذه الفصائل غري املرشوعة تعترب من اطراف النزاع ولها مصلحة مبارشة يف 

تشويه سمعة روسيا وحكومة سوريا وبالتايل ال ميكن اعتبارها مصدرا غري متحيز 

هذه  من  عليها  الحصول  يتم  التي  املعلومات  تعترب  ال  ولذلك  للمعلومات. 

الجامعات، موضوعية وموثوق بها.
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املساعدة  تقديم  القدرة عىل  أو حمص، وعدم  داريا  املترضرين يف  والسكان 

الطبية يف حلب.

قابليتها  السورية عدم  السلطات  االتهامات ضد  الدولية  الساحات  وتناثرت يف 

للتعاون او بأنها تتعمد خلق صعوبات لوجستية وتفشل عمليات تقديم املساعدة. 

اإلنسانية من جانب  العمليات  تقويض وإفشال  تجاهل  الوقت جرى  يف نفس 

املعارضة وقتل العاملني يف املجال اإلنساين، ونهب القوافل من جانب املتمردين 

وانتشار الفوىض يف األرايض املحتلة من قبل الجهاديني.

ويلفت النظر أن املنظامت غري الحكومية الخاضعة للغرب والدول العربية من 

منطقة الخليج كانت تستميت يف سبيل الوصول اىل مناطق القتال العنيف، ليك 

تجمع املواد وتقدمها بالطريقة املطلوبة. وكان الخطر الكبري عىل الحياة كبريا، 

وإذا عرقلت الحكومة دخولهم إىل «النقاط الساخنة» ألسباب أمنية، ارفع الجعري 

يف الساحات الدولية بخصوص «قيام النظام بفرض القيود عىل حرية تنقل املراقبني 

املحايدين، من اجل تغطية جرامئه».

الوضع اإلنساين تم استخدام كل  ولزيادة تأجيج وتسعري االطار اإلعالمي حول 

اآلليات املتوفرة مبا يف ذلك وباملقام األول ادارة مفوض األمم املتحدة السامي 

لحقوق اإلنسان. وبتحريض من الدول الغربية قامت هذه املؤسسة بتقديم تقرير 

«الحياة يف ظل الحصار»، حيث تم القاء اللوم عن الوضع يف األرايض املحتلة من 

(1). وخصص حيز كبري  قبل اإلرهابيني واملسلحني، عىل سلطات دمشق الرسمية 

للحصار يف التقرير الذي صدر يف تلك الفرتة عن اللجنة املستقلة لتقيص الحقائق 

يف سوريا،التي مل تتطرق اىل هذه املواضيه سابقا (2).

وابدت املنظامت غري الحكومية الغربية الضجة الكبرية ايضا، وخاصة كل مرة 

يبدو  وكان  الدويل.  األمن  مبجلس  سوريا  يف  اإلنساين  الوضع  مناقشة  قبيل 

والرتكيز  واحد  مركز  من  الترصفات  هذه  كل  تنسيق  يجري  أنه  متاما  واضحا 

عبارة  اال  يكن  للمدنيني» مل  الدواء  السكان ونقص  مثل «جوع  عىل مواضيع 
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ويلفت النظر أن الدول الغربية حاولت يف البداية اإلرصار عىل إيصال املساعدات 

السلطات  من  موافقة  دون  سوريا  مع  املجاورة،  الدول  حدود  عرب  اإلنسانية 

جانب  من  السامح  دون  األعامل  هذه  مثل  تنفيذ  أن  الواضح  ومن  الرشعية. 

الحكومة يعترب مخالفا للقانون الدويل*.

وعالوة عىل ذلك، يف الظروف عندما تكون الرقابة عىل الحدود الرتكية السورية 

ضعيفة وبعيدة عن السيطرة الكلية فأن عدم وجود آلية الرصد واملراقبة كان 

يحمل يف ذاته الكثري من املخاطر. ويكفي أن نتذكر االحداث املأساوية يف خريف 

عام 2014، عندما لقى حتفهم عرشات األطفال يف محافظة إدلب نتيجة التطعيم 

ضد الحصبة باستخدام لقاحات فاسدة. وتجدر اإلشارة إىل أن املناطق التي حدث 

فيها ذلك كانت تخضع يف تلك الفرتة لسيطرة الجامعات التابعة لالئتالف الوطني 

املعارض وكانت كل الوقائع تدل عىل أن مسؤولية مقتل األطفال تقع عىل عاتق 

املؤسسات التابعة له.

الروس من ترسيخ مبدأ خضوع عمليات نقل املعونة  الدبلوماسيون  لقد متكن 

للسكان املدنيني عرب الحدود ملراقبة دولية (من قبل األمم املتحدة) ومع احرتام 

سيادة ووحدة أرايض البالد. لقد سمح هذا اإلجراء بتوجيه العمليات اإلنسانية اىل 

الطريق الصحيح املطلوب.

وحاولت القوى املعارضة للحكومة حل مهمة هامة يف مجال الرتويج اإلعالمي 

باللجوء اىل موضوع االنسانية عن طريق تشويه سمعة حكومة األسد و سمعة 

السياق، مناسبا  اإلنساين يف  املوضوع  به. وكان  الذين عارضوا االطاحة  أولئك 

جدا ألنه يسمح بالتالعب بالعواطف. وتحقيقا لهذه الغاية، تم لعب «املآيس 

اليومية» الواحدة بعد االخرى ومن بينها عىل سبيل املثال املجاعة يف الزبداين، 

* وبالتحديد، املبادئ التوجيهية يف مجال املساعدة اإلنسانية. والحديث يدور عن قرار الجمعية 
العامة لألمم املتحدة 182/44، الذي يفرتض وجود موافقة إلزامية من الدولة املتلقية عىل طرق 
ومعايري تسليم املساعدات اإلنسانية واحرتام القواعد األساسية للقانون الدويل عند تخطيط العمليات 

اإلنسانية، وخاصة مبادئ وحدة االرايض وسيادة للدولة.
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وروسيا فعلت ذلك بالذات وهي يف حوار مستمر مع حكومة دمشق واملعارضة. 

أما الدول الغربية فقد قطعت االتصاالت مع السلطات السورية ومل تتمكن ( أو مل 

ترغب) بالتأثري عىل املسلحني. وحاولت هذه الدول اخفاء هذا العجز وراء النشاط 

الصاخب والجعجعة يف مجلس األمن الدويل، ليك تظهر أنهم «يعملون بال كلل» 

لتخفيف معاناة السوريني.

وبعد عمليات تنسيق طويلة ومضنية اعتمد مجلس األمن الدويل قراره رقم 2139 

البناء مع  التفاعل  السوري إىل  النزاع  الذي دعا جميع أطراف   ،(2014 (فرباير 

الوكاالت اإلنسانية للمساعدة يف إيصال املساعدات اىل املناطق املحارصة والنائية 

الرويس  الجانب  أن  القول  الجهاديني. ويجب  قبل  املحتلة من  تلك  مبا يف ذلك 

بالذات أرص عىل الرشط األخري.

وطالب الجانب الرويس سلطات دمشق ليك تنظر مبسؤولية تجاه تنفيذ القرار. 

كبري  بشكل  البريوقراطية  العمليات  بتسهيل  السلطات  هذه  قامت  وبالنتيجة 

والغت الكثري من القيود عىل نقل املساعدات االنسانية.

جانب  من  الضغط  للمامرسة  دورية  وسيلة  سحب  إىل  عمليا  أدى  ذلك  كل 

املعادي  االئتالف  أيدي  من  السورية  العربية  الجمهورية  قيادة  عىل  واحد 

املتعلقة  املسائل  أن  عىل  املتحدة  األمم  موظفو  أكد  جانبهم  ومن  لسوريا. 

جو  يف  السورية  السلطات  مع  حلها  االحيان  غالب  يف  يتم  املساعدات  بنقل 

عميل وهو ما ال ميكن قوله عن املعارضة. لقد تلخصت «انجازاتها» يف رسقة 

لنقل  املستمر  والتعطيل  اإلغاثة  عامل  وقتل  اإلنسانية،  املساعدات  ونهب 

املعونات.

كان الوضع يحتاج للتصويب وكان يجب وضعه تحت السيطرة. ونتيجة لذلك، 

ظهر قرار آخر ملجلس األمن الدويل تحت الرقم 2165، و مبوجبه تشكلت بعثة 

بإيصال  الخاصة  اإلنسانية  القوافل  محتويات  لتفتيش  املتحدة  لالمم  تابعة 

املساعدات إىل سوريا عرب الحدود من الدول املجاورة.
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وللضغط عىل روسيا. وجرى طرح مبادرات تتعارض مع املبادئ الدولية املعمول 

بها يف مجال تقديم املساعدة اإلنسانية، مبا يف ذلك احرتام سيادة وسالمة ووحدة 

أرايض الدول.

القضايا  الغرب بنقل موضوع  السورية قام  الحكومة  الحصار عىل  ومع تضييق 

اإلنسانية اىل مجلس األمن الدويل. وذلك ألن هذه الهيئة بالذات مخولة وفقا 

مليثاق األمم املتحدة باتخاذ قرارات استخدام «القوة» وهو ما رغبت باستخدامه 

األطراف املعادية لدمشق لتحقيق مآربها السياسية. وحينذاك كان مبقدور الغرب 

أن يتذرع بعدم تطبيق القرارات لتنفيذ التدخل الخارجي يف سوريا وتربير ذلك 

بوجود انتهاكات جامعية لحقوق اإلنسان ووقوع اإلبادة الجامعية. ويف حال عدم 

الدول  العديد من  نفذه  ما  ( وهو  العقوبات  املمكن فرض  كان من  الخضوع 

الجتذاب  محاوالت  عدة  الغربيون  واتخذ  واحد).  جانب  من  ولكن  الغربية 

جانب  من  شديدة  مبقاومة  اصطدمت  لكنها  النزيهة  غري  لعبتهم  اىل  االخرين 

روسيا املدعومة من الصني.

ويلفت النظر أن الدول الغربية تقوم «بتنشيط» االتجاه االنساين كل مرة قبيل أو 

خالل األحداث والفعاليات الدولية الهامة التي تهدف إىل تشجيع األطراف لحل 

األزمة السورية. كان ذلك، عىل سبيل املثال، بعد افتتاح املؤمتر الدويل حول سورية 

يف مونرتو يف نهاية يناير 2014 (حينذاك بالذات بدأت املحادثات بني الحكومة 

الضغط  مبامرسة  سورية»  «بأصدقاء  يسمى  ما  مجموعة  وطالبت  واملعارضة) 

اإلضايف عىل الحكومة السورية.

الدويل لن يساعد بحد ذاته عىل  الجديد ملجلس األمن  القرار  وكان واضحا ان 

أنشطة الوكاالت اإلنسانية الدولية يف سوريا. لقد كان عملها يجري بدون الحاجة 

لذلك، ولتسهيل وصول املساعدات كان من الرضوري ليس صدور وثائق جديدة يف 

مجلس األمن الدويل بل العمل الدؤوب واملستمر بصرب لدفع جميع اطراف النزاع 

السوري نحو التعاون مع املنظامت االنسانية.
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وتنعدم لدى 12.1 مليون شخص إمكانية الحصول عىل مياه رشب نظيفة. وكل 

ثاين الجئ وصل إىل البلدان األوروبية قدم من سوريا (بشكل اجاميل حوايل 600 

ألف شخص). وتستمر وتتواصل هذه املأساة للسنة السادسة يف هذه الدولة التي 

كانت من البلدان املزدهرة يف الرشق األوسط.

الواضح:  الطائفي  النزاع  وتجدر اإلشارة إىل أن الرصاع يف سوريا اكتسب طابع 

الفصائل  من  وغريها  النرصة  وجبهة  داعش  مثل  اإلرهابية  الجامعات  تحاول 

املسلحة غري الرشعية (والتي تنتمي اكرثية اعضائها اىل انصار الجهاد االسالمي 

أتباع  بني  السلمي  التعايش  تقاليد  القضاء عىل  قواها  بكل  تحاول  الراديكايل)، 

الديانات والجامعات العرقية املختلفة يف سوريا الذي دام عىل مدى قرون طويلة.

واآلن يرس النفس أن تتذكر أنه كان يعيش يف سوريا عىل مدى قرون عديدة 

والدروز  والعلويون  واملسيحيون  والشيعة  السنة  املسلمون  جنب،  إىل  جنبا 

واإلسامعيليون واألرمن واليونانيون، وغريهم. أما هدف اإلسالميني املتشددين 

للتعددية  فيها  مكان  يوجد  ال  التي  اإلسالمية  بالخالفة  يسمى  ما  إنشاء  فهو 

التي  اليوم يف االرايض  يبق  أنه مل  والدميقراطية واملساواة. ونتيجة لذلك نرى 

والعلويني  للمسيحيني  تقريبا  وجود  أي  النرصة،  وجبهة  داعش  عليها  تسيطر 

بالعيش  يقبلوا  مل  الذين  والسكان  والشيعة.  واآلشوريني  والدروز  واليزيديني 

بقواعد القرون الوسطى التي فرضها الجهاديون، هربوا إىل املناطق التي تسيطر 

عليها الحكومة السورية.

ولألسف الشديد نضطر للمالحظة أنه ال العمليات العسكرية الكبرية وال الكارثة 

االنسانية يف سوريا مل تتمكن من توحيد جهود املجتمع الدويل ليك يقوم يف انسجام 

اإلنسانية  مبادئ  عن  التغايض  وتم  السوريني.  من  له  املحتاجني  مبساعدة  تام 

مقدمة  يف  وضعت  التي  للدول  وبالنسبة  الثانوي.  املقام  يف  وتركها  والعطف 

السورية حاولت  العربية  الجمهورية  السيايس يف  النظام  تغيري  أولوياتها مهمة 

السلطات  النزاع ان تستخدم املوضوع اإلنساين لتشويه صورة  وخالل كل فرتة 
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غينادي غاتيلوف
نائب وزير الخارجية الرويس

GMGatilov@mid.ru

األزمة اإلنسانية 
يف سوريا:

كيف تستخدم 
املآيس اإلنسانية 
يف مآرب سياسية

يف  اإلنسانية  األزمة  إن  القول  ميكن 

الجمهورية العربية السورية التي ظهرت كنتيجة للحرب األهلية الطويلة األمد يف 

هذه الدولة، باتت األضخم يف التاريخ املعارص. وتدل عىل ذلك بعض االرقام التي 

تختفي خلفها حياة ومصائر السكان هناك.

الدائرة يف سوريا ما  العنيفة  االهلية  الحرب  بلغ عدد ضحايا   2011 منذ مارس 

مجموعه 250 ألف شخص وأصيب أكرث من مليون بجروح وترشد 4.8 مليون شخص 

وأصبحوا الجئني (يف تركيا حوايل مليوين شخص ويف لبنان أكرث من 1.5 مليون شخص 

ويف االردن أكرث من 600 ألف شخص ويف العراق حوايل 300 الف شخص ومرص 130 

ألف شخص). وأصبح اكرث من 6.5 مليون شخص من النازحني يف داخل البالد.

ووفقا لتقديرات األمم املتحدة، فإن أكرث من نصف سكان البالد – 13.5 مليون 

نسمة مبا يف ذلك 6.5 ماليني من األطفال، يحتاجون يف 2016 للمساعدة الطبية. 
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السيناريو األكرث احتامال وهيمنة سيكون سيناريو املحافظة عىل الوضع الحايل. وقد 

يحدث تغيري شكيل له بعد التقدم االسرتاتيجي يف العالقات بني روسيا والغرب.

ومع ذلك، ال يجوز بتاتا التقليل من قيمة النمو الحتمي للوعي القومي الذايت يف 

البلطيق وتعزيز اقرتاب السلطة من تلك الفئة من السياسيني املحليني الذين يطلق 

عليهم اسم رجال الدوالنية أي الذين ال يضعون يف مركز الصدارة الطروح الخارجية بل 

يركزون عىل تطلعات وآمال السكان بدون التفريق بينهم عىل اساس سكان اصلني 

وقادمني. ال شك يف أن ظهور بني السياسيني يف دول البلطيق عاجال أم آجال، شخصيات 

سياسية مستقلة حقا قادرة عىل الدفاع عن املصالح الوطنية الحقيقية قد يساعد يف 

تغيري الوضع برسعة وبشكل جذري يف بلدان البلطيق وحولها وبالتايل سيساعدها 

عىل استعادة مكانتها اإلقليمية والدولية وزيادة جاذبيتها كرشيك مستقل.

املراجع:
 http://baltasam.org/en/history/pre-histor// 1. انظر:. موقع جمعية البلطيق

2. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps000
05&plugin=1

3. Ibid.
4. Ibid.

5. انظر: موقع جمعية البلطيق...
6. يا. زيلمنيس. بندول الرثوة. ريغا: غولدبرغ تروست، 2015.

7. أ. بالكانس. موجز تاريخ دول البلطيق.موسكو: «فيس مري»، 2016.

كلامت البحث: روسيا ودول البلطيق، برنامج الحركات من أجل االستقالل، البزنس 

الرويس، االسرتاتيجية الروسية مع دول البلطيق.

Международная

ЖИЗНЬ
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لالهتامم يف مجال بناء الثقة بني الدول األوروبية ذات االنتامء املختلف. وعىل نطاق 

أوسع، من املستحسن أن يضاف إىل جدول أعامل الحوار مع دول البلطيق، موضوع 

تنفيذ برامج االستقالل التي طرحتها الحركات التي سعت الستقالل جمهوريات 

البلطيق يف العهد السوفيتي مع محاولة دفع الرشكاء الغربيني، والنخبة يف البلطيق 

اىل النظر يف وضع وآفاق االمور يف تلك املنطقة عرب موشور الربامج املذكورة.

سيناريوهات مستقبل بلدان البلطيق

السيناريو االول. حفظ االتجاهات السائدة الحالية يف دول البلطيق وتبلورها. وضمن 

حدود هذا النموذج ميكن توقع االنخفاض التدريجي يف القطاعات الرئيسية املكونة 

عليها  الطلب  تقلص  بسبب  والزراعة)  والنقل  (الخدمات  القومية  لالقتصادات 

والتحول التدريجي نحو خدمة نشاطات رأس املال األجنبي. هذا الخيار ممكن 

الحدوث فعال. وقد أظهر واقع العالقات بني روسيا واالتحاد األورويب، وأثبتت أن 

العنرص االقتصادي يعترب بالنسبة لرشكائنا ليس ثانويا فقط بل وغري جدي وكبري.

السيناريو الثاين. تسوية وتعديل العالقات مع روسيا وابقاؤها عىل املستوى الذي 

يسمح بالحوار السيايس وتطوير العالقات االقتصادية. ويف هذا املجال إمكانيات 

كامنة كبرية للتنفيذ، ألن هذا الخيار سيلبي مصالح روسيا ايضا.

السيناريو الثالث: التقارب مع روسيا وإقامة عالقات قريبة معها – من منوذج 

العالقات بني روسيا وبيلوروس. هذا النموذج بعيد االحتامل وميكن النظر اليه 

كافرتايض فقط.

وهناك عوامل كثرية تؤثر عىل تشكيل سيناريوهات. واالهم بينها مصالح رأس املال 

الوطني، وأنشطة النخبة السياسية املحلية واسرتاتيجية حلف شامل االطليس يف 

املنطقة وآفاق تطوير االتحاد األورويب ورؤية الوضع يف بلدان البلطيق من جانب 

رؤوس املال االوروبية الشاملية والتوجه األورويب األطليس ألوروبا. وبالتايل، فإن 
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أن يضمن  وينبغي  السياسية.  االعتبارات  الظروف خالية من  املطالبات وهذه 

األجنبية  املال  رؤوس  مع  الفرص  وتكافؤ  املنافسة  مجال  الروس  للمستثمرين 

االخرى، وخاصة من دول شامل أوروبا.

املتعدد  الطابع  البلطيق  دول  تطور  عملية  ملنح  جاهدين  نسعى  أن  يجب 

االتجاهات يف الجانب اإلقليمي الذي خالله لن يضطر رأس املال الوطني يف دول 

البلطيق أو املستثمر الرويس اىل النظر باستمرار اىل االمور العقائدية واىل التواجد 

االورويب الشاميل يف املنطقة، عند اقامة االتصاالت الثنائية. ومن نافل القول إن 

املنطقة حركة  البلطيق سيشجع يف  االتجاهات يف دول  املتعدد  الطابع  تطبيق 

السياحة ورؤوس املال والخدمات والبضائع. ويجب الرتكيز اكرث عىل أن السكان 

الناطقني بالروسية ميكن أن يلعبوا دور عامل توحيد املوثوق به بالنسبة لدول 

البلطيق. ولذلك ال يجوز العمل اليوم فقط من اجل ضبط نظام معيشة وإقامة 

السكان الناطقني بالروسية.

وكنقطة انطالق ميكن اعتبار عملية استعادة حقوق السكان الناطقني بالروسية، 

التي تم هضمها وتهمشيها يف التسعينيات من القرن املايض. عىل ما سبيل عىل ما 

تم  الذين  الروسية  باللغة  الناطقني  العاملني  لتعويض  قضية  رفع  يجب  يبدو 

استبعادهم من عملية الخصخصة وعمليات رد املمتلكات املؤممة. ويجب كذلك 

بذل املحاولة لتقليص النشاط العسكري يف دول البلطيق مع الرتكيز عىل اعتامد 

الحياد من قبل دول البلطيق الحقا ألنه يجب االخذ باالعتبار يف سياق أوسع ان 

من شأن ذلك أن يقلل من أسباب التوتر يف العالقات بني روسيا والغرب، ويف سياق 

أضيق من شأنه أن يسمح للنخب والسكان يف بلدان البلطيق بالرتكيز عىل ضامن 

االزدهار والرفاه الوطني.

وميكن للبلدان املجاورة ان تلعب دور األطراف الضامنة للحياد ومن بينها توجد 

منظمة  وبلدان  (بولندا)،  االطليس  (فنلندا)، ودول حلف شامل  بلدان محايدة 

معاهدة األمن الجامعي (روسيا وبيالروس). وسيسمح ذلك بظهور تجربة مثرية 
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عن طريق  التفيا  الطاقة يف  للسيطرة عىل سوق  لديهام  وجود خطط  وفنلندا 

القدوم من استونيا وليتوانيا. لذلك، ووفقا للخرباء، من املتوقع زيادة املنافسة بني 

املوردين السويديني والفنلنديني، وهو ما سيؤثر بطريقة أو بأخرى عىل الحياة 

االقتصادية والسياسية لبلدان البلطيق.

ومن الناحية العسكرية والسياسية، يالحظ تشكيل نقطة انطالق عسكرية متقدمة 

للناتو هناك. وتجدر االشارة اىل ان غرس العنرص العسكري ونرش جو املواجهة 

العسكرية سيؤدي إىل جعل الظروف الداخلية للحياة االجتامعية والسياسية اكرث 

صعوبة وقسوة يف دول البلطيق. وتتنامى وتزداد عالمات فرض القيود عىل الفكر 

املعارض يف التفيا وليتوانيا.

فأكرث  اكرث  نفسها  بتكريس  السوفيتي  االتحاد  انهيار  بعد  البلطيق  بلدن  وتقوم 

التي  ناقلة وحاملة أليديولوجية «الرشاكة الرشقية» لالتحاد األورويب،  كأطراف 

تهدف اىل اعادة توجيه الجمهوريات السوفيتية السابقة وإبعادها عن عضوية 

رابطة الدول املستقلة ودفعها نحو االرتباط مع االتحاد األورويب.

االسرتاتيجية الروسية 
يف مجال العالقات مع بلدان البلطيق

نراها  وتطويرها  البلطيق  بلدن  مع  العالقات  عىل  للمحافظة  الظروف  افضل 

بالنسبة لروسيا عىل الشكل التايل. تشجيع ودفع دول البلطيق نحو صياغة ونرش 

سياسة داخلية واضحة ومتامسكة يف املجاالت االجتامعية واالقتصادية، يتم خاللها 

االشارة بوضوح إىل دور ومكانة العالقات مع روسيا. ويجب القول إن االتجاه 

الرويس ال يوجد حاليا يف القوائم الرسمية الولويات السياسة الخارجية بالنسبة 

لروسيا لبلدان البلطيق. ومن الرضوري أن تتم مطالبة دول البلطيق بشكل منهجي 

لضامن الظروف املناسبة لعمل املستثمرين الروس هناك. ويجب أن تكون هذه 
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آفاق الوضع يف بلدان البلطيق

عند النظر يف ذلك يجب االنطالق من عدة خصائص رئيسية لحالته الراهنة. ونحن 

نرى ان النقطة الرئيسية تكمن يف أن السياسة الحالية لدول البلطيق هي برصاحة 

طابع أحادية االتجاه. ويف الوقت نفسه يبدو أن االتجاه الواضح بدون شك هو 

زيادة املنافسة بني التفيا وليتوانيا واستونيا. ولهذه الظاهرة اساس طبيعي، ألن 

اقتصاد دول البلطيق هو من النوع االحادي النموذج فيام يتعلق برتكيبة الناتج 

املحيل اإلجاميل: تهيمن فيه الخدمات يف مجال النقل واملالية والتجارة وكذلك 

الزراعة التي تلعب دورا هاما. املصدر االخر للمنافسة هو أن االقتصاد يف دول 

البلطيق يعتمد عىل الدعم ولذلك تعتمد القدرة عىل املناورة واىل حد كبري عىل 

حجم املعونات املالية التي تحصل عليها من الخارج.

وباإلضافة إىل ذلك، الحظ الباحثون من دول البلطيق أن املؤسسات املالية من 

البلطيق  للمنتجني  التنافسية  القدرة  فأكرث عىل  اكرث  تؤثر  اخذت  اوروبا  شامل 

وخالل ذلك تعطي االفضلية لبعضها وترتك االخرى مهملة وكمثال عىل التنافس 

تقوم  التفيا:  من  و»الميا»  استونيا  من  «كاليف»  الحلويات  رشكتي  ذكر  ميكن 

مجال  يف  الثانية  للرشكة  الصعوبات  بخلق  اوروبية  الشامل  املالية  املؤسسات 

القروض ليك ال تتقدم عىل الرشكة االوىل وتسبقها.

يتسم  بشكل  قامت  الشاملية  االوروبية  املال  رؤوس  أن  واقعة حقيقية  وبات 

باملهنية والكفاءة بالتغلغل يف أسواق دول البلطيق. ولكنها خالل ذلك استنفذت 

موارد التشغيل الحر ووصلت اىل حد التنافس الداخيل. عىل سبيل املثال، حصلت 

فنلندا عن طريق مد كوابل نقل الطاقة الكهربائية اىل استونيا واستحوذت عىل 

املركز املهيمن هناك. وتقوم السويد بتنفيذ خطوات مامثلة يف ليتوانيا، عن طريق 

مد الكابل لنقل الطاقة ايضا. ويف كلتا الحالتني نحن نتحدث عن إمدادات الكهرباء 

السويد  تخفي  وال  والسويدية.  الفنلندية  النووية  الطاقة  محطات  يف  املنتجة 
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بسياسة  التفيا  سلطات  وتتمسك  ليتوانيا.  يف  أصولها  لبيع  «غازبروم»  رشكة 

االنعزال عن روسيا مبا يف ذلك عن طريق تشييد السياج الحدودي بني التفيا 

وميكن  االستونية.  السلطات  قبل  من  مامثلة  فعاليات  إعداد  ويتم  وروسيا. 

االستمرار يف هذه القامئة. لقد ظهرت الدالئل عىل الترصفات املذكورة اعاله يف 

بداية العقد الثاين من هذا القرن.

الروسية  إنه ال يوجد مستقبل واضح لالستثامرات  القول  يف هذا الصدد، ميكن 

املبارشة يف الدول الثالث وأن رؤوس املال الروسية توجد هناك وكأنها يف حصار. 

التي  املحلية  السلطات  من  هائل  لضغط  السياسية  الناحية  من  تتعرض  فهي 

تستخدم عىل نطاق واسع أدوات سياسة «الخوف من الروس» والتمييز. ومن 

فقط  لتطوير  نسبية  فرص  الروس عىل  املستثمرون  يحصل  االقتصادية  الناحية 

القطاعات واملناطق التي ال تتنافس عليها رؤوس املال األوروبية الشاملية، التي، 

وكام تبني املامرسة تستخدم طرق غري نزيهة للتخلص من املنافسني.

حتى فرتة قريبة توجهت رؤوس املال الروسية بشكل رئييس اىل قطاع الطاقة (يف 

التفيا، وليتوانيا، واستونيا) والنقل بالسكك الحديدية (يف استونيا) ومعالجة املعادن 

(يف التفيا). وبعد تطبيق بنود «حزام الطاقة الثالث» غادر رأس املال الرويس قطاع 

الطاقة يف ليتوانيا ويجري ابتعاده من التفيا واستونيا.

وتحدث صفقات االندماج واالستحواذ بشكل رئييس عىل حساب ابتالع املؤسسات 

التابعة لرأس املال الرويس. وكمثال نادر لخلق نقطة انطالق لدخول سوق االتحاد 

األورويب ميكن اعتبار وضع الرشكة الروسية « بوبيدا» (يف منطقة التجارة الحرة 

مبدينة فنتسبيلز). وعىل هذه الخلفية، ووفقا للخرباء يف بلدان البلطيق، أصبح 

الرويس يرتكز يف قطاعات  املال  يتواجد رأس  لالستثامر حيث  أكرب حجم  هناك 

العقارات وخاصة السكنية. ومن املعروف أن االستثامرات الروسية يف الضامنات 

تتواجد يف كل البلدان ولكنها ال تشكل اية منافسة ال بالنسبة لرؤوس املال املحلية 

او االوروبية الشاملية التي تسود يف بلدان البلطيق.
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فقط،  لخطه  ترسيخ كل طرف  أجل  النضال من  والغرب عىل طابع  بني روسيا 

بالنسبة لدول البلطيق. ونرى انه من املناسب لروسيا ان تسعى اىل تشجيع بلدان 

البلطيق للعودة اىل السياسة الخارجية املتعددة االتجاهات وتطبيق مبدأ الحياد 

بالنسبة لدول البلطيق، بدءا من نزع السالح وهو امر كان من أحجار الزاوية يف 

العامة خالل فرتة 1991-1988. خالل هذا الطرح  البلطيقية  برنامج االستقالل 

ستصبح دول البلطيق فعال مستقلة ومستقرة وستبقى ترصفاتها قابلة للتهكن فعال 

اليها كمصدر للعدوان. وبعبارة أخرى، كان ذلك سيعني شفاء دول  ولن ينظر 

البلطيق من هاجس البحث عن أسباب الفشل يف السياسة الداخلية والخارجية 

ومن االوهام عن التهديد الرويس.

ولنقولها برصاحة، مل تكن روسيا بحاجة التباع مسار االتحاد االورويب والقيام باعالة 

بلدان البلطيق. يف وقتها قامت الواليات املتحدة بتنفيذ مناورة رشيقة ووضعت 

عىل كاهل االتحاد االورويب مهمة اعالة حلفائها السياسيني يف اوروبا بشكل كامل- 

بلدان البلطيق واوروبا الرشقية. ومن املستبعد ان تكون روسيا بحاجة لحلفاء 

سياسيني تقوم بإعالتهم.

حول إمكانيات البزنس الرويس يف بلدان البلطيق

مقارنة  املفيد  البلطيق من  بلدان  الرويس يف  البزنس  امكانيات وفرص  لتقييم 

الثنائية.  العالقات  يف  البلطيق  بلدان  و  لروسيا  املحددة  والترصفات  اللهجة 

البلطيق  الجانبني، ولكن بلدان  الحوار بني  بالطبع، تسود روح املواجهة خالل 

املواجهة. وفيام  بالخطوات يف عملية  القيام  تسري أرسع من روسيا من حيث 

املتحدة  بولندا واململكة  البلطيق، جنبا إىل جنب مع  بلدان  األمثلة.  أبرز  ييل 

ليس فقط تدعو الستمرار نظام عقوبات االتحاد األورويب ضد روسيا، بل تقرتح 

الليتوانية  السلطات  دفعت  «العادية».  العمل  عالقات  طابع  العقوبات  منح 
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يستخدمون مقولة حول ان روسيا مل تكافح بالقدر الكافيمن اجل بلدان البلطيق 

ولذلك انبعدت عنها. الثالثة – عىل املستوى األكادميي دخلت حيز التداول فكرة 

أن ثقافة البلطيق ومنط التفكري ال تطابقان بالكامل مع االوروبيتني الغربيتني، وال 

ميكن استبعاد حركتها العكسية يف اتجاه روسيا. وقام بصياغة هذه املقولة العامل 

االمرييك (من اصول التفية) اندرياس بالكانس (7). وعىل ما يبدو، انه ليس وحيدا 

يف مالحظاته ألنه حصل عىل تعليقات وردود فعل كثرية عىل عمله ببلدان البلطيق 

ويف االوساط األكادميية يف الواليات املتحدة والدول االسكندينافية واملانيا.

الذي صدر مؤخرا عن  الترصيح  يأيت  املذكورة  الوقائع  مع  واحدة  ويف سلسلة 

مرشح الحزب الجمهوري لالنتخابات الرئاسية االمريكية دونالد ترامب الذي قال 

إنه ويف حال انتخابه كرئيس للواليات املتحدة لن يبدي رد فعل آيل عىل طلبات 

دول البلطيق.

وتجدر االشارة اىل ان ترصيح ترامب يعطي االساس لتصور قيام الحوار مع النخبة 

يف البلطيق بنفس الطريقة. لقد اعتادت هذه النخبة حاليا عىل انها لن تنال غري 

العتاب املصبوغ باالحرتام – مهام فعلت واقرتفت – متاما كام اعتاد الفتيان القرص 

عىل العتاب من جانب االباء بدون أي عقاب حقيقي. يبدو ان امليل نحو اتخاذ 

خطوات جدية قاسية تجاه هذه النخبة بات يتكون ليس فقط يف روسيا بل ويف 

الواليات املتحدة واالتحاد االورويب.

وقد يتم تفسري ما تم رسده كدافع لروسيا عىل الدخول يف التنافس بهدف اجتذاب 

دول البلطيق. من املستبعد أن يكون مناسبا قبول مثل هذه الدعوة ألنها عقيمة 

البلطيق.  وبلدان  والغرب  روسيا  املحتملني:  املشاركني  لجميع  الفائدة  وعدمية 

وذريعة وجود ميول تجاه روسيا تبدو واضحة – تحتاج الدول الغربية، وخصوصا 

الواليات املتحدة، إىل حجة لتعزيز وجودها عىل الحدود الروسية. ويعترب العيب 

الروابط  استخدام  عدم  تفضل  أنها  يف  البلطيق  للدول  الحايل  للوضع  الرئييس 

التاريخية والجغرافية التقليدية. يف هذا السياق سيحصل التنافس يف نهاية املطاف 
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العديدة لكلمة «املشرتك» اختارت دول  املفاهيم  السادس فمن  للبند  بالنسبة 

البلطيق املعنى االضيق – االنعزال واالنغالق. وهذه هي سمة املجال االعالمي يف 

منطقة البلطيق حاليا. وتم باإلضافة لذلك صبغه باللون العسكري وتشكيله وفقا 

للمعايري حلف شامل االطليس. ويف هذا الصدد، من الرضوري توضيح أسباب فشل 

تنفيذ برنامج االستقالل. أما أن مؤلفي الربنامج مل يكونوا صادقني وقاموا بتضليل 

السكان أو انهم صدقوا وبحق صحة الربامج ولكنهم مل يتمكنوا من إبقاء السلطة 

االتحاد  عن  البلطيق  جمهوريات  انفصال  قرار  أن  هو  هنا  املهم  أيديهم.  يف 

السوفيايت، تم اتخاذه عىل أساس هذا الربنامج. ويبدومحقا النظر يف مسألة ما إذا 

كان تجاهل برنامج االستقالل وعدم تطبيقه مبثابة الذريعة المكانية النظر يف إلغاء 

املآخذ  البلطيق  جمهوريات  طرح  يبدو  السياق،  هذا  يف  االستقالل.  منح  قرار 

ومطالبتهم روسيا بتسديد التعويضات عن الفرتة السوفيتية، ال يعني شيئا آخر غري 

الرغبة الخفية لتربئة أنفسهم من املسؤولية لفشلها يف ادارة الجمهوريات بعد 

االستقالل مبا فيه مصلحة السكان والتطبيق الفاشل فيام يتعلق بربنامج االستقالل. 

هذا الطرح يحظى باعرتاف الكثري من الباحثني من دول البلطيق. وقام احدهم 

حتى بتأليف كتاب حول املوضوع (6).

املحاور الغربية للعالقات بني روسيا وبلدان البلطيق

عىل هذه الخلفية، ظهرت يف اآلونة األخرية بعض حقائق غري متوقعة. األوىل – 

خالل االنتخابات التمهيدية الرئاسية االمريكية، أشارت املشاركة فيها عن الحزب 

من  تقلل  ان  املتحدة  للواليات  يجوز  ال  أنه  إىل  كلينتون  هيالري  الدميقراطي 

اهتاممها تجاه بلدان البلطيق، وإال فإنها ستتحول فورا تجاه روسيا، وأشارت اىل ان 

التفيا هي االضعف يف هذه الحلقة. *الثانية – اخذ ممثلو النخب يف بلدان البلطيق 

* خالل مؤمتر الحزب الدميقراطي االمرييك يف يوليو 2016  تم اعتامد هيالري كلينتون كمرشحة 
للحزب خالل االنتخابات الرئاسية االمريكية يف 08. 11. 2016.
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الالزمة يف مجال تطبيق  يناال االستمرارية  السوفيايت، ومل  االنفصال عن االتحاد 

االستقالل الحقيقي والحصول عىل السيادة الحقيقية للدولة، أي انتهاج سياسة 

وطنية مستقلة ومسؤولة تلبي املصالح الوطنية لكل دولة من الدول الثالث. لقد 

انتقلت بلدان البلطيق اىل تحت الحامية االقتصادية لدول شامل أوروبا ثم االتحاد 

األورويب، وسياسيا – اختفت وانصهرت يف حلف الناتو واالتحاد األورويب.

وتم بشكل فظ تشويه البند الثالث حول نزع السالحعن بلدان البلطيق. وخالفا 

بتنفيذ  البلطيق إىل حلف شامل االطليس وتقوم حاليا  بلدان  انضمت  للربنامج 

العسكرية مع  الحلف املتعلقة بتحويل أراضيها إىل ساحة للمواجهة  توجيهات 

روسيا. وبالنسبة للفقرة الرابعة حول شعار األمن االقتصادي قامت دول شامل 

اوروبا بتحويل بلدان البلطيق اىل جزء من السوق املحلية (home market) ومل 

يجرؤ زعامء بلدان البلطيق عىل االعرتاض عىل ذلك. ويقر معظم الخرباء من بلدان 

البلطيق والخرباء الدوليني بان األمن االقتصادي لبلدان البلطيق بات اآلن يعتمد 

إىل حد كبري عىل الوضع املايل واالقتصادي للبلدان الشامل األورويب.

أما بالنسبة لفكرة سوق البلطيق املشرتكة فان حجم التبادل التجاري بني بلدان 

جمهوريات  كانت  عندما  عليه  كان  الذي  املستوى  نفس  يف  بقي  البلطيق 

البلطيق.  التجارة الخارجية لكل من جمهوريات  ٪8-5 من حجم  سوفيتية أي 

عن  الحديث  ميكن  كان  الرصيح.  التناقض  يالحظ  الخامس  للبند  وبالنسبة 

عندما  فقط  البلطيق  لدول  والخارجية  الداخلية  السياسة  وانسجام  تنسيق 

املواجهة.  بعامل  تتسم  السوفيتي: كانت متوازنة وال  االتحاد  كانت جزءا من 

مع  طبيعية  عمل  عالقات  البلطيق  جمهوريات  اقامت  الخارجي  املجال  ويف 

للنواحي  وصحيح  مناسب  مزيج  لوحظ  الداخيل  املجال  يف  الدول.  جميع 

ببال  يخطر  يعد  فلم   ، ليا حا اما  واأليديولوجية.  واالقتصادية  االجتامعية 

وصف  البلطيق  جمهوريات  يف  واملعارضة  الحاكمة  االحزاب  من  السياسيني 

السياسة الخارجية والداخلية للدول البلطيق، باملنسقة.
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السوفيتي لتطور جمهوريات البلطيق – مل تجد ما يؤكد صحتها. خالل فرتة 25 

عاما من االستقالل مل تحقق دول البلطيق نقلة نوعية كبرية يف التنمية االقتصادية 

األورويب  االتحاد  يف  الضعفاء  مجموعة  االن ضمن  حتى  وبقيت  واالجتامعية 

وأوروبا كلها.

وطبعا طرح املآخذ يعني أيضا موضوع املسؤولية ولذلك فان التعمق يف موضوع 

بداية  السوفيتي يف  االتحاد  يرتبط بربنامج االستقالل عن  بالتعويضات  املطالبة 

التسعينيات من القرن املايض الذي طرحه بعض السياسيني يف جمهوريات البلطيق 

وبات بعد ذلك االساس لالنفصال عن االتحاد السوفيايت.

التنفيذ العميل لربنامج الحركات املطالبة باالستقالل 
يف جمهوريات البلطيق

من املنطقي أن نتذكر، نحن والنخبة يف دول البلطيق وكذلك الرعاة واملمولون 

استقالل  أجل  من  الحركات  برامج  محتويات  البلطيق،  لبلدان  الخارجيون 

بجمهوريات البلطيق:

1. النضال من أجل الحق يف تقرير املصري والسيادة.

2. استعادة وتعزيز استقالل بلدان البلطيق.

3. نزع السالح التدريجي عن بلدان البلطيق.

4. األمن االقتصادي لبلدان البلطيق وتشكيل سوق مشرتكة لها.

5. تنسيق السياسة الخارجية والتجارة الخارجية.

6. تشكيل مجال اعالمي مشرتك لبلدان البلطيق (5).

وخالل اكرث من 25 عاما عىل وجود برامج حركات االستقالل مل يتم تنفيذ أي بند 

من البنود الستة بشكل كامل وجرى تحريف القسم الكبري منها. عىل سبيل املثال 

انقطع نشاط السياسيني يف دول البلطيق يف اطار الفقرتني األوىل والثانيةلحظة 
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بالروسية بالذات يبقون تقريبا العامل الوحيد يف توحيد دول البلطيق، وخاصة 

الناقل  مبثابة  ويعتربون  االجتامعية،  والسياسة  والتعليم،  بالثقافة،  يتعلق  فيام 

للفكر السليم والتوازن بني االديان والطوائف.

الخارج  يف  الوطن  بأبناء  اهتاممها  الطبيعية  االمور  من  يعترب  لروسيا  بالنسبة 

ومساعدتهم ودعمهم يف الدفاع عن حقوقهم، والتغلب عىل التمييز والكراهية 

املتطرفة. وتبدو  املحلية والقوى  السلطات  التي تنرشها  التفريق  اجواء  وتغيري 

واعدة بعض االتجاهات ومنها النشاط الالحق من أجل استعادة حقوق السكان 

الناطقني بالروسية، التي انتهكت يف سياق الخصخصة، ومحاولة دفع السلطات 

العاملني يف املؤسسات  بالروسية من  الناطقني  التعويضات للمتخصصني  لتقديم 

التي متت خصخصتها لفقدانهم الفائدة من الخصخصة.

مآخذ دول البلطيق تجاه روسيا

مبارشة تقريبا بعد نيل االستقالل قام قسم من السياسيني ببلدان البلطيق الذين مل 

الدول،  البناء االيجايب يف استقاللية هذه  القدرة عىل ضخ املحتوى  تكن لديهم 

بالرتكيز عىل ابداء املآخذ تجاه االتحاد السوفيتي ومن ثم تجاه روسيا التي باتت 

خلفا له. وميكن صياغة جوهر هذه املطالب واملآخذ كام ييل: لو ال االنتامء اىل 

االجتامعي  املجال  يف  تطورا  ستحقق  البلطيق  دول  كانت  السوفيايت،  االتحاد 

واالقتصادي عىل مستوى السويد وفنلندا ورمبا حتى أملانيا. وفقا لذلك ومن خالل 

هذا املنطق، كان من الرضوري املطالبة بتعويض مايل من روسيا عىل شكل الفرق 

بني مؤرشات الناتج املحيل اإلجاميل.

وبني أنصار الفكرة يتميز بإرصاره عىل ذلك السيايس الليتواين ف. الندسبريجيس 

الذي يستغل شعارات االدعاء عىل االتحاد السوفيايت وروسيا ليك يضمن لبالده 

ليتوانيا دور القيادة بني دول البلطيق. ولكن املقولة االنفة الذكر- كبح االتحاد 
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الوجود االقتصادي الرويس يف بلدانل البلطيق. وبات واضحا متاما يف عام 2014 

عدم كفاءة وفعالية مفهوم اولوية العالقات االقتصادية بعد فرض االتحاد األورويب 

عقوبات ضد روسيا. وميكن القول إن فشل مفهوم أولوية العالقات االقتصادية 

شمل ليس فقط بلدان البلطيق، ولكن العالقات العامة مع الغرب.

السكان الناطقني بالروسية ببلدان البلطيق

يشغل موضوع السكان الناطقني بالروسية يف بلدان البلطيق اتجاها خاصا هاما يف 

عالقات روسيا معها. ومن نافل القول إن السكان الناطقني بالروسية يعيشون يف 

الكثري من دول العامل. ولكن دول بلدان البلطيق تختلف يف هذا املجال ألنها تطبق 

وفقا  سكانها  بني  بالروسية  الناطقني  تجاه  واضحة  متييز  سياسة  ترشيعاتها  يف 

لالنتامء االثني، وبكالم آخر فإن السلطات الرسمية تزرع وتؤيد تقسيم السكان اىل 

اصليني وناطقني بالروسية.

يعتقد بعض الخرباء، مثال األملان، ان تقسيم السكان وفقا لالنتامء االثني يف دول 

البلطيق اتسم بالطابع االصطناعي، وهدف إىل عزل السكان الناطقني بالروسية 

تفضيلية  حقوق  سياقها  يف  وإنشاء  االشرتاكية  املمتلكات  عملية خصخصة  عن 

للشعوب األصلية. وباإلضافة إىل ذلك، تجري محاوالت لفرض عزلة إعالمية عىل 

الناطقني بالروسية، وسكان دول البلطيق بشكل عام عن وسائل االعالم الروسية. 

بشكل عام، تجري اقامة اجواء مصطنعة لتعزيز ظاهرة الخوف من الروس. ويف 

ذات الوقت تتهرب أبرز املؤسسات األوروبية (مجلس أوروبا واالتحاد األورويب) 

السكان  تحدد وضع  التي  اعاله  الواردة  للجوانب  موضوعي  تقييم  اعطاء  من 

الناطقني بالروسية يف دول البلطيق.

وتجدر االشارة اىل ان تنقل السكان األصليني الطفيف بني التفيا وليتوانيا واستونيا، 

واالختالفات الدينية و التاريخية، ومتجيد النازيةتؤدي اىل ان السكان الناطقني 



العالقات الثنائية

65

Digest 2016

االحداث السياسية الدولية

٪25-20 من القوى العاملة. وتظهر أسئلة تجاه هيكل اقتصادات دول البلطيق، 

وآفاق ومستقبل سكانها ومصادر تشكيل الناتج املحيل اإلجاميل ومواد توزيعه.

محاوالت وضع مسالك مفهومية للعالقات 
بني روسيا ودول البلطيق

والبلطيقي عىل بعضهام  الرويس  الجانبان  اقرتح  السوفيتي،  االتحاد  انهيار  بعد 

البعض مفاهيم الحفاظ عىل العالقات الثنائية. واستندت روسيا عىل مقولة أنه 

زيادة  وواصلت  السياسية  العالقات  عىل  اقتصادية  للعالقات  أولوية  توجد 

االستثامرات يف بلدان البلطيق، معتقدة أن حجم ونطاق هذه االستثامرات سيلعب 

دور الحجة املقنعة لصالح دفع جمهوريات البلطيق نحو املحافظة عىل عالقات 

أنها  البلطيق فحازت عىل شعبية فكرة  بلدان  أما يف  الرويس.  الجار  واسعة مع 

وبسبب قربها وعالقاتها السابقة مع روسيا ميكن ان تلعب دور «الجرس» الطبيعي 

(أي الوصلة) يف العالقات بني روسيا والغرب.

ولكن املفهومني تكلال بالفشل. اوال تبني اختالل املفهوم البلطيقي. مل تتمكن بلدان 

البلطيق من العثور عىل اللهجة الصحيحة واملقبولة يف الحوار مع روسيا، واتخذت 

دور ليس الوسيط بل النارش لوجهة النظر الغربية بشكل قطعي. وفقد املفهوم 

إىل حلف شامل  البلطيق  انضامم دول  بعد  نهايئ  بشكل  له  أي معنى  املذكور 

األطليس واالتحاد األورويب، ألن عالقات روسيا مع املؤسستني املذكورتني كانت 

تضبط بواسطة اتفاقيات خاصة، ومل تكن هناك حاجة الستكاملها بآلية «الجرس» 

البلطيقي.

وتبني أن املفهوم الرويس الذي يعطي االولوية يف العالقات للجانب االقتصادي مل 

يصمد أمام االختبار ايضا وأصبح ذلك واضحا بعد ظهور «حزمة الطاقة الثالثة» 

لالتحاد األورويب، التي تم اعتمدها يف عام 2009 وبسببها توفرت الرشوط لتقليص 
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البلطيق بعد االستقالل، ومن ناحية  بالروسية يف جمهوريات  الناطقني  السكان 

الكثري من املؤسسات الصناعية  أخرى بسبب تراجع املستوى الصناعي وإغالق 

املتخصصني  من  الكثري  عمل  حيث  السوفيتي  العهد  منذ  املعروفة  االنتاجية 

الناطقني بالروسية. وهناك اتجاه آخر – الهجرة بسبب البطالة وانخفاض مستويات 

املعيشة. يف هذا االتجاه كانت االغلبية من السكان األصليني، الذين هاجروا بشكل 

رئييس إىل اململكة املتحدة وايرلندا وأملانيا، حيث عرثوا عىل عمل يف مجال العاملة 

غري املاهرة.

معدل البطالة يف دول البلطيق مع حلول 01/01/2015 يف % من القوى العاملة (4)

التفيا استونيا ليتوانيا
املنطقة االوروبية 

(19 دولة)
االتحاد االورويب 

(28 دولة)

9.9 6.2 9.1 10.9 9.4

تحتوي عىل  ال  البلطيق  دول  الترشيعات يف  فإن  الهجرة،  بالنسبة ملستوى  أما 

تعريف واضح لكلمة املهاجر، وتتمسك بنقطتني يف هذا املجال. من املهاجرين 

ميكن ان يعترب املواطن الذي غاب عن البالد اكرث من عام. النقطة الثانية: إذا أعلن 

املواطن للسلطات املحلية بأنه من املهاجرين. ومن الواضح أنه من الصعب جدا 

الحصول عىل إحصائيات واضحة مع وجود هذه النهج. ويجب القول إن معاريض 

السلطات الحالية يف جمهوريات البلطيق يقومون بتكبري االرقام حول الهجرة اىل 

الخارج يف حني يعمد أنصار السلطات اىل تقليلها. ولكن الطرفني يتفقان عىل ان 

الهجرة املذكورة توجد عند حدود %15-10 من عدد السكان. ومبا ان املهاجرين 

عادة من السكان القادرين عىل العمل فمن املمكن الجمع بني هذين الرقمني 

لنحصل عىل أن متوسط السكان الذين ال يوجد عليهم طلب يف سوق العمل، يبلغ 
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األوسع من ذلك ميكن ملفهوم Baltic strip أن يسمح للرأي العام الدويل ان يفهم 

االمر الذي تجري حوله الهسترييا السياسية والعسكرية.

ويف الوقت نفسه تتطلب مزيدا من الدراسة الصورة النمطية ملا يسمى التوحد 

التعاضدي لدول البلطيق وهو رأي شائع االنتشار يف الفضاء بعد االتحاد السوفيايت، 

وكذلك يف أوروبا والواليات املتحدة. وهذا االمر يتعلق اساسا باملواقف املتامثلة 

لهذ الدول حول العديد من القضايا الدولية، وهي تتقارب بشكل خاص يف ما 

يتعلق باملواجهة مع روسيا. ولكن إذا تم إخراج هذا الجانب إىل خارج القوسني 

فسيكون من الصعب جدا العثور عىل عنارص ميكن أن توحد دول البلطيق. فهي 

تختلف يف الناحية العرقية واالثنية (عىل سبيل املثال، استونيا تنتمي إىل املجموعة 

وليتوانيا)، وهناك  التفيا  والبعيدة عن  فنلندا  القريبة من  األوغرية،  الفنلندية 

مسافة يف مجال الطوائف (سكان ليتوانيا كاثوليك، وسكان التفيا من الربوتستانت 

الربوتستانتية)،  اللوثرية وهي فرع من  اتباع  الكالسيكيني، وسكان إستونيا من 

جغرافيا  بها  تسرتشد  مختلفة  جهات  الثالث  الدول  يف  الحاكمة  النخب  ولدى 

(إستونيا تسرتشد بفنلندا وليتوانيا ببولندا والتفيا بأملانيا).

وتوجد حدود غري مرئية عىل املستوى املعييش بني البلدان الثالث ايضا. وهكذا، 

فإن عدد سكان كل منها، املقيمني يف جمهوريات البلطيق املجاورة، يحوم حول 

٪3. وتحمل الطابع الشكيل البحت الهيئة الربملانية املشرتكة – الجمعية البلطيقية 

التي تتعامل أساسا مع موضوع العالقات مع روسيا.

موارد القوى العاملة يف دول البلطيق

متيزت حركة موارد القوى العاملة يف دول البلطيق بعد االستقالل بعدة اتجاهات. 

الروسية من دول  باللغة  الناطقني  املتخصصني  اتجاه رحيل  كان  االكرث وضوحا 

البلطيق. وقد جرى ذلك تحت تأثري عاملني: من ناحية، بسبب التمييز املتبع ضد 
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نظرة  القاء  التقليدية. وعند  والجغرافية  التاريخية  واملسارات  الغربية  التطور 

رجعية أكرث عمقا يف دينامية التوازن املذكور يتضح انه تكون منذ فرتة بعيدة 

واكتسب نوعا من نوع من التقليد املرتسخ. وبالتايل ميكن تصنيف دول البلطيق 

(الجغرافية  الروسية  البداية  تقريبا  متساو  بشكل  فيه  تتواجد  مختلط  كنوع 

والتاريخية) والبداية الغربية.

عىل ما يبدو، سيكون من االفضل وعقالنيا اكرث بالنسبة لنا والغربيني قبول هذه 

الحقيقة، ووفقا لذلك بناء العالقات الالحقة مع دول البلطيق من قبل كال الجانبني. 

البلطيق. من  لدول  توجد صور مختلفة  والغرب  روسيا  لدى  أن  الواضح  ومن 

الجانب الرويس هناك إشارة إىل الرغبة يف إجراء تقييم موضوعي لدور هذه الدول 

يف السياسة واالقتصاد الدويل انطالقا من إمكاناتها املتواضعة. عىل الجانب الغريب 

نشهد محاولة لزرع صورة داود وجالوت، يف إشارة إىل الوضع بني دول البلطيق 

وروسيا. وميكن ان تصبح عملية توحيد تسمية هذه املنطقة كخطوة هامة عىل 

طريق تقريب فهم الروس والغربيني ألهمية دول البلطيق. يف روسيا، هناك انتشار 

النظرة  تعكس  وهي  للبلطيق)  املحاذية  (املنطقة   Прибалтика لتسمية 

الروس  التي كانت جهة محببة لدى  الجمهوريات  الفعلية تجاه هذه  الروسية 

لالستجامم البحري الصيفي. وميكن وضع تسمية باالنكليزية شبيهة تعتمد عىل 

املوقع الجغرايف وعىل حجم دول البلطيق، واعتامد مفهوم *Baltic strip. ونعتقد 

أن استخدام هذا التعبري من قبل الغرب سيكون مناسبا وعمليا، ألنه من شأنه أن 

يساعد الرشكاء الغربيني عند النية باستخدام الخطاب املعادي لروسيا أن يدركوا 

دامئا بشكل صحيح عام يدور الحديث ويدركوا القيمة الضئيلة فعال لهذه الدول 

بالنسبة لروسيا وعدم صحة املآخذ التي تبديها هذه الدول تجاه روسيا. ويف املجال 

العام  الهيكل  باالعتبار  تأخذ  وهي  القطاع.  او  الرشيط  تعني  انكليزية  كلمة   –  Strip  *
تذكر  لفعل  وبا لبلطايق.  ا بحر  ساحل  عىل  لواقعة  وا بينها  فيام  املتجاورة  لبلطيق  ا لدول 
تسمح  الدول  هذه  ومساحة  والبحر.  روسيا  بني  الفاصل  الرشيط  املثال  سبيل  عىل  ليتوانيا 

كرشيط. بتصورها 
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عدد سكان دول البلطيق وحصتها يف االتحاد األورويب مع حلول 1 يناير 2015

ليتوانيا التفيا استونيا
منطقة اليورو 

(19 دولة)
االتحاد األورويب 

(28 دولة)

2.921 1.986 1.313 338.471 508.450
مليون

شخص (2)

0.6 0.4 0.3 66 100
النسبة 

املئاوية (3)

الوضع الحايل لدول البلطيق

يف ضوء ما سبق رسده من املنطقي أن يتساءل املرء: كيف ميكن تصنيف دول 

بجمهوريات  نسميها  معينة  عادة  وحسب  نزال  ال  صحيح؟  بشكل  البلطيق 

سوفيتية سابقة مشريين إىل أصلها السوفيايت. ومن هذا تظهر الرغبة يف تطبيق 

رابطة  من  جزء  أنها  لو  كام  السابق  السوفيايت  االتحاد  بلدان  قياسات  عليها 

الدول املستقلة وبالتايل تعاين صعوبات مؤقتة يف اختيار طرق التطور الالحقة. 

انطالقا من  الخارجية، تحدد  البلطيق، واقتصاداتها وسياستها  بنية دول  ولكن 

كونها من االعضاء املتمتعني بكامل الحقوق يف املنظمتني: العسكرية السياسية 

– الناتو واالقتصادية – االتحاد األورويب. ويف الوقت نفسه، ال توجد أية أسباب 

تسمح باعتبار دول البلطيق كدول من النموذج االورويب الغريب بشكل كامل. 

يلفت  واستونيا.  وليتوانيا  التفيا  يف  السياسية  القوى  تناسب  مؤرش  يف  لننظر 

االغلبية  عىل  يحصل  مل  البلدية  أو  الربملانية  االنتخابات  جميع  يف  أنه  النظر 

املطلقة أبدا، ال انصار االتجاه الغريب وال أنصار املسارات التاريخية والجغرافية 

االئتالفية  الحكومات  تشكيل  الجمهوريات  هذه  يف  العادة  وجرت  التقليدية. 

القوى املعتدلة. ويستنتج من ذلك  حيث يعمل املتطرفون جنبا اىل جنب مع 

أنه يوجد يف دول البلطيق توازن تقريبي بني القوى املؤيدة واملعارضة لطرق 
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 1 من  اعتبارا  األورويب  االتحاد  اعضاء  من  البلطيق  دول  وأصبحت  (فرنسا). 

مايو 2004. وقبل ذلك بشهر (29 مارس 2014)، اكتسبت هذه الدول عضوية 

منظمة حلف شامل األطليس.

وتعترب جمهوريات البلطيق يف الوقت الحايل، من اعضاء االتحاد األورويب وحلف 

شامل األطليس. وامللفت للنظر أن التفيا وليتوانيا واستونيا تقدم نفسها يف الناتو 

وهذا  روسيا.  مع  الجغرافية  الحدود  هنا  تقصد  الجبهة وهي  تقع عىل  كدول 

املوقف من جانب الجمهوريات الثالث جاء بوحي من قيادة الناتو التي تروج 

(الواليات  الكربى  الناتو  التابعة لدول  العسكرية والقوات  املعدات  لفكرة نرش 

املتحدة األمريكية، اململكة املتحدة، أملانيا) يف أرايض هذه الجمهوريات.

ويتم استخدام عامل التهديد الخارجي بنشاط كذلك يف السياسة الداخلية لدول 

االتحاد  يف  البلطيق  دول  وتتحالف  األحزاب.  بني  سيام يف رصاع  وال  البلطيق، 

األورويب مع بريطانيا وبولندا حول اثنني من أكرث القضايا إلحاحا: موضوع تنظيم 

هذه  وتبدي  روسيا.  ضد  العقوبات  فرض  وموضوع  الهجرة  قضايا  وضبط 

الجمهوريات النشاط الكبري خالل تنفيذ برنامج «الرشاكة الرشقية»، وتقوم بوضع 

مبادرات لتعزيز الربنامج املذكور. واما يف بقية األنشطة الحالية لالتحاد األورويب 

النشاط  تظهر  وال  اجاميل  بشكل  العام  بالخط  البلطيق  جمهوريات  فتتمسك 

امللحوظ اال يف املسائل املتعلقة بالتعاون مع روسيا.

ووفقا إلحصاءات االتحاد األورويب تتطابق املؤرشات الحالية لتطور دول البلطيق، 

بصفة عامة، مع حجم هذه الدول ووضعها وهي تقريبا يف نفس املستوى املوجود 

لدى بلدان أوروبا الرشقية التي انضمت إىل االتحاد األورويب يف العقد االول من 

نشاط  اإلجاميل،  املحيل  ناتجها  لتشكيل  الرئييس  املحرك  ويعترب  الحايل.  القرن 

الرشكات األجنبية التي وبعد حسم الرضائب والرسوم املالية تبتلع كل املكاسب 

والربح. ويجب القول إن موقع دول البلطيق يف االتحاد األورويب يتناسب واىل حد 

كبري مع عدد سكانها.
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هذه  بحثت  لقد   .(Sajūdis ) لليتوانيا  االصالح  وتيار   ،(Tautas Fronte )

أن  وبعد  الحقا  وفقط  البعض  بعضها  عند  واملساعدة  الدعم  عن  الحركات 

أجل  من  املشرتكة  البلطيق  استقالل عىل شكل جمعية  فكرة  أعلنت  توحدت 

 .  (Assembly of the Baltic Independence Movements) االستقالل

وكان الربنامج العام لها يف مجال الحصول عىل استقالل يتسم بالطابع املعتدل 

وكان جذابا للجامهري.

وتجدر اإلشارة إىل أن تطوربلدان البلطيق بعد الحصول عىل االستقالل مر عرب 

عدة مراحل. يف بداية التسعينيات من القرن املايض تم الغاء الطابع الحكومي 

كان  ما  وإعادة  الحكومية  واملؤسسات  العام  القطاع  ملمتلكات  والخصخصة 

خاضعا للتأميم إىل اصحابها. ويف 2004-1995 جرى التحضري لالنضامم اىل الناتو 

واالتحاد االورويب. ويف الفرتة من 2004 حتى اآلن تعترب هذه البلدان اعضاء يف 

عمل  يف  بنشاط  وتشارك  األورويب،  واالتحاد  األطليس  شامل  حلف  منظمة 

االتحاد األورويب عىل  التكامل واالندماج يف  2011 يعزز  املنظمتني. ومنذ عام 

حساب االنضامم اىل منطقة اليورو: استونيا يف 1 يناير 2011، التفيا يف 1 يناير 

2014، ليتوانيا يف 1 يناير 2015.

تقلبت  املايض  القرن  التسعينيات من  بداية  االستقالل يف  الحصول عىل  وبعد 

دول البلطيق بني امليل للحفاظ عىل العالقات التاريخية والجغرافية التقليدية، 

التي تعرف بأنها تتضمن مبا يف ذلك العالقات مع روسيا وبيالروس وبني تطوير 

االتصاالت مع بلدان أوروبا الغربية بشكل مواز. ولكن تم الرتكيز يف املحصلة 

 1995 يف  واستونيا  وليتوانيا  التفيا  وقدمت  الغريب.  االورويب  االتجاه  عىل 

الطلبات لالنضامم إىل االتحاد األورويب، ولكن املفاوضات حول االنضامم بدأت 

االتحاد  أن  هو  سنوات  ملدة خمس  الوقفة  وكان سبب هذه   .2000 عام  يف 

االورويب مل يكن ينظر يف توسيع حدوده نحو الرشق. وتم اعتامد القرار املبديئ 

نيس  يف   2000 عام  يف  األورويب  االتحاد  قمة  يف  الدول  هذه  انضامم  حول 
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املعروف أن الدعاية يف دول البلطيق وكذلك الطبقة السياسية الحاكمة فيها تحاول 

تصوير روسيا مبثابة التهديد الرئييس لالستقرار يف املنطقة والعامل وتروج ملقولة 

تحميل االتخاد السوفيتي ذنب املشكالت الحالية التي تعصف بالتطور والتنمية 

لدول  الرسمي  االنفصال  25 سنة عىل  2016 مرت  البلطيق. يف عام  يف منطقة 

البلطيق عن االتخاد السوفيتي*. ويجب القول إن ما ذكر اعاله يعطي االساس 

الجراء تحليل لوضع االمور يف دول البلطيق. ونحن نرى من الرضوري الرتكيز عىل 

االتجاهات التالية للتحليل: قيام بلدان البلطيق كدول مستقلة، وتطور العالقات 

االوروبية  الخارجية  السياسة  يف  البلطيق  بلدان  ومستقبل  البلطيقية،  الروسية 

والروسية.

قيام دول البلطيق يف املرحلة املعارصة

تحظى بشعبية كبرية يف دول البلطيق، مقولة حول أن حصول هذه الدول عىل 

االستقالل يف 1991 كان فقط نتيجة لتطورها الذايت. ويجري الحذف من مجال 

الرؤية لحقيقة أن حركة االستقالل يف جمهوريات البلطيق، كانت مجرد واحدة 

من الحركات االجتامعية التي نشأت تحت تأثري تحديثات السياسة السوفياتية، 

مع  يتزامن  موعدها  أن  واضحا  ويبدو  «البرييسرتويكا».  باسم  واملعروفة 

جمهوريات  يف  االستقالل  ألجل  الحركة  مؤرخو  إليها  يشري  التي  التواريخ 

الفرتة  يف  الجمهوريات  تلك  يف  القومية  واملنظامت   .(1988-1991) البلطيق 

املذكورة التي باتت حاليا تجسد أنصار االستقالل، مل تطرح يف ذلك الوقت أية 

إشارات بخصوص موضوع االنفصال عن االتحاد السوفييتي حتى يف تسمياتها: 

التفيا  يف  الشعبية  والجبهة   ،(Rahvarinne ) إستونيا  يف  الشعبية  الجبهة 

* يف سبتمرب عام 1991 وقع الرئيس السوفيتي عىل مرسوم اعرتف باستقالل جمهوريات البلطيق، أي 
االقرار القانوين بانفصالها عن االتحاد السوفيتي واعتمد يف ذلك عىل قرار مجلس الدولة السوفيتي 
بتاريخ 1991/9/6 وقرارات مجلس السوفيت يف الجمهوريات الثالث حول استعادة االستقالل. بتاريخ 

1991/5/4 يف التفيا و1990/3/11 يف ليتوانيا و1991/8/20 يف استونيا.
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فالدميري اولينتشينكو
كبري املوظفني العلميني مبركز 

الدراسات األوروبية
ملعهد االقتصاد العاملي والعالقات الدولية

التابع ألكادميية العلوم الروسية، 
دكتوراه يف القانون

olenchenko.vladimir@mail.ru

روسيا وبلدان البلطيق:
مالمح مفهوم العالقات الثنائية

مالحظات أولية

عند النظر يف موضوع بلدان البلطيق من الزاوية الروسية يجب ومن الرضوري القيام 

بعدة توضيحات. عىل سبيل املثال، نعتقد أنه من االفضل تجنب التطرف وخاصة 

يجب تجنب النظرة املزدرية تجاه دول البلطيق ويف ذات الوقت عدم املبالغة يف 

أهميتها. وال بد أيضا االخذ باالعتبار أن قسام كبريا من تاريخ هذه البلدان كان ليس 

فقط مرتبطا مع روسيا، بل وكان جزءا مكونا لها وأن امكانياتها الحالية اليوم جاءت 

وبكل ما يف هذه الكلمة من معنى نتيجة الستخدام االمكانيات التي وفرتها روسيا. 

ويف االطر املحددة املذكورة ميكن رؤية الفهم الصحيح للعالقة وللنظرة تجاه دول 

البلطيق كجزء صغري ولكنه كان دامئا جزءا ال يتجزأ من السياسة الخارجية لروسيا.

الرويس  الوعي الجامهريي االجتامعي  البلطيق يف  الراهن تثري دول  الوقت  ويف 

والدويل التصور بأنها تلعب عىل الدوام دور املحفز املستمر املعادي لروسيا. ومن 
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قرسا الن ذلك يتسم بالتهور وسيكون عديم النتيجة. يف الحياة قد يحدث اي يشء، 

وخصوصا عندما اكتسب التعاون الرويس الصيني النطاق الواسع ويجري التعامل 

بشكل يومي وهو ما يجعله أحيانا يقع يف فخ الروتني والدنيوية.

حتى اكرث العالقات حميمية وعمقا ال تفرتض وال تعني وحدة التفكري وال تلغي 

املصالح والنوايا ووجهات النظر الذاتية والخاصة. لدى الدول العاملية الكربى ومن 

بينها روسيا والصني، ال ميكن لألمور ان تجري بشكل مغاير. البحث املستمر عن 

تناسق العالقات والعثور عىل القواسم املشرتكة عىل أساس من املساواة واحرتام 

وجهة نظر املغايرة، ورؤية املخاطر والعثور عىل الفرص للحفاظ عىل املزاج املريح 

بشكل متبادل يف الوسط االجتامعي، واألهم، الحركة املستمرة إىل األمام – بهذا 

الشكل يبدو لنا قالب الرشاكة االسرتاتيجية، الذي يجب ان يحدد ترصفات الطرفني 

يف غياهب مختلف الظروف واألحداث لعامل يتجه نحو العوملة، وذلك مع ظهور 

التذبذب يف درجة الحرارة الخارجية والداخلية.

كلامت البحث: العالقات الروسية الصينية، هندسة الحدود، خزان الثقة.

Международная

ЖИЗНЬ
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الدولتني. ومل يتضمن االتفاق اي مطالبة بسحب القوات من تلك املنطقة وبالتايل 

«تعريتها» فيام يتعلق بالدفاع.

وتجدر االشارة اىل ان االتفاقات املسجلة يف عام 1997، تبدو عىل األغلب مبثابة 

الجانب  الثقة. ويتلخص  بناء  تدابري  1996 بشأن  اتفاق عام  االستمرار يف خط 

االبتكاري فيها يف أنها تنص عىل التبادل السنوي للمعلومات املوجزة حول املوجود 

التفتيش  آلية لعمليات  إنشاء  الحايل من األسلحة والقوات املسلحة، فضال عن 

األغراض  هذه  لتحقيق  مراقبة  هيئة  وتشكيل  املساواة،  أساس  عىل  املتبادلة 

وخالل  والعسكريني.  الدبلوماسيني  الخرباء  من  للمراقبة  املشرتكة  – املجموعة 

السنوات املاضية تم تنفيذ جميع بنود كل االتفاقات من قبل الطرفني بدون أي 

عوائق. واصبحت مامرسة تدابري الثقة يف املجال العسكري والتي طبقت ألول مرة 

يف آسيا، وذلك عىل حدود بني الصني و روسيا ودول آسيا الوسطى،اصبحت مثاال 

يحتذى به. مثال عىل اساسها تم بناء تدابري الثقة بني الهند والصني، عىل الرغم من 

أن مسألة الحدود بينهام ال تزال بعيدة عن التسوية.

ومن نافل القول إن خزان الثقة املتبادلة بني روسيا والصني تغذى بطبيعة الحال، 

عن طريق اتخاذ تدابري واتفاقات أخرى كبرية وصغرية، مبا يف ذلك يف مجال التعاون 

العسكري، الذي تقدم ووصل اىل حد اتقان التفاعل العميل. ومع ذلك، كان حجر 

الزاوية والعنرص االسايس وال يزال، القرارات والحلول التي تم التوصل لها يف املجال 

الصعب والحساس جدا وهو حل القضايا الشائكة يف املسألة الحدودية واالنفراج 

العسكري عىل طول الحدود. ومن هناك بالذات جاءت أول الرباعم االساسية لقيام 

الرشاكة االسرتاتيجية، والتي أصبحت مع مرور الوقت، احدى املكونات األساسية 

للسياسة الخارجية سواء يف روسيا والصني، ومبثابة الحد االقىص لنوعية العالقات 

الثنائية مع الدول األخرى.

العالقات الجيدة بني الدول يجب أن تذكر من حيث طبيعتها الوضع يف العائلة 

واألرسة بالشكل املثايل، ولكن ال يجوز مقارنتها بامللحمة وحرشها يف هذا الوضع 
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يف  واألسلحة  املسلحة  القوات  وتخفيض   ،1996 عام  يف  العسكري  املجال  يف 

عليها  التوقيع  تم  والتي   ،1997 عام  يف  الصني  مع  للحدود  املتاخمة  املناطق 

وطاجيكستان  وقرغيزستان  وكازاخستان  روسيا  دول  خمس  قبل  من  بالفعل 

والصني (يف مجال وضع املرشوعني عمل وفد مشرتك خاص يف فرتة ما بعد انهيار 

االتحاد السوفيتي).

من  العسكريني  الخرباء  بني  تفاهم  عىل  العثور  السهل  من  يكن  مل  البداية  يف 

الطرفني، ال سيام فيام يتعلق مبقارنة املعلومات واألرقام املحددة حول وجود هذا 

ولكن  العسكرية.  الوحدات  وتجهيزات  العسكرية  املعدات  من  ذاك  او  النوع 

الوضع السيايس العام، مبا يف ذلك الناجح الرسيع للتعاون العسكري التقني مع 

الصني، وزيارات كبار الشخصيات الرسمية وقيام الصني بأول عمليات رشاء الحدث 

الشك ودفع  بتبديد ظالل  قام وبشكل طبيعي  العسكرية من روسيا،  املعدات 

مسار املفاوضات اىل طريق عم عقالين بحت. كل هذا اضاف، واآلن من الزاوية 

العسكرية، احجار متينة جديدة يف قاعدة الثقة املتبادلة.

وبينت عملية إبرام والتصديق يف الربملان الرويس عىل اتفاقية عام 1997 املتعددة 

األطراف، مدى صعوبة التخلص من بقايا الشك والريبة ومتانة ومحاوالت تحويلها 

أ.  أول  الفريق  الربملان،  عضو  املثال  سبيل  والتالعب. عىل  للمضاربة  مادة  اىل 

ماكاشوف املعروف يف تلك الفرتة بترصيحاته املدوية والذي عرض نفسه كخبري 

مطلع عىل القدرة العسكرية الصينية، تحدث كثريا مخوفا زمالئه عن وجود حشود 

عسكرية صينية عىل الحدود وهو امر مل يحدث يف الواقع، بل عىل العكس كان 

الحدود مع  الروسية يف الرشق األقىص قريبا جدا من  القوات  الجزء األكرب من 

الصني بسبب الظروف الطبيعية والجغرافية.

عىل الرغم من أنه تم يف عنوان اتفاق عام 1997 استخدام مصطلح «تقليص»، 

ميكن القول ان الحدود والقيود املدرجة فيه مل تكن تتطلب بتاتا أي يشء من هذا 

القبيل يف منطقة املئة كلم التي يرسي مفعوله فيها واملمتدة عىل طريف الحدود يف 
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ملء خزان الثقة

املستقبل،  إىل  املايض  من  املسار  عىل  الثنائية  للعالقات  الرسيع  التقدم  هذا 

واكتسابها لسامت وخصائص الرشاكة االسرتاتيجية الشاملة مل يكن له أن يحدث 

بدون التوسع املستمر يف مجال التفاهم املتبادل، وخلق أجواء مداخلة ودية يف 

العالقات الرسمية عىل جميع املستويات ويف العالقات االجتامعية العامة.

واليوم ال شك بتاتا يف أن التقدم يف حل قضايا الحدود كان ليس فقط عالمة عىل 

تزايد الثقة بحد ذاته بل وكان حافزا قويا لتعزيز وتوحيد التعاون الرويس الصيني 

يف كافة املجاالت.

وليك يصبح حقل طاقة الثقة شامال ومستدميا يجب ووفقا ملنطق االمور، أن يتم 

ادراج القطاع العسكري يف التيار العام للعالقات. ويف هذا القطاع لعبت محادثات 

الحدود الدور الريادي ايضا. يف نهاية الثامنينات تم مببادرة صينية تنظيم عملية 

تصوير جوي مشرتكة لقطاعات ممتدة من الحدود وذلك بواسطة طائرات حربية 

كال  اىل عمق محدد من  انطلقت ودخلت  بأجهزة خاصة  الدولتني مزودة  من 

الدولتني. هذا الحدث وعىل الرغم من انه كان يبدو عمال روتينيا بحتا إال أنه يف 

تلك الفرتة شكل سابقة ال مثيل لها. أوال، ألن الطرفني وفقا عليه بشجاعة وجرأة، 

حتى بدون رؤية نتائج واضحة للمفاوضات. ثانيا، للمرة األوىل منذ عقود قامت 

بالتعاون وحدات من القوات املسلحة يف الدولتني وهي التي اعتادت حتى اآلن 

عىل «رؤية» بعضهام البعض من خالل مشاهد املدافع والبنادق فقط. ونجحت 

التجربة بدون أي شائبة. وبات واضحا سياسيا أن نرش الثقة عىل القطاع الدفاعي 

امر ميكن تطبيقه.

ورسعان ما خرجت املباحثات حول االنفراج العسكري عىل الحدود السوفيتية 

املفاوضات  عن  مستقل  اتجاه  يف  وانفصلت  التسعينيات  مطلع  يف  الصينية 

الحدودية العامة. وأدى ذلك إىل اتفاقيتني معروفتني -حول تدابري تعزيز الثقة 
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حزمة واحدة»، ثانيا – تقدم الوفد السوفيتي قبيل حلول التسعينيات مببادرة 

لتعريف القيادات الحزبية واملدنية يف جمهوريات آسيا الوسطى بالنتائج التي 

تم تحقيقها والعقبات املوجودة وذلك بهدف الحصول عىل مقرتحات جديدة 

ممكنة خالل البحث عن الحلول الوسط.

ويعتقد أن هذه الخطوات لعبت دورها ومكنت الجمهوريات التي تحولت بعد 

انهيار االتحاد السوفيتي، إىل دول – كازاخستان وقريغيزستان وطاجيكستان من 

استيعاب بشكل ايجايب فكرة تشكيل وفد مشرتك للشؤون الحدود مع االتحاد 

املفاوضات  يف  إليها  التوصل  تم  التي  االولية  االتفاقات  عىل  ووافقت  الرويس 

السوفيتية الصينية حول قطاع الحدود يف آسيا الوسطى. وهذه النقطة االخرية 

بقيت تثري التوتر لدى موسكو وبكني ألنه كانت توجد يف كل دولة من دول آسيا 

الوسطى آنذاك قوى صاخبة مؤثرة فرست االستقالل الذي هبط فجأة وبشكل غري 

والقرارات  الحلول  إرث سوفيتي. وهذه  أي  بالنفس عن  للنأي  متوقع كسبب 

للصني  املجاورة  الوسطى  النظر ساعدت وبدون شك جمهوريات آسيا  البعيدة 

وانطالقا من حاجاتها ومهامت تطورها خالل التسعينيات أن تصل اىل حلول مثىل 

مبا يف ذلك لعقدة بامري.

هذه االلية للعالقات بني الدول، كالوفد املشرتك الذي يف إطاره مل يقم اي طرف 

بالضغط عىل االخر او توجيه اللوم له، بل عىل العكس ساعد يف زرع التفاهم 

املشرتك مع النظرة املحرتمة تجاه فردية واستقاللية بعض املسالك املحددة، اثبتت 

وبينت نفسها كوسيلة فعالة ونجاعة يف حل ليس فقط الشؤون الحدودية. لقد 

شجعت هذه اآللية روح وأجواء الزمالة وصقل حدة املناقشات لتحقيق النتائج 

له قيمة توحيدية  ثقافة االجامع وهو ما كان  امللموسة، وشجعت عىل تطوير 

عالية للغاية يف تلك السنوات، والحقا كان له أثر إيجايب يف البعد السيايس األوسع، 

مبا يف ذلك تحفيز ظهور منظمة شنغهاي للتعاون، التي تحتفل يف يونيو 2016 

مبرور 15 عاما عىل ظهورها.
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االمور ضمن الحوار السيايس يف العالقات مع الدول األخرى، واالنزالق نحو الرتويج 

الدعايئ الذي قد يبدو جذابا لتحقيق مصالح محددة عىل املدى القصري ولكنه 

يؤدي اىل طريق مسدود.

ومن الجدير أن نالحظ أنه خالل الحقبة السوفياتية، كان من مواد النقاش والنظر 

الدقيق موضوع مقطع الحدود يف آسيا الوسطى من منغوليا إىل أفغانستان يف 

املفاوضات مع الصني. ويف سنوات قيام هذه الحدود يف النصف الثاين من القرن 

التاسع عرش، كانت هناك حاالت من الرفض القاطع من قبل البالط اإلمرباطوري 

الصيني ملا تم توقيعه من قبل بعض املوظفني املسؤولني عىل نصوص املعاهدات 

واالتفاقات. وكانت الحكومة القيرصية تضطر إىل اعادة النظر فيها بشكل جدي 

طلبا للحلول الوسط (هذا لإلشارة اىل ان بكني مل تكن ضعيفة اإلرادة ومل تخضع 

بشكل شامل وبخنوع لضغوط اآلخرين فيام يتعلق بوضع الحدود).

مقاطع  ترسيم  االحيان  بعض  يف  تم  الوعرة  الجبلية  التضاريس  سواد  وبسبب 

الحدود «بواسطة العني املجردة» وعن طريق «الحدس الجغرايف». وتسبب ذلك يف 

بعض االحيان بظهور تناقضات معقدة، مثل وجود قمتي خان تنغري. وبقي قسم 

الحدود يف منطقة بامري «معلقا» ومل ينظم ضمن العالقات القانونية الدولية. لقد 

تيرس حل مجموعة كبرية من القضايا يف تلك املحادثات ولكن عىل الرغم من ذلك 

بقي العديد مام يسمى «بالنوافذ» أو «الثغرات».

ويجب القول أن النظام الذي كان سائدا يف العهد السوفيتي مل يكن يسمح او 

الجمهوريات، يف حل  او حتى عىل مستوى  املحلية  السلطات  يتضمن مشاركة 

من  وتحسم  تحدد  كانت  املراحل  كل  وخالل  االمور  كل  الحدودية.  القضايا 

القيادة  اىل  تعود  دامئا  االخرية  الكلمة  وكانت  موسكو.  يف  املركزية  السلطة 

االقرار   – أوال  وبصرية،  رؤية  ذا  اليوم  يبدو  السياق  هذا  ويف  العليا.  الحزبية 

بعض  عىل  اتفاق  إىل  التوصل  ملحاولة  املقرتحات  بعض  جواز  بعدم  حينذاك 

«يف  السوفيتية،  الجمهوريات  مختلف  يف  املوجودة  للحدود  الصعبة  االقسام 
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الوثيقة رسميا بغض  القانوين لهذه  بالثبات  الصينية دامئا  الحكومة  اقرت  ولفد 

النظر عن الصفات األخالقية والسياسية التي اطلقت عليها يف الصني.

ولكن من ناحية اخرى جرت يف الصني عادة التذكري باألرايض الكثرية «املفقودة» يف 

القرن التاسع عرش، مبا يف ذلك تحت ضغط السياسة الخارجية لروسيا القيرصية 

التي مارست، كام غريها من الدول الغربية لعبتها يف الرشق األقىص باستخدام 

«نقاط الضعف» لدى الصني يف تلك الفرتة وبسبب سلوك البالط املليك حينذاك. 

ويجري يف كثري من األحيان نرش وعرض خرائط مفرتضة ملمتلكات اإلمرباطورية 

املختلفة. وهناك خرائط مخططات تعكس  السالالت  املقررة يف ظل  والحدود 

االرايض الصينية «املفقودة» لصالح روسيا. وقد صممت هذه املواد لتعكس وتبني 

اإلقليمي  تشكيله  مالمح  حول  الصني  يف  طويلة  فرتة  منذ  املرتسخة  التصورات 

القدمية.  العصور  الصينية منذ  الدولة  بنية  املختلفة يف  القوميات  والتكامل بني 

بالضباب  الحكمة تجاهل أو رفض هذه اآلراء، وإال ستبقى ملفوفة  وليس من 

كان ذلك يف  الصينية، سواء  العقلية  بنية  التحقق من منطق  والغموض عملية 

املسار العلمي األكادميي أو العميل التطبيقي. ولكن ذلك ال يستبعد وجود مسالك 

نقدية تجاه بعض جوانبها املنفصلة.

وبعد قيام جمهورية الصني الشعبية مل تعد مثل هذه الخرائط بالنسبة للسلطة 

الرسمية تلعب دور الحجة إلعالن مطالب اسرتجاع هذه االرايض، فبات من غري 

الالئق اعتبارها كتقديم املطالب االقليمية وتسميتها «بالعدوان الجغرايف». خاصة 

بعد ان قام الطرفان يف معاهدة عام 2001 وعىل شكل التزامات متبادلة، بتحديد 

غياب مطالبات يف مجال االرايض من طرف نحو االخر.

بطريقته  الوطني  التاريخ  ويفرس  يضع  بلد  كل  أن  االنكار  بتاتا  ولكن ال ميكن 

الخاصة، وبالتايل يصدر خرائط تاريخية وفقا لذلك (يكفي مجرد إلقاء نظرة عىل 

غالبية دول الفضاء السوفييتي السابق). ويبدو ذلك يف بعض االحيان كمحاولة 

لتلبية أغراض ومطالب وقتية الطابع ولكن املهم عدم السامح بدخول مثل هذه 
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الرشاكة  لعالقات  االساسية  الركائز  احدى  أن  ثقة  بكل  القول  ميكننا  اليوم 

االسرتاتيجية هي تسوية القضايا الحدودية وترسيم الحدود (تحديدها عىل األرض) 

وعىل امتداد طولها.

ان  اي  االهمية،  غاية  عامل مبديئ يف  النظر  يفلت من حقل  االحيان  يف بعض 

هندسة الحدود الروسية الصينية الحالية تحافظ بدون تغيري عىل تلك املعامل التي 

وضعت قبل 150 عاما وبالذات يف اتفاقية بكني لعام 1860.

قناة  منتصف  اتخذ  عىل   1964 عام  منذ  االتفاق  تم  الجديدة  االتفاقات  يف 

الشحن كخط حدودي عىل األنهار الصالحة للمالحة بدال من املبدأ غري املريح 

املتلخص يف عد االرايض انطالقا من الشواطئ الجذرية كام ورد يف اتفاق بكني 

والذي ووفقا له بقيت غري محددة منبقل الجانبني ملكية الجزر يف مثل هذه 

ذلك  ومع  خاباروفسك.  مدينة  من  بالقرب  يف  تقع  التي  ذلك  يف  مبا  االنهار، 

1860، بقيت  بقيت كل املعامل الرئيسية واملالزم الطبوغرافية املحددة يف عام 

بدون تغيري. وهذا يعني أنه مل تجر خالل املباحثات االخرية أي أحاديث عن أية 

الحدود  خط  يف  ظهرت  التي  املسائل  عىل  اتفقنا  إقليمية.  وتنازالت  خالفات 

القائم وليس املختلف عليه.

ويجب القول ان اتفاق بكني ومثل معاهدة نركينسك لعام 1689 التي تعد أول 

صك قانوين يف تاريخ العالقات الثنائية، املخصص مبا يف ذلك لرتسيم الحدود، اعتمد 

عىل أساس أولوية تقسيم وتوزيع األرايض التابعة، وعىل هذا األساس تتم إقامة 

الحدود. ويف هذا املعنى، قام هذا االتفاق وإىل حد كبري بإلغاء األحكام ذات الصلة 

مبعاهدة نركينسك، عىل الرغم من أنه مل يقل ذلك رصاحة.

وبالفعل ذهبت اىل اإلمرباطورية الروسية أكرث من 1 مليون كلم مربع من االرايض 

يف عام 1860 مبا يف ذلك الجزء الشاميل بأكمله من حوض نهر آمور واقليم برميوري، 

اي األرايض العائدة وفقا لبنود معاهدة نركينسك اىل اإلمرباطورية الصينية. وقام 

اإلمرباطور الصيني بالسامح واالعرتاف مبعاهدة بكني بالكامل.
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املفاوضات. حيث يجري تحديد دقة البحث عن األسلوب الناجع لنقلها بشكل 

مقنع إىل الرشيك مع التحيل بالصرب الالزم لتحقيق نتيجة مقبولة للجميع، مهام 

تطلب ذلك من جهد وقوى ونشاط لتحقيقه.

بعض اآلراء املنفردة للمؤلف، مبا يف ذلك تلك املتعلقة مبوضوع الحدود، تقرتب 

وبشكل مثري إىل إعادة النظر بجدية يف بعض املواقف املبتذلة.

عام الذكرى العرشين للرشاكة االسرتاتيجية بني روسيا والصني هو تاريخ يساعد 

ليس فقط عىل رؤية أفضل عىل أهمية ما تم القيام به، بل ويوفر السبب ملد 

خيوط ربط ليومنا هذا يف العالقات الروسية الصينية.

متانة هندسة الحدود

استغرقت 40 عاما (2004-1964) عملية حل قضايا الحدود يف قسمها الرويس 

وهي املشكلة التي ظهرت بشكل حاد يف العالقات الثنائية يف الستينيات من القرن 

االخذ  التاريخية وخاصة مع  املقاييس  بالكبرية يف  ليست  الفرتة  املايض. وهذه 

باالعتبار أن طول الحدود املشرتكة بني الدولتني يصل اىل 4300 كلم مع تضاريس 

صعبة وكذلك مع االخذ باالعتبار تذبذب اجواء وطابع العالقات بني الدولتني يف 

تلك الفرتة. والحدود دامئااملقياس الدقيق لكل ذلك.

واتفاقات ترسيم الحدود الثالث التي أبرمت يف 1991 و 1994 و 2004، التي 

تتمتع بأعىل قوة قانونية بالنسبة للوثائق االتفاقية، تغطي متاما كل املسائل التي 

كانت تثري الرصاع املتبادل واالتهامات واملواجهات التي كانت وعىل مدى سنوات 

طويلة مادة للمفاوضات املضنية والالزجة يف بعض االحيان.

والحدود الروسية الصينية املخصصة من الناحية القانونية الرسمية للفصل الواضح 

بني أرايض الدولتني، باتت اآلن مبثابة رمز لحسن الجوار، وأخذت تتحول بشكل 

واضح أكرث فأكرث إىل رشيط يربط بني اثنني من القوى الكربى يف العامل وشعوبهام. 
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التسميات واأللقاب التي : «نجح» الجانبان يف إطالقها يف السنوات السابقة. ومع 

الرتاكم الكمي «للخطوات الصغرية» التي حفزت منو براعم الثقة املتبادلة، تحولت 

إقامة  اإلبداعية وحصلت عىل مالمح مراكز  البدائل  اىل  نوعي  تدريجيا بشكل 

تعاون متبادل املنفعة ومعابر تعزيز العالقات يف مختلف املجاالت. مبا يف ذلك 

السياسة الخارجية، حيث اصبحت دورية منذ عام 1984 اللقاءات املثمرة لوزراء 

الخارجية «عىل هامش» جلسات الجمعية العامة لالمم املتحدة يف نيويورك.

وتجدر اإلشارة إىل أنه من املمكن الحصول عىل الفهم املتعمق لكيفية التغلب 

عىل االغرتاب والتحامل والتشكيك وكيف إنشئ إطار للعالقات الروسية الصينية 

من نوع جديد وكيف جرى تصميم وتعزيز نقاط مرجعية لها، كل ذلك ميكن 

الحصول عليه من كتاب الدبلومايس املختص بالشؤون الصينية غ. كريييف «روسيا 

الكتاب غري كبري  الحدود». وظهر هذا  الصني: أوراق مجهولة عن محادثات   –

الحجم واملحدود العدد (700 نسخة) يف صيف 2006 ورسعان ما أصبح موضع 

ليس  وهو  الشكل  بهذا  االن  حتى  مستمرا  االمر  يزال  وال  الباحثني  اهتامم 

باملستغرب.

فإن املؤلف انتقل إىل الدراسات الصينية يف الخمسينيات من القرن املايض وبقي 

وفيا لذلك كل بقية حياته. وكان املذكور ليس فقط شاهدا بل مرر عرب ذاته كل 

«مد» و «جذر» العالقات الثنائية. ولعب هذا الباحث دوره النشيط وامللحوظ يف 

االسرتاتيجية،  الرشاكة  االساس يف  العالقات ويف قضية وضع أحجار  فرتة تطبيع 

مؤديا املهامت الحكومية املكلف بها يف مجال الحل املشرتك لعدد من القضايا 

الحساسة، سواء املوروثة من املايض او املوجهة نحو املستقبل.

ويقدم املؤلف االستعراض الواقائعي لألحداث من زاوية تحليل «املطبخ الداخيل» 

وقام  قيمة وجاذبية خاصتني.  يكتسب  الكتاب  يجعل  ما  الجارية، وهو  لألمور 

املؤلف بتسليط الضوء عىل اللحظات املهمة يف تشكيل املواقف التفاوضيةالرئيسية، 

طاولة  خلف  معقد  متكامل  حوار  اجراء  من  أسهل  ليس  أحيانا  يكون  وهذا 
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املتفائل. ويف مايو 1989 عقد يف بكني لقاء بني ميخائيل غورباتشوف ودنغ شياو 

بينغ حدد إنجاز مرحلة تطبيع العالقات ونقلها إىل مسار الحركة املطردة الواثقة 

السوفيتي  االتحاد  اندثار  الرغم من  املايض إىل املستقبل. وعىل  االمام، من  اىل 

وغيابه عن الساحة الدولية يف ديسمرب 1991 مل تتجمد دينامية هذه العملية. 

وميكن القول إن تشكيل الدولة الروسية املستقلة الجديدة أعطى للعملية زخام 

وألوانا جديدة.

ويف أبريل 1996 توجه الرئيس الرويس بوريس يلتسني يف زيارة اىل الصني واعترب 

خالل الطياران ان الوقت قد حان لتوصيف مستوى ونوعية العالقات الروسية 

الصينية بشكل خاص. وهكذا ولدت صيغة الرشاكة االسرتاتيجية املفعمة بالثقة 

املتجهة نحو القرن الحادي والعرشين. لقد تم إرسال العرض عىل عجل من عىل 

منت الطائرة الرئاسية عرب موسكو إىل بكني، وعىل الفور القى الدعم من القيادة 

الصينية. ألول مرة دخلت هذه الصيغة يف القاموس السيايس للبلدين، وباتت عىل 

مدى السنوات العرشين التالية تحدد بدقة واتزان شكل العالقات الثنائية الجديل 

املتحرك وليس التحالفي. وتم يف عهد الرئيس فالدميري بوتني يف عام 2001 التوقيع 

عىل معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار التي عززت وثبتت منطق التفاعل 

ووسعت آفاق التعاون وجعلتها شاملة ووضعت عالمات االسرتشاد لتطويرها البناء 

عىل املدى الطويل جدا. وميكن تلخيص موقف قادة بكني بالعبارة التالية: «دامئا 

أصدقاء، ولن نكون اعداء قط».

إن العالقات الحديثة بني روسيا والصني متتلك حجام ضخام فعال وهي غنية بتنوع 

الوسائل واألدوات وتجسيد رائع لسلسلة الجهود املنسقة الهادفة. والجس الحذر 

للنوايا وسرب اإلمكانيات الكامنة إلحراز التقدم ولو غري الكبري يف بداية الثامنينيات 

من القرن املايض، تلقى بشكل تدريجي طابع االستجابة املدوي. ويف البداية كانت 

الحواجز  فيها  أثرت  اذ  السامة  الشوائب  بسبب  تنكبح  املتبادلة  الفعل  ردود 

العقول عىل شكل مخاوف وصور منطية مفتعلة، وظهرت عواقب  املرتسخة يف 
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الرشاكة االسرتاتيجية الروسية الصينية 
املفعمة بالثقة:

صيغة القرن الحادي والعرشين

فيتايل فوروبيوف
كبري املختصني العلميني يف مركز دراسة رشق آسيا ومنظمة 

شنغهاي للتعاون بجامعة موسكو الحكومية للعالقات الدولية 
التابعة لوزارة الخارجية الروسية، سفري مفوض فوق العادة

vorobev@mgimo.ru

تم اعتامد عام 1976 مبثابة نهاية عرش سنوات مضطربة من «الثورة الثقافية» يف 

واملخرج  املبادر  تونغ،  ماو تيس  تويف  العام،  ذلك  أوائل سبتمرب من  الصني. يف 

االسايس لهذا العمل الجامهريي الذي اصاب بصدمة شديدة املجتمع الصيني كله. 

املروجني  اكرث  من  املكونة  األربعة»  «عصابة  عىل  القبض  ألقي  شهر،  وبعد 

الهدوء  وأخذ  املتطرفة.  اليسارية  االيديولوجية  لتطبيق  املتحمسني  العقائديني 

الذي  التفكري هناك بالطريق  البالد بشكل تدريجي وبدأ  والسكينة ينترشان يف 

يجب السري عليه الحقا وكيف يجب تقديم الذات عىل الساحة الدولية بشكل 

يجلب الفائدة واملنفعة.

الجمود وهو ما جعل  الصينية حينذاك يف غاية  السوفيتية  العالقات  لقد بدت 

الكثريين يعتقدون أن عملية إعادة الدفء لها ستكون شبه مستحيلة. لكن وكام 

وعندما  كالهام  الرضر  يصيب  اثنان،  يتشاجر  «عندما  الصينية:  الحكمة  تقول 

لدى  فعلية  حيوية  حاجات  هناك  كانت  عليهام».  الفائدة  تعم  اثنان  يتعاون 

االتجاه  يف  االحداث  سري  دفعت  وهي  جوارهام  بعامل  طبعا  تغذت  الدولتني 
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سريغي ريابكوف: نحن بحاجة إىل إزالة الحواجز يف التجارة وليس فقط يف مجال 

األسعار والجامرك. ويجب تنويع الصادرات والواردات، عىل الرغم من التقلبات يف 

العمالت. وتعطي االتصاالت والعالقات املبارشة بني ممثيل قطاع  أسعار رصف 

األعامل والبزنس، النتائج الكثرية. نعمل يف الوقت الراهن حول سلسلة من األفكار 

الصناعات  مثل  العالية،  التكنولوجيا  التعاون يف مجاالت  ذلك  مبا يف  الجديدة، 

الدوائية والتكنولوجيا الحيوية. وبحلول نهاية العام، سيتم إطالق هذه املشاريع. 

وسرتون أن العالقات مع أمريكا الالتينية، ستظهر ليس فقط ألوان جديدة بل 

ونوعية جديدة.

كلامت البحث: العالقات الروسية األمريكية، الحملة االنتخابية األمريكية، دونالد 

ترامب، هيالري كلينتون، العوملة، بريكس، أمريكا الالتينية.

Международная

ЖИЗНЬ



العالقات الثنائية

43

Digest 2016

االحداث السياسية الدولية

أرمني اوغانيسيان: أنت كنائب الوزير الذي يرشف عىل عمل الوزارة يف 

منطقة أمريكا الالتينية، مبا يف ذلك بلدان مجموعة بريكس، قل لقرائنا ما 

هي الخطوات الرئيسية التي ستتحذ ملواصلة تعزيز بريكس؟

سريغي ريابكوف: هذا الشكل من التعاون يجب أن يتجسم يف إجراءات ملموسة، 

يف العمل. ويف اطار مرشوعنا ا لرائد – بنك بريكس الجديد للتنمية – متت مؤخرا 

املوافقة عىل متويل تطوير الطاقة الكهرومائية الصغرية يف كاريليا. وهذا العمل 

مهم ويدل بواسطة أية أمور وأعامل سيتم دعم وترسيخ بريكس.

يف املجال السيايس عىل جدول األعامل توسيع موضوعات عملنا. ونحن نتعاون 

بشكل وثيق يف هذا الصدد مع الهند التي ترأس املجموعة حاليا. وأعتقد أن قمة 

غوا يف اكتوبر ستظهر أن بريكستتقوى وتتقدم اىل االمام باستمرار.

أرمني اوغانيسيان: ما هو رأيك يف مستقبل التعاون بني روسيا وكوبا؟

رسغي ريابكوف: مؤخرا احتفل فيدل كاسرتو بعيد ميالده التسعني، وهذا تذكري 

بالطريق املجيد الذي قطعته الدولتان يف السنوات التي تلت الثورة يف كوبا. وعىل 

الطريق حاليا مشاريع كربى يف قطاعي الصلب والطاقة. ولدينا اتصاالت سياسية 

القيادة الكوبية، بزعامة راؤول كاسرتو  ذات كثافة وانتاجية عالية جدا. وتنفذ 

والقائد فيدل سياسة حكيمة، منحت روسيا يف اطارها دورا خاصا وحرصيا جدا. 

ونحن ممتنون لهم عىل ذلك، ونحاول الرد عىل ذلك بشكل بناء ايضا.

أرمني اوغانيسيان: ماذا يجب أن نفعل ليك ال نشعر بوجود تراجع وخمول 

يف العالقات االقتصادية التجارية مع أمريكا الالتينية كام يجري اآلن، بل 

ليك يحدث ارتفاع وتقدم يف هذا املجال؟
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خالل اجتامع السفراء واملمثلني الدامئني لروسيا االتحادية مؤخرا، نحن ال نسمح 

بجرنا نحو مواجهة وسباق تسلح جديد.

مبثابة  الناتو  جانب  من  يعد  ذلك  كل  هل  ولكن  اوغانيسيان:  أرمني 

االستعداد للحرب أو محاولة لتخويف روسيا، ليك تقدم تنازالت سياسية 

خارجية ورمبا حتى تنازالت سياسية داخلية؟

فهو  يجري  ما  أما  تحدث.  لن  الحرب  بأن  مقتنع  أنا  ريابكوف:  سريغي 

 » أخرى  ومحاولة  الغربيني،  جانب  من  املعتادة  اللعبة  العضالت،  استعراض 

الحدود  املتواجدين عىل  أولئك  إلرضاء  ومحاولة  مكانها».  روسيا  تعرف  ليك 

الصعبة يف  الفرتة  الذين يرغبون ويف هذه  للناتو،  الرشقية والشاملية الرشقية 

العالقات بني روسيا والغرب أن يحققوا مآربه الضيقة، ويحصلوا لنفسهم عىل 

وتشييد  األخرى  الدول  لجيوش  أكرب  مادي  تواجد  املكافآت عىل شكل  بعض 

مبا  التشبث  املذكورة  الدول  يف  الساسة  يحاول  ذلك.  وغري  محددة  مرافق 

مع  الغريب»،  الجذر   » مع  أقوى  رابط  ولناخبيهم  ألنفسهم  لضامن  يجري 

«جذور املجتمع الغريب.»

وعىل الرغم من كل ذلك ال يوجد أي أسس لوقوع نزاع واسع النطاق، إال أين ال بد 

أن أقول أنه يوجد خطر متزايد للحوادث غري املقصودة. ومل يكن محض صدفة رد 

فعلنا االيجايب عىل مبادرة من رئيس فنلندا ساويل نينيستو، واعلن الرئيس فالدميري 

بوتني يف حديث مع نظريه الفنلندي عن تأييده لهذا االقرتاح. من الرضوري النظر 

العسكرية فوق بحر  الطائرات  أمانا لتحليق  لتنظيم أكرث  القيام به  يف ما ميكن 

البلطيق. لقد نقلنا أفكارنا إىل دول الناتو. ودار الحديث عن هذا االمر يف اجتامع 

يوليو ملجلس روسيا-الناتو. نحن يف انتظار الرد. نحن مهتمون ومعنيون لزيادة 

القدرة عىل التكهن.
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األمن  يتعلق مبسائل  فيام  الدول وخاصة  نهج هذه  الواقع، يف  الخط، يف  هذا 

الصلب، واألمن العسكري. وهذا أمر مؤسف.

وفيام يتعلق بااللتزامات الواردة يف الوثيقة التأسيسية، حول عدم نرش قوات 

قتالية كبرية يف أرايض دول الناتو الجديدة عىل أساس دائم، أود التذكري بأننا 

ماذا يدخل  تفاهم متبادل حول  إىل  التوصل  الناتو  عرضنا مرات عديدة عىل 

بالذات يف مفهوم ومصطلح «القوات املقاتلة الكبرية». قلنا وقتها أن مستوى 

لواء رمبا يتناسب مع هذا التعريف العام. ولكن أعضاء الناتو مل يقبلوا ذلك. 

ماكر  لفظي  غالف  يغلفها  التي  االستعدادات  هذه  ومستوى  مدى  نرى  اآلن 

مثل  ولكن  دائم.  أساس  ليس عىل  التمركز  هذا  أن  مثال،  يزعمون،  ومخادع. 

الوجود املستمر، ألن دوران يعني أن عددا  التناوب، يف رأينا، أسوأ من  هذا 

«باستيعاب  يقوم  البلدان  مختلف  من  والوحدات  القوات  من  بكثري  أكرب 

ويتعلم  العملياتية»  االحية  من  عليها  و»يعتاد  املناطق  هذه  واالعتياد» عىل 

كيف ميكن العمل هناك. ويف املحصلة نرى أن دول الناتو تنتهك بشكل واضح 

وتحاول خالل  األساسية،  الوثيقة  يف  عليها  املنصوص  االلتزامات  فيه،  لبس  ال 

ذلك إثبات العكس.

أرمني اوغانيسيان: وما هو رد فعلنا عىل ذلك؟

سريغي ريابكوف: ردنا هادئ وعميل ونحن ال نحاول تهويل الخلفية السياسية 

العامة. وباملعنى الدقيق للكلمة، ال يجوز توقع اي يشء اخر من جانب قيادة 

الناتو الحالية. ولكننا يف التخطيط العسكري نأخذ يف االعتبار ما يحدث. لألسف، 

الوضع يف االتجاه االسرتاتيجي الغريب وبعد فرتة طويلة من الهدوء النسبي وعدم 

نخرج  ذلك  كل  ومن  األسوأ.  نحو  يتحول  جديد  من  بدأ  للقلق،  سبب  وجود 

باستنتاجات معينة. يف الوقت نفسه، وكام قال الرئييس فالدمير بوتني يف كلمته 
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املناطق واألقاليم. ولذلك بالنسبة لنا يبقى واضحا وال ميكن التشكيك به القول إن 

بنصب  يقومون  بالذات  العسكرية وحولنا  بالذات تقرتب قدراتهم  نحو روسيا 

القواعد ويطورون نظام الدفاع املضاد للصواريخ. وطرح األمر بهذا الشكل ليس 

فقط محق، بل يعد الصياغة الوحيدة املمكنة للقضية، إذا كنت تهتم فعال بأمنك 

الذايت. هذا هو رأينا، وال يجوز» تجاهله وإلغاؤه».

أرمني اوغانيسيان: أرغب بتذكر الوثيقة املوقعة من قبل روسيا والناتو 

والتعاون  املتبادلة  العالقات  التأسيسية حول  الوثيقة   –  1997 مايو  يف 

لهجة  كل  األطليس.  ومنظمة حلف شامل  االتحادية  روسيا  بني  واألمن 

وثيقة. هل ميكن  اقامة عالقات رشاكة  نحو  تدفع  كانت  الوثيقة  هذه 

املنصوص  واألحكام  البنود  عن  وابتعد  تراجع  الناتو  أن  عن  الحديث 

عليها يف هذه الوثيقة؟

وارسو  الناتو يف  انعقاد قمة  نعم. وعالوة عىل ذلك، عشية  ريابكوف:  سريغي 

وكذلك خالل هذه الفعالية ظهرت دعوات من بعض جرياننا للتخيل رسميا عن 

الوثيقة التأسيسية. أي أنهم رغبوا يف أن يعلن حلف شامل األطليس من جانب 

واحد أن الوثيقة مل تعد سارية املفعول. نريد القول لهم «شكرا عىل الرصاحة 

والنزاهة». فنحن ال نشك يف أن هدف حكومات هذه الدول هو الدفع املقصود 

واملتعمد والواعي لعالقات الغرب والناتو مع روسيا نحو األسوأ.

يف احدى الفرتات عندما كانت دول رشق ووسط أوروبا متر عرب مرحلة التحضري 

لالنضامم اىل الناتو قال لنا األعضاء القدماء يف الناتو إنه يجب االنتظار، ستنضم 

هذه الدول اىل الحلف وعند ذلك كل يشء سيكون عىل ما يرام، وستتغري مواقف 

هذه الدول تجاهنا وستصبح طبيعية وهادئة. ولكننا نرى العكس – حقن التوتر 

والرفض للسياسة الروسية ولروسيا نفسها كدولة مجاورة فام بالك كرشيك. ويظهر 
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عاش الروس والناطقون بالروسية فيها منذ زمن سحيق وعىل مدى قرون وال 

الفضاء  عمق  يف  هذا  ويحدث  الروسية.  باللغة  الناطقون  وكذلك  يزالون، 

األورايس، حيث عىل مدى قرون عديدة تشابكت العالقات األرسية إىل حد أنه 

مل يعد من املمكن معه أن نفهم أصول هذا وذاك ومن اية أقاليم قدموا ومن 

عقد زواجه عىل من وهلم جرا.

ويف الوقت نفسه، عندما نرى املدمرة من فئة «إيريل بورك» املزودة بصواريخ 

نوع  من  هجومية  وصواريخ  كروز  وصواريخ  للصواريخ  مضادة  اعرتاضية 

«توماهوك» متوسطة املدى، وهي عىل بعد 30 ميال بحريا من كالينينغراد، أو 

عندما شاهدنا مؤخرا يف إطار املناورات الدورية «يس بريز» مجموعة كاملة من 

أوديسا،  ميناء  يف  األمريكية  للبحرية  تابعة  ضخمة  سفن  بقيادة  الناتو  سفن 

وعندما نرى أنه عىل مسافة 10-7 دقائق من التحليق حتى بطرسبورغ، تتمركز 

أحدث املقاتالت التابعة لدول الناتو، يظهر السؤال: هل «روسيا العدوانية» هي 

التي دعتهم جميعا ليتمركزوا عىل هذه املسافات القريبة؟ أم نحن الذين قمنا 

بيشء ما مشابها عىل بعد 30 ميال من القاعدة البحرية األمريكية يف نورفولك، 

أو قمنا بنرش طائراتنا الحربية عىل مسافة 5 دقائق تحليق حتى لونغ آيالند يف 

والية نيويورك؟

هنا الحديث ليس حتى عن ازدواجية املعايري والكيل مبكيالني... عندما ال ميكن 

انتزاع التفكري باملركزية واالستثنائية للناتو ولألمريكان من أذهان أولئك الذين عىل 

«الجانب اآلخر»، وشعورهم الفطري عىل أن «مركز الدنيا» هو الحضارة الغربية ال 

غري، يبدأ املرء بالتفكري واإلدراك كيف وصلت بهم األمور إىل الزعم بأن روسيا هي 

«التي تقرتب من حدود الناتو».

حينذاك تظهر الرغبة بسؤال االسرتاتيجيني من الناتو املعتدين بأنفسهم: إذا كان 

هناك مركزية للناتو، ملاذا تنكرون حقنا يف «مركزية روسيا». هذا كاإلسقاط عىل 

مجسم الكرة االرضية. من النظر عرب زوايا مختلفة من املركز، تشاهد مختلف 
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االقرتاب  ونشهد  نالحظ  نحن  روسيا.  جانب  من  ألوروبا  تهديد  بوجود 

يف  وخاصة  روسيا،  حدود  نحو  األطليس  شامل  حلف  لقوات  املستمر 

جمهوريات البلطيق. ونشعر بالضغط من اتجاه البحر األسود. هل تعتقد 

أن هذا ليس سوى استعراض للقوة، أو هناك خطر اندالع الحرب التي لن 

تكون مجرد «باردة»؟

الوجود  زيادة  املعروفة يف مجال  القرارات  إىل  بقلق  نظرنا  ريابكوف:  سريغي 

الدائم  النرش  مبثابة  يعترب  األمر  واقع  للتدوير وهو يف  القابل  للناتو  العسكري 

لقوات من بعض دول الناتو يف املنطقة املجاورة مبارشة لحدودنا – يف ليتوانيا 

كتائب  أربع  يقترص عىل  ال  االمر  أن  أقول  أن  وأود  وبولندا.  واستونيا  والتفيا 

ضامن  املقبلة  القريبة  السنوات  يف  أوروبا  يف  سيتم  بل  الجنسيات.  متعددة 

التخزين االمامي الليات ومعدات عدة ألوية برية مؤللة من الجيش األمرييك. 

التي  الجوية  املجموعة  وتعزيز  قيادية  بنى  إقامة  تجري  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

البلطيق.  دول  فوق  ذلك  يف  مبا  الجوي،  املجال  يف  بدوريات  طائراتها  ستقوم 

وتتدرب القوات البحرية لدول الناتو، وفقا ملالحظاتنا، اكرث من اي وقت مىض عرب 

من  بكثري  أقرب  تقع  التي  واملناطق  األحواض  يف  القتالية  والدوريات  املناوبة 

الحدود الروسية من أي وقت مىض. وتزداد أيضا كثافة مناورات وتدريبات دول 

الناتو ويبدو حجمها كبريا جدا.

شامل  حلف  لقمة  الختامي  البيان  بحشو  (قاموا  لنا  اإليحاء  يحاولون  انهم 

األطليس يف وارسو «بالعبارات الرهيبة») بأن كل هذا يأيت كرد عىل «السلوك 

يف  لالنفصاليني»  «دعمها  الخصوص  وجه  وعىل  روسيا  جانب  من  العدواين» 

من  تامة  حرية  يف  وبرصاحة  وإننا  جرا.  وهلم  أوكرانيا  من  الرشقي  الجنوب 

تعبري  (أما  دونباس  يف  املقاومة  رجال  ترصفات  فأن  هذه.  الناتو»  «عجائب 

منطقة  يف  تجري  بينهم)  فيام  باستخدامه  الناتو  أعضاء  فليقم  «االنفصاليني» 
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االنقالبية  املحاوالت  رشعية  بعدم  لالعرتاف  الدولية  الجهود  طليعة  يف  تسري 

للدستور. حول هذا املوضوع قدمنا ونقدم مقرتحات ملموسة لألمم  املناهضة 

كوسيلة  االنقالبات  لرفض  لوضع مذهب  دؤوب  بشكل  نعمل  ونحن  املتحدة. 

لتغيري الحكومات والسلطات وذلك من وجهة النظر السياسية والقانونية. هذه 

مسألة يف غاية التعقيد وترتافق بجدل قوي عىل الساحات الدولية. ومع ذلك، 

نحن نتمسك بهذا الخط، ألننا نرى مدى انتشار عدم االستقرار الخطري يف العامل. 

ومع االسرتشاد بهذا النهج واالعتامد عليه، قمنا ببناء املوقف تجاه تركيا يف تلك 

اللحظة الصعبة التي وجدت نفسها فيها.

أرمني اوغانيسيان: لو مل يقم رجب طيب اردوغان بتقديم االعتذار عىل 

إسقاط الطائرة الروسية، هل كنا عىل الرغم من ذلك سندعم السلطات 

الرسمية الرتكية؟

سريغي ريابكوف: انا اقول لكم – نعم. وباإلضافة إىل ذلك، نحن نرحب بالخطوات 

التي اتخذها رجب طيب ارودغان وكل القيادة الرتكية يف اتجاه تطبيع العالقات 

الثنائية. باملعنى الحقيقي واملبارش للكالم، قمنا بدون تضييع أي يوم بالسري عىل 

طريق استعادة العالقات. ال شك يف أن دول متجاورة مثل روسيا وتركيا، لها تأثري 

عىل العديد من العمليات ال ميكنها ببساطة أن تفوت الفرصة لبناء عالقة إيجابية. 

العام املايض، قامت ببعض  التي وقعت يف  الواضح أن أنقرة وبعد املأساة  من 

االستنتاجات. ونحن نرحب بذلك ونأمل أن تطوير العالقات سيستمر يف الفرتة 

املقبلة.

أرمني اوغانيسيان: قام الناتو عرب مناورات «اناكوندا» باستعراض القدرة 

عىل تركيز قوة عسكرية كبرية عىل حدود روسيا. ويربر الناتو ترصفاته هذه 
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يف  ذلك  كان  الناس، سواء  فيها  يعيش  التي  الثقافية  البيئة  عن  النظر  وبغض 

فرضه  فأكرث  اكرث  ويجري  كهدف  أعالنه  تم  الذي  الثقافات،  متعدد  مجتمع 

بشكل قرسي من قبل السياسيني يف الغرب، أو يف مجتمع أحادي تقليدي أكرث 

أو حتى يف املجتمع القديم الذي عفا عنه الزمن، تجري عمليات التشوه عىل 

الرغم من ان الدين علم البرش وعىل مدى قرون رمز السلوك اليومي املفعم 

باملسؤولية واألفكار اإلنسانية، التي وكام بدا توغلت يف مسام الحضارات. ومع 

يوجد  وهنا  واملزعجة.  املأساوية  لالأحداث  مسلسل  تكرار  نرى  فإننا  ذلك، 

سبب يدعو ليس فقط للنقاش والجدل. هذا عبارة عن تذكري قوي وكرضبة يف 

السياسية  الجهود  توحيدا  من  بد  ال  أخري  و  األوان  حان  أنه  تذكرنا  الناقوس 

وباء  اندالع  لكبح   – واالمن  القوة  مجال  ويف  واملادية،  الفكرية   – واملوارد 

الكراهية والعنف.

أرمني اوغانيسيان: يف الفرتة االخرية نشهد برودا يف العالقات بني الواليات 

املتحدة وتركيا يتجىل يف أشكال وجوانب مختلفة. عىل هذه الخلفية، يظهر 

سؤال: هل ميكن اعتبار محاولة انقالب يف تركيا كنوع من مكائد بعض 

القوى الخارجية أو إنها أوحت بها؟

سريغي ريابكوف: من الصعب القول، وال أرغب بالغوص يف تكهنات ومزاودات ال 

الرئييس  السبب  املرة  كانت يف هذه  الداخلية  الضواغط  أن  أعتقد  لها.  اساس 

واألسايس. ونحن نرى يف نفس الوقت كم من املسائل الجدية ظهرت يف فرتة ما 

بعد فشل محاولة انقالب.

لقد وقفت روسيا، كام تعلمون، من البداية بدون تردد، بشكل مطرد وال تزال عىل 

منصة دعم السلطة الرشعية يف البالد. وقمنا مرارا وتكرارا باإلعالن عن ذلك. متوقا 

بعض التعليقات الساخرة، أشري إىل أن ذلك مل يكن موقفا آنيا من جانبنا، فروسيا 
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ليس من الرضورة ان يرتافق ذلك بارتداء الجوارب. نحن نتحدث عن ذلك ألن 

«موضة العنف» اخذت تنترش.

أعتقد أحيانا أن املجانني أو أنصاف املجانني الكثريين العدد اليوم أعمتهم االفكار 

الفائقة ولذلك تراهم يرتدون « حزام الشهيد» او يجلسون خلف عجلة القيادة 

لسحق وقتل السائحني عىل الكورنيش ويركضون بالسكاكني يف أماكن غري متوقعة، 

سواء كان ذلك مؤسسة لذوي االحتياجات الخاصة يف اليابان أو القطار بافاريا 

ما.  اىل االخر بطريقة  تنتقل من أحدهم  وهلم جرا وهكذا دواليك. والعدوى 

وكلهم بوعي أو بغري وعي يتبعون العقيدة التي صاغها فيودور دوستويفسيك يف 

رواية «الجرمية والعقاب» لبطله روديون راسكولينكوف: «هل أنا مخلوق يرتجف 

أو لدي الحق أليس كذلك؟» الحق يف ماذا؟ يف لو أين كنت أحمل بيدي «الراية 

االفرتاضية» ألحد الديانات العاملية، فيجب ترسيخها بدون شك يف كل مكان وحتى 

لو تطلب األمر هدر دماء االخرين؟ أو الحق يف « تطهري» األمة التي انتمي لها من 

كل من ال يتوافق مع بعض قوانني لرشائع تم زرعه، مثال،ا يف رأس بريفيك، وال 

تزال حتى االن ترافقه يف السجن.

ومن جانبي ال أؤكد عىل أن الرد عىل هذا السؤال يجب أن يكون حتام مطابقا 

لذلك الذي طرحه دوستويفسيك نفسه، والقائل: من دون الله يف النفوس «كل 

يشء مباح» وروديا (روديون) سيقوم حتام بقتل العجوز املرابية بالفأس. لست 

متأكدا حقا يف وجود هذا االرتباط املتبادل ولكني معجب جدا بالتقديم العبقري 

لهذه الفكرة الرئيسية يف الرواية العظيمة. ومن الواضح أنه بالنسبة للكثريين، 

حتمية االمر املطلق لدى كانط مل تعد حتمية جدا والغالبية العظمى من الذين 

يجلسون طوال اليوم يف «الفيسبوك» و»واتس اب» مل يسمعوا قط بهذه الحتمية 

واالمر املطلق. لقد امنحت وانقطعت املعايري األخالقية، والقيود األخالقية إىل حد 

كبري ومتت ازالة الفرامل والكوابح الهامة وهو ما يثري القلق يف الكثري من االحيان. 

وأعتقد أن هذا هو احد اآلثار السلبية للعوملة.
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القيود الداخلية - وانا هنا أعطي تفسريايت الخاصة ملا يجري - القيود التي يدعون 

أنها متنع من عرض املعارضة السورية علنا. هذه املعارضة، وفقا لهم، يجب أن 

متثل قوة ميكنها عند الرضورة توجيه رضبة جديدة ضد الحكومة يف دمشق. وهذا 

العملية  نؤيد  جميعا  «نحن  حول  األمريكيني  جانب  من  الحديث  أن  يعني 

السياسية»، وهو حديث يكررونه كثريا، يثري الشك القوي لدي. عىل أرض الواقع 

ترى األمر مغايرا متاما.

أرمني اوغانيسيان: تجري الكثري من االحداث الدرامية املثرية حولنا وهو ما 

يثري الشك ويخلق التفكري يف أن غالبية األزمات لها جذور سببية موحدة 

وعميقة. هل توافق معي عىل أن العامل وبسبب العوملة بات شديد الرتابط 

مبا يشبه كثريا «تأثري الفراشة» يف الواقع؟

سريغي ريابكوف: العامل فعال بات مرتابطا جدا. وال ارغب بتحوله إىل «أحادي 

اللون» وبان تعرض قنوات التلفيزين نفس رشائط الفيديو، لو كانت التعليقات 

الصينية  القناة  أو  اليوم»  او «روسيا  او «الجزيرة»  ان»  ان  الصادرة عن «يس 

«CCTV» مختلفة لنفس الحدث. وال أود أن يشاهد الناس، من سبيتسبريجني 

اىل بونتا اريناس يف أقىص جنوب تشييل، نفس األفالم، ياصطادوا نفس البوكيمون. 

الشبكات  التي تنترش يف  الغامضة  الصور  املائعة وبعض  ولكن نرى أن األفكار 

االجتامعية، وبعض مظاهر املوضة، تنترش مثل «األنفلونزا اإلسبانية»، يف جميع 

أية  اإلنسانية، لألسف،  الفور. وال توجد لدى  العامل برسعة هائلة وعىل  أنحاء 

أنواع من الرتياق، واملضادات الحيوية، او حتى اقنعة بسيطة للوقاية من البدع 

املثرية للشكوك واالبتعاد عنها، إذا كان العقل ال يزال موجودا. وطبعا مل يكن من 

لوشم  العارم  الحب  اقترص عىل  األمر  أن  لو  ذلك  كل  الحديث عن  الرضوري 

جميع انحاء الجسم أو امليش يف حذاء يجب أن يكون حرصا بنعال بيضاء ولكن 
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باالستمرارية والثبات). يعلنون االسد مبثابة الدكتاتور ويغضون النظر عن 

رجب طيب اردوغان الذي وعىل األغلب سيعيد حكم االعدام اىل تركيا. هل 

من املمكن إيجاد حل للمشكلة السورية مع بقاء األسد يف املجال السيايس؟

سريغي ريابكوف: لسوء الحظ، ال بد يل أن أشري إىل أن فكرة «مستقبل سوريا مع 

بقاء األسد ال يجوز تصوره»، مل تختف بعد. وهم يواصلون التأكيد أنه من الصعب 

جدا مع األسد حتى حل قضية ما يسمى املرحلة االنتقالية. ولكن هنا نحن نختلف 

عن  نتحدث  نحن  فقط.  املوقف  يف  وليس  باملصطلحات،  حتى  األمريكيني  مع 

العملية السياسية، ألن «الفرتة االنتقالية» أمر يلفه الغموض وهو يضيف عدم 

اليقني، و ال يشجع عىل ما ندعو له، أي إىل البحث عن حلول عىل اساس االتفاقات 

الطوعية بني القوى الرئيسية يف سوريا الحديثة.

يقولون لنا: «كلام طال امد الرصاع، قل احتامل أن يتفق السوريون فيام بينهم». 

ونحن نقول : «أويك، ولكن ما الذي قمتم به من جانبكم ليك ينتهي هذا الرصاع يف 

أقرب وقت ممكن؟». عىل سبيل املثال، يف فرباير املايض، تلقينا الوعد بأن يتم 

تنفيذ فعاليات حقيقية تسمح برؤية أين يتواجد االرهابيون من الجامعتني اللتني 

ورد ذكرهام أعاله وأين تتواجد الفصائل املستعدة لالنضامم إىل وقف األعامل 

العدائية واملشاركة يف استمرار العملية السياسية، اي مستعدة للتفاوض. ال منلك 

وبريطانيا  املتحدة  الواليات  لدى  املتوفر  بالقدر  األسد  عن خصوم  املعلومات 

والعربية السعودية وقطر والدول االخرى الداخلة يف التحالف املعادي لداعش 

الذي تقوده الواليات املتحدة. مبا يف ذلك تركيا. إذن قدموا لنا املعطيات عن من 

بل  أوثقر  بشكل  معكم  نحن  سنتعاون  وحينذاك  معهم  وتتواصلون  تتعاملون 

األمريكيني،  زمالئنا  يا  أقل  أسباب  لديكم  وستكون  ترصفاتنا.  معكم  وسننسق 

التهامنا بأننا نفعل شيئا ما ليس كام يجب. ولكن ال يشء يحدث من هذا القبيل. 

.ال يزودوننا باملعلومات. ماذا يعني ذلك؟ يعني فقط أنه توجد يف واشنطن بعض 
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ومقدمات إضافية ليك تتمكن املعارضة املعتدلة من البدء باملفاوضات الحقيقية 

املبارشة ومواصلة املشاركة يف تلك العملية التي يقوم دي ميستورا بتنسيقها.

تسلسل  ولديها  قليال  مختلف  بنهج  املتحدة  الواليات  تتمسك  لألسف،  ولكن 

مختلف لألولويات. املهم لواشنطن أن منتنع نحن ودمشق عن فعل أي يشء ميكنه 

الحالية يف  الرشعية  الحكومة  أن يساعد يف تعزيز موقف  األمرييك  الفهم  وفق 

سوريا، مبا يف ذلك يف الرصاع مع املعارضة. يرص األمريكيون، حسب رأيي، عىل 

فالعساكرة يف  متوازن.  غري  وبشكل  واحد  من جانب  النار  نظام وقف  تطبيق 

واشنطن يرغبون يف تقييد قوات الحكومة السورية إىل حد كبري ببنود االتفاقات 

الروسية األمريكية. هذا، بطبيعة الحال، غري مقبول بالنسبة لنا.

وطبعا ال يزال هناك اختالف يف الرأي بشأن الدور املستقبيل لبشار األسد. ولذلك 

عندما كان جون كريي يف موسكو، جرت «لعبة شد الحبل» بهذه القوة واملدة 

ما  أمور  االتفاق عىل  تم  ذلك  بأسامئها. رغم  األشياء  الطويلة – دعونا نسمي 

وتحقق تقدم ولو ببطء. واللقاء التايل بني الفروف وكريي يف فينتيان «عىل هامش» 

ويواصل  االستقرار يف سوريا.  تحقيق  نحو  يعد خطوة جديدة  آسيان  فعاليات 

العسكريون العمل املكثف وهم عىل اتصال مبارش.

ونالحظ أنه من املهم جدا بالنسبة لإلدارة األمريكية، بغض النظر عن الفرتة التي 

بقيت لها يف السلطة، تحقيقالتقدم الالزم لها يف سورية ويف أوكرانيا، وميكن ان 

إرثا  القضايا االخرى. وتعتقد واشنطن أن ذلك سيكون  يشمل ذلك أيضا بعض 

إيجابيا يرتكه أوباما، والجل تحقيق ذلك يعمل بنشاط كبري وزير الخارجية الحايل. 

ونحن من جانبنا نروج ألولوياتنا ولحامية مصالحنا.

أرمني اوغانيسيان: ال يزال الغرب عند موقفه املتصلب بشأن مصري بشار 

لقد  (وباملناسبة،  دعمه  عن  روسيا  تتخىل  بأن  الغربيون  يطالب  األسد. 

يتسم  ال  الغريب  املوقف  أن  األوروبيني  الصحفيني  بعض  من  سمعت 
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والخارجية األمريكية – ال ترد لسوء الحظ عىل عدد متزايد من القضايا واألسئلة 

املتعلقة وقبل كل يشء بوضع وآفاق تطور املجتمع األمرييك نفسه غري املستقر يف 

الوقت الحايل. ويف ذلك بالذات يكمن جذر منو املزاج االحتجاجي لدى الناخبني يف 

الواليات املتحدة. وتبقى روسيا هنا أكرث «وراء الكواليس». ولكن دعونا نرى كيف 

سيبدو كل ذلك الحقا.

أرمني اوغانيسيان: هناك رأي مفاده أنه ال داع لتوقع أية أخبار هامة يف 

العالقات الروسية االمريكية قبل انتخاب الرئيس األمرييك الجديد. ولكن 

يصل فجأة اىل موسكو وزير الخارجية جون كريي ويجري ساعات طويلة 

من املفاوضات، يف البداية مع الرئيس فالدميري بوتني وبعد ذلك مع وزير 

الخارجية سريغي الفروف. هل يعني ذلك أن األمريكيني بحاجة ليشء ما 

اآلن بالذات؟

سريغي ريابكوف: تحدث وزير الخارجية األمرييك عن ذلك علنا، لكنني ال أريد ن 

آخذ عىل عاتقي دور املفرس لنوايا ومهام االدارة االمريكية. فقط أذكركم أنه قبل 

 16 ليلة  يوليو إىل موسكو، وخالل مؤمتر صحفي مشرتك مع الفروف يف  زيارة 

القضية  التقدم يف  بالنسبة لواشنطن تحقيق  أنه من الرضوري جدا  يوليو، أكد 

السورية. أما صعوبة املحادثات يف يوليو وسبب يف استمرارها ملدة غري عادية – 

14 ساعة – هي أننا والواليات املتحدة ننظر بشكل مختلف اىل ما يجب القيام به 

من أجل خلق الرشوط واملقدمات األساسية لنرش االستقرار يف سوريا.

نعتقد أنه يجب يف نهاية املطاف ضامن الفصل العميل الحقيقي وليس الشكيل 

بني داعش وجبهة النرصة من جهة وما يسمى باملعارضة املعتدلة من جهة اخرى، 

وروسيا  املتحدة  الواليات  بقيادة  التحالف  بني  الجهود  لرتكيز  الفرصة  وإعطاء 

والقوات الحكومية السورية يف القتال و مكافحة اإلرهابيني، وبالتايل خلق رشوط 
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هل تعني الترصيحات املعروفة لرتامب ان الجمهور  أرمني اوغانيسيان: 

األمرييك مل وتعب من اللهجة املعادية لروسيا ومن النهج الحاد املعادي 

لروسيا ولذلك يحاول بهذا الشكل اجتذاب عدد اكرب من الناخبني؟

اعتقد ال داعي للمبالغة يف قيمة الترصيحات التي تطلق يف  سريغي ريابكوف: 

مراحل مختلفة من الحملة االنتخابية من قبل املرشحني أنفسهم، ومن قبل ممثيل 

مقراتهم االنتخابية، ليس ألنها ال تعكس هذه التصورات او تلك. ويجب القول إن 

املامرسة السوسيولوجية األمريكية حققت تقدما كافيا، وأساليب قياسات الرأي 

العام تسمح باكتشاف القدر األدىن «لهبوب الرياح». ال يجوز املبالغة يف قيمة كل 

الترصيحات التي تطلق خالل الحملة االنتخابية، الن املسافة عادة تبقى كبرية بني 

أمرا جيدا أن هناك من  بالطبع، يعترب  العميل.  التنفيذ  اإلعالن والترصيح وبني 

يعمل عىل انعاش واحياء موضوع اقامة وتطوير عالقات بناءة مع روسيا الذي تم 

نسيانه تقريبا يف الواليات املتحدة. وباملناسبة، نحن مل نلق هذا املوضوع جانبا 

ونكرر أن هذا هو هدفنا، ويف نهاية املطاف يبقى االختيار عىل الرشكاء يف واشنطن. 

ولكن يبقى السؤال – هل سيلعب شعار « مع روسيا ان يجب نكون اصدقاء» 

دورا إيجابيا يف االنتخابات أم ال؟

هل هناك فعال تعب حقيقي من الخطاب املعادي لروسيا بني الناخبني األمريكيني؟ 

عىل االغلب يوجد يف بعض أجزائه طلب لرؤية بديل إيجايب للعبث الحايل املتمثل 

يف معاداة روسيا. ولكن تعب الناخبني األمريكيني يرتبط اكرث باملشاكل التي تنمو 

الحاليني والنخبة يف واشنطن  السياسيني  إن  القول  املجتمع األمرييك. ويجب  يف 

الكابيتول  الذين يجلسون يف تل  الشيوخ والكونغرس والزعامء  وأعضاء مجلس 

ويدافعون عن مصالح الرشكات املتعددة الجنسيات وكذلك الحاشية التي تتناول 

طعام الغداء يف مطاعم واشنطن الكثرية وتعد هناك خلف موائد الطعام مختلف 

املسائل، كل هؤالء الكتبة يف الصحف - الفئة العليا التي تضع السياسة الداخلية 
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ويف ذات الوقت نالحظ نفس االمر يف حملة هيالري كلينتون. وبرنامج الحزب 

الدميقراطي مشبع باألفكار التي طرحها منذ البداية ب. ساندرس. هناك استيعاب 

ملا يجب أن يكون نقطة جذب ألولئك الذين ال يرون يف املرشح الرئييس رجال من 

معسكرهم ولذلك يفضلون املنافس الذي يحمل ملسة «خارج النظام» يف املرحلة 

التمهيدية من االنتخابات.

ومن املمكن أن يكون املرشح الذي سيفوز يف االنتخابات املقبلة، قادرا عىل تخطي 

الجمود السائد يف الجهاز االمرييك. هذا االمر حصل مرات يف التاريخ االمرييك يف 

مختلف املراحل. هل سيحدث ذلك هذه املرة أيضا وبالذات يف مقطع العالقات 

الروسية األمريكية؟ أنا والحق يقال، اتوخي الحذر من اعطاء الرد االيجايب ألن 

العالقات الروسية األمريكية لن تدخل عىل األغلب ولن تندرج يف فئة القضايا ذات 

األولوية التي سيامرسها الرئيس القادم للواليات املتحدة. يجب ان متر فرتة ما قبل 

وثانيا، من  العالقات مع روسيا.  بناء  كيفية  تفكر واشنطن بجدية مبوضوع  أن 

الواضح، أن الرئيس القادم للواليات املتحدة، وبغض النظر عن االنتامء الحزيب، 

سيقوم فيام يتعلق باالتجاه الرويس، بالتشاور مع موظفي الجهاز املحيط به بشكل 

كثري و دقيق وسيتعرض سلوكهم يف هذا املجال لرقابة صارمة من جانب النخبة 

العليا التي تعتقد أنه» ال يجوز تقديم التنازالت للروس» وأن الروس بالذات فعلوا 

يف الفرتة االخرية الكثري مام يقوض مصالح الواليات املتحدة. واين مضطر للحديث 

عن ذلك من جديد. وال يجب ان يكون لنا امال وتوقعات وهمية غري مربرة.

الواليات  تأثري جمود سياسة  تغيريه. وسيستمر  او  الغاءه  الواقع ال ميكن  هذا 

من  الكايف  القدر  ميلك  املتحدة  الواليات  رئيس  ان  من  الرغم  عىل  املتحدة. 

السلطة ليك يتجاوز هذا الجمود. والتاريخ يعلمنا، إنه سيحدث عاجال أو آجال، 

وسيتوجه  إيجابية.  اكرث  وستصبح  عالقاتنا.  خوارزمية  يف  التغيري  جديد  ومن 

بارومرت العالقات حتام اىل االعىل. ولكن الرد عىل السؤال» متى؟» يتعلق وبشكل 

كامل بالجانب األمرييك.
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الرئيس املقبل. وأود املالحظة أن شعبية ترامب تراجعت بشكل ملموس يف الفرتة 

املقبل سواء كان من  الرئيس  انه ال يوجد ما مينع  يبدو واضحا  االخرية. ولكن 

الحزب الدميقراطي أو الجمهوري أن ينظر بعني جديدة اىل «ارث» أوباما الذي ال 

ميكن وصفه إال بالثقيل والصعب واملفعم باملشاكل. ولكن ال يشء مينع من تقييم 

بشكل جديد االمكانيات والفرص وإذا كان من الصعب البدء من صفحة جديدة 

(وال توجد لدينا أوهام يف هذا الشأن أيضا)، فعىل االقل القيام مبحاولة العثور 

عىل نقطة انطالق جديدة. من جانبنا، نحن عىل استعداد لبداية جديدة، وأعلن 

ذلك بكل مسؤولية.

هناك عبارة معهودة – « رقصة الناتغو تتطلب وجود اثنني». وميكن القول أن 

(او  االمريكية  الرشيكة  يجب عىل  ولكن  بجانبنا،  ممثال  موجود  للتانغو  األول 

الرشيك) االختيار - عىل االقل للبداية فهم هل توجد رغبة فعال برقص الناتغو.

أرمني اوغانيسيان: كم سيكون دونالد ترامب حرا يف اتخاذ القرارات حول 

اعادة النظر يف العالقات مع روسيا يف حال اصبح الرئيس املقبل؟

أي  يف  كام  املتحدة  الواليات  يف  االنتخابية  الحملة  تتطور  ريابكوف:  سريغي 

 3 دولة اخرى، وفقا لقوانينها الخاصة. وحتى االنتخابات بقي هناك أقل من 

تتطلب  األغلب  وعىل  الفرتة.  هذه  خالل  يتغري  ان  ميكن  الكثري  ولكن  أشهر 

املرشح من  فيه  الذي يشارك  للشكل  التعديل  االنتخابية بعض  الحملة  قوانني 

التقليدية املرتسخة حول  الصورة  له. ولذلك، فإن  الجمهور  إنعاش قبول  اجل 

املرشح « املستقل عن املنظومة» قد تتعرض للتعديل عمدا، عىل سبيل املثال، 

أن  املتحدة  الواليات  يف  ال ميكن ألحد  ولذلك  الرائج».  «التيار  بعض  الضافة 

القطاعات املؤثرة  السائد يف  الفوز بجدية بدون االخذ باالعتبار املزاج  يتوقع 

يف املجتمع.
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إىل  ننظر  لكننا  الشديد.  لألسف  معه  نتعامل  أن  علينا  الذي  الواقع  هذا هو 

السكرتري  عن  مثال  صدرت،  قد  املوضوع  حول  التقييامت  وكل  بهدوء  ذلك 

إضافة  هنا  وال ميكنني  الرويس  الخارجية  وزير  وعن  الدولة  لرئيس  الصحفي 

أي جديد.

أرمني اوغانيسيان: قامت وسائل اإلعالم يف الفرتة األخرية بتكرار ترصيح 

دونالد ترامب حول رضورة تحسني العالقات مع روسيا. ما مدى جدية 

هذه الترصيحات حسب اعتقادكم؟

الساسة  كلامت  وخاصة  بالكلامت  الثقة  عىل  معتادا  لست  ريابكوف:  سريغي 

األمريكيني والدبلوماسيني األمريكيني بغض النظر عن مستوهم ودرجة نفوذهم. 

يجب أن نحكم انطالقا من األعامل.

املؤمتر، ونتابع ترصيحات دونالد  أقره  الذي  الجمهوري،  الحزب  برنامج  قرأنا 

الجمهوري،  الحزب  برنامج  يف  املؤمتر.  يف  ألقاها  التي  كلمته  ودرسنا  ترامب، 

الذي يستند إليه خالل االنتخابات مع مايكل بينس املرتشح لنيل منصب نائب 

املاضية.  السنوات  يف  التقاليد  أسوأ  وفق  روسيا  عن  عبارات  كتبت  الرئيس، 

انهم يتهموننا يف إننا نزعزع الوضع وبأننا دولة عدوانية رشسة ونشكل تحديا 

خاصا للواليات املتحدة وهلم جرا. ال أرغب بتكرار هذه العبارات ولكن كام 

السيد  اعتمد  الذي  الجمهوري  الحزب  برنامج  يف  موجود  ذلك  كل  تعلمون، 

الصورة  ورؤية  متكامل  بشكل  النظر  يجب  ولذلك  لتمثيله.  مرشحا  ترامب 

بشكل مجسم.

طبعا من جانبه وردت إشارات تعطي اسبابا ما لتوقع التغيري. هل سيتم تطبيق 

هذه الوعود عىل ارض الواقع، هذا ال يتعلق بنا بتاتا بل فقط وحرصا بالجانب 

االمرييك ويرتبط باالختيار الذي سيقوم به الناخبون وبالسياسة التي سينتهجها 
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وتوافق  إنه تشكل هناك إجامع  القول  املتحدة، ميكن  بالواليات  يتعلق  فيام 

بني الحزبني عىل االساس املعادي لروسيا. نصطدم بوضع يتم خالله عن عمد 

فة  كا مسؤولية  وتحميلها  مها  تها وا بالدنا  شيطنة  ووعي،  ر  إرصا وسابق 

الحاكمة  األوساط  لدى  تشكل  إنه  القول  ويجب  تقريبا.  املميتة  يا  الخطا

روسيا.  بسبب  العقدة  من  نوع  األسفل،  يف  «يلتقطها»  من  ولدى  األمريكية 

أنهم يرون فينا تقريبا الرش الخارق وهو ما يدل عىل وجود انحرافات جدية 

للعامل. يف تصورهم 

الداخلية  الشؤون  بالتدخل يف  يتهموننا  أنهم أخذوا  ووصلت األمور حاليا إىل 

ونؤكد  باإلعالن،  وتكرارا  مرارا  قمنا  أننا  من  الرغم  عىل  املتحدة.  للواليات 

املتحدة،  للواليات  القادم  الرئيس  سيصبح  عمن  النظر  وبغض  أنه  مجددا 

مجال  يف  لعاملني  ا بعض  فقط  طبعا  األمرييك.  لشعب  ا ر  اختيا سنحرتم 

بعض  كرس  طريق  وعن  روسيا  أن  تخيل  ميكنهم  السياسية  التكنولوجيات 

خوادم الكمبيوترات تحاول إضافة النقاط قبل االنتخابات إىل هذا املرشح أو 

ذاك، وذلك لرغبتهم الرتويج للذات بواسطة مختلف أنواع نظريات املؤامرة، 

ولكن يف الواقع هذا األمر مستحيل.

القومية  ولجنته  الدميقراطي  الحزب  كمبيوترات  خوادم  اقتحام  قصة  لألسف 

التي ظهرت يف مايو املايض ومل تنل حينذاك أي تطور، جرى من جديد سحبها 

يبدو  الدميقراطي.  للحزب  املؤمتر األخري  للضوء يف خضم  الرف وإخراجها  من 

واضحا متاما أن الواليات املتحدة تشهد مواجهة حادة يف العالقة بني الحزبني. 

األسود.  اإلعالمي  الرتويج  عمليات  من  املزيد  الحقا  سنشاهد  األغلب  وعىل 

وهذا بحد ذاته يعد دليال عىل عدم وجود الكثري من الحجج املوضوعية القوية 

األمريكية  اإلدارة  أن  إىل  لإلشارة  نضطر  لألسف  املتنافسني.  املرشحني  لدى 

من  املزيد  يعطيها  ال  وهذا  «األلعاب»  هذه  بعض  يف  متورطة  بدت  الحالية 

الرشف واالحرتام.
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سريغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الرويس

sryabkov@mid.ru

العالقات الروسية 
األمريكية بعد 

االنتخابات:
«سنكون مستعدين 

لإلنطالقة 
الجديدة...»

الدولية»:  السياسية  «االحداث  مجلة  تحرير  رئيس  اوغاينسيان،  أرمني 

سريجي اليكسييفتش، عىل الرغم من أشهر الصيف الحارة، ال نالحظ وجود 

فرتة إجازة سنوية بالساحة الدولية. البعض يدعي ويزعم أن روسيا تقع يف 

عزلة إال أننا نالحظ أنها تتواجد عمليا يف كافة املجريات السياسية العاملية 

األساسية. ويتعلق ذلك ويصح حتى يف الحملة االنتخابية األمريكية. وأنا 

أقصد هنا طبعا، الترصيح الذي صدر مؤخرا عن الرئيس األمرييك حول أن 

هجوم القرصنة عىل املوارد اإللكرتونية للحزب الدميقراطي األمرييك، تم 

تنظيمه من قبل األجهزة األمنية الروسية...

سريغي ريابكوف: الصيف بالفعل حار باملعنى الحريف واملجازي. ونحن نقع يف 

دوامة األحداث، وأعتقد أننا نقوم بتوليد بعض املوجات.
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عدم  مبدأ  املستقلة،  الدول  لرابطة  الربملانية  الجمعية  الربملانية،  الدبلوماسية 

التدخل يف الشؤون الداخلية للدول.

الرسمي ملجلس االتحاد.

Международная
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التنوع وآراء اآلخرين،  الربملانيني، واحرتام  لتقريب  القول إن جهوده املخلصة 

اىل طريق  واملستقبلية  الحالية  األجيال  تدل  التي  املنارة  دور  يستحق  تجعله 

السالم واألمن.
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الدميقراطية،  العاملي حول  اإلعالن  لصدور  العرشين  السنوية  الذكرى  وعشية 

الذي اعتمد يف جمعية االتحاد الربملاين الدويل يف القاهرة يف عام 1997، سيكون 

الدويل إىل رضورة تحفيز  الربملاين  انتباه اعضاء االتحاد  املنطقي أن نلفت  من 

الدميقراطية  فرضية  زيف  واإلعالن عن  العامل،  يف  الدميقراطية  تطور  وتشجيع 

بالنسبة  املهم جدا  انه من  الغربية. ونرى  الوحيدة ذات االصول  «الصحيحة» 

تقترص فقط عىل  أن  الدميقراطية ال ميكن  أن  اإلعالن  الدويل،  الربملاين  لالتحاد 

الجمهور يف  أسايس من حقوق  بل هي حق  االقرتاع»،  اىل صناديق  «الذهاب 

اختيار السلطة والقدرة عىل التأثري عليها اثناءعملية صنع القرار، وهو ما تحدث 

وبهذا   .(23) الربنامجية  مقاالته  أحدى  يف  بوتني،  فالدميري  الرويس  الرئيس  عنه 

الشكل ميكن لالتحاد الربملاين الدويل تقديم مساهمة فريدة لتعزيز الدميقراطية 

عىل املستويني الوطني والدويل.

وميكن لالتحاد الربملاين الدويل ان يطرح كذلك مبادرة للبدء بنضال برملاين عاملي ضد 

اإلرهاب. عىل سبيل املثال، من خالل دراسة وتنفيذ الفكرة التي اقرتحها نائب 

رئيس مجلس االتحاد الرويس س. اومخانوف والتي تتلخص يف صياغة كافة الربملانات 

االعضاء يف االتحاد مليثاق األديان العاملية ملواجهة املتعصبني واإلرهابيني (24).

املتزايد من  االهتامم  االستمرار يف تشجيع  ايضا يف  الربملانيني فهم معنيني  وأما 

املجتمع تجاه املشاركة يف العملية الربملانية بهدف تطوير التعاون الربملاين، عىل 

للنرش، ونرش  االتحاد وإعدادها  املثال، من خالل ترجمة مواد جمعيات  سبيل 

معلومات ملخصة عن جلسات هيئات االتحاد الربملاين الدويل، وهو ما سيعطي 

فرصة التعرف عند الرغبة عىل نشاطات الوفد الرويس يف كل جمعيات االتحاد 

الربملاين الدويل.

يجب عىل االتحاد الربملاين الدويل الحفاظ عىل الطابع األسايس الفريد كمنتدى 

الدويل)، ألسباب  الربملاين  (االتحاد  «الجبل»  يتمكن  مل  وإذا  للربملانيني.  عاملي 

اتفاقيات محددة، فيمكن  أو  فأرا» عىل شكل معاهدات  ان «يلد  موضوعية، 
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املنصوص  األساسية  والقواعد  باملبادئ  ويسرتشد  الداخيل  النظام  يف  املسجلة 

عليها يف ميثاق األمم املتحدة.

تعني  أن  التكامل  الشديد  الحديث  عاملنا  يف  الدول  لسيادة  ميكن  ال  طبعا 

عدد  تزايد  ولكن  الخارجي.  العامل  عن  العزلة  أو  للدول،  الكامل  االستقالل 

سحبها  يعني  ال  الدويل  القانوين  للضبط  طوعا  الدول  تخضعها  التي  القضايا 

املحاوالت  من  الرغم  وعىل  للدول.  الداخيل  االختصاص  مجال  من  التلقايئ 

الدول  لصالح  السيادة»  عن  «التخيل  لرضورة  الدول  بعض  لتربير  املتكررة 

االخرى، فان سيادة الدولة تبقى مبثابة رشط رضوري للغاية سواء لوجود الدول 

اساسية  التدخل يكتسب قيمة  العاملي ككل. لذلك، فإن مبدأ عدم  للنظام  او 

ويصبح «كجرس» رضوري لريبط بني بنية املجتمع الدويل التقليدية املسرتشدة 

الدول.  اكرث بني  تفاعل وثيق  القامئة عىل  للدول  الجديدة  بالسيادة واملسالك 

للدول  ميكن  والتي  عنها  غنى  ال  التي  الحامية  دور  اليوم  يلعب  املبدأ  هذا 

مصالحها  اهم  عىل  يؤثر  لن  ذلك  ان  املعرفة  حق  تعرف  وهي  استخدامها 

الداخلية الحيوية (22).

االتحاد الربملاين الدويل: الغد يبدأ اليوم

تدل األحداث السياسة الخارجية يف الفرتة األخرية برصاحة أن روسيا ليس فقط ال 

ميكن أن تكون معزولة ومستبعدة من عملية صنع القرارات العاملية، بل وهذه 

القرارات بحد ذاتها ال ميكن أن تطبق وتنفذ بدون الدور الرويس الهام جدا يف هذا 

املجال. من الواضح ان مقاطعة روسيا فشلت. وروسيا استخدمت دامئا وبالكامل 

ميزة انتهاج ومامرسة سياسة خارجية مستقلة وذات سيادة. ومهمة الربملانيني هي 

املساعدة يف إقامة اتصاالت عمل يف مختلف الساحات حتى عندما يفرض التشكيك 

يف «الحق يف الحوار».



الدبلوماسية

20 

Digest 2016

االحداث السياسية الدولية

1997) اتخذ قرار بشأن «التعاون من أجل األمن واالستقرار العاملي واإلقليمي، 

لالتحاد   104 الجمعية  إطار  (17). ويف  الدول»  واستقالل  احرتام سيادة  وكذلك 

الربملاين الدويل (جاكرتا، عام 2000)اعتمد بالتوافق قرار حول «منع االنقالبات 

العسكرية وغريها ضد الحكومات املنتخبة دميقراطيا وضد اإلرادة الحرة للشعوب 

لتنفيذ  العام املبارش وكذلك الترصفات املوجهة  املعرب عنها من خالل االقرتاع 

 126 الجمعية  عمل  وخالل   .(18) الربملانيني»  حقوق  الجسيمة ضد  االنتهاكات 

بالتوافق قرار حول «ضامن  اتخذ   (2012 الدويل (كمباال، عام  الربملاين  لالتحاد 

االدارة الحكومية السليمة كوسيلة للحفاظ عىل السالم واألمن: الدروس املستفادة 

من األحداث األخرية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا» (19). وخالل الجمعية 128 

لالتحاد الربملاين الدويل (كيتو، عام 2013) صدر قرار حول «ضامن « املسؤولية 

بالحامية»: دور الربملان يف الحفاظ عىل األرواح البرشية» (20). وصدر عن الجمعية 

132 لالتحاد الربملاين الدويل (هانوي،عام 2015) القرار حول «القانون الدويل» 

للدول  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  عدم  ومبدأ  الوطنية،  بالسيادة  وعالقته 

وحقوق اإلنسان» (21).

وقرار «دور الربملان يف منع التدخل الخارجي يف الشؤون الداخلية للدول ذات 

السيادة» الذي اقرتحه الوفد الرويس وقدمه إىل الجمعية 137 لالتحاد الربملاين 

لجميع  الدقيق  واالمتثال  الدويل  القانون  سيادة  عىل  بصالبة  يستند  الدويل 

أن  يف  تكمن  ذلك  خالل  مبدئية  قيمة  وهناك  املتحدة.  األمم  ميثاق  أحكام 

الدولة تتحمل املسؤولية األساسية يف موضوع حامية سكانها. ويجب أن تتسم 

االمكانيات  استخدام  مع  السلمي  بالطابع  يشء  كل  قبل  الدولية  املساعدة 

املنصوص عليها يف الفصل السادس من ميثاق األمم املتحدة عندما يكون ذلك 

يكون مرشوعا  أن  العسكرية ميكن  القوة  اىل  واللجوء  سياسيا.  ومربرا  قانونيا 

فقط يف الحاالت القصوى وفقط مع السامح من جانب مجلس االمن الدويل. 

ويجب عىل املجلس عند استخدام الفصل السابع من امليثاق، أن ينفذ وظيفته 
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الثنائية التي تظهر خاللها امكانية مناقشة االختالفات القامئة يف املسالك الوطنية 

تجاه القضايا الدولية «وجها لوجه»، والتي قد تكون يف الواقع ليست بذلك القدر 

من الراديكالية وبالتايل ال تحتاج ملواقف صارمة مضادة.

التدخل يف عدم التدخل؟

كتب يفغيني برمياكوف وقال إن انهيار منوذج العامل االحادي القطب يرتبط بشكل 

وثيق مع الفشل الذريع لسياسة تصدير الدميقراطية (15). وقد أدت الرغبة يف فرض 

االعتبار  بعني  األخذ  دون  األخرى  الدول  عىل  للدميقراطية  الغريب»  «النموذج 

البلدان  يف  والدينية  واالقتصادية  واالجتامعية  والتقليدية  التاريخية  الخصائص 

التي ميكننا أن  النتائج املريعة املعروفة  املستهدفة من قبل هذه السياسة، إىل 

نراها يف أفغانستان والعراق وليبيا وغريها من البلدان.

وكام هو معروف جيدا من التاريخ الحديث، ميكن وبهدف التدخل الخارجي يف 

ودميقراطية  إنسانية  دوافع  استخدام  السيادة،  ذات  للدول  الداخلية  الشؤون 

وهمية كأساس وذريعة لهذا لتدخل. يف الوقت الحارض، يجب عىل املجتمع الدويل 

وعند العمل من خالل األمم املتحدة، ان يستخدم الوسائل الدبلوماسية واإلنسانية 

وغريها من الوسائل السلمية، وفقا ألحكام الفصلني السادس والسابع مليثاق األمم 

املتحدة، فقط من أجل املساعدة يف حامية السكان من اإلبادة الجامعية وجرائم 

الحرب والتطهري العرقي وجرائم ضد اإلنسانية. وميثاق األمم املتحدة يف الفقرة 7 

من املادة 2 يقر مبدأ عدم التدخل يف الشؤون التي تكون من صميم اختصاص 

وصالحيات أية دولة (16).

و تستحق االهتامم الخاص أنشطة االتحاد الربملاين الدويل يف مجال العمل الربملاين 

ملنع التدخل الخارجي يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة خالل السنوات 

العرشين املاضية. خالل جلسة الجمعية 97 لالتحاد الربملاين الدويل (سيئول، عام 
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الحكومات والسكان الذين انتخبت من اجل متثيل مصالحهم يوميا، يف كل القضايا 

الجنسني  بني  واملساواة  والدميقراطية  املستدامة  والتنمية  واألمن  السالم  مبجال 

التي تضمن  القوانني  بالذات أن تسن  الربملانات  اإلنسان. ويجب عىل  وحقوق 

الوفاء بااللتزامات الدولية لكل بلد».

واالتحاد الربملاين الدويل وعىل اعتباره الساحة الربملانية الدولية الوحيدة من نوعها، 

ميلك امكانية كبرية الستخدام «القوة الناعمة» (13)، أي»مجمل األدوات والطرق 

لتحقيق االهداف السياسية الخارجية بدون استخدام السالح بل بفضل وسائل 

الدول تقمع  الناعمة» لبعض  (14). وإذا كانت «القوة  التأثري اإلعالمية وغريها» 

تقليديا أي بديل يف العامل وتجرب املنافسني املحتملني عىل أن يشعروا بأنفسهم 

وبشكل مسبق أضعف وأحقر باملقارنة مع القسم االكرث تطورا من الحضارة، ففي 

االتحاد الربملاين الدويل تبقى مجموعة الدول الغربية كأقلية باملقارنة مع ممثيل 

رأيها  فرض  بسهولة  بوسعها  يعد  ومل  والحضارات  والشعوب  الدول  مختلف 

ومسالكها عىل االخرين يف مختلف القضايا.

ويف الوقت نفسه، ال يجوز أن نفكر أن االتحاد الربملاين الدويل يقف دامئا «عىل 

أهبة االستعداد للدفاع» عن املصالح الروسية، وهو أمر يستبعد احتامله يف ضوء 

االحيان  من  الكثري  تكون يف  التي  اآلراء  الواسع ملختلف  الوطني  التمثيل  هذا 

متضاربة متاما. لقد اصطدم وفد الجمعية االتحادية الروسية اىل االتحاد الربملاين 

 2015 الغربية يف عام  الوفود  الظواهر عندما قامت  بالفعل مبثل هذه  الدويل 

بتطويق مرشوع القرار الرويس الذي يدين التدخل األجنبي يف الشؤون الداخلية 

للدول ذات السيادة بكل قواها. ومع ذلك، ساد النهج السليم ويف أبريل 2017 

خالل الجمعية 136لالتحاد الربملاين الدويل حصلت الربملانات الوطنية من 170 

دولة عىل امكانية التأكيد بشكل حر وعالين عن التزامها مببدأ عدم التدخل يف 

الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. لذلك بالذات يجب أن يتم بشكل فعال 

اكرث استخدام للموارد الحالية لالتحاد الربملاين الدويل كمنصة لالتصاالت الربملانية 
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البعد الربملاين ملجموعة بريكس واالتحاد الربملاين الدويل

تتوفر لدى االتحاد الربملاين الدويل كل الفرص ليك يصبح اداة مؤسساتية لتقريب 

مواقف الربملانيني من دول بريكس. وتوافق روسيا عىل الرأي القائل إن بريكس 

متثل اليوم تجمعا لدول مستقلة متساوية الحقوق وذات السيادة، تعتربمولدات 

نشيطة لعمليت التكامل ومشاركات نشيطة فيها، وقادرة عىل تحمل املسؤولية عن 

وضع االمور يف العامل (11). وتعتقد روسيا أنه من املهم مواصلة العمل املشرتك مع 

الزمالء من برملانات دول بريكس عىل االتجاه الربملاين مع االستخدام الكامل آللية 

املنتدى الربملاين لهذه املجموعة الذي عقد اول لقاء له يف موسكو يف عام 2015.

هكذا،عقد يف 21-20 أغسطس عام 2016 يف الهند منتدى للنساء الربملانيات من 

التزامات  اللقاء باعتامد إعالن جايبور. هذه الوثيقة ثبتت  دول بريكس، ومتيز 

لتعزيز التعاون املشرتك عىل أساس خطة العمل املتفق عليها واملتخذة يف املنتدى 

األول لربملانيني دول بريكس يف موسكو يف عام 2015، ولتعزيز الرشاكة االسرتاتيجية 

يف جميع مجاالت التنمية املستدامة، وبالذات يف مجال النمو االقتصادي والتنمية 

االجتامعية وحامية البيئة.

 135 الجمعية  التعاون: خالل عمل  لهذا  األوىل  النتائج  بالفعل  واضحة  وتبدو 

لالتحاد الربملاين الدويل يف جنيف يف أكتوبر 2016 عقد اجتامع لرؤساء ونواب 

رؤساء برملانات دول بريكس، تم تنظيمه مببادرة من الهند (التي كانت ترتأس 

بريكس يف عام 2016 ) تحت عنوان «التعاون الربملاين لدول بريكس من أجل 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة».

«القوة الناعمة» للربملانيني يف االتحاد الربملاين الدويل

ورد يف تقرير السكرتري العام لألمم املتحدة «التعاون بني األمم املتحدة والربملانات 

الوطنية واالتحاد الربملاين الدويل» (12): «ان الربملانات الوطنية أهم حلقة ربط بني 
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الربملانية للدول االعضاء يف رابطة  الجمعية  بتقديم اقرتاح بخصوص رفع مكنة 

الدويل. وحينذاك تم  الربملاين  االتحاد  املنتسب يف  العضو  الدول املستقلة حتى 

تسليم سكرتارية االتحاد الدويل رسميا الدعوة لعقد الجمعية 137 لالتحاد الربملاين 

الدويل يف أكتوبر 2017 فيسانكت بطرسبورج.

وبالنتيجة قررت الجلسة رقم 198 للمجلس القيادي يف االتحاد الربملاين الدويل، 

العضو  املستقلة صفة  الدول  رابطة  االعضاء يف  للدول  الربملانية  الجمعية  منح 

املنتسب (10). والجدير بالذكر أن الحصول عىل مثل هذه الصفة يف االتحاد الربملاين 

التي  الهياكل  فبلغ عدد  الضخمة.  الدولية  الربملانية  للبنى  الدويل، ممكن فقط 

حصلت عليها 11 هيئة. ومنذ تلك اللحظة باتت الجمعية الربملانية للدول االعضاء 

يف رابطة الدول املستقلة متلك نفس الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الوفود 

هيئات  يف  املناصب  لشغل  املرشحني  وتقديم  التصويت  حق  باستثناء  الوطنية 

االتحاد الربملاين الدويل.

الربملانية  الجمعية  بنشاط عىل ساحة  العمل  مواصلة  روسيا  تعتزم  جانبها  من 

لبلدان رابطة الدول املستقلة يف االتحاد الربملاين الدويل حول املسائل املتعلقة 

وطرح  الدويل  الربملاين  االتحاد  هيئات  عمل  الجمعية يف  أعضاء هذه  مبشاركة 

املواضيع الهامة دوليا للمناقشة والتخاذ القرارات الحقا حولها يف االتحاد الربملاين 

الدويل ومناقشة إمكانية انضامم الدول الواقعة يف فضاء رابطة الدول املستقلة ، 

والتي حاليا ال تشارك يف أعامل االتحاد الربملاين الدويل، إىل هذه املنظمة.

ودور الجمعية الربملانية لبلدان رابطة الدول املستقلة يبدو هاما أيضا يف مجال 

اخر. فبعد حصولها عىل صفة العضو املنتسب يف االتحاد الربملاين الدويل ظهرت 

الدويل.  الربملاين  االتحاد  لغة عمل يف  الروسية وضع  اللغة  ملنح  فرصة حقيقية 

وعرثت هذه الفكرة عىل انعكاس لها يف لقاء فالنتينا ماتفيينكو مع قيادة االتحاد 

الربملاين الدويل خالل الجمعية 133 يف جنيف يف عام 2015، مام سيسمح بدون 

شك بالرتويج لهذه املبادرة يف املستقبل القريب وتعزيزها.
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الجمعية 132 (هانوي، عام 2015) اتخاذ قرار» «حرب االنرتنت: تهديد جدي 

الوطنية  السيادة  وتناسبه مع  الدويل  «القانون  الدويل» وقرار  للسالم واألمن 

«تشييد  وقرار  االنسان»  للدول وحقوق  الداخلية  الشؤون  التدخل يف  وعدم 

الجمعية  الربملانية». وخالل  املائية: اإلجراءات  منظومة جديدة إلدارة املوارد 

العاملي  التعاون  «اإلرهاب: رضورة  القرار  اتخذ   (2015 عام  لوساكا   )  134

وقرار «ضامن  االنسان»  للدميقراطية وحقوق  تهديد  أي  منع حدوث  بهدف 

الحامية املستمرة ملواقع الرتاث املادي وغري املادي من التدمري وغريه». وعىل 

امللزم  القانوين  الطابع  الدويل ال تحمل  الربملاين  االتحاد  الرغم من أن قرارات 

ممثيل  إلرادات  املركز  اإلعراب  مبثابة  تعترب  أنها  إال  فيه  االعضاء  للربملانات 

السياسة  مناخ  عىل  جدي  بشكل  وتؤثر  االعضاء  للدول  الترشيعية  الهيئات 

العاملية والرأي العام.

وبشكل عام ميكن القول: خالل 127 عاما من عمل االتحاد الربملاين الدويل تسعى 

هذه املنظمة الدولية اىل الحفاظ عىل هيبتها التي تقوم عىل مبادئ دميقراطية 

دون  األعضاء  الدول  برملانات  بني جميع  السيادية  املساواة   – لعملها  حقيقية 

تقسيم إىل رئيسية وثانوية. هل سيكون من املمكن الحفاظ عىل هذا االتجاه يف 

املستقبل، سيعتمد ذلك حرصا عىل نهج االتحاد الربملاين الدويل يف حل القضايا 

املطروحة عىل جدول األعامل الدويل.

الجمعية الربملانية لرابطة الدول املستقلة 
يف االتحاد الربملاين الدويل: «نقاط النمو»

يف أكتوبر 2015 قامت رئيسة مجلس الجمعية الربملانية للدول االعضاء يف رابطة 

الدول املستقلة، رئيسة مجلس االتحاد الرويس فالنتينا ماتفيينكو اثناء اللقاء مع 

رئيس االتحاد الربملاين الدويل ص. تشودري واألمني العام لالتحاد السيد شنغونغ، 
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ووفقا للامدة 8 من امليثاق الداخيل، يضم االتحاد الربملاين الدويل الهيئات التالية: 

وتتكون  العامة.  واألمانة  التنفيذية  واللجنة  القيادي  واملجلس  االتحاد  جمعية 

املجموعات الوطنية من مندوبني من اعضاء الربملانات. يف املقابل، يشمل قوام 

وفود املجموعات الوطنية الربملانيني من الذكور واإلناث، مع الحرص عىل ضامن 

متثيل متساو من الرجال والنساء. وتعمل يف إطار االتحاد الربملاين الدويل ست 

مجموعات جيوسياسية يحق لها ترشيح أحد أعضائها لشغل املناصب املختلفة يف 

االتحاد عن طريق االنتخاب. ويتم معظم العمل خالل تحديد مواضيع القرارات 

املستقبلية لالتحاد الربملاين الدويل وصياغة النص النهايئ، ضمن أربع لجان دامئة 

والتجارة،  واملالية  املستدامة  التنمية  وشؤون  الدويل،  واألمن  السالم  (لشؤون 

وشؤون الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وشؤون األمم املتحدة)، وهذه اللجان تقدم 

تقاريرها خالل كل دورة للجمعية.

ومل يعد رسا أن تشكيل النظام الجديد للعالقات الدولية، الذي نعترب نحن من 

توزيع مجاالت  إعادة  مبدأ  الراهن عىل  الوقت  يقوم يف  الشهود عىل مجراه 

بحق  أشار  كام  التي،  الغربية  املنطقة  خارج  والنفوذ  للقوى  العاملي  التوازن 

وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف، كان تقليديا ينظر إليه وعىل مدى فرتة 

يبدو  االتجاه  وهذا   .(9 ) واالقتصاد»  السياسة  يف  املعتمد  «كاملرشع  طويلة 

اختيار  يف  الراغبة  الدول  تحصل  الدويل:  الربملاين  االتحاد  يف  كذلك  واضحا 

تحصل عىل  االخرى،  الدول  بعض  إىل  النظر  بدون  والتطور  املستقل  طريقها 

امكانية استخدام الجمعية الربملانية الدولية كوسيلة تعرض الدور الذي ترغب 

نطاق  اتساع  يف  الخصوص،  وجه  عىل   ، هذا ويتجىل  بلعبه.  الدول  هذه 

املوضوعات التي يتخذ االتحاد الربملاين الدويل القرارات بخصوصها بطلب من 

اعامل  جدول  ويتضمن  الجمعيات.  جغرافية  يف  وكذلك  الوطنية،  الوفود 

ذات  املشاكل  من   – جدا  متنوعة  قضايا  الدويل  الربملاين  الالتحاد  جمعيات 

املثال، تم خالل  للبرشية. عىل سبيل  العاملية  التهديدات  النطاق املحيل حتى 
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االتحاد الربملاين الدويل اليوم

يف ماذا يكمن رس طول عمر االتحاد الربملاين الدويل وجاذبيته؟ يجب القول إن ستالني 

كسيايس براغاميت كان عىل حق: عىل مدى عقود كثرية من تاريخ االتحاد الربملاين 

الدويل مل تتخذ أية قرارات مصريية هناك. ولكن قوة االتحاد الربملاين الدويل تكمن يف 

أمر آخر. ال شك يف أن الدبلوماسية الربملانية يجب ان تلعب دورا هاما للغاية إن مل 

يكن حاسام، يف بناء جسور الصداقة بني الدول عىل الصعيدين الثنايئ واملتعدد 

األطراف. لقد لفتت رئيسة مجلس االتحاد الرويس فالنتينا ماتفيينكو وبشكل محق، 

االنتباه إىل أن تبادل اآلراء يف نطاق العالقات الربملانية املشرتكة يشمل، وبسبب 

طبيعة السلطة التمثيلية، جميع قضايا العالقات الثنائية واملتعددة األطراف ، ويجري 

هذا التبادل بسهولة ورصاحة اكرث (6). وبعد خطاب رئيس االتحاد الربملاين الدويل 

صابر تشودري يف الجلسة رقم 393 ملجلس االتحاد يوم 18 مايو 2016، أشارت 

السيدة ماتفيينكو اىل أننا «ننظر اىل االتحاد الربملاين الدويل كأحد الساحات الربملانية 

األكرث تأثريا، التي ليس باألقوال بل باألفعال تتمسك بالقيم الربملانية وبالدبلوماسية 

الربملانية، املعرتف بها يف العامل، وتقدم مساهمة كبرية ليك يصبح عاملنا اكرث عدالة 

واستقرارا» (7). ويؤكد االتحاد الربملاين الدويل هذه املقولة مبامرساته.

واالتحاد الربملاين الدويل وفقا مليثاقه الداخيل (8) منظمة دولية غري حكومية، مبعنى 

أنه يجمع ممثيل برملانات الدول ذات السيادة وهو يضم يف عضويته حاليا برملانيني 

من 170 دولة. والصفة املميزة الرئيسية لالتحاد الرب ملاين الدويل هي أنه يتكون 

من منظامت ميلك أعضاؤها الصفة التمثيلية وهم مخولني من شعوب دولهم بحل 

قضايا دولهم الهامة جدا وميثلون مصالح هذه الشعوب يف الهيئات الترشيعية 

اللقاءات  وكذلك  لالتحاد  دورتان جمعيتان  تعقد  سنة  وكل  بالدهم.  يف  العليا 

املرتبطة بها وخاللها يلتقي الربملانيون من مختلف االحزاب السياسية املمثلة يف 

الربملانات الوطنية.
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فيها مثال: «سيعقد اللقاء التايل يف العام املقبل الستكامل العمل الذي بدأ يف هذا 

املؤمتر وسيسمح باملشاركة فيه ليس فقط ألعضاء الربملانات الثالثة املذكورة أعاله، 

بل وكذلك ألعضاء الربملانات األخرى املعروفة بالتزامها بنفس األفكار» (3). وكان 

هذا القرار بالذات بداية إنشاء وتأسيس منظمة برملانية دولية فريدة – االتحاد 

الربملاين الدويل- الذي ال يزال يعيش ومر عرب حربني عامليتني.

السوفيايت مولوتوف  الخارجية  أنه فور تأسيس األمم املتحدة جاء وزير  يقال 

قديم  إنه  وقال  الدويل  الربملاين  االتحاد  محاسن  له  يصف  وأخذ  ستالني  إىل 

تقف  دولية  كمنظمة  األمم،  عصبة  تأسيس  من  طويلة  فرتة  قبل  وتشكل 

الوزير، ما  كالجبل فوق املنظامت االخرى. وأشعل ستالني غليونه وبدأ يسأل 

الربوليتاريا  لقضية  الدويل  الربملاين  االتحاد  يقدمها  ان  ميكن  التي  الفائدة 

اتحادك  أن  «أعتقد  ييل:  ما  وقال  الوزير  مقابل  ستالني  وقف  ثم  العاملية. 

الربملاين الدويل فعال كالجبل ولكنه الجبل الذي مل يتمخض حتى عن فأر» (4). 

الربملاين  االتحاد  أعامل  يف  يشرتكوا  مل  السوفيت  الربملانيني  ان  غريبا  ووليس 

الدويل خالل فرتة حكم ستالني.

وشارك االتحاد السوفيتي ألول مرة يف املؤمتر الـ 44 لالتحاد الربملاين الدويل يف 

االشرتاكية  الجمهوريات  التحاد  الربملانية  املجموعة  تشكيل  بعد   ،1955 عام 

السوفياتية 29 يونيو 1955. ومن الجدير بالذكر أن املجموعة السوفيتية كانت 

البالغ  السوفيت األعىل  األكرث عددا، ألنها ضمت يف قوامها كل أعضاء مجلس 

ثالثة  العمل يف  املجلسني. وجرى  نائبا من كال   750 أي  نائب،   1500 عددهم 

مجاالت رئيسية وهي: املشاركة يف أنشطة االتحاد الربملاين الدويل، إلقاء الكلامت 

مع  االتصاالت  تطوير  الدويل،  الوضع  جوانب  مختلف  عن  البيانات  وإصدار 

.(5) بلدان أخرى عىل أساس فردي  الربملانات يف  الربملانية وأعضاء  املجموعات 

من  وأجهزته  الدويل  الربملاين  االتحاد  يف  املشاركة  أصبحت  الحني،  ذلك  ومنذ 

التقاليد الربملانية القوية يف بالدنا.
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قسطنطني كوساتشوف
رئيس لجنة الشؤون الدولية 

يف مجلس االتحاد،
دكتوراه يف العلوم القانونية

KIKosachev@senat.gov.ru

االتحاد الربملاين الدويل:
هل يتمخض الجبل فيولد فأرا

أو التدخل يف عدم التدخل؟

تحققت.  ويات  طوبا من  مل  لعا ا يتكون 

 .(1) الغد»  الواقع يف  اليوم هي  و«الطوباوية 

كتب ذلك ف. بايس أول حائز عىل جائزة نوبل للسالم وأحد مؤسيس ( مع ف. 

كرميري) أقدم منظمة برملانية دولية.

وتجدر اإلشارة إىل أن فكرة توحيد الربملانيني من مختلف دول العامل من أجل 

تعاضد الجهود يف سبيل السالم والتعاون الدويل، ولدت يف نهاية القرن التاسع 

وانكلرتا فكرة تشكيل  واسبانيا وفرنسا  النمسا  الربملانيون من  ناقش  لقد  عرش. 

جمعية دولية التي، أوال وقبل كل يشء، ميكن أن تكون مبثابة املحكم يف تسوية 

النزاعات الدولية (2).

وكانت الفكرة ملحة يف تلك الفرتة ولذلك تجسدت عىل الفور: عقد أول لقاء دويل 

للربملانيني من بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة، يف 31 أكتوبر 1888 يف باريس 

اعتامد خمسة قرارات وإعالن جاء  العمل  نتيجة  اوتيل. وكانت  بفندق جراند 
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2015 دول آسيان. وهذا ليس الحد االقىص، اذ توصلنا اىل اتفاقات مع الدول 

العرش حول استمرار الجهود الرامية إىل رفع جودة الخدمات السياحية، وضامن 

املستوى الالزم من األمن للسائحني.

أن التعاون بني آسيان وروسيا غني ومتعدد األوجه وهو موجه نحو املستقبل. 

ويركز املشاركون فيه عىل التنفيذ املطرد للمهامت الضخمة واألهداف الطموحة 

لصالح شعوبهم ومن اجل تعزيز االستقرار العاملي واإلقليمي، وبناء نظام أكرث 

عدال وإنصافا للعالقات الدولية.

وأنا واثق من أن قمة سوتيش ستصبح عالمة فارقة عىل هذا الطريق، وسوف تفتح 

مرحلة جديدة يف تطوير رشاكة الحوار بني روسيا واسيان، وستعطي دفعة قوية 

لتعميق كل مجمل العالقات بني بلداننا.

كلامت البحث: قمة روسيا – آسيان، منطقة اسيا واملحيط الهادئ، رشاكة الحوار.

Международная

ЖИЗНЬ
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وبرنامج العمل املتعلق بها الذي تم تحديثه يف عام 2015. وكاسهام جيد ستكون 

خطط العمل الجديدة يف مجاالت الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة.

وتتخذ التدابري لزيادة تنويع التعاون. ومن بينها إنشاء آلية اجتامع كبار املسؤولني 

يف مجال الزراعة وفريق العمل لشؤون التعليم. ويف عام 2015 تم أطالق الحوار 

املنهجي  الطابع  النظيفة. ونخطط ملنح  والتكنولوجيات  املتجددة  الطاقة  حول 

للتعامل يف مجال الرد عىل حاالت الطوارئ. ونحن عىل استعداد للمساعدة يف 

تطوير مرافق البنية التحتية االقليمية للنقل، وذلك يف إطار تنفيذ خطة آسيان 

العامة للربط املتبادل. ونقصد هنا التنفيذ املشرتك لعدد من األفكار الجديدة عىل 

الزراعة وااليكيولوجيا  مسار البحث العلمي، مبا يف ذلك يف مجال تكنولوجيات 

والتكنولوجيا  املياه  استخدام  وتنظيم  وإدارة  البحرية  البيئة  وحامية  الزراعية 

الحيوية الغذائية.

ونشري بارتياح اىل النمو املطرد لالهتامم املتبادل من جانب أوساط األعامل يف 

بلداننا. فبواسطة مجلس األعامل روسيا – آسيان نفذت يف االونة االخرية، عدة 

ماليزيا وبروناي  بينها  الرابطة ومن  بلدان  بزنس متكاملة يف عدد من  مهامت 

مبشاركة  ضخم  أعامل  منتدى  وعقد  وفيتنام.  وإندونيسيا  وميامنار  وكمبوديا 

«عاملقة» البزنس يف روسيا ودول آسيان عىل هامش القمة يف سوتيش.

اجريت بشكل   ،2016 اإلنسانية. ففي عام  العالقات  تتكثف وتتعمق  وأخذت 

متبادل فعالية «سنة الثقافة» بني روسيا وآسيان. ويف سوتيش، خالل فرتة انعقاد 

لتطوير  مشاريع  واالعداد  البحث  مجال  الثقافة. ويف  لوزراء  لقاء  عقد  القمة، 

االتصاالت األكادميية، مبا يف ذلك تنظيم املنتدى الجامعي روسيا – آسيان الذي من 

شأنه ان يوسع التبادل العلمي والشبايب الذي بقي حتى االن محصورا يف مجال 

القمم الشبابية الدورية.

ويجب القول إن منطقة جنوب رشق آسيا تبقى بالنسبة للمواطنني الروس من 

الوجهات السياحية األكرث شعبية، فنحو 2.3 مليون مواطن رويس زاروا يف عام 
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أهمية خاصة. ونحن عىل ثقة من ان مثل هذه الترصفات تحمل يف طياتها خطر 

اإلخالل بتوازن الفضاء االقتصادي اإلقليمي وتجزئته.

وننطلق من أن امليل نحو ترسيع التكامل ال يجوز أن تحد من الفرص بل تفتح 

اآلفاق الجديدة. لقد طرح الرئيس الرويس فالدميري بوتني يف كانون االول/ ديسمرب 

االتحاد  يف  األعضاء  الدول  بني  اقتصادية  رشاكات  تشكيل  مبادرة   2015 عام 

الهند وباكستان كعضوين  االقتصادي االورايس، ومنظمة شنغهاي للتعاون (مع 

مستقبلني يف هذه املنظمة) من جهة ورابطة اسيان من جهة اخرى. وميكن لهذه 

الرشاكة القامئة عىل أساس مبادئ املساواة واالحرتام املتبادل للمصالح واملفتوحة 

لجميع األطراف املعنية، أن تغطي تقريبا ثلث االقتصاد العاملي من حيث القوة 

تنفيذ هذه  يف  املستمر  للتقدم  وميكن  كوكبنا.  نصف سكان  وتشمل  الرشائية، 

املبادرة أن يؤدي يف املستقبل إىل خلق ما يشبه عقدة التعاون من شأنه أن يصبح 

مولدا لضامن األمن والتنمية يف الفضاء األورايس الواسع.

ويجب القول أن مثل هذا العمل يجري مع الرابطة. ففي أيار 2015 تم التوقيع 

عىل أول اتفاقية حول التجارة الحرة بني EAEC وفيتنام وهي احدى الدول العرش 

يف الرابطة. وقيد النظر حاليا طلبات من بلدان أخرى يف جنوب رشق آسيا. وهذا 

االتحاد  بني  خاصة  تجارية  عالقات  لتنظيم  املستقبل  يف  الطريق  ميهد  األمر 

االقتصادي االورايس وآسيان ككل.

لقد ركزت روسيا باستمرار عىل تعزيز وزيادة العالقات االقتصادية التجارية مع 

الدول العرش يف آسيان. وخالل السنوات الخمس املاضية تضاعف حجم تبادلنا 

التجاري. وحصل بعض االنخفاض يف حجم التجارة املتبادلة يف عام 2015 ويرجع 

العامة غري  االقتصادية  الظروف  اىل  إىل عوامل موضوعية وقبل كل يشء  ذلك 

العمالت  اسعار رصف  وتقلب  الطاقة،  مصادر  أسعار  يف  واالنخفاض  املواتية، 

الوطنية. ودور رئييس يف استعادة دينامية التجارة بني روسيا وآسيان يجب أن 

يلعبه التنفيذ املطرد «لخارطة الطريق» للتعاون التجاري واالستثامري لعام 2012 
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هذا األمن يجب ان يكون متساويا للجميع وغري قابل للتجزئة. ومن الواضح أن 

محاولة البعض ضامن أمنهم عىل حساب اآلخرين ليست فقط عقيمة بل وخطرية 

ألنها تؤدي إىل ظهور وتعميق الخطوط الفاصلة، وزيادة احتامل نشوب النزاعات.

ونرش  فعيل  اسرتاتيجي  توازن  تحقيق  لرضورة  موحد  فهم  آسيان  مع  لدينا 

التوازن واالستقرار يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ، والقيام ببحث جامعي عن 

الحوار  إطالق  ذلك  عىل  ويشهد  القامئة.  والتهديدات  التحديات  عىل  الردود 

حول مسائل تشكيل رصح جديد لألمن والتعاون يف املنطقة، وذلك عىل ساحة 

جانب  من  وفعال  نشيط  وبدعم  روسيا  من  ومببادرة  آسيوية  الرشق  القمم 

االعضاء العرشة يف الرابطة.

وآنية توحيد الجهود العملية من قبل روسيا والرابطة يف هذا املجال تصبح بينة اذا 

اخذنا بعني االعتبار املصالح املشرتكة يف مكافحة اإلرهاب الدويل والتطرف وانتشار 

أسلحة الدمار الشامل ومخاطر املخدرات والجرمية العابرة للحدود، وكذلك وجود 

الرغبة والسعي إىل تعزيز األمن املعلومايت الدويل. وتعزيز هذا التعاون، ساعد 

عليه عقد أول لقاء غري رسمي لوزراء دفاع روسيا ودول آسيان «عىل هامش» 

مؤمتر موسكو الخامس لألمن، باإلضافة إىل التنسيق املوجود يف إطار منتدى آسيان 

اإلقليمي لألمن واجتامع وزراء الدفاع يف الدول االعضاء يف آسيان مع رشكاء الحوار.

مجال عمل  الكبرية يف  الروسية  الخربة  املنطقة عىل  يف  الطلب  ونالحظ وجود 

هيئات حامية وتطبيق القانون، مبا يف ذلك املساهمة يف تعزيز االمكانيات املتوفرة 

للدول العرش. ومتثل إقامة الرشاكة بني روسيا وآسيانابول يف عام 2014 ونقلها 

الحقا اىل املستوى الوزاري، خطوة هامة يف مجال هذا التعاون.

ونحن نسرتشد مببادئ املساواة واالنفتاح والشمولية يف املجال االقتصادي ايضا. 

واليوم، عندما ولألسف تجري عمليات تحرير نظم التجارة يف منطقة آسيا واملحيط 

الهادئ يف بعض األحيان بشكل مخالف ملصالح النظام التجاري العاملي، وخاصة 

املسلك  هذا  يكتسب  والتميز»،  «باالنفرادية  ومطالبتهم  البعض  سعي  بسبب 
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من الهيئات العاملة، مبا يف ذلك عىل أعىل مستوى. ويحتل تعاوننا مركزه الراسخ يف 

قامئة اولويات السياسة الخارجية يف روسيا والدول األعضاء يف رابطة آسيان، بل 

واصبح هذا التعاون جزءا هاما من البناء اإلقليمي. وروسيا اليوم باتت رشيك فعال 

يف القمم الرشق آسيوية (EAS) ومنتدى آسيان اإلقليمي لألمن (ARF) واجتامعات 

.(«ADMM-Plus») وزراء الدفاع للدول االعضاء يف آسيان مع رشكاء الحوار

وتجدر اإلشارة إىل أن أساس التطور الناجح للعالقات بني روسيا وآسيان يكمن يف 

الرتكيز عىل تحقيق النتائج العملية مع وجود االهتامم الطبيعي نحو الطرف اآلخر. 

وتنبع العالقات بني روسيا وآسيان من الحياة، وتعتمد عىل أساس تاريخي متني. 

ودولتنا عىل اعتبارها جزءا ال يتجزأ من منطقة آسيا واملحيط الهادئ قامت عىل 

مدى عقود طويلة بتقديم الدعم املطرد وامللموس للكثري من شعوب جنوب رشق 

آسيا يف النضال من أجل التحرر الوطني وتحقيق االستقالل والحفاظ عىل السيادة 

وضامن التنمية االقتصادية االجتامعية.

ان تعاوننا مع دول رابطة آسيان تستند اىل مبادئ املساواة واالحرتام املتبادل، مع 

املعارص  للعامل  الثقايف والحضاري  بالتنوع  املتبادلة، واالعرتاف  املصالح  مراعات 

إىل خلق  تهدف  إيجابية  أجندة  تحديد مستقبلها. ووتحدنا  الشعوب يف  وحق 

ظروف مواتية للتنمية املطردة ورفع مستوى رفاهية شعوبنا، مبا يف ذلك من خالل 

التحديث االقتصادي وتطبيق االبتكارات.

املستويات  متعددة  شاملة  اسرتاتيجية  بناء رشاكة  يف  املشرتكة  مهمتنا  وتكمن 

بشكل حقيقي. ونعتقد ان قمة روسيا – آسيان املقرر انعقادها يف 19-20 ايار/

مايو سيدفع حوارنا اىل مسار الحركة نحو هذا الهدف. ولقاء القمة هذا هو الثالث 

العدد ويعقد ألول مرة داخل بالدنا – يف منتجع سوتيش. وستصبح  من حيث 

الفعالية الرئيسية يف السنة اليوبيلية.

ومن اولويات العمل املشرتك تعزيز األمن اإلقليمي. لقد جاء يف البيان املشرتك 

الذي صدر عن الزعامء يف ختام قمة روسيا – اسيان يف هانوي يف عام 2010، أن 
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سريغي الفروف
وزير خارجية روسيا 

االتحادية

روسيا وآسيان: 
حدود جديدة

للرشاكة 
خالل 20 عاما

ملحيط  وا آسيا  منطقة  تستعرض 

التطور  وتائر  أقوى  اليوم  الهادئ 

دينامية وترتسخ بثقة «كقاطرة جر» 

لالقتصاد العاملي وتعزز وزنها وتزيده 

يف البعد السيايس. ويبدو واضحا أن دور منطقة آسيا واملحيط الهادئ سيقوى يف 

عملية تشكيل وتكوين البناء العاملي املتعدد األقطاب.

ويف مركز العملية الجارية يف املنطقة رابطة دول جنوب رشق آسيا (آسيان) التي 

تكتسب املكانة الدولية بشكل مطرد وتعزز ترابطها الداخيل املتبادل. ومتثل الدول 

واالقتصادية  والثقافية  الدينية  الهياكل  مختلف  الرابطة  يف  الداخلة  العرش 

يف  «الوحدة  لصيغة  الحياة  يف  الناجح  التطبيق  عىل  املثال  وتظهر  االجتامعية 

التنوع».

وشهد عام 2016 ذكرى مرور 20 عاما عىل رشاكة الحوار بني روسيا وآسيان. وخالل 

العقدين املاضيني تم تكوين قاعدة اتفاقات قانونية متينة للتعاون وشبكة واسعة 
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الكسندر افدييف
سفري روسيا املفوض وفوق العادة يف فاتيكان

اندريه دينيسوف
سفري روسيا املفوض وفوق العادة

يف الصني، دكتوراه يف العلوم االقتصادية

الكسندر دزاسوخوف
دكتور يف العلوم السياسية

ايغور ايفانوف
رئيس املجلس الرويس للشؤون الدولية،

عضو مراسل يف اكادميية العلوم الروسية،
دكتور يف العلوم التاريخية

قسطنطني كوساتشوف
رئيس لجنة الشؤون الدولية

مبجلس االتحاد الرويس، 
دكتوراه يف العلوم القانونية

فالدميري لوكني
سفري مفوض فوق العادة،

دكتور يف العلوم التاريخية ، بروفيسور

ميخائيل مارغيلوف
نائب رئيس الرشكة املساهمة

«ترانس نفط»

سريغي فيازالوف
مدير عام وزارة الخارجية الروسية

اليكيس ميشكوف
نائب وزير الخارجية الرويس

الكسندر بانوف
دكتور يف العلوم السياسية

غيورغي بيرتوف
نائب رئيس غرفة التجارة

والصناعة الروسية

مجلس املجلة

سريغي الفروف، وزير خارجية روسيا

اليكيس بوشكوف
دكتوراه يف العلوم التاريخية

سريغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسية

ميخائيل سيسالفينسيك
رئيس الوكالة الفيدرالية للمطبوعات

واالتصاالت الجامهريية

فالدميري تيتوف
النائب االول لوزير الخارجية الروسية

اناتويل توركونوف
رئيس جامعة موسكو الحكومية

للعالقات الدولية، اكادميي يف
اكادميية العلوم الروسية،

دكتور يف العلوم السياسية

اليكيس فيدوتوف
سفري روسيا املفوض وفوق العادة

يف سلوفاكيا، دكتوراه يف القانون

فالدميري تشيجوف
ممثل روسيا الدائم لدى االتحاد االورويب

فيتايل تشوركني
مندوب روسيا الدائم لدى االمم املتحدة،

دكتوراه يف العلوم التاريخية

يوري شافرانيك
رئيس مجلس ادارة رشكة

«سويوز نفط غاز»،
رئيس صندوق «السياسة العاملية واملوارد».

الكسندر ياكوفينكو
سفري روسيا املفوض وفوق العادة

يف بريطانيا،
دكتور يف القانون، بروفيسور

رئيس هيئة التحرير: ارمني اوغانيسيان
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