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 تمهيد
 هرهه الدولرة غر ت . رمبا مل يعرر  التراريد دولرة كرو ريا  تارت بالتو را اواررايف والتوردد اويو يا ري

يف كررل مرررة كاوررت رو رريا تتقررد  إىل . ثوهبررا اوارررايف وبرردلت حرردودرا عرردة مرررات  ررالض األلرر   رراة املاضررية
 ر  دا رل أ رواررا احلديديرة  مارات امللرل مااطق أكثرر عوقرا وتتوراس مرا  رعوب وح رارات أكثرر تاوعرا  ت

ولعلر  ذرها السربك ميارن ا تح رار رو ريا يف اخلريطرة الهرايرة  . والاحل، وماات أ رى من األلسن واللارات
 ". قومي"ال " مااين"كوفهو  

 ررا ا مررا  ررا رت بقطررار مررن مدياررة  بارو سررط علررى  رراحل ا رري  اذرراد  إىل مدياررة  ررا  ب  رر   
األطلسري  رتقطا رحلترط عر  أ ربوعت، و رتور عيارال علرى ألروا  ستلفرة مرن  رحاات على  احل ا ي  

وإ ا ما قطعت ررهه . البشر، يدياو  بدياوات متباياة، بت بو ية وإ ال  ويهودية ومسيحية ومعتقدات وثاية
تقررل  الرحلرة مررن مدياررة أر اعلسررط علررى  رراحل ا رري  القطررن الشرروايف إىل مدياررة غرررو ين يف الشيشررا   لررن

 . الرحلة تاوعا و افا

ليس بو ا الباحث يف اوارا يا السيا ية أ  يتجارل تأث  ررها التاروع البياري والبشررى علرى مسرتقبل 
 التحليررل الرردقيق ملررا جرررى يف الشيشررا   ررالض العقرردين املاضرريت . رو رريا علررى اوبهتررت الدا ليررة واخلارجيررة

 . حنو بالغ الشب  قبل ما يزيد عن قروت من الزمن  ياش  عن ممار ات و صوض درامية جرى مثلها على

وإ ا ما راجعت التاا سات الرو ية احلالية ما مراكز القوى العاملية حوض البحرر األ رود، و رر قرزوين، 
و ر البلطيق، والصرراع علرى السريادة يف  راض ا ري  اذراد  مرا اليابرا ، والتارا س مرا الصرت للسريطرة علرى 

  ررال عررن تشررابط املصرراا يف أوربررا الشرررقية،  رمبررا تارردر  أ  كا ررة رررهه ( كسررتا   ررابقاال  )آ رريا الو ررطى 
 .املشارد تستاد على م اث طويل من ممار ات مشاهبة ُجربت قبل ثالثة قرو  على األقل

بررررل إ  ممار ررررات الوضررررا الرررردا لي يف رو رررريا بررررت الارررررملت واملعارضررررة، واال ررررتحوا  علررررى السررررلطة، 
فو ، والتبرراين الطبقرري بررت املعرردمت واملت وررت، وغرر   لررط ممررا ميررور يف رو رريا اليررو  رررو بعيارر  واال ررتاثار بررالا

 . الهى عا ت  رو يا قبل عدة قرو ، وإ  ا تلفت املسويات وظوارر األ ياء

؟ ررل يعرين ررها (بار  الاررر عرن مأ راة األوىل وملهراة الثاويرة) رل يعين رها أ  التاريد يارر وفسر  
اواررررايف يسررريطر علرررى مسرررتقبل رو ررريا  رررال يعطيارررا  رصرررة ال تشررررا  مسرررتقبلها إال با تح رررار " احلرررت "أ  

؟ رررل  ررتبقى رررهه "ولرردت لتحررارب"ماضرريها؟ أمررا  الررت رو رريا تقررد  وفسررها علررى السرراحة الدوليررة كدولررة 
 ؟  الدولة تعشق الصراع، وتتقن املراوغة واملااورة، وتاسك املعارل حىت لو ضحت ببع  اخلسائر اآلوية
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أعررراد روبررررت كرررابال  قرررراءة " ثرررأر اوارا يرررا"يف أحررردث درا رررة سلرررة السيا رررة اخلارجيرررة و رررت عاررروا  
والر  قردمها يف " قلرك األر "مستح ررا تلرط الارريرة الرائردة املسرواة ( 1)اوارا ية السيا ية لرو يا املعاصرة

. (3)العامليرة ةاطقرة ا وريرة يف اإل ر اتيجيعامل اوارا يا ال يطاين الشه  ررالفورد ماكياردر عرن امل 1031عا  
كررا  ماكيارردر قررد وصررل يف  ليلرر  لقرروى الرر  والبحررر إىل أ  ماطقررة  رررق أوربررا ررري قلررك األر  الارراب ، 
وقامررت  ارررة ماكيارردر علررى أ  مررن رارر   رررق أوربررا رارر  قلررك األر ، ومررن رارر  قلررك األر  رارر  

 .  العاملجزيرة العامل، ومن را  جزيرة العامل را

وبو ا أى جارايف  يا ي معاصر أ  ي ا ماا   رق أوربا أ ااوستا  أو  ر قزوين أو آ يا 
بل بو ا رها اوارايف أ  يستبدض . الو طى أو اخلليج العريب أو حىت  ر العرب و واحل القر  اإل ريقي

 رع "أو " جتارة السالح"أو " ا أوابيك الاف  والا" ون يتحا  يف . املواقا اوارا ية بأدوات مااورة حديثة
 .رو القادر على السيطرة على العامل" القوة الااعوة"أو " تاصيك احلاومات املوالية"أو " القواعد العسارية

تقابلاا رو يا حت وراجا األ مة . تااد ال توجد مشالة جيو يا ية يف العامل إال ولرو يا كلوة  يها
ابلاا حت وتابا  باق الالعبت الرئيسيت يف  وق السالح، ويف أ مات الاووية اإليراوية أو الاورية، وتق

البحر الاارين، ويف تصدير الاف  والاا ، ويف الصراع العريب اإل رائيلي، بل حىت يف مشهد تفصيلي دا ل 
وقد دعى رها . دولة عربية أو أ رى خيص مجاعة دياية عد رو يا حاضرة تبدى الرأى وتت ه القرارات

د  الرو ي الباحث الشه  يف اإل  اتيجية الدولية دمي ى تريات إىل رؤية املستقبل وقد تراجعت  ي  التق
 .(3)الواليات املتحدة وتقدمت رو يا، أما أوربا  قد  رجت متاما عن م وار السباق

ظهور ورغ  الارريات اويو يا ية املتعددة ال  ظهرت يف أعقاب اهنيار اال اد السو ي  وتوقعت 
عامل متعدد األقطاب، تتاات   ي  اليابا  وأملاويا والصت واذاد وأملاويا و روسا أما  الواليات املتحدة، 

 .مت ى الساوات وال عد أماماا قوة جديدة تااور على املستوى اويو يا ي غ  رو يا

قدمي؟ أ  أهنا لان يف أى طريق تااور؟ رل   ر رو يا وفسها من جديد إل باع  هوات التو ا ال
رضيت بلولوة حبات املسبحة املافرطة؟ رل ما  الت رو يا تلط الدولة الفتية القادرة على املااورة ما من 
راصروهنا اليو  من اواوب والارب؟ وما أ لحة رو يا يف العصر احلديث؟ رل  رغت رو يا من مرحلة 

ت ترصيص بع ها وا ت دمت البع  اآل ر  جتويا احلجارة ال  ختلفت عن اهنيار البيت السو ي   أعاد
كوصدات ذجو  األعداء؟ أ  أهنا ما تزاض توا   بت قوى الطرد وقوى اوهب ال  تتاا عها بت الدا ل 

 واخلارج؟ وأى مالمح ملستقبل رو يا؟
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تستأرل األ الة السابقة عواًل مو وعًيا يش ل  ي  ثلة من الباحثت امل لصت، وتدعو  مراكز 
مستا ة، لان الورقة ال  بت أيدياا ال تفعل أكثر من إلقاء بع  ال وء على جابات تلط األ الة، أ اث 

علها تسه  ، إىل جاوك أوراق أ رى، يف إكواض الصورة املعر ية عن تلط الدولة ال   تفر  وفسها على 
 .املاضية( ل القرو ب)العامل وبشال بالغ التأث   الض العقود املقبلة، على حنو ما  هدت العقود 

ويعر  لأل اس اوارايف "  من جتويا احلجارة"تتااوض الورقة ثالثة  صوض، رول األوض ماها عاوا  
السيا ي للدولة الرو ية من  الض درا ة املسار التارخيي لصعود رو يا إىل القطبية الدولية، ومقومات رها 

اوطالقا من أ  رها الدا ل رو " يا من الدا لرو "القطك من الااحية الدميوغرا ية،   ال عن درا ة 
 .أحد املفاتيح األ ا ية لفه   لوكيات رو يا اخلارجية

ويبحث يف مااوة اوي  الرو ي وحماوالت " العودة لساحة املعارل"أما الثاين  يحول عاوا  
رو يا ألوابيك وا ت دا  . إصالح  ومااورات  يف اجتارات ستلفة،   ال عن مااوة رو يا يف  وق السالح

 .الاا  كو يلة للتحا  يف أمن الطاقة يف مااطق وفو را السابقة

ويأيت ا ور الثالث ليعاجل التاا س الرو ي األم كي  يوا ميان تسويت  باحلديقة اخللفية وأ اليك   
ة وختتت  رهه الورقة برؤي .وتداعيات  لط التاا س على العامل العريب. كل طر  إلضعا  الطر  اآل ر

 . مستقبلية

وليس من مفر االع ا  بأ  ما ت و  رهه الورقة ال ياطي  وى بع   سيفساء اللوحة اودارية، 
جيد وفس  أما   باة بالاة التعقيد يتدا ل  يها " ا تعادة رو يا مااوة القطك الدويف " الباحث يف 

 يا أقرب إىل قارة ما  إىل دولة،  ا  وأل  الايا  اوارايف لرو . السيا ي بالديين، واالقتصادى بالدميوغرايف
وري حما ير " إطالق األحاا  الشاملة"وإىل " التعوي "البحث  يها والاتابة عاها تهرك بأى كاتك إىل 

 . جاردت الورقة ال  بت أيدياا كي تأ هرا بعت االعتبار
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 الفصل ألاول 

 الحجارة تجميعزمن 

 

 

 

 
ما زالت روسيا اليوم قادرة على 

المسير، وهي تمضي رغم نكساتها 
وآالمها نحو المستقبل، قد تبدو في 
سيرها عرجاء، إال أنها تتحرك 

  "نحو األمام
 

 6002 –ليليا شيفتسوفا 
 موسكو -مركز كارنيجي 
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يتوج  جمووعة من العلواء األمريايت إىل  (1)"أرجمدو "الفيل  الشه  يف أحد املشارد املؤثرة من 
مهوة يف الف اء حلواية األر  من كارثة حمدقة، كا  ملجأ رؤالء العلواء رو حمطة الف اء الرو ية طالبت 

 خيرج رائد الف اء الرو ي ملقابلته   عثا، طليق اللحية، رث. الدع  ملواجهة االوفجار الاوين الو يط
. الثياب، مثال، راوض أ  ررل آالت مركبت  املعطلة  ال تستجيك إال بعد أ  يشبعها ضربا بيدي  وقدمي 

ياتهي املشهد تاركا يف وعي املشاردين جرعة كب ة من الس رية واال ت فا  بتلط الدولة ال  كاوت 
 . صاحبة السبق يف ارتياد الف اء

 ائل اإلعال  الاربية عن اال ت فا  برو يا والتقليل من على مدار العقدين املاضيت، مل تتوق  و 
وتركت مثل رهه احلوالت اإلعالمية أثررا السلن على . مااوتها وحماولة اوتزاع مقوماهتا الثقا ية واحل ارية

 الرئيس الرو ي السابق  الدمي  بوتت أعرب بقدر من التأثر . أعلى مستوى يف القيادة السيا ية الرو ية
شالة العامل الاريب أو  ما يزاض يارر إىل الروس كشعك بدائي رب  للتو من قو  األ جار ورتاج م"أ  

 .(2)"أل  ياسل األقهار العالقة بشعر رأ   وحليت 

قد ال ياو  راال راب  بت مشهد رائد الف اء الرو ي وتصوير بوتت للشعك الرو ي، لان 
إلعال  الاريب برو يا قد بلات درجة مل تعر ها الشعوب الثابت أ  درجة اال ت فا  ال  اوتشرت يف ا

إ  أ  تاريد رو يا كدولة يتودد اوويا إليها، بل وياا قها الاث و  أحياوا، قد ا تور على . الاربية من قبل
 .مدى أل  عا  دو  اوقطاع

 القطبية الدولية إلىالطريق : ألاول بحث امل

واآل رريويو  علررى الررروس كقرروة حمليررة مؤلفررة  يف هنايررة األلرر  العا ررر املرريالدى تعررر  األوربيررو  والعرررب
من جمووعة من القبائل  رديدة البرأس تار  علرى طررق التجرارة برت البحرر األ رود و رر البلطيرق وهتردد مملارة 

ال بريررة الاا حررة مررن مارراطق اإل ررتبس، كوررا كاوررت تارر  علررى اإلم اطوريررة البيزوطيررة  ةالبلاررار والقبائررل األ رريوي
 .   برابرة الشواضال  أطلقت عليه  ا 

تطلرررق آورررهال علرررى مارررا  أو دولرررة برررل علرررى تلرررط القبائرررل  ات الصرررلة  Rhosمل تارررن كلورررة روس 
 ات األصررل اال رراادوايف، والرر  كاوررت قررد حاوررت الشررعوب السررال ية يف  Varangiansبعشررائر الفرعيررة 

ال يررة للتجررارة يف القررارة وقررد وجرردت بيزوطررة يف رررهه القبائررل حليفررا ضررروريا ل رروا  أمررن احلركررة .  رررق أوربررا
 األوربيرررررررررة، يف وقرررررررررت كرررررررررا  األ رررررررررطوض اإل رررررررررالمي يهررررررررريون علرررررررررى الطررررررررررق املالحيرررررررررة يف حرررررررررو  البحرررررررررر 

 . (6)املتو  
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كاوت جسارة رهه القبائل وقدرهتا على املاامرة والقرصاة، و دة البرأس، والرغبرة يف التو را يف أر    
إقليويررة علرى مشررار  القررر  احلرادى عشررر يف  رررق جديردة، وصررد رجوررات القبائرل املارر ة تبشررر مبريالد قرروة 

 . أوربا

ويف عررامل حمفررو  بالرردياوات واأليررديولوجيا مل ياررن اال ررتورار يف الوثايررة يافررا قبائررل الررروس أو يبلررور 
  واخلررررزر يف  031ررررويته  أمرررا  جررر اهن  املسررررلوت مرررن البلارررار يف الشررررق الررررهين اعتاقررروا اإل رررال  يف عرررا  

رو رريا  "راررها مل جيررد األمرر   الدميرر  حرراك  إمررارة .   713اعتاقرروا اليهوديررة يف عررا   اوارروب الشرررقي الررهين
أ  يررى مرن  البراحثت  اوفرر برل إ  .   022 وى اللجوء إىل بيزوطة املسريحية،  رت  تعويرده يف  راة " كيي 

اوررت املسرريحية  رراىل الارررب ك.  ا تيررار  ررعوب البلاررار علررى هنررر الفولاررا لي ررال  دياررا مل يرر ل  يررارا لرو رريا
الااثولياية يف كل من بولادا واسر والدويالت اورماوية، ويف اواوب كاوت مملاة اخلزر اليهودية وما وراءرا 

 . (7)من دولة اخلال ة اإل المية

عثررر الررروس لرردى بيزوطررة علررى الد ررتور املفقررود لصررياغة دولررته  الشررابة الرر  كاوررت تشررق طريقهررا يف 
ل  الروس من بيزوطة الاث ، وأر  مرا تلقفروه  لرط التقليرد الرومراين القرائ  علرى إقامرة عامل متاا ع القوى، وتع

بعررر  ستشرررهد بررر  تمرررا وكرررا  مرررن العالمرررات الدالرررة علرررى  لرررط .  اررر  العرررامل با ررر  املسررريح" مملارررة للررررب"
ا وض  يهريقر 1337األمر  الابر  با رل يف مو راو عرا  و البطريرل أوتروين املصادر التارخيية من مرا الت بت 

وكير  . كير  ميارن ختيرل أ  تارو  لردياا حنرن املسريحيت كايسرة دو  أ  تارو  لردياا إم اطوريرة"  البطريرل
 . (2)"ميان  صل إحدارا عن األ رى

وعلررى مرردى ثالثررة قرررو  متاررن أحفرراد األمرر   الدميرر  مررن بسرر  وفررو ر  يف  رررق أوربررا مت ررهين مررن 
كاوت إمارة رو يا برت القرروت العا رر . مركزا للتو ا واذيواة( أورباال  تعر  بأ  املدائن يف ) مدياة كيي  

والثالث عشر قوة إقليوية صاعدة امتدت من  رق أوربا ومشار  جباض األوراض مررورا بت رو  البحرر األ رود 
 .والقوقا 

الرر   ررتاو  مسرررحا لثواويررة قرررو  مقبلررة و تشررهد علررى " الاررواة"ا تاشرر  الررروس آوررهال اخلريطررة  
الصراعدة كاورت حماطرة بثالثرة أقطراب  ةغر  أ  تلرط القروة اإلقليوير. ديه  موجات متتالية من املرد والتو راأي

اإلم اطوريرررات األوربيرررة املتتابعررة يف الاررررب، واخلال رررة اإل رررالمية يف اواررروب، واملاررروض يف : هترريون علرررى العرررامل
مررا   حرر  املارروض  سررقطت يف قب ررته  يف مل تاررن تلررط القرروة اإلقليويررة الرر  متثلهررا رو رريا لتصررود أ. الشرررق

 . (0)ماتص  القر  الثالث عشر
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تروارى الررروس كشررعك مسررتقل وكدولررة ذرا كيررا   يا رري  ررت االحررتالض املارويف ألكثررر مررن قررروت مررن 
 اة عن  ريطة العامل، متان أمر  مو راو إيفرا  الثالرث،  331وبعد غياب (.  1163 – 1332)الزما  

من العرودة برو ريا إىل  ريطرة القروى اإلقليويرة ورقرق اال رتقالض عرن (  1232-1163)أو إيفا  العري ، 
ومعررر  تبررردأ رو ررريا رحلرررة جديررردة مرررن تارخيهرررا .   طريقررر  لتوحيرررد بررراقي اإلمرررارات1123املاررروض ويبررردأ يف عرررا  

  .(13)تعر  برو يا املو او ية، حت حلت مو او حمل كيي  كوركز لهلط القطك الصاعد

رس االحرتالض املارويف جيردا، و تحرت ررهه الفر ة أعيراه  علرى  ريطرة إم اطوريرة ا تفاد الروس مرن د
املاوض الشا عة ال  امتدت مرن  راحل ا ري  اذراد  يف الشررق إىل اسرر يف الاررب، ومرن ا ري  القطرن يف 

تيرة علررى وإ ا كاورت بيزوطررة قرد  تحرت أعرت الدولررة الرو رية الف. الشرواض إىل  رارس وبرالد العرررب يف اواروب
عامل البحار الدا اة املزدح  بالثروات والقوى املتاا سة  ا  اإلم اطوريرة املاوليرة لفترت اوتبراه الرروس إىل العرامل 

 . اآل يوى املليء باخل ات واخلايف من القوى املتاا سة

  1232كررررا  القرررررر  السرررررادس عشرررررر مبثابرررررة القرررررر  الررررهرن وارا يرررررة رو ررررريا السيا رررررية،  برررررت عرررررامي 
مرن صررااعة أكرر  "( الرريررك"إيفررا  العرري  و ا رريلي الثالرث وإيفررا  الرابرا )متارن ثالثررة أمرراء روس  1221و

بو ررررعاا وصرررر  رررررؤالء األمررررراء باآلبرررراء املؤ سررررت للطووحررررات اويوبوليتيايررررة .  ريطررررة عر هررررا ترررراريد رو رررريا
ابرتالع "ويرة أال وررو  في رهه الف ة ا  عرت اويروا الرو رية مسروى جديردا يف الصرراعات اإلقلي. الرو ية
حررىت إ ا . برردال مررن مررواجهته ، وا غررزو األقررالي  اسرراورة برردال مررن هتديرردرا أو عقررد اتفاقررات معهررا" األعررداء

تقلررد مي ائيررل األوض حارر  الرربالد ليبرردأ حارر  أ رررة آض رومرراوو  القيصرررية الرر   رريطرت  1613جرراء عررا  
 . (11)بقتعلى إم اطورية مل تان ترد خبلد أى من األمراء السا

منرررت قررروة رو ررريا علرررى السررراحة العامليرررة بشرررال تررردرجيي حرررىت ( 1017– 1613)وعررر  ثالثرررة قررررو  
مل تقارا رو ريا براحلت  اواررايف الرهى وجردت  ير   ريطتهرا، وإ ا كرا  يقراض إ  اذولارديت . صارت قوة عامليرة

ا القرروى اإلقليويررة والدوليررة ا  عرروا أرضرره  يف صررراع مررا البحررر،  ررا  الررروس ا  عرروا  ررارر  يف صررراعه  مرر
 . ا يطة

 ون أجل احلصوض على مافه  رى على ا ي  األطلسي أ رعلت رو ريا حرروب  رر البلطيرق إلقامرة 
، كورا اورد عت رو ريا حنرو البحرر املتو ر  12متثلها مدياة  ا  بطر ر   يف مطلرا القرر  " وا هة على أوربا"

بررل إ  رو رريا تقرردمت إىل البحررار الدا ليررة  اررزت  رراض . أل ررودعرر  حروهبررا مررا تركيررا للسرريطرة علررى البحررر ا
كورررا . وعحرررت يف  ويرررل  رررر قرررزوين إىل  ررر ة رو رررية(  1733) 12 رررارس يف الاصررر  األوض مرررن القرررر  

( املفتروح للوالحرة طرواض العررا )متاارت مرن إقامرة واحرد مررن أرر  مواواهرا يف التراريد وررو ميارراء  الديفا رتول 
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باحتالض أرا  إىل الشرق من هنر آمور، ورى ماطقة بالاة األمهية اويوبولتيايرة اقتطعتهرا على ا ي  اذاد  
 . مل تات  الدولة الفتية بهلط بل ضوت أجزاًء من أمرياا الشوالية. (13)1263من الصت يف عا  

( الررردامنركي األصرررل)دعررر  بطررررس األكررر  الرحالرررة   يتررروس ب ورررغ  12مرررن القرررر   فررري الاصررر  األوض 
ومررن م رريق ب وررغ ا ررتاول الررروس . كتشررا  اخللجررا  وامل ررايق واوررزر الرر  صررارت  وررل ا رر   يوررا بعرردال 

علرى السراحل الشروايف الارريب لااليفورويرا قبرل أ  يسرقطها  Ft.Rossالوصوض إىل أال اا وأقاموا قلعرة روس 
لرررت عاهرررا  للواليرررات الررر  خت" أمريارررا الرو رررية"وقرررد عر رررت تلرررط املاررراطق يف تررراريد رو ررريا با ررر  . األ ررربا 

لتطررررر  املوقررررا وعرررزو  الررررروس عررررن الوصرررروض إليهررررا، و لررررط   1267املتحررردة طواعيررررة ودو  حرررررب يف عررررا  
 . (13). مقابل  بعة ماليت دوالر

راررها مل يعررد راررال مررن جيررادض يف أ  قطبررا عامليررا ظهررر علررى املسرررح اويو يا رري وامتررد مررن ليتواويررا 
وصرارت . ب إىل الشرق األقصى و  الت وجزر كوريرل وآال راا يف الشررقوبولادا و الادا ومولدا يا يف الار 

كررا  أ رردرا دمويررة مررا تركيررا )رو رريا واحرردة مررن األقطرراب الدوليررة الرر  ا ررتبات يف جبهررات صررراع ستلفررة 
وا تتوررت مشررارد صررعود رررها القطررك العرراملي هبزميررة متوقعررة يف احلرررب العامليررة األوىل أ  ررت إىل (. العثواويررة
 .(11)1017ثورة البلشفية عا  وشوب ال

عا تها رو يا يف تروح بت حرب أرلية وغزو القوات األجابيرة (1033-1017)مخس  اوات  ق  
يف ررررهه السررراوات اخلورررس  رررارعت  الاررردا وليتواويرررا . ألراضررريها الررر  جررراءت لررردع  القررروات امللايرررة املهزومرررة

وبا ررتثااء  الاررردا عحرررت . عرررن اإلم اطوريررة الرو ررريةوا ررتوويا والتفيرررا وبولارردا وأوكراويرررا ومولرردو ا لال رررتقالض 
 . رو يا يف إرجاع كا ة رهه الدوض إىل  يادهتا، رهه املرة  ت غطاء الشيوعية

باوتقرراض رو رريا إىل املرحلررة السررو يتية صررارت قطبررا دوليررا بامتيررا  ، ال يتاررا ع يف عررامل متعرردد األقطرراب 
بررل يتاررا ع رررهه املررة مررا قطررك وحيرد ماررا س متثلرر  الواليررات  علرى غرررار مررا جربتر  مو رراو يف القرررو  الفائترة،

يف تلررط املرحلررة مل ياترر  الررروس بصررااعة قرروة عروررى اعتوررادا علررى إثايررة واحرردة ت رر  السررال ت . املتحرردة
 حسك، بل  رعا  ما توجر  الشريوعيو  إىل ضر  أرا   ا رعة وإثايرات وقوميرات متعرددة يف رقرا جارا يرة 

 . م امية

دو  غررررزو  ة ضرررر  الرررردوض واألقررررالي  ، متااررررت رو رررريا مررررن وشررررر ر ررررالتها األيديولوجيرررروباإلضررررا ة إىل
حرىت إ ا جراء ماتصر  القرر  العشررين كاورت الشريوعية . عسارى،  ا  قت الت و  و را رت عر  ا يطرات

قد ريوات على أك  وأو ا مقاطعات العامل، من هنر اإللك يف و   أوربا إىل  ليج كوتشرتاا و رااهاى 
بررررررل متااررررررت األحررررررزاب الشرررررريوعية ل أوربررررررا الاربيررررررة مررررررن الوصرررررروض إىل السررررررلطة، وصررررررارت . ا و يتاررررررا وكوريرررررر
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رررري املثررراض واملررراهج، برررل وعررر ت الشررريوعية ا ررري  األطلسررري  املاركسرررية برررت املفاررررين األوربيرررت ةاأليديولوجيررر
 . (12)لتجتاح أمرياا الالتياية

ا يف أعقرررراب احلرررررب العامليررررة الثاويررررة وحررررىت ظلررررت  ريطررررة اال رررراد السررررو ي  دو  تارررر  مارررره ماا رررربه
دوض البلطيرق  في  لط العا  ، حت اوفرطت حبات عقرد اال راد،  قردت رو ريا . 1001ديسو  من عا  

 سرارة  ،ودوض أ يا الو طىالثالث، دوض القوقا  اواوىب ، كوا كا  ا تقالض  او لدو وكراويا وبيالرو يا وموأ
  . (16)را على األمن اإلقليوي للبيت الرو يجيوبوليتاية أ رى لرو يا، لتأث  

، 3مليررو  كرر  33 رو رريا القيصرررية بلاررت حنررو . اواوشررت مسرراحة رو رريا التارخييررة 1001بعررد عررا  
.  3مليررو  كرر  1721، أمررا مسرراحة رو رريا الفدراليررة اليررو   تبلررغ  3مليررو  كرر  3321ورو رريا السررو يتية بلاررت 

 . (17)وما  لط تبقى أك  دوض العامل مساحة

بافس مساحتها ال   رجت هبا من أ مة اهنيار الشيوعية  3332وبعد أ  ظلت رو يا حىت عا  
جلك ذا صي  تلط الساة ماا ك جارا ية جديدة،  قد وشبت حرب بت رو يا وجورجيا اع  ت على 

 ا   الي ورها الاوع من االع ا  رو اع. إثررا مو او با تقالض مجهوري  أخبا يا وأو يتيا اواوبية
أما  دوض العامل أما الواقا  يش  إىل أ  رهين اإلقليوت ا ضوهوا  عليا إىل  ريطة رو يا الفدرالية ماه 

ورو التاريد الهى حركت  ي  رو يا قوات حرس احلدود إىل جاوب رهين اإلقليوت لتتوىل  3330أبريل 
 . مهوة الد اع عاهوا أما  جورجيا

 الخلل الديموغرافي: الثانياملبحث 

تسربقها الصرت واذارد والواليرات املتحردة واودوويسريا ) و يا املرتبة الثاماة من بت  اا  العرامل  تل ر 
مرررن %  23وتشررر  اإلحصررراءات إىل أ  الرررروس يشرررالو  حنرررو (. وال ا يرررل وباكسرررتا  وبررراجالدي  وويج يرررا

كورا . (12)قيرة يف وطراه إمجايف الساا  يف البالد ورو ما يعين من الااحية احلسابية أ  الروس  وو  يادة عر 
تشرر  رررهه البياوررات أي ررا إىل أ  الررروس يشررالو  األغلبيررة السررااوية يف معررر  اووهوريررات الرر   وررل ا رر  

ويسررتثم مررن  لررط إقلرري  القوقررا  الررهى ال . أعررراق وقوميررات بعياهررا، كجوهوريررة الترر  والبشررا  والتشررو اا
 .(10)يشال  ي  الروس أغلبية  ااوية

 :رهه األرقا  احلسابية، تعاين رو يا من أ مة دميوغرا ية عاد مستويات ستلفة، أمهها لان بعيدا عن

مرررا حريرررة التاقرررل واإلقامرررة صرررار الرررروس ال يتو عرررو  تو يعرررا عرررادال يف كا رررة أحنررراء الررربالد، برررل  .1
ا  ي كرررزو  يف رو ررريا األوربيرررة أى يف الثلرررث الارررريب مرررن الررربالد يف مقابرررل تفريرررغ اورررزء الشررررقي الرررهى يصرررح 

رغ  ال تيك املتأ ر وسبيا لرو يا يف قائوة الردوض األكثرر  . يف  يب يا والشرق األقصى" الربا اخلايف"وسوي  
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إال أهنرررا كاورررت تسرررتود مااوتهرررا السرررااوية مرررن ( حيرررث تسررربقها دوض مثرررل باكسرررتا  وبررراجالدي )  رررااوا 
ىل البحرر البلطري يف الاررب ومرن ا ري   الض التو يا اوارايف الاب  للساا ، من ا ي  اذاد  يف الشررق إ

القطن يف الشرواض إىل البحرر األ رود يف اواروب، وررو مرا أعطري لرو ريا أمهيرة جيو يا رية مرن حيرث تو يرا 
 . الساا  وليس من حيث احلج 

 وارره اهنيرار اال رراد السرو ي  وعرردد السرراا  . تعرر   رراا  رو ريا خلسررارة  رااوية  رراويةي .3
أى . ماليررت وسرروة 7رت رو رريا مارره تفاررط اال رراد السررو ي  مررا يقرررب مررن حيررث  سرر. يف تارراقص مطرررد

 . أل  وسوة 113مبعدض  سارة  اوى مقداره 

أمررررة "إ ا مرررا ا ررررتور معررردض التارررراقص السررررااين احلرررايف  قررررد ياطبرررق علررررى رو رررريا القررروض إهنررررا  .3
ويتوقرررا إ ا .1266 رو ررريا اليرررو  ليسرررت  ررروى ثلثررري حجوهرررا الرررهى كاورررت عليررر  عرررا  . دميوغرا يرررا" تتآكرررل

تواصرررل معررردض التاررراقص أ  تفقرررد رو ررريا ربرررا  رررااهنا  رررالض وصررر  قرررر ، ررررها دو  أ  ورررد ل يف االعتبرررار 
لاروارث طبيعيرة كاألوبارة والفي راوات والرزال ض أو كروارث بشررية   -كا ررا مرن األمر   –إماا  تعر  رو يا 

 ل يف احلسربا  إمااويرة حردوث كورا أ  ررهه التوقعرات ال ترد. كاحلروب وا عة املردى أو الاروارث التقايرة
رجرررررات مجاعيررررة كررررال   ررررهدهتا رو رررريا حررررت  سرررررت حنررررو مليررررو  مهرررراجر لصرررراا إ رررررائيل  ررررالض عقررررد 

 . التسعيايات

إىل جاوررررك التارررراقص العررررددى مثررررة ترررردرور ورررروعي عرررر  عارررر  دراميررررا  عرررري  احلررررزب الشرررريوعي و  .1
مشررروب اخلوررور )  رريا  ررا  الفودكررا بياوررا طرراض ارتفرراع األ ررعار كررل السررلا يف رو " غياررادى  جيرراوو  بقولرر  

بقيررررت دو  ارتفرررراع، وباتررررت أ ررررعاررا أر ررررص بثورررراين مرررررات عررررن اخلبررررز، ورررررو رررررد  ( الرئيسرررري يف رو رررريا
كورررا أ  صرررحة األمرررة الرو رررية تتعرررر  . ماشرررو  لل جوا يرررة اال رررتااللية الررر  تسرررعى إىل تاييرررك الشرررعك

، لرررن وارررو  سطارررت إ   إ ا  يارررا مرررا مرررن أطفالارررا مرضرررى%  26ويافررري أ  وعرررر  أ  . للتررردرور املسرررتور
 .(33)"باإلبادة اوواعية "تتعر  ل  أمتاا 

%  7إىل  1بياورا يشررهد السرراا  الررروس  وى األصرروض السرال ية تااقصررا  رراويا يرر اوح بررت  .2
وررو مرا يعبرد الطريرق أمرا  امل راو  %  13يشهد السراا  مرن  وى األصروض القوقا يرة  يرادة  راوية مبعردض 

بشررة "قبل التيارات القومية الرو رية الر   رهر مرن حررب دميوغرا يرة مقبلرة و حر  لسراا   وى  املتزايدة من
 (. القوقا  وآ يا الو طى) من اواوب "  وداء

كرر  مقصررد للهجرررة الدوليررة أ  رو رريا تعررد يف السرراوات األ رر ة ثرراين أتشرر  التقررديرات إىل  .6
ماليرررت  7حنرررو  3332هرررا  سرررك إحصررراءات عرررا  حيرررث بلرررغ عررردد املهررراجرين إلي ،بعرررد الواليرررات املتحررردة
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وررررو مرررا أدى إىل أعوررراض عاررر  وتيجرررة وشرررا  . أربعرررة ماليرررت مررراه  جررراءوا عررر  رجررررة غررر   ررررعية ،مهررراجر
وقررد ". ال ماررا  لألجاوررك علرى أرضرراا"و " رو رريا  قرر  للرروس"اوواعرات القوميررة املتطر رة الرر  تر ررا  رعار 

  3331برررررررت عرررررررامي ت العاصررررررررية الررررررر  قتلرررررررت غ رررررررت السرررررررلطات الطرررررررر  عرررررررن وشرررررررا  ررررررررهه اوواعرررررررا
تسرررببت يف إصررررابة مهرررراجرا و  06 قررر   3332يف عرررا  مهررراجرا وبلررررغ عررردد ضررررحايارا  323حنرررو  3332و

حيرررث جتررروب تلرررط اوواعرررات العاصررررية  ررروارع  ؛يف حررروادث متفرقرررة بعررردد مرررن املرررد  الرو ررريةجبرررروح  113
وقررد تلررت بعرر  . ع ضررها قرروات األمررن الرو رريةت بوجرروه ملثوررة دو  أ  تيرررراباإل املررد  الرو ررية يف أ يرراء

 باات اإلو ورت الرو رية مقراطا  يرديو يقرو   يهرا عردد مرن القروميت املتطرر ت امللثورت بقطرا رؤوس بعر  
ويررزداد االعتقرراد لرردى رياررات مراقبررة حقرروق اإلوسررا  يف رو رريا وعرردد مررن البرراحثت بررأ  . العورراض الطاجيررط

مررن يف رو رريا ورررهه اوواعررات العاصرررية إلرررراب األجاوررك حفاظررا علررى راررال اتفاقررا ضرروايا بررت قرروات األ
 . (31)املركك السااين الساليف

ويف رررها الصرردد كاوررت مصررادر إعالميرررة قررد قرردمت تقررديرات أ رررى علرررى حنررو مررا أ ررارت صرررحيفة 
مليررو  مهرراجر مبهررارات عوررل عاليررة ومررن  12مررن وجررود ( 3331يف أكترروبر )مساو سرراي كومسرراموليتس 

. ستلفرة تاررق  روق العورل الرو ري يف قطاعرات ستلفرة تعو يرة وجتاريرة تتصردرر  اواليرة القوقا يرةجاسيات 
 232333وقرررردرت السررررفارة األم كيررررة يف مو رررراو عرررردد املا رررررطت يف اوواعررررات العاصرررررية مبررررا يزيررررد عررررن 

" عرا الررأى ال"كوؤ سرة )وأوضرحت ا رتطالعات الررأى الر  أجرهترا مؤ سرات صرحفية وأكادمييرة .  ر ص
، وأ  أكثرر مرن وصر  % 23ارتفاع وسربة الشرباب املتعراطفت مرا احلركرة العاصررية إىل مايزيرد عرن ( الرو ي

 . الشباب الروس مستعد  للوشاركة يف حركة الفا ية اوديدة  واء مبقابل مادى أو اقتااعا بأيدولوجيتها

ر ررح الرئا رري ويقرروالى ولعررك بعرر  السيا رريت علررى الرروتر العاصرررى الفا رري علررى حنررو مررا أعرررب امل
و ررعر ". جيررك أ  تطهررر مررن األغررراب"يف تلترر  أمررا  الرررئيس برروتت مرن أ  مو رراو  3331 ريتراوو  عررا  

 حرت  رألت صرحيفة إ  يسرتيا . املتطر و  القوميو  بساد ر ي ماحه  اورأة للتعبر  عرن مسرلاه  الردموى
وقف  من حادثة قترل العاصرريت الرروس للطفلرة عن م( و   رو يا) عي  احلركة العاصرية يف مدياة جييافسط 

مرا ا يفعرل الطاجيرط علرى : السرؤاض ررو! ومرا الاريرك يف ررها؟""الطاجياية يف  ا  بطر   ، أعررب قرائال 
 . !!"أرضاا؟

حيرث تشرهد ماراطق احلردود الصرياية . ويف املقابل مثة  لل دميروغرايف آ رر آت مرن الشررق .7
وسروة يف مسراحة تزيرد مثاوية ماليت  يعي من إقلي   رق  يب يا رو ي  على اواوك ال .اضطرابا دميوغرا يا
مليررو  وسرروة يعرراوو  البطالررة والفقررر يف  133يف حررت يعرري  علررى اواوررك الصرريين ، 3كرر   عررن  ررتة ماليررت

يافسررو  عررن ضرريق حرراذ  برراذجرة غرر  ومررن ف  ررا  املهرراجرين الصرريايت . 3كرر مسرراحة ال تصررل إىل مليرروين  
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 ررعك بررال أر  يف مقابررل أر  بررال ) أر  غايررة برراملوارد قليلررة السرراا  علررى اواوررك الرو رري املشررروعة إىل
بل إ  الوضرا يف الشررق . (33)"احتالال صيايا صامتا"، ورو ما خيلق ظاررة يسويها القوميو  الروس ( عك

%  12 األقصى الرو ي قد ا داد  وءا يف الساوات األ ر ة حيرث تاراقص عردد  راا  ررهه املاطقرة باحرو
ولعرل رو ريا تفاضرل يف ررهه . (33)و هدت بع  املااطق صدامات بت الساا  الروس والوا دين الصريايت

يف الشرررواض " قرررى األ ررباح"احلالررة بررت  يررارين أحالمهررا مرررر،  امررا أ  تقبررل باررزو صرريين صرررامت أو تقبررل بررر
ق الرر  كررا  يررت  تعو رررا والشرررق وتيجررة التارراقص السررااين وعررد  تقررد  متطرروعت جرردد لتعورر  تلررط املارراط

إ  "عررن رررهه املشررالة بقولرر   3336وقررد عرر  الرررئيس السررابق  الدميرر  برروتت يف عررا  .  ررلفا بو ررائل قسرررية
 . (31)"التااقص السااين رو أك   طر يتهدد رو يا

 ديموقراطية تتحسس املسدس: الثالثاملبحث 

هتها الدا ليرة،  رواء ا تودت معر  القوى الا ى يف العامل مااوتها على الساحة الدولية بدع  جب
بقوة السريطرة وقورا األقليرات واوواعرات املعارضرة وتفويرت الفرصرة علرى االوقالبرات، أو مرن  رالض املرواالة 

 . وا تقطاب األتباع ع  أصاا  ستلفة من ثاائية ال غيك واملصاررة
يثررررة أحررررد ومارررره ماتصرررر  القررررر  العشرررررين صررررار اخليررررار الرررردميوقراطي يف مفهررررو  الررررار  السيا ررررية احلد

صرحيح أ  رارال عشررات الردوض يف العرامل . املؤ رات الرئيسية على قوة ومااوة الدولرة علرى السراحة الدوليرة
تتوتررا  يرراة دميوقراطيررة  ررليوة دو  أ  ياررو  ذررا و   علررى السرراحة الدوليررة إال أورر  مررن الصررعك أ  تررتوان 

الدميوقراطي أبر  مصوغاهتا لايل تلرط  دولة عروى اليو  من تقدمي وفسها كقطك دويف دو  أ  ياو  اخليار
 .املااوة

ررررل متتلرررط رو ررريا املصرررو  الررردميوقراطي؟ ررررل تتعامرررل معهرررا بقيرررة األقطررراب الدوليرررة كدولرررة دميوقراطيرررة 
ررررى  عواؤرررا السيا رريو  بالتقرردير باعتبررارر  ممثلررت عررن أطيررا  الشررعك الرو رري؟ رررل يارررر إىل الشررعك 

يرة والتوثيرل الايرايب الازير ؟ ومرا موقرا رو ريا الردويف يف ملر  حقروق الرو ي كشعك يعي  و ق ورا  من احلر 
 اإلوسا ؟ 

 :التالية املؤشراتيمكن العثور على إجابة ملثل هذه التساؤالت من خالل 

  رررجل عرررردد مرررن اذيارررات الدوليررررة ويف  3332حرررت جررررت االوت ابرررات الرئا ررررية يف أبريرررل 
ليرات تزيير  لدرجرة دعرت املعارضرة الرو رية إىل وصر  مقدمتها ماروة العفو الدولية  روقات واضحة وعو

رهه االوت ابات بأهنا مرا   تعيت بروتت لتابعر  ميد يرد  مرا صروت ووفراق غرريب، واهتورت ررهه املعارضرة 
عرررددا مرررن الررردوض األوربيرررة ويف مقررردمتها املولارررة املتحرررردة مباا قرررة رو ررريا،  العرررامل الارررريب يسرررت د  تررررالت 
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يف العررراق وأ ااوسررتا ، بياوررا ال " وشررر الدميوقراطيررة"ريررة وقواعررد جويررة مررن أجررل عسررارية وا ررعة وأ رراطيل  
 .(32)ياطق بالوة حوض اوتهال الدميوقراطية يف رو يا

  ال تزاض الصحا ة الرو ية تابعة للدولة بشال أ ا ري مرا حالرة مرن عرد  الثقرة واخلرو  مرن
لتياو سرررراايا الرررر  كاوررررت أكرررر  واقررررد اال ررررتهدا  اوسرررردى علررررى حنررررو مررررا لقيررررت الصررررحفية الرو ررررية أوررررا بو 

وأعلاررت الدولررة أ  قتلهررا كررا  لرردوا ا  3336ملوار ررات اورري  الرو رري يف الشيشررا  وا اغتياذررا يف أكترروبر 
إىل ( ورري جرد قليلرة) وتشر  تقرارير الشرفا ية يف الصرح  الرو رية املسرتقلة . جاائيرة وال عالقرة للاررملت بر 

الهمرة "احلارومي وعوليرات إثرراء  رريا د عرت الاررملت إىل  رر  قراوو ظهور حاالت من الفساد يف الارا  
 . (36)ملتابعة التاسك غ  املشروع لابار الش صيات" املالية

 فري عقرد التسرعياات . حدث ووع مرن املتال مرة املرضرية برت الدميوقراطيرة واألوضراع املعيشرية 
ت مررن الاهررك االقتصررادى للدولررة وترردين مسررتوى عر ررت الرربالد توجهررا لي اليررا وماا ررا دميوقراطيررا را قترر  حرراال

يف املقابررل تررال   احلارر  الشرروويف الررهى عر ترر  الرربالد يف العقررد األوض مررن . املعيشررة وأ مررات اقتصررادية صررادمة
مررا حالررة مررن اال ررتقرار االقتصررادى و سررن األحررواض املعيشررية ( 3330-3333)القررر  احلررادى والعشرررين 

ارت بعرر  التعبرر ات اال تزاليررة معرر ة عررن رررهه الثاائيررة  يررث برردا أ  علررى وصرر. وارتفرراع الرواتررك واملعا ررات
حررىت صررار اخليررار حتويررا بررت اخلبررز " دميوقراطيررة و قررر أو حارر   ررويف ور رراء"الشررعك الرو رري املفاضررلة بررت 

" بررأ  إىل التصررريح "  ررال  قرروى اليوررت"رئرريس جبهررة املعارضررة املعرو ررة با رر  ولعررل رررها مررا دعررى . واحلريررة
ال خيتلرر  عررن العهررد الشرريوعي الررهى عررر  ( برروتت و ليفترر  ميد يررد )الاوررو ج الررهى رارر  رو رريا اليررو  

 ( "يف إ رررارة إىل الفرر ة السرررتالياية)حارر  احلرررزب الواحررد واالقتصررراد الشرروويف وعسرررارة الدولررة وعبرررادة الفرررد 

(37). 

 (32)"مررا املقصررود برراستوا املرردين؟إواررا يف رو رريا ال وفهرر  "يشرر  الرررئيس الرو رري دميرر ى ميد يررد  بررالقوض 
وقرد . و لط يف إ ارة إىل أ  رها املفهو  وا د من  ارج ال بة الرو ية وياتاف  كثر  مرن االلتبراس والاورو 

املاروررات غرر  احلاوميررة الرر  تتلقررى دعوررا ماليررا غربيررا بأهنررا مؤ سررات  3332اهترر  ميد يررد  يف هنايررة عررا  
يصررا  أى جتوهررر أو ثررورة أو مترررد   3330ميد يررد  قرررارا يف يارراير كوررا أصرردر . (30)تتجسررس علررى رو رريا

ورررو قرررار وصررف  اإلعررال  األمريارري بأورر  يررهكر بررأجواء حارر  الرردياتاتور جو يرر  ". جرررائ  ضررد الدولررة"كررر
 ". تالت

ومررن املعارضررت البررار ين اليررو  يف رو رريا بطررل العررامل السررابق يف الشررطروج جررارى كا رربارو ، والررهى 
غريب وا ا، ورتفظ بسوعة طيبة يف الدا ل الرو ري، وقرد  رار  كا ربارو  يف تشرايل عردة  ررى بتأييد

وتر ررح مررن  ررالض األ رر ة " جبهررة اال رراد الرروطين"وحركررة " رو رريا األ رررى"تاررتالت للوعارضررة أمههررا حركررة 
ت  يف االوت ابررررات الرئا ررررية ماا سررررا مليد يررررد   ليفررررة برررروتت، ويواصررررل كا رررربارو  معارضرررر 3332يف عررررا  
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لطريقررة اوتقرراض احلاررر  مررن بررروتت مليد يررد  وورررا  حاررر  الارررملت بشرررال عررا ، ويقررود املعارضرررة اليررو  مرررا 
إال أ   " العرك الشرطروج"ورغر  ا رت فا  السرلطات الرو رية برر". التارات " عواء آ رين من  الض حركة 

اررررن للورررررء يف كا ررررة تارررراوض  يرررر  كيرررر  مي" الشررررطروج كاوررررو ج إلدارة احليرررراة"كا رررربارو  ألرررر  كتابررررا عاواورررر  
 اسررراالت السيا رررية واالجتواعيرررة أ  يررردير مسرررارات  مرررن  رررالض حماكررراة أ رررلوب اللعرررك علرررى رقعرررة الشرررطروج

"(33). 
لان يف مقابل  لط مثة وجهرة وررر أ ررى تررى أ  التقرارير الاربيرة الر  تسراود املعارضرت يف الردا ل  

حيرررث تشررر  التجرررارب السيا رررية يف  .الرو ررري ليسرررت  ررروى دليرررل علرررى ضرررع  ررررهه الش صررريات وهتا تهرررا
رو يا ماه عهد جورباتشو  إىل أ  العالقة عاسية بت  عبية املعارضت الروس يف اخلارج وحقيقة  رعبيتها 

 . يف الدا ل،  احتفاء الارب باملعارضت الروس وتلويعه  إعالميا داللة على ضع   عبيته  الدا لية
 (31)ميد يرررد  بعصرررر احلاررر  السرررتاليين  -عصرررر بررروتت  ررراإلعال  األم كررري علرررى  ررربيل املثررراض يشرررب 

 حسرررك ررررها اإلعرررال  يسرررتور الاررررا  يف  رررر  رقابرررة صرررارمة علرررى أوشرررطة املعارضرررة الررر  تسرررعى إىل تارررري  
 لجررأ إىل تشررايل تاريوررات  رربابية ملواجهررة رررها الارروع مررن اال رر اق وأغرردق عليهررا ودرهبررا  ،"ثررورات ملووررة"

" يابالكرررا"لتجسررس علرررى التاررتالت الشرربابية املعارضرررة ويف مقرردمتها كتلررة علررى عوليررات متاوعررة مرررن بياهررا ا
 يررررث  ررررل التجسررررس مجررررا معلومررررات عررررن أعررررداد الطررررالب وأمرررراكن درا ررررته  ". جبهررررة اال رررراد الرررروطين"و

 . وإقامته  واوهات املوولة ذ 

سررررس تشرررر  كثرررر  مررررن تقررررارير رياررررات حقرررروق اإلوسررررا  يف رو رررريا إىل  يررررادة مفرطررررة يف أوشررررطة التجو 
واملالحقة ال  تطارد اوويا يف رو يا اليرو  ووصرلت إىل مالحقرة العلوراء بعردما كاورت قاصررة علرى مالحقرة 

و سك تعب  لي  بوووماريو  رئيس إحردى مجعيرات حقروق اإلوسرا  يف رو ريا  را  . الاتاب والصحفيت
يرراة السيا ررية ويعيررق الررهى خياررق احل" Spy Maniaررروس التجسررس   "خيرري  عليهررا مررا مياررن تسررويت   مو رراو

ويعترر  عرردد مررن اخلرر اء الررروس أ  منرر  التجسررس والعوررل بفاررر الت ررابر جررزء أ ا رري مررن . (33)تقررد  الرربالد
مرررن املسررررؤولت الابرررار يف الدولرررة مررررتبطت جبهرررا  اال ررررت بارات %  72الاررررا  السيا ررري احلرررايف، حرررىت أ  

 .(33)الرو ي

  حرزب رو ريا املوحردة: "حرزاب رئيسرية رري يتأل  جملس الردوما الرو ري اليرو  مرن أربعرة أ "
، واحلررررررزب الليرررررر ايف %(  1122) ، واحلررررررزب الشرررررريوعي (مررررررن املقاعررررررد%  61باسرررررربة ) املرررررروايف للارررررررملت 

ويف ظرل ررها اال رتقطاب تعراين املعارضرة الرو رية مرن %(. 2" )رو يا العادلرة"وحزب %(  2)الدميوقراطي 
لررررة وتعرررراين مررررن تقرررراطا األيررررديولوجيات، وبصررررفة  اصررررة عررررد  التشررررتت بررررت أطيررررا  تفتقررررر إىل الثقررررة املتباد

االوسررجا  بررت القرروميت واللي الررت مررن جهررة والقرروميت والشرريوعيت مررن جهررة ثاويررة واليويايررت واليسرراريت مررن 
و تاشرر  السراوات القادمررة . ومل تفلرح بعررد التارتالت املعارضررة يف التصردى احلقيقرري للاررملت. جهرة ثالثررة
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، واال رر  مررأ و  تيواررا مررن حركرررة "التارررات "عارضررة مهورررة تشررالت حررديثا  ررت ا رر  عررن مصرر  حركررة م
مرررن  رررالض حركرررة احتجررراج مررردين واعتوررردت علرررى  1021تلرررت وفرررس اال ررر  يف بولاررردا وبررردأت يف عرررا  
 . يف اإلطاحة باحلا  الشيوعي 1003تاات  قوى اال ادات العوالية وعحت يف عا  

 
   املعارضرررة وتفتيتهررا بطررررق  ررىت أمههرررا اهتامهررا بالعوالرررة تلعررك احلاومرررة الرو ررية علرررى تقسرري

( علرررى غررررار املزايررردة علرررى الدميوقراطيرررة والتوجررر  الررردميوقراطي)للاررررب، وبا تطرررا  أ اارررررا وإعرررادة إوتاجهرررا 
وا ررتقطاب عااصررر املعارضررة وإغراؤرررا جبررزء مررن السررلطة علررى حنررو مررا جرررى مررا  عرري  املعارضررة ويايتررا بليررا  

، أو بتشرررروي  صررررورة بعرررر  3330ملت باملشرررراركة يف اإلدارة ا ليررررة يف مطرررراع عررررا  الررررهى قبررررل عررررر  الاررررر 
تقلررد رئا ررة ) الش صرريات علررى حنررو مررا يروجرر  الارررملت مررن أ  رئرريس الررو راء األ رربق مي ائيررل كا ررياوو  

 سرررك روايرررة  –والرررهى او ررر  إىل قرررادة املعارضرررة إمنرررا ورررأ إىل  لرررط ( 3331و  3333الرررو راء برررت عرررامي 
وقررد حرراض الارررملت دو  تر ررح كا ررياوو  ملاا سررة . ليحورري وفسرر  مررن املالحقررة بررته  الفسرراد -لتالارررم

مررن التوقيعررات الرر  مجعهررا %  13ميد يررد  علررى رئا ررة رو رريا بعررد أ  أبطلررت واررة االوت ابررات املركزيررة 
لافررررراءة يف تلرررررط الدولرررررة  ات ا -الاتيجرررررة الاهائيرررررة أ  عررررردد املعارضرررررت الرررررروس . للتقرررررد  كور رررررح مسرررررتقل

حمرردود للاايررة حررىت أ  مسرررح املعارضررة اليررو  ال يقرر  عليرر   رروى  -السررااوية العاليررة والررو   السررااين الابرر 
 . (31)وفر ميان عدر  على أصابا اليد الواحدة

  كثرررررر التيرررررارات السيا رررررية ح رررررورا يف املشرررررهد أكاورررررت كتلرررررة يابالكرررررا اللي اليرررررة واحررررردة مرررررن
ا القررر  احلررادى والعشرررين، غرر  أ  اعتقرراض مموذررا لررسررعيايات ومطعقررد التماتصرر  السيا رري الرو رري  ررالض 

يف  (بتهورة التهررب ال ررين)الرئيسي امللياردير مي ائيرل  ودركو سراي رئريس  رركة يوكروس الافطيرة اخلاصرة 
وعرضرر  لي ررالس وأدى إىل اوسرررحاب  قررد قلررص كثرر ا مرررن إمااوررات رررها التيررار الليررر ايف املهرر  3333عررا  

كا  يفلياساي أحد الرمو  السيا ية القليلرة يف املعارضرة . ي جرجيورى يفلياساي من رئا تها عيوها التارخي
وإ  كاوررت تاقصرر  الااريزمررا )الرر  لررديها رصرريد أكررادميي متارروع بررت االقتصرراد والسيا ررة والرؤيررة اإلصررالحية 

الرو ري  را  رررهه  و سرك املررراقبت مرن الردا ل(. الشرعبية حيرث يصرلح  طابر  للا بررة أكثرر مار  للجورار 
عامررررا مقبلررررة علررررى أيررررة آمرررراض لعررررودة التيررررار الليرررر ايف إىل املسرررررح  12 -13الاتيجررررة املؤ ررررفة  تق رررري لاحررررو 

 .(32)السيا ي يف رو يا
ميد يرد  رمبرا يرد ل الرربالد -وباراء علرى املؤ ررات السرابقة يبردو أ  مرا تعيشر  رو ريا يف حقبرة بروتت

لارن . ائ  على حا  مركزى  رويف يتوترا بقردر كبر  مرن اال رتقراريف   ة من اووود السيا ي الدا لي الق
ا رررررتقرار اوررررروالج، يف إ رررررارة إىل  (36)ررررررها اال رررررتقرار يشرررررب  علرررررى حرررررد تعبررررر  بعررررر  املعارضرررررت السيا رررررت

كوررا قررد . معسررارات االعتقرراض اوواعيررة الرر  أقامهررا  ررتالت ضررد الشررعوب السررو يتية واملعارضررت السيا رريت
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الرهى عر تر  " ا رتقرار الركرود"القتصادية الدوليرة وأ مرة االقتصراد العراملي بتحويرل رو ريا إىل هتدد املشاالت ا
 . البالد يف عهد ليوويد برجيياي 

ومرررن سررراطر اال رررتقرار الرررهى تعيشررر  رو ررريا اليرررو  إوررر  ا رررتقرار قرررائ  علرررى ا رررت دا  عائررردات الررراف  
 . ى  ريطة الوضا الدا ليال  وة والدعاية املوجهة من قبل الارملت يف السيطرة عل

ومما يزيد من احتواالت بقاء رها الوضا يف املستقبل املاررور تلرط التعرديالت الد رتورية الر  طرحهرا 
وأقرررررت مبررررد  رررر ة بقرررراء رئرررريس  3332ديسررررو   33الرررررئيس دميرررر ى ميد يررررد  وأقررررررا ال ملررررا  يف ديسررررو  

أ  دولرة  جر  رو ريا مسراحة و رااوا ال ميارن وكاورت املر رات .  راوات 6إىل  1اووهورية يف ماصب  مرن 
 . معها ألى رئيس أ  ياول برواجم  ومشروعات  السيا ة يف أربا  اوات  ق 

ويتوقا كث  من ا للرت  رو  رئريس الرو راء احلرايف ورئريس الربالد السرابق  الدمير  بروتت يف االوت ابرات 
عامرررا  13يف   ترررت رئا ررريتت،  سررريحا  رو ررريا وورررررا أل  بررروتت غالبرررا مرررا  ررريفو  . 3313الرئا رررية لعرررا  
 3333وإ ا مررررا وضررررعاا يف احلسرررربا  تررررويف برررروتت رئا ررررة رو رررريا مارررره عررررا  . 3331إىل  3313متتاليررررة مررررن 

 ررا  الارررا  احلررايف للارررملت  يصرربح أقرررب ( 3313-3332)و رريطرت  علررى الرربالد يف  رر ة رئا ررت  للررو راء 
 . و ربا قر لارا  ملاي قيصرى ريون على البالد لاح

لاارررا إ  أردورررا التحررررى والدقرررة  سررراجد أ  ررررها التحليرررل يسرررق  الررردور الرررهى لعبررر  الاررررا  احلرررايف يف 
ا رتود  يهررا ( 3332-3333)ا رتعادة مااورة رو ريا علرى السراحة الدوليرة وقررد ا  لرط عر  مثراين  راوات 

 :(37)الارملت قوت  ع  املراحل التالية
هنجرا  -يلتسرتمقاروتر  بسرلف  مو رور الصرحة البدويرة والعقليرة هر الهى ظ لط الشاب ر تبم بوتت  -

برل  ،صروره التهكاريرة كراج  قروميو عرت كتبا لس ت  الهاتية و وُوشرت  رجل التاريد اوديد، وبدا ك ،إصالحيا
األمررر الررهى ر ررد صررورة  .وتعلرق صرروره اوداريررة يف مااتررك مرروظفي الدولررة باعتباررررا رمرزا للدولررة وعالمررة ذررا

اليويررين املتطررر  بق ررايا الرروطن مقاروررة بش صرريات إمررا متهررورة السررلول مثررل  كررزعي  كرراريزمي مهوررو  برروتت
يفلياسررراي بأ ارررار طبقرررة أو ماعزلرررة عرررن القاعررردة الشرررعبية مثرررل الليررر ايف جرجيرررورى  ج وويفسررراي،  الدميررر  

لرو ية برار  حياهترا الريفيرة امل تلفرة على التالال يف األقالي  ااملعلقة يف أبراج عالية وغ  القادرة األولياار يا 
، أو ماروررررة مرررن األجيررراض الشرررابة مثرررل جيارررادى  جيررراوو  الرررزعي  عرررن ماررراورات مو ررراو و رررا  بطر ررر  

الشيوعي الهى يساوده كبار السن والعجائز ممن عا وا أغلك حيراهت   رالض العهرد الشريوعي بياورا ال تقبلر  
 . ثةأجياض ما بعد الشيوعية قائدا لرو يا احلدي

ثرراين أررر    صررية  الدميرر  برروتت ك 3331ومل ياررن مررن قبيررل املصرراد ة أ  تصررا  جملررة تررامي يف عررا  
 ت رررع  علرررى غال هرررا ومتاحررر  لقرررك  3332ف تعرررود يف عرررا  . إصرررالحية بعرررد القيصرررر الشررره  بطررررس األكررر 

 .كأر    صية مؤثرة يف العامل يف تلط الف ة" رجل العا "
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التفسرررد : كاورررت رارررال ثالثرررة احتوررراالت ملسرررتقبل الررربالد  3333ا  حرررت آض احلاررر  إىل بررروتت عررر -
 3332وحرررت غرررادر بررروتت الاررررملت يف  .والفوضرررى والفقرررر؛ عرررودة الشررريوعية؛ وإوقرررا  رو ررريا ومللورررة أطرا هرررا

ا ررتورار التوا ررط واملركزيرة ودعرر  الاوررو االقتصررادى؛ و برروض : مسررارات متوا يرة ررري ةرو رريا إىل ثالثرر اوتقلرت
مل ياررن  .الوردماج يف استورا الرأ رايف؛ وتشرايل قطرك دويف وقروة إقليويرة مرؤثرة يف أوروبرا وآ رياالشريوعية وا

برررروتت  رررراحرا وقررررل الرررربالد مررررن التفسررررد إىل الاهررررو  يف طر ررررة عررررت بررررل  رررراعدت  يف  لررررط عوامررررل دا ليررررة 
 رر ة رئا ررت  الثاويررة دوالراً يف  73دوالراً حررت ترروىل احلارر  إىل  33و ارجيررة، إ  أ  ارتفرراع أ ررعار الرراف  مررن 

قرد  لر  ثررروة طائلرة وإمااوررات ال حصرر ذرا لرردع  الصرااعة وأ رراث الف راء و سرت مسررتويات املعيشرة ور ررا 
وحت ارتفعت أ عار الاف  عامليا  ردث بروتت اللارة الرأ اليرة الر  تفهوهرا الردوض األوروبيرة، ور را  .الرواتك

وتررد قت  .ين ثررروة مل ياررن أحررد رلرر  هبررا قبررل مخررس  رراواتأ ررعار الاررا  الطبيعرري ثررالث مرررات ممررا جعلرر  جيرر
األمواض الفائ ة إىل مصاوا األ لحة وبلات معدالت التصدير إىل الصت واذاد والدوض األ ريقيرة واآل ريوية 

 ررامهت أ ررعار وعلررى رررها الاحررو  .مرررة عوررا كاوررت عليرر  قبررل عشررر  ررات 33أرقامررا  لايررة، و ادت باحررو 
ة بوتت وال عصراه السرحرية، يف متارت رو ريا مرن  رداد أقسرا  ديوهنرا اخلارجيرة البالارة الاف  والاا ، ال قرر

مرن إمجرايف الاراتج ا لري % 03وبعد أ  كا   داد الديو  يسرتهلط  .بليو  دوالر بشال ماتر  173حنو 
 يررادة  وكاوررت ا صررلة %.33قبررل واليررة برروتت، تقلصررت رررهه الاسرربة يف السرراوات اخلوررس األ رر ة إىل حنررو 

ف  3337يف بليوورراً  133إىل  1000باليررت دوالر عررا   13احتيررا  الاقررد األجاررن يف اخلزياررة الرو ررية مررن 
 .3332يف بليو   333إىل 

 رررار  بررروتت يف تررردعي  ( الررروطين العرررادض  سرررك الاررررملت" )الررروطين املسرررتبد"ومرررن  رررالض مفهرررو   -
، وإ  أدت أررردا ا ض جمووعرة مرن املوار رات املتااق رةاملااورة الدوليرة لرو ريا، والاهرو  هبرا دا ليرا مررن  رال

. ، وكررا  واعيررا خبطررورة املرحلررة الرر  متررر هبررا بررالدهاألمررن القررومي الرو رري قررد عوررل برروتت ملصررلحة . متااملررة
كوا كا  واعيا بهات ، ومل يتأ ر يف لعك وفس الدور الوحشي الهى لعبر  قبلر  حارا  الاررملت جتراه  رعوب 

رجررل ورامررا  وليررا وقب ررة مركزيررة علررى حاررا  األقررالي  واووهوريررات الرو ررية وررريون علررى تبررم الو  .القوقررا 
جملرس الررو راء، وأتقرن ا تيررار املعراووت و عورراء الصر  الثرراين مرن  مررالء امل رابرات والدرا ررة والعورل يف  ررا  

قررررال  وكررررا  برررروتت قاطعررررا يف إهنرررراء التشرررروي  املعلومررررايت وإغررررالق صررررح  الف ررررائح وقصرررر  األ. بطر رررر  
واعتود على جمووعة واعية من املستشرارين يف  رؤو  السيا رة الدوليرة  حرت لر  برأ  يتحردث يف . املشاغبة

مصرر وكأور   بر  واع خبطرر اإل رروا  املسرلوت علرى الاررا  املصرررى، ويهورس يف أ   العاررل السرعودى بأورر  
كورا متارن . مرن قبرل يف مو راو يشعر براألمل الرهى يصريك الريرا  مرن اذجورات اإلررابيرة ألور  عراين ماهرا

مرررن أ  ياسرررك ثقرررة الصرررت وياترررزع اعررر ا  الواليرررات املتحررردة بررر  كررررئيس لررر  و   وصررراحك  ارررر ور رررالة، 
ومررن الارررب ا ررتعار برروتت . و ررال  يف وفررس الوقررت مررا أملاويررا و روسررا دو  أ  خيسررر عالقترر  بررايرا  و رروريا



 21 

باإلعليزيرة " رو ريا اليرو "،  أطلق اإلعال  الرو ي   رائية  ست الصورة الدولية باحلوالت اإلعالمية ا   ة
 .والعربية ال  تقد  صورة براقة لرو يا احلاضر

ومبوا اة الق اء عساريا على القوات االوفصالية يف الشيشا  وما حقق  اوي  الرو ي مرن  ريطرة  -
سررلاا موا يررا للق رراء علررى  ررب  تامررة مررا هنايررة العقررد األوض مررن القررر  احلررادى والعشرررين اختررهت مو رراو م

الش صيات السيا ية والقيادية ال   رت من الشيشرا  وحاولرت أ  تلعرك دورا إعالميرا أو متويليرا يف الردوض 
و الض عشر  اوات ا اغتياض عدد كبر  مرن تلرط الش صريات  رواء كاورت  يشراوية أو . ال  ا تقرت هبا

الرهى اغتيرل   رلي  يامراداي  قطرر، والقائرد امليرداين يف 3331رو ية وأمهها  لي   ا  يادربايي  يف   اير 
كوررا  رربق وأ  ا اغتيرراض كررل مررن خيرررج عررن اللعبررة يف . 3330يف ديب باإلمررارات العربيررة املتحرردة يف مررارس 

رو يا،  عويل امل ابرات الرو ي ألياسادر ليفتيايااو الهى اوشق وبردأ يرروى أ ررار احلررب يف الشيشرا  ا 
ياراير  13ويف . 3332   من مادة يوراويرو  مشرا يف طعامر  بأحرد مطراع  لارد  يف  اغتيال  من  الض دس

 رررررهدت العاصررررروة الاوسررررراوية  ييارررررا اغتيررررراض عورررررر إ ررررررائيلو  أحرررررد احلرررررراس الش صررررريت للررررررئيس  3330
ياراير مرن وفرس  10)وبعرد  لرط بأ ربوع واحرد . الشيشاين رم ا  قديرو  بعد أ   ر من الشيشرا  ماشرقا

الرررررر  كاوررررررت تعوررررررل هبررررررا أي ررررررا أوررررررا ) يرررررراض اثاررررررت مررررررن الصررررررحا يت يف جريرررررردة وو يررررررا جا يتررررررا ا اغت(  العررررررا 
لتوجيههوررا الاقررد إلطررالق  ررراح أحررد كبررار ال رربا  املتهوررت ( 3336بوليتاو سرراايا الرر   رربق اغتياذررا يف 

أترد  و سك تعب  و يرر الثقا رة الشيشراين األ ربق. (32)بارتااب جرائ  حرب واغتصاب وساء يف الشيشا 
 ررا  الرردوض الرر  تقررا علررى أراضرريها عوليررات االغتيرراض وال  -الالجرريف يف لاررد  واملهرردد باالغتيرراض – كررايي  

 اوهررا حسررابات ومصرراا اقتصررادية وعالقررات  يا ررية أكثررر أمهيررة مررن أرواح "تت رره موقفررا جترراه رو رريا إمنررا 
 ترضررية ملو رراو الرر  بو ررعها ماررا رررؤالء الالجاررت، وتاورر  الرردوض األوربيررة العررت عررن قتررل رررؤالء الالجاررت

 . (30)"تصدير الاا  إىل أراضيها أو ر ا أ عاره

هبررها املرراهج مررن االغتيرراض السيا رري و التصررفية اوسرردية وضررعت رو رريا هنايررة ألررر  مشررالة واجهتهررا 
 وأل  العرامل دومرا مرا  اور . على مدى عقدين أال وري أ مة االوفصاض على أ س ديايرة وعرقيرة يف القوقرا 

املصرراا  ررا  الارررملت قررد أعررر  عررن متابعررة الاقررد اإلعالمرري وتقررارير ماروررات حقرروق اإلوسررا  بارتارراب 
كرررا  الاررررملت يعرررر  جيررردا أوررر  يف عرررامل السيا رررة، كورررا يف عرررامل العالقرررات . جررررائ  حررررب ضرررد اإلوسررراوية

أدرل أور  ميارن  وكرا  الاررملت علرى صرواب حرت. االجتواعية، يقرا  احلرد علرى ال رعي  دو  القروى الثررى
 اكوات جرائ  اإلبادة البشرية أ  تطبق  ق  على حاا  الردوض ال رعيفة أمثراض العرراق وصرربيا وأ ااوسرتا  
، أمررا دوض األقطرراب، الرر  متتلررط و ررائل عرردة مررن ال غيررك وال ريررك،  لرريس مبقرردور أحررد املطالبررة بتقررردمي 

 . رئيسها إىل حماوة العدض الدولية
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قرروض إ  راررال جمووعررة عوامررل تارررس مررن م رري رو رريا يف مسرراررا الشرروويف وتاحررى هبررا ويف اخلتررا  مياررن ال
 : بعيدا عن املسار الدميوقراطي، وأر  رهه العوامل

o   ال اث الطويل من احلا  القيصرى وما تاله من حا   يوعي ر را  رعار حار  اوورار
الشررعك الرو رري الدميوقراطيررة ألوض مرررة وحررت اوتهررت الشرريوعية وعررر  . ف  رروض إىل دياتاتوريررة ال وليتاريررا

ماره قرررو  حرردثت صرردمة املرحلررة االوتقاليرة وطفررت علررى السررطح طبقررة مرن األثريرراء اورردد الررهين هنبرروا أمررواض 
األمرررررر الررررهى أ ررررراء إىل مفررررراري  . وكر رررروا حالرررررة الفقرررررر مررررن جديرررررد( وكرررررا  معروهرررر  مرررررن اليهرررررود) الدولررررة 

 .قتصاد وهتاوى مارومة القي  األ القيةالدميوقراطية املصحوبة بالفوضى واهنيار اال

o  التباين العرقي والديين الاب ، واخنفا  مستوى املعيشة يف األقالي  البعيردة عرن املركرز وررو
يف رو ريا ( السرال ية)وجتد كث  من اوواعات القوميرة . ما ير ح كث ا من املااطق خلطر االوفصاض والتفاط

ملركزية والشوولية حفاظا على أصقاع الدولة امل امية األطررا  بردال مرن وفسها تقبل  يار القب ة احلديدية وا
ومن عيوب الارا  الفدرايف الرو ري أ  . أ  يأيت  يار الدميوقراطية بالتفسد والتفاط واوفرا  البااء الفدرايف

مجهوريررة او بايترر  قائوررة علررى أ رراس اسووعررة العرقيررة السررائدة  يرر ، وبالتررايف  الفرصررة مهيررأة أل  تطالررك كررل 
ولعررل رررها مايفسررر بقرراء ا رر  اال رراد الفرردرايف الرو رري . ماطقررة إداريررة با ررتقالذا علررى األر  الرر  ت رروها

 . مسوى وررى غ  قابل للتطبيق

o  اخلصررائص اويو يا ررية للثررروات الطبيعيررة الرو ررية املاتشرررة يف كا ررة مارراطق الدولررة وبصررفة
 مسراحات جارا يرة  ا رعة، األمرر الرهى جيهرز األجرواء لبررزو   اصرة الراف  والارا  وامترداد أوابيرك الراف  يف

 .  لطة مركزية قوية تسعى إىل مللوة األطرا  والسيطرة على الثروات

o وقررد  رراعد علررى  لررط الطبيعررة الرر  . عررودة الصررراع الطبقرري يف رو رريا بعررد اهنيررار الشرريوعية
طبقرة الر   ريطرت علرى اقتصراد الربالد ببيرا وأدى اقر ا  ظهرور ررهه ال. تألفت ماها طبقة األولياار يا الثريرة

القطرررراع العررررا  وممتلاررررات الدولررررة وعوليررررات اخلص صررررة املشرررربورة إىل قااعررررة املررررواطن الرو رررري مررررن أورررر  مررررن 
 . ال رورى وجود  لطة مركزية يف الارملت تعيد ضب  البالد وتشد على أيدى الااربت

o وقررد قرردمت الشيشررا   ررالض . حماولررة بعرر  مارراطق األطرررا  االوسررال  عررن قب ررة املركررز
  ررال عررن الرررد الرو رري ( 3331-1000و  1006-1001)العقرردين املاضرريت و وضررها حررربت  ر ررتت 

العايرر  عررددا مررن املرر رات للقرروميت يف الرردا ل الرو رري مررن أ  تطبيررق الدميوقراطيررة والفدراليررة قررد يررؤدى إىل 
 . تفسد رو يا وتفااها

 إىل رئا رة الرو راء يف ( إ  إس يب حاليرا)  رابقا  وصوض  الدمي  بروتت ع رو الاري جري يب
، ف  رررو ه باوت ابرررات الرئا رررة يف 3333ف تارررا ض يلتسرررت لررر  عرررن الرئا رررة يف مطلرررا ياررراير عرررا   1000عرررا  

، ف ترتيبرر  للارررملت ود عرر  بأحررد معاوويرر  إىل الرئا ررة وبقرراءه 3331ف  ررو ه باوت ابررات عررا   3333أبريررل 
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ويف ماصرررب  اوديرررد رئيسرررا للرررو راء، متارررن . 3332قاليرررد احلاررر  احلقيقيرررة ماررره أبريرررل رئيسرررا للرررو راء ممسررراا مب
الرو راء مرن أعفرت رئريس تعرديال علرى القرواوت اال اديرة  123بوتت مرن ختفير  العركء الب وقراطري  أد رل 

علررى  ررركة  ولعررل  رريطرت . (13)لق ررايا السيا رريةرررو مررا  ررح لرر  بررالتفر  أكثررر لالق ررايا الروتيايررة و االوشررااض ب
غا برو  الر  تعرد أحرد األ رع الار ى لرو ريا يف العرامل ررو أحرد جماالتر  الرئيسرية للترأث  علرى صراا القررار يف 

 .(11)رو يا والعامل

من ) وليس من السهل على دولة مثل رو يا بقيت عشر  اوات تدار بعقلية وماهج امل ابرات 
  على ترل ماات القوميات واوواعات الدياية املتباياة أ  تقبل مسارا دميوقراطيا قائ( 1000ماتص  عا  

والفاات املت اربة املصاا دو  أ  تاريها القب ة املركزية أو ياورا احلا  الشوويف،  اصة إ ا ما  ققت 
السيااريورات املتوقعة بأ  يسل  رئيس الو راء احلايف دمي ى ميد يد  رئا ة البالد يف االوت ابات املقبلة 

لرئيس و راءه وراعي   الدمي  بوتت الهى بو ع   سك املعطيات احلالية أ  يبقى رئيسا حىت ( 3313)
 .3331عا  

 "الكفاية"الهوية الروسية ومبدأ : الرابعاملبحث 

حت يطالك بع  الزعواء السيا يت يف الواليات املتحدة رو يا بتطبيرق الدميوقراطيرة يوجهرو   لرط 
  هبرررا قرررادة دوض العرررامل الثالرررث، وبالتحديرررد دوض العرررامل العرررريب املطلرررك برررافس اللهجرررة والااورررة الررر  خيررراطبو 

لاررن احلقيقرررة تقررروض إ  ا ررتجابة رو ررريا ذررهه املطالرررك ليسرررت بررافس درجرررة ا رررتجابة أى . وأمرياررا الالتيايرررة
.  الدميوقراطيرررة الاربيرررة" حماضررررات" رو ررريا تعلرررن يف غررر  مررررة أهنرررا غررر  مسرررتعدة لسرررواع . إقلررري  جاررررايف آ رررر

الرو رري الررهى تعترر   يرر  رو رريا وفسررها ماتفيررة " الافايررة"ك يف  لررط إىل مررا مياررن تسررويت  مبرردأ ويعررود السررب
 . عن غ را، وغ  م طرة لتطبيق التجارب األوربية ووقلها بشال حريف

تتوثررل أررر  مالمررح الافايررة الرو ررية يف أ  لرردى رررهه الدولررة مسرراحة كبرر ة مررن الثقررة بررالافس و ررعورًا 
 ررا ا . كبرر ا علررى  ررعوب املارومررة الاربيررة والرردوض األوربيررة ماهررا علررى وجرر  اخلصررو عويقررا بررأ  ذررا   ررال  

ا تعروا التجربة اإل المية يف عالقتها باملارومة الاربية  اجد عدد من املاا حت عرن   رل العرامل اإل رالمي 
بيارر  علررى الارررب يستح ررر الرردور العلورري واحل ررارى للوسررلوت يف القرررو  الو ررطى ورررو ا تح ررار يفصررل 

لرردى رو رريا ا تح ررار أكثررر حداثررة يرررتب  بررالتطور التررارخيي . وبررت الوقررت احلاضررر مخسررة قرررو  علررى األقررل
رو رررريا العررررامل األوريب بأ ررررره مررررن الاا يررررة " أوقررررهت"والسيا رررري للعررررامل  ررررالض وصرررر  القررررر  املاضرررري حررررت 

اويررل احلررايف مررن قرردامى رررهه الررهاكرة الرر  عايشررها . عواصرر  أوربررا الارر ى مررن االحررتالض اذتلرررى" حررررت"و
الشرريوعيت والرر  ترضررعها األجيرراض الرو ررية بشررال متتررابا جتعررل  رررعية رو رريا يف مواجهررة اإلمررالءات الاربيررة 
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رو ريا تاررر إىل مرا يرأيت مرن التجربرة األوربيرة ورررة تقيرري  . تاررر إىل منرو ج الدميوقراطيرة ورررة املراجعرة والتأمرل
 . املاشال باللحاق مبن  بقوه ومراجعة وليست وررة اعتااق املاهز 

طيررررة الاربيررررة ال تارررررر رو رررريا إىل أوربررررا وعلررررى  ررررال  وررررررة  ررررعوب العررررامل الثالررررث لاوررررو ج الدميوقرا
 عدد كبر  مرن دوض أوربرا أقررب يف ماهجر  السيا ري . متجاوسا"   اءا جارا يا"أو " كتلة واحدة"باعتباررا 

ااريا واسر و لو اكيا ودوض البلقرا  وملردو ا وبيالرو ريا ال  دوض مثل أوكراويا وبل. الدا لي للاوو ج الرو ي
وال ميارررن القرروض إ  يف أوربرررا دوال متباياررة تبايارررا كبررر ا يف . ختتلرر  يف ديااميتهرررا السيا ررية عرررن احلالررة الرو رررية

 ية املسررار الرردميوقراطي  رروى عرردد حمرردود مثررل  روسررا وأملاويررا واملولاررة املتحرردة، إضررا ة إىل الرردوض اال رراادوا
وإ ا أضررررررفاا إىل مررررررا  رررررربق امررررررتالل رو رررررريا ألدوات التررررررأث  (. غرررررر  املررررررؤثرة يف الررررررو   اويو يا رررررري األوريب)

أيررررا كررررا  ورامهررررا )االقتصررررادى علررررى الرررردوض األوربيررررة وحاجررررة رررررهه الرررردوض إىل العالقررررات الطيبررررة مررررا رو رررريا 
الررهى رقررق ذررا الترروا   "ياالكتفررائ" ررادرل أ  مو رراو ال تشررعر ب رررورة ملحررة ملراجعررة منو جهررا ( السيا رري

 . اويو يا ي يف القارة األوربية
ال يتبقرررى  ررروى الدميوقراطيرررة األم كيرررة، ورررري آ رررر الررردميوقراطيات الررر  ميارررن أ   ررررج رو ررريا علرررى 
املسرتوى العراملي أو الرردا لي،  اال رت بارات الرو ررية والتجرار الر  ا ررتقتها رو ريا مررن التاا سرات العسررارية 

العرررامل يف مواجهرررة الواليرررات املتحررردة، أثبترررت لرو ررريا علرررى مرررر وصررر  القرررر  املاصرررر  أ   الشر رررة يف قرررارات
الواليات املتحدة ليست صاحبة ر الة دميوقراطية بقدر ما ري إم يالية حم  ة، واألمثلة ال    هترا رو ريا ال 

يررا وآ ريا الو رطى وأمرياررا حصرر ذرا يف كرل مررن الصرت و يتارا  وكوريرا وأ ااوسررتا  وإيررا  واخللريج العرريب وترك
 . الالتياية وإ ريقيا

وقد أثبتت جتربة العقدين املاضيت ماه اهنيار الشيوعية أو  من املاا ك لرو يا اوورا برت ديالياتيرط 
ا ررتورارية املاضرري القيصرررى القررائ  علررى  ارررة أحاديررة الفرررد يف السررلطة : احلارر  الررهى يررزاوج بررت املتااق ررت

ومرررن جهرررة أ رررى االوفتررراح علرررى األطررررا  اخلارجيررة وسررراطبته  باللارررة الررر  يفهووهنرررا  وامررتالل كرررل األوراق،
ورارا ميارن القروض إ  التاراغ  ولريس الرديالياتيط مل . جيردا علرى املسرتوى االقتصرادى والعسرارى والسيا ري

املصررلحة  ياررن ياا ررك رو رريا،  الدميوقراطيررة باوو جهررا الاررريب القررائ  علررى التعدديررة احلزبيررة وتررأث  مجاعررات
وممرا عرز  عرد  االعر ا  الشرعن . وحرية الصحا ة املطلقة يشال هتديدا بالفوضى يف تلرط املرحلرة االوتقاليرة

علرررى اوورررا برررت ررررها الرررديالياتيط أ  األوضررراع االقتصرررادية الررر  عا رررتها رو ررريا يف تلرررط املرحلرررة االوتقاليرررة 
ثريرررراء واملسرررتالت للافرررو  و قيرررق املصرررراا مرررن األ" الرررروس اوررردد"أ رررر ت مرررا أ ررراه الشرررعك الرو رررري بطبقرررة 

ورمبرا ا رتفاد الاررملت مرن وقروع ررهه اوواعرات يف  طرأ ارتباطهرا مبصراحلها . الا بوية دو  مصراا الشرعك
 . األواوية و طوهتا، و يطرة   صيات يهودية ال يتعاط  معها الشعك الرو ي  ا  إرث التاريد
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ارا يررررة تررررر   الاوررررو ج الاررررريب القررررائ  علررررى الفدراليررررة الرو ررررية علررررى  صوصررررية ج" الافايررررة"تسررررتاد 
والدميوقراطيررة،  ال رررل اوارررايف للسررلطة املركزيررة يف مو رراو مارره اهنيررار السررو يتية كررا  كفرريال بررأ  ميرراح كرررل 

 ررعيت  مرن " الافايرة"وقرد ا رتود مبردأ . إقلي  ومجهورية يف رو يا حق اال تقالض وتفتيت الدولرة و رر متها
،  حررت أعلررن عررن تفاررط اال رراد السررو ي  أعلاررت الشيشررا  عررن ولرريس مررن سرراو  متومهررة وقررائا عوليررة 

ا ررتقالذا، و ررعت مجهوريتررا ت  ررتا  وبشاورتو ررتا  إىل السرريادة واال ررتقالض، وأعلاررت مجهوريررات األوراض 
 –لاف  عرررن تبرررين الفرورررط األورايف كعولرررة حمليرررة بررردال عرررن الروبرررل الرو ررري، برررل إ  ماطقرررة تيرررومت الاايرررة برررا

تبادلرررت السرررفارات مرررا دوض  ارجيرررة مثرررل أوكراويرررا، كورررا  –ومسرررق  رأس الررررئيس الرو ررري بررروريس يلتسرررت 
ياكوتيا يف الشرق األقصى والااية باملاس  باجراء مفاوضات جتاريرة مرا كر ى  رركات –قامت مجهورية   ا 

تقررو  خبطرروة علررى طريررق اال ررتقالض   املرراس يف العررامل دو  الرجرروع إىل احلاومررة املركزيررة يف مو رراو معترر ة أهنررا
 .(23)كوا  ات لافسها عولة  اصة

الررر  تتوترررا هبرررا طبيعرررة العالقرررة برررت املؤ سرررة احلاكورررة واملؤ سرررة " الافايرررة"ويررررتب  باذويرررة الرو رررية و
إ  تتوترا احلالرة الديايرة يف رو رريا بوضرا  را  خيتلر  عرن وررر ه يف استورا الارريب،  راستوا  ارر  . الديايرة
 العقرررود السررربعة للشررريوعية أقررررب إىل اإلحلررراد أو علرررى أقرررل تقررردير إىل  صرررل الررردين عرررن احليررراة العوليرررة ترررأث 

لان ما  لط تلقى املؤ سة الدياية اح اما كب ا مرن قبرل . وحصر تأث  العقيدة على اساض الثقايف والتارخيي
طريررل الاايسرة الرو ررية والترأبت الر رري الاررملت يتجلرى يف اللقرراءات الر يرة الدوريرة بررت الررئيس الرو رري وب

وضرررون عوليرررة التررروا   تراقرررك احلاومرررة  رررعي  الاايسرررة إىل . 3332للبطريررررل ألياسررري الثررراين يف ديسرررو  
العودة إىل احلياة التعليوية مبطالبة الدولة مبقررات دياية يف مراحل التعلري  األ ا ري لااهرا ال تت ره  طروات 

اررا أي ررا مياااررا تلوررس  ررال آ ررر مررن ديالياتيررط الرردين والدولررة،  الاايسررة ر. راديااليررة جترراه  قيررق  لررط
بعيرردة عررن السيا ررة وال يرجررا إليهررا يف مسررتقبل أو حاضررر الدولررة، لاررن مررا  لررط البررد مررن  طررك ودرررا 

 الية ملا يقو  بر  الاررملت، متشريا علرى مرا يبردو مرا ضررورة ماا لرة اورهور الديايرة يف " مباركة"وضوا  ولو 
 . واطن الرو ي الهى كا  يعت  ع  التاريد منو جا لألرثو كسي املؤمنوفس امل

األوىل ومتترد مرن : وميان تقسري  ا رتعادة الاايسرة الرو رية لردوررا يف احليراة الرو رية إىل ثالثرة مراحرل
 ررررقو  الشرررريوعية وحررررىت ماتصرررر  عقررررد التسررررعيايات وعحررررت الاايسررررة  ررررالض رررررهه الفرررر ة يف إقامررررة عرررردة 

الرر  كاوررت قررد أغلقررت أو أمهلررت  ررالض العهررد ديرررة الااررائس واألآال  ا تترراح وأعررادت ة جديرردأبر رريات 
واملرحلرررة الثاويرررة تتوثرررل يف هنايرررة عقرررد . جديررردة أكثرررر مرررن مائرررة مؤ سرررة تعليويرررة ديايرررةالشررريوعي، وأ سرررت 

 ررالت العقررد أمررا املرحلررة الثالثررة والرر  . التسررعيايات واوتقلررت الاايسررة  يهررا إىل رررد  إحيرراء التعلرري  الررديين
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الثاين ماه اهنيار الشيوعية  ار ت الاايسرة جهودررا للتواصرل مرا استورا الرو ري والعرامل اخلرارجي واخلرروج 
 . )**(من العزلة ال   رضتها عليها حقبة الشيوعية

ومرررن املعررررو  أ  الاايسرررة الرو رررية مل  سررر  موقفهرررا مرررن مسرررتوى العورررل السيا ررري، إ  رررري رريارررة 
التيررار اللرر ايف وسرربيا الررهى يطلررك مررن ، و التيررار ا ررا ظ املتوجرر  حنررو عزلررة الاايسررة  اتيررا :تيررديولوجيمرروقفت أ

األ رررى والتفررار  مررن مررا السررلطة العلواويررة والطوائرر  الديايررة اال ررتورار يف التواصررل الاايسررة، لرريس  قرر  
ااهرا مرا ررها املوقر  ل. يف املسرتقبل املاررور ، بل واختا  موق   يا ي مسرتقل يف رو ريا املسلوت وغ ر 

 قرررد . يف تقويرررة اعترررزا  املرررواطن الرو ررري باايسرررت " إجيابيرررة"احلرررهر مار رررت عررر  العقررردين املاضررريت حمررراوالت 
يف الديايرررة داء الصرررلوات واخلدمرررة أالررديين والتعليوررري واخلررر ى و حققررت الاايسرررة عاحرررا يف ا رررتعادة وشررراطها 
الوضرررا الررردميوغرايف وماا حرررة املطالبرررة بتحسرررت ،   رررال عرررن املستشرررفيات ودور العجرررزة واوررري  والسرررجو 

أمررا علررى املسررتوى  .ا رر جاع ر ررات كثرر  مررن القديسررتومتااررت الاايسررة مررن  .واإلررررابوالتطررر   اإلدمررا 
الدا لية مرن  رالض املشراركة رو يا أ مات يف الراحل ألاسي الثاين دورا إجيابيا البطريرل السيا ي  قد لعك 

 األ ربيجراين - األرمرينطررح مبرادرة  رال  يف الارزاع  قرد . تاا عرة بصرفت  و ريطاامل األطرا مفاوضات ما يف 
بررل  رررل  طرروة أكثررر وضرروحا حررت و البلقررا ،  األو رر لقوقررا  والشرررق او و ا يف مولررددعررى إىل السررال  يف و 

". دحردثا ماا يرا للتراري" عن صربيا كو و و كو و و واعت  اوفصاض  صراحة يف وزاعه  يف   األرثو كسدع   
)**( . 

يف رررها الصرردد يقررو  مبرردأ الافايررة الرو ررية يف عالقررة الرردين بالدولررة علررى ا ا رررة علررى ترروا   العالقررة 
،  رو ريا مل تعلورن الردين علرى الراو  الارريب لااهرا "الثقا يرة"دو  إحداث تاير ات جورريرة يف حالرة الردين 

 .أي ا ال ت ك  ياوو ويشال املسار احليايت على الاو  الشرقي
  ررالض حرررب الشيشررا  كررا  مررن املواررن لرو رريا ا ررتعادة الرردور املسرريحي يف مواجهررة تزايررد التيررار  

اإل المي و حن الشباب للثبات يف املعارل ومواجهة  را ة املقاتلت الشيشا ، لان الاررملت كرا  يردرل 
وعلرى اواورك . ج كارثيرةأ   لط لعك بالاار،  لو ا ا ت دا  الاايسة والدين يف تلط األ مة لااوت الاترائ

اآل ر وقفت رو يا موقفا معارضا للازو األعلو أم كري للعرراق و حرت للوسرلوت علرى أراضريها براإلعراب 
عن مواقفه  الرا  ة بتاري  تراررات  لوية ماار ة للواليات املتحدة ، لااهرا وضرعت  طرا أترر حياورا 

ويف الوقرت . رو رية  سرارع الاررملت إىل عزلر  مرن ماصربةقا  املفىت تاج الدين براعال  اوهراد مرن األراضري ال
الررهى ماعررت  يرر   روسررا الطالبررات ا جبررات مررن املرردارس و ررات تلررة علررى احلجرراب يف أوربررا بشررال عررا  
بقيررت املاررراطق اإل رررالمية يف رو ررريا تتعامرررل مرررا احلجرراب دو  مواجهرررة تلرررط العلواويرررة املفرطرررة علرررى الطررررا  

 .األوريب
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اوتصار "و" هناية التاريد"ويزة للحالة الرو ية تبدو اال تجابة للتا  على طرا  هبهه املعامل امل
بعيدة عن التطبيق يف احلالة الرو ية، ورو ما يؤدى إىل إضعا  مستوى احلرال " الاوو ج اللي ايف الاريب

والعالقات  دارةالسيا ي الدا لي ويعوق من ارتبا  مستقبل رو يا مباضيها وجتارهبا السابقة يف احلا  واإل
 . الدولية

يف الاهاية يصعك  تا  رها املفهو  عن الافاية الرو ية دو  أ  وستح ر الوص  التقليدى الهى 
، والهى يصل يف بع  "رو يا املقد ة"تص  ب  رهه الدولة وفها ع  العصور حت متاح وفسها ا   

   ".عك روي  اإلل  "أو " أمة ا تاررا الرب"  ات التاريد إىل وص  الهات بأهنا 
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، تلررط ررري العبررارة الشرره ة الرر  رددهتررا  ررعوب  رررق أوربررا والقوقررا  وآ رريا الو ررطى "الررروس قررادمو "
احتفررت ررهه اآللرة بسروعتها املروعرة  رالض . والصارى وري تفر  زعا مرن آلرة احلررب الرو رية الر  ال تررح 

. متتابعرة، حرىت إ ا جراءت احلرررب العامليرة الثاويرة حفررت ا هرا  رررو  برار ة بعرد االوتصرار علرى الاا يررةقررو  
وبقيررت  عررة اورري  الرو رري مرموقررة إىل أ   ررقطت يف ميرردا  جارررايف جديررد يف أ ااوسررتا  مل تاررن علرررى 

ن ال رررررل العسررررارى تبرررردأ مرحلررررة مرررر 1070 وررررا الاررررزو السررررو ي  أل ااوسررررتا  يف . درايررررة برررر  وال بتاتيااترررر 
 . 1020ا تتوت باوسحاب مهت يف 

يف أعقرراب االواسررار يف أ ااوسررتا  توجرر  الررزعي  السررو ي  مي ائيررل غورباتشررو  إىل ختفرري  حجرر  
غر  أ  إصرالحات   رالت اوشرقاقا يف قيرادات . اوي  وتقليص امليزاوية لصاا احلياة املدوية والتاوية البشررية

  برت مااصرر لاورباتشرو  الرهى كرا  يف ورررر  حما ررا علرى الايرا  السرو ي  اوي ،  اوقسر  كبرار ال ربا
وقرد أدى ررها االوقسرا  إىل أ  . وبت ماار  ل  يرى  ي  مهرطقا وجا و ا  فيا للاررب. ومفارا إصالحيا

 1001تزع  و ير الد اع السو ي  املار اض دمي ى يا و  حماولة االوقالب علرى غورباتشرو  يف أغسرطس 
 . (13)  مل تؤت مثاررا بسبك اوقسا  قادة اوي  بشأ  رها االوقالبوال

 ررراوات ألكثرررر مرررن ا تبرررار  13ومرررا تفارررط اال ررراد السرررو ي  تعرررر  اوررري  الرو ررري علرررى مررردى 
 : صعك، وأر  رهه اال تبارات

 الرر   3 -ختفرري  ميزاويترر  باحررو الثلثررت،   ررال عررن  فرر  تر رراوت  الاوويررة تبعررا التفاقيررة  ررتارت
إضررا ة إىل  ررحك القرروات الرو ررية وتفايررط القواعرررد . 1003هررا يلتسررت وجررورج برروا األب يف يارراير وقع

 .العسارية من مجهوريات اال اد السو ي  السابق

  احتجزت جيوا الدوض املتفااة عن اال اد السو ي  الطواق  العسارية السو يتية على أراضيها
 . (13) ي  املاهارمن أجل بااء جي  وطين على حساب اوي  السو 

  قبررررل اورررري  الرو رررري مرغوررررا املوا قررررة علررررى التعرررراو  العسررررارى مررررا حلرررر  الارررراتو  ررررت مسرررروى
ومل ياررن بو ررع   رروى رصررد اقرر اب احللرر  مررن الرردوض املسررتقلة يف  رررق أوربررا " الشررراكة مررن أجررل السررال "

 . والبلطيق

 يررة مررن الرردوض األوربيررة ابتلررا اورري  الرو رري يف عقررد التسررعيايات مرررارة رصررد وصرروض قرروات أجاب
للوشرراركة يف حررل الازاعرررات العرقيررة الررر  أصررابت الررردوض املسررتقلة يف القوقرررا  وآ رريا الو رررطى وأوربررا الشررررقية 

 . ألما  اال  اتيجي"  طوطا تراء"وري مااطق كا  اوي  يعت را 
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  أدت إىل ترررررل مائررررة ألرررر  ضرررراب  ( 1006-1001)رزميررررة مفاجاررررة يف حرررررب الشيشررررا  األوىل
أمررا مررن بقررى يف املؤ سررة العسررارية  قررد . وررل يف اورري  ووقرروع عجررز يف الفايررت وال رربا  املت صصررتالع

عسررررارى رو رررري كرررراووا يف اوترررررار  1232333عرررراين كثرررر  مرررراه  مررررن تررررردى األوضرررراع املعيشررررية لدرجررررة أ  
سررران للحصررروض علرررى  رررقق لل( ورررر  اوسرررحاب القررروات الرو رررية مرررن أملاويرررا الشررررقية)املسررراعدات األملاويرررة 

 . واإليواء

 مالحقة هت  الفساد والر ى و رقة املعدات العسارية وارتبا  بع  العسراريت باملا يرا الرو رية .
عرررن  طرررة جديررردة  1001رئررريس الرررو راء الرو ررري يف عرررا   أعلرررنومل يارررن  لرررط أمررررا قرررابال للاتورررا ،  قرررد 

  الرو ررري يعررري  حالرررة مرررن ومرررا تارررامي ررررهه األوضررراع، بررردأ اوررري. (11)إليقرررا  السررررقة والفسررراد يف اوررري 
االوقسررا  الررردا لي برررت ضرررباط  الرررهين عا ررروا يف تلررط الفررر ة يف  ارررات طبقيرررة، و ررراءت معاملرررة العسررراريت 

 . (12)لبع ه  البع  ور   بع ه  تافيه األوامر العسارية، وررب من اوي  عشرات اآلال  كل عا 

 الحاجة إلى إلاصالح: ألاول املبحث 

وقرررد تركرررزت . ىل جررررس إورررهار ل ررررورة إصرررالح اوررري أعطرررت رزميرررة رو ررريا يف حررررب الشيشرررا  األو 
 – 122مليرو  جاردى إىل مرا برت  3عوليات اإلصالح علرى حمراور أ ا رية أمههرا ختفري  عردد اوري  مرن 

مليررو  جارردى، والسررعي إىل إقامررة جرري  حررديث يعتوررد علررى ثاائيررة التجايررد واالحرر ا ، وإعررادة ترتيررك  3
 ى اخلرررررردمات الطبيررررررة واالجتواعيررررررة الرررررر  وصررررررلت إىل مسررررررتو قيادترررررر ، وتاويارررررر  اذرمرررررري، والاهررررررو  مبسررررررتو 

 . (16)متد 

وبياورررا مل ترررؤت ررررهه اإلصرررالحات  سررراات كبررر ة يف الاصررر  الثررراين مرررن التسرررعيايات، بسررربك أ مرررة 
، إال أ  قيررا  اورري  الرو رري باررزو الشيشررا  1002االهنيررار االقتصررادى الررهى  ررهدت  رو رريا يف أغسررطس 

وقرررد بررردأت  طررروات . قرررد أظهرررر أ   سررراا كبررر ا قرررد أد رررل علرررى اوررري   1000مرررن جديرررد يف هنايرررة عرررا  
، وبصررفة  اصررة مررا  3333اإلصررالح تررؤتى مثاررررا مارره ترروىل الرررئيس  الدميرر  برروتت رئا ررة رو رريا يف عررا  

اوهود ال  قا  هبا و ير الد اع  ي جي إيفراوو  ور را امل صصرات املاليرة الر  صرارت توجر  لتطروير اوري  
 . (17)دع  إقامة جي  اح ايفوإصالح  و 

لارررن ررررها التحسرررن جيرررك  هوررر  مرررن  رررالض مقاروتررر  باحلالرررة الررر  كرررا  عليهرررا وقرررت تفارررط اال ررراد 
السرررو ي ، وال يعرررين للورررراقبت أ  اوررري  الرو ررري قرررد وصرررل إىل املسرررتوى الرررهى يتاا رررك مرررا مااورررة رو ررريا  

ة واملعرردات والتقايررات يالقرري عقبررات كدولررة عروررى،  وررا  الررت املشرراالت الابرر ة قائوررة و ررديث األ ررلح
 .(12)التوويل وعد  كفاية امليزاوية الساوية
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تشرررهد رو ررريا مرررن  ررر ة أل ررررى حمررراوالت ( 3330-3333)وعلرررى مررردى السررراوات العشرررر املاضرررية 
إلحررررداث إصررررالح ريالرررري يف اورررري  و ويلرررر  إىل جرررري  احرررر ايف وتقلرررريص عرررردد جارررروده وضررررباط  لصرررراا 

ومل يارن رارال اتفراق برت املؤ سرتت . اية أكثر كفراءة ال تقرل عرن ور هترا الاربيرةاالعتواد على مستويات تق
العسررارية والسيا ررية بشررأ  إصررالح اورري  ومت رر   لررط عررن مواقرر  صرردامية علررى حنررو مررا وقررا يف أبريررل 

 ى ميد يرررررد  اوارررررراض  رررررالاتت كورابلايارررررو  مررررردير امل رررررابرات يرررررالرو ررررري دمحرررررت أقررررراض الررررررئيس  3330
ووبرا جرزء مرن ررها الصردا  . بعد أوباء عن معارضة كورابلاياو  إصالحات وا رعة دا رل اوري العسارية 

ولعررل امل رراطر املرتبطررة برررالتطبيق . مررن اال ررتال  بشررأ  سرراطر تسرررريح ماررات اآلال  مررن ال رربا  واوارررود
 بعرررررد أ  جتررررررى عوليررررات اوتقاليرررررة  رررررالض السررررراوات 3311العولرررري لعوليرررررة اإلصرررررالح قرررررد ترجارررر  إىل عرررررا  

 . (10)املقبلة

عحررت الواليررات املتحرردة عرر  جمووعررة مررن اإلجررراءات ويف العقررد األوض مررن القررر  احلررادى والعشرررين 
العسرررارية يف أوروبرررا الشررررقية يف ا رررتدراج رو ررريا مرررن جديرررد إىل  رررباق التسرررلح، وا رررتالت غفلرررة مو ررراو 

ي يف بعرر  بلرردا  أوروبررا ل تيررك األوضرراع يف الرردا ل، و توررت  طواهتررا بطرررح مشررروع إقامررة درع صررارو 
 .الشرقية مثل بولادا والتشيط  ت  ريعة صد صواريد إيراوية حمتولة

بروتت  رأعرب بشرال اوفعرايف الرئيس الرو ري السرابق  الدمير  وقد أدت رهه السيا ات إىل ا تفزا  
لعررامل عررن   رر  بررالده أل ررلحة ووويررة جديرردة مل جترررب مررن قبررل، ف أعلررن أمررا  ا 3337ماتصرر  عررا  قبررل 

أ  اوي  الرو ي بصدد االوتهراء مرن أورواع جديردة مرن األ رلحة الاوويرة مل يعرر  العرامل  3337يف أكتوبر 
  .ذا مثيال

أ   3330وقد ا رتور  لفر  دمير ى ميد يرد  يف اتبراع  يا رة التهديرد اإلعالميرة  رأعلن يف مرارس 
جيشرررها ملواجهرررة التوغرررل العسرررارى  برررالده مسرررتورة يف تطررروير قررردراهتا الاوويرررة و ررر  ا مرررن مسرررتوى تسرررليح

وإ  كا  تارار مثل رهه التهديدات على املستوى اإلعالمي دعى بعر  املسرؤولت . األمرياي حنو حدودرا
الررررر  يصرررررعد مرررررن  الذرررررا الزعوررررراء الرو ررررري املوقررررر  " اخلطابرررررة والرطاورررررة"األوربيرررررت إىل اال رررررت فا  بلارررررة 

 .(23)العسارى

أعلاررت و ارة الررد اع الرو ررية ارى األمريارري يف بلرردا  أوربررا الشرررقية ويف حماولررة ملواجهررة التالاررل العسرر
مررن % 23مليررارا، مررن أجررل ا ررتبداض  123مليررار دوالر إىل  32عررن ر ررا ميزاويررة بروررامج التسررلح مررن حنررو 

، ويشرول ال ورامج اوديرد أجهرزة الررادار 3312السالح الرو ي القدمي بأ لحة وتقايات حديثة  لروض عرا  
والاقلررة املهوررة يف امليزاويررة  .يرراال جديرردة مررن الصررواريد العررابرة للقررارات وقا  ررات  ريررة  ائقررة الدقررةاملباررر وأج

اوديررردة رررري ختصررريص جرررزء كبررر  ماهرررا لتزويرررد األ رررطوض البحررررى بثالثرررت  رررفياة مقاتلرررة و رررت حرررامالت 
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درة علررى تررل وجيرررى العوررل اليررو  علررى قررد  و رراق لالوتهرراء مررن ثررالث غواصررات ووويررة جديرردة قررا .طررائرات
بررردأ مرررن املقررراتالت الررر  " اويرررل اخلرررامس"أربعرررت صرررارو ا ووويرررا، وباملثرررل  يسرررتقبل  رررالح اورررو الرو ررري 

مرا الصرواريد الاوويرة العرابرة للقرارات الر   تصراعها رو ريا أ .3330عرا  التح   أل   لق يف األجواء ماه 
أهنررررا  ررررتاو  قررررادرة علررررى ا رررر اق الرررردرع  3337الارررررملت يف هنايررررة عررررا  يف السرررراوات املقبلررررة  قررررد أعلررررن 

واعترر  الاررررملت أ  السرربك األ ا ررري الررهى يرررد ا مو رراو إىل إعرررادة  .الصررارو ي األم كررري املزمررا إوشررراؤه
 . (21)تسليح جيشها وإصالح  ور ا ميزاويت  رو اخلطوات الوا عة ال  يقطعها الااتو حنو البيت الرو ي

أ  توج  مو او إىل إصرالح اوري  وتسرليح   (23) الاربيتوعلى الزاوية األ رى يرى بع  الباحثت
مل يرأت بسربك  ررباق التسرلح أو مواجهرة الرردرع الصرارو ي، برل رررو رد  عرل علرى حالررة ال ررل الر  يعاويهررا 

 :ماه الف ة السو يتية وال  تتجسد يف

ع  مسرررتوى طبيعررة التجايررد اإللزاميررة للجررري  وا تقرراره إىل احلر يررة، وترردين مسرررتوى الرواتررك وضرر -
وتشر  عردة تقرارير إىل مروت حنرو ألر  جاردى  راويا . اإلعا ة والسان للقطاع األك  مرن اوارود وال ربا 
 . وتيجة  وء املعاملة وعد  مالئوة الررو  اإلوساوية

 1يعررد اورري  الرو رري جرري  مثقررل برتررك عسررارية علويررة حيررث تبلررغ وسرربة ال رربا  إىل اواررود  -
اليررة يف ال كيررك القيررادى وضررع  يف ال كيررك التحرر  الررهى رتاجرر  اورري  ورررو مررا يعررين كثا ررة ع 322إىل 

 .املعاصر

ورغرر  أ  اورري  الرو رري متاررن مررن .  رراة م ررت 33تعررود أغلررك القطررا العسررارية الرو ررية إىل  -
إال أورر  اكتشر   رالض رررهه احلررب أ  الرردع   3332تلقرت القروات اوورجيررة در را قا ريا يف حرررب صري  

األمرر الرهى  ررع خبطرى . ي للقوات اوورجية قد جعلها على درجة عالية من الااحية التقايرةالاريب واإل رائيل
 . إصالح اوي  الرو ي مبا رة بعد جتربة تلط احلرب

ورث اوي  الرو ي ماره العهرد السرو ي  قردرا وا ررا مرن الفسراد املستشررى عارد قطاعرات ستلفرة  -
 .راء السريا لدى كبار ال با تبدأ من تلقى الر ى وتاتهي عاد حماوالت اإلث

 املؤ سرة العسرارية . ويبدو أ  ترتيك األولويرات يف اوري  الرو ري ال يسروح  ركرة إصرالح حقيقيرة
مثقلرة بأولويرات ضررب  األ رلحة الاوويرة ورقابتهررا مرن واحيرة، وحماولررة مالحقرة الاراتو مررن واحيرة ثاويرة، وتررأمت 

وإضرا ة إىل مرا  ربق تررهتن . ة من دوض اووار من واحيرة ثالثرةدول 33احلدود الطويلة للااية ما ما يقرب من 
 . امليزاوية العسارية بعائدات الاف  والاا  ال  تتهبهب من   ة أل رى
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إىل  3313وجتد رو يا وفسها يف مساعي اإلصالح م رطرة إىل ختفري  عردد اوري  ليصرل يف عرا  
. ألرر  ضرراب  323-123ال رربا  مبقرردار  ورررو مررا يسررتلز  تقلرريص يف حجرر   يررالق (23)مليررو  جارردى  قرر 
و رررريتبا  لررررط إغررررالق . رائررررد إىل التقاعررررد 732333عقيررررد و 122333جاررررراض و 333وإحالررررة أكثررررر مررررن 

وررو مرا يعرين احتوراالت . (21)عشرات املؤ سات العسارية ومراكز األ اث واملستشفيات العسارية وغ را
 . تصاد  بت القيادة السيا ية والقيادة العسارية

 ارب في كل اتجاهتج: الثانياملبحث 

 ررررراوض رو ررررريا يف السررررراوات األ ررررر ة ا رررررتعادة صرررررفة الدولرررررة العرورررررى عرررررابرة احلررررردود علرررررى املسرررررتوى 
 رضرت رو ريا وفسرها بقروة يف   راء جيو يا ري جديرد ميثلر   قرد . العسارى من  الض عدد من املؤ ررات

ات اقتصرادية يف مقردمتها الراف  ا ي  القطن الشروايف والرهى رتورل أ  يارو  سزوورا ا ر اتيجيا عامليرا لثررو 
 . وتعت  الارويج املاا س األك  لرو يا يف ا تاالض ثروات  ر الشواض. والاا 

تسرررتود العالقرررة برررت رو ررريا والاررررويج أبعرررادا تارخييرررة يهررريون علرررى أغلبهرررا الرصرررد وال قرررك يف الوقرررت 
وقرد قامرت القروات السرو يتية . يةبعد تاريد طويل مرن الصردا  العسرارى  رالض تراريد رو ريا القيصرر . احلايف

وبياورا . لف ة قص ة، مما  جا الارويج على االو وا  مبارا حللر  الاراتو 1012بازو  اض الارويج يف عا  
راعت الاررويج عرد  تسر ت األجرواء  رالض  ر ة احلررب البراردة، صرارت ماره  رقو  السرو يتية ميرداوا حيويرا 

تو وبصرفة  اصرة يف املاطقرة القطبيرة الاايرة برالاف  ال  ريوا يف ماطقرة ألوشطة القوات األمرياية وحلفراء الارا
بليرررو  برميرررل مرررن الررراف  مرررا جيعلهرررا قريبرررة مرررن قررردرات وفررر   03 رررر بررراراوتس ورررري ماطقرررة يقررردر أهنرررا  ررروى 

 . (22) يب يا الاربية

والررردمنرل الواليرررات املتحررردة وكاررردا )ويعرررود جرررزء كبررر  مرررن التررروتر برررت رو ررريا وبقيرررة دوض  رررر الشرررواض 
 لررو طبررق عليرر  . إىل أورر  مل يررت  بعررد تعيررت الوضررا القرراووين لتقا رر  ثررروات ماطقررة القطررك الشرروايف( والارررويج

كرر    373 يسرروح لاررل دولررة  رردود ( 1023الصررادر عررن قرررار األمرر  املتحرردة عررا  )قرراوو  البحررار الرردويف 
لال رت دا  الردويف، ورري ماطقرة  ق  أما  اورر  القرارى لسرواحلها وتررل مرا  رارج  لرط كواراطق مفتوحرة 

 . (26)مليو  ك  مربا  127تبلغ مساحتها 

اتفقررت دوض اإلقلرري  علررى تطرروير مبرردأ قرراوو  البحررار الرردويف بررأ  يسرروح لاررل دولررة  3330ويف عررا  
وتعرروض . برأ  تتو را يف امترداد ماطقرة اوررر  القرارى إ ا مرا كرا  للجرر  امتررداد جيولروجي يف ا ري  القطرن

ثرررل ررررها التفرررار  يف اكتسررراب مزيرررد مرررن الثرررروات يف ا ررري  القطرررن ورررررا لتوقرررا وجرررود اتصررراض رو ررريا علرررى م
. جيولوجي بت  لسلة جباض لوماو و  ومادليي  امل اميرة يف قراع ا ري  القطرن واورر  القرارى السريب ى
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الااردى، أمرا الاررويج يف املقابل تؤكد كادا أ  اوباض املشار إليها ال تتصل بالساحل السريب ى برل بالسراحل 
مليرو  دوالر لر ر   ررائ  ملاطقرة القطرك الشروايف للتحقرق مرن أ  ثرروات  13 قد  صصت ما يقررب مرن 

 .(27)ا ي  القطن متصلة جيولوجيا باور  القارى وزيرة جرياالود التابعة ذا
 3337 وقررررد ا تعرضررررت رو رررريا قرررردراهتا العلويررررة والعسررررارية يف القطررررك الشرررروايف  أر ررررلت بعثررررة يف

القطرررن يف  مررر  وغرررر  العلررر  الرو ررري يف عورررق ا ررري يربرررو علرررى أربعرررة آال  ىل عورررق إالوصررروض متاارررت مرررن 
ومررن املتوقررا أ  يتطررور . (22) طرروة رائرردة يف ترراريد البشرررية  رربهت بر ررا العلرر  األمريارري علررى  ررطح القوررر

ل مرررن الواليرررات املتحررردة التارررا س االقتصرررادى يف تلرررط املاطقرررة إىل تارررا س عسرررارى  اصرررة مرررا ا رررتعداد كررر
 .ورو يا لعسارة اإلقلي  وإعال  كادا ويتها إوشاء قاعدتت عساريتت حلواية مصاحلها يف اإلقلي 

. كوررا حا رررت رو رريا علررى موقعهررا القرروى يف الرردوض املهيواررة علررى الف رراء اخلررارجي لاوكررك األر 
مرن الردورا  حروض األر  مبركبترر   1061أبريرل  13واره أ  عرح رائرد الف راء السرو ي  يرورى جاجرارين يف  

لررردويف صررراحك ابرررل كاورررت القطرررك  ،الدوليرررة برررال مارررا عالقطبيرررة د لرررت رو ررريا إىل " 1 و رررتول "الف رررائية 
ي   ررتفظ هبررهه السرروعة الدوليررة  اصررة مررا  وبقيررت رو رريا حررىت اهنيررار اال رراد السررو . السرربق يف رررها اسرراض

غر  أ   ر ة االرتبرال الر  . ارة متوا وة مرا القطرك األمرياريمتااها من إدارة  باق التسلح وحرب الف اء إد
أعقبررت اهنيررار اال رراد السررو ي  أثرررت  ررلبا علررى مااوررة رو رريا يف التاررا س الرردويف علررى السرريادة الدوليررة يف 

 . 3333و  1003جماض أ اث الف اء وكاوت أكثر رهه الف ات  وءا املرحلة ال  امتدت من عا  

  احلررادى والعشرررين متااررت رو رريا مررن إعررادة قرردر كبرر  مررن الترروا   يف مااوتهررا لاررن يف مطلررا القررر 
الدولية و لط من  الض عدة مؤ رات أمهها مواظبرة رو ريا علرى إطرالق مركبرات األ راث إىل حمطرة الف راء 

ويف  ات الوقررت متااررت رو رريا مررن . الدوليررة ألغرررا  متعررددة يف مقرردمتها  دمررة التحررا  املركبررات الف ررائية
وكررا  مررن أبررر  رررهه . قارراع استوررا العلورري الرردويف بريادهتررا الف ررائية مررن  ررالض إدارة حمطررة الف رراء الدوليررة إ

صرررارت الو ررريلة الوحيررردة لاقرررل املرررؤ  " بروجرررريس"القررردرات أ   رررفن الشرررحن الف رررائية الرو رررية مرررن طررررا  
 . (20)واملعدات إىل ا طة الف ائية الدولية

والررر   ولرررت بشرررال تررردرجيي إىل رحرررالت " السرررياحة الف رررائية"ا  عرررت رو ررريا  3331وماررره عرررا  
وكاورت آ ررر رحلررة  ررياحية مررن رررها الارروع يف  ررهر . دوريرة يتاررا س يف اال رر ال هبررا األثريرراء الابررار يف العررامل

حررت تلررت مركبرة   ررائية رو ررية املليرروو  تشرارلز  رريووين السررائح االمرياري مررن أصررل جمرررى  3330مرارس 
 .(63)ة إىل الف اءيف رحلت  الثاوي

 قررد توجهررت قطررا مررن األ ررطوض . ويف ميرردا  آ ررر مت رري رو رريا حماولررة ترردعي  قرردراهتا اال رر اتيجية
الرو ررري إىل  رررر العررررب و لررريج عرررد  و رررواحل القرررر  اإل ريقررري  رررت  ريعرررة حماربرررة القرصررراة علرررى  رررواحل 
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يف عوليررة الرر  يشررارل  يهررا ي أوض مرررة يف ترراريد األ ررطوض احلررريب البحرررى الرو رروتعررد رررهه ررري . الصرروماض
وجترد رو ريا وفسرها رارا ليسرت أقرل مرن الواليرات املتحردة وحلر  . حماربة القراصاة يف ماطقة القرر  اإل ريقري

الااتو الهى وضا عياي  على ماطقة  الية من القوى اإلقليوية بعد  لسلة مرن التفارط اإلقليوري والازاعرات 
ولعل أحدث جتليات تلط اخلطوات الرو ية ما أعلاتر  . صوماض واليونواحلروب يف كل من إري يا وإثيوبيا وال

التابعرة أل رطوض ا ري  و " براوتيليي أدمر اض " أ   فياة ماا حة الاواصات الاب ة من و ارة الد اع الرو ية 
قرصرراوا ياتوررو  إىل جاسرريات صررومالية  30قررد اعتقلررت ( يف ميرراه  لرريج عررد والرر  تررراب  ) اذراد  الرو رري 

وقررد عرر ت بعرر  و ررائل اإلعررال  الرو ررية أ  األمررواض الرر  جيوعهررا القراصرراة يف  لرريج . يراويررة وباكسررتاويةوإ
عرررد  يرررهرك جرررزء كبررر  ماهرررا لررردع  احلركرررات اإل رررالمية املسرررلحة وعلرررى رأ رررها دعررر  املسرررلحت يف  ررراض 

 . العرب وعلى رها  قد وجدت رو يا مسوغا لعولياهتا البحرية يف  ر( الشيشا ) (61)القوقا 

وتعوررل رو رريا جاررردة علررى العررودة إىل الشرررق األو رر  وبصررفة  اصررة بالتعرراو  مررا دوض املاطقررة الرر  
وتلعررك املواقررا . والرريون( حررزب اه)تعرراين مررن ا ررتالض يف ميررزا  القرروى اإلقليويررة مثررل  رروريا وإيرررا  ولباررا  

يبرردو مهورا االتفراق الررهى وقعتر  رو رريا ويف رررها الصردد . اوارا يرة لتلرط الرردوض أمهيرة كرر ى للبحريرة الرو رية
، ورررو عرودة األ رطوض الرو ري إىل ميارائي طرطروس والال قيرةمبرا يسروح ب 3337مرا  روريا يف ماتصر  عرا  

وقلررة ووعيررة  رت رج األ ررطوض الرو رري مررن عاررق الزجاجرة ال رريق يف البحررر األ ررود إىل ميرراه مرا مياررن اعتبرراره 
ويف ررررها الصررردد مرررا ترررزاض التقرررارير اإلعالميرررة تاقرررل مرررن  ررر ة  .يباالبحرررر املتو ررر  األكثرررر رحابرررة واألو رررا تررردر 

أل رى عن اتفاق و يط بت رو يا وليبيا واليون باقامة قواعد عسارية يف امليراه اإلقليويرة ذرهه الردوض، وإ  
 .مل يوقا  يء  علي بعد

 العودة لسوق السالح: الثالثاملبحث 
أرقررا  تقرر ب مررن معرردالت اإلوفرراق يف بلررغ إوفرراق العررامل علررى التسررلح حنررو تريليررو  دوالر  رراويا وررري 

لان الفرق اآل  رو أ  قائوة الدوض املستوردة للسالح ليست دوض الاتلتت الشررقية .  اوات احلرب الباردة
وتبردو رو ريا رارا وقرد اتفقرت مرا أعردائها القردامى ال رتاالض الردوض الااميرة . والاربية برل دوض العرامل الثالرث

صررت واذاررد والسررعودية أكرر  ثررالث دولررة مسررتوردة للسررالح يف العررامل، ولرو رريا وتعترر  ال. يف جتررارة األ ررلحة
 . املااوة األوىل يف عالقات التسليح يف الدولتت األوليت

تسرره  األوىل مبررا يقرررب ) تررل رو رريا املرتبررة الثاويررة بعررد الواليررات املتحرردة يف تصرردير األ ررلحة للعررامل 
وتسربق رو ريا كرل مرن ( صادرات األ لحة على مسرتوى العرامل يف%  33والثاوية مبا يقرب من %  13من 

 تسرررررررره  كررررررررل ماهررررررررا ) والصررررررررت وأملاويررررررررا % (  0تسرررررررره  كررررررررل ماهررررررررا باحررررررررو )  روسررررررررا واملولاررررررررة املتحرررررررردة 
 %(. 1باحو 
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ومن املفارقات يف رها الشا  أ  الدوض اخلوس دائوة الع روية يف جملرس األمرن الردويف واملسرؤولة عرن 
رري  اهترا أكر  مخرس ( الواليرات املتحردة ورو ريا أملاويرا و روسرا والصرت)ن الردويف حفظ السال  وصرياوة األمر

 دوض مصررررررررردرة للسرررررررررالح يف العرررررررررامل ومرررررررررا ياتاررررررررر  ررررررررررهه التجرررررررررارة القاتلرررررررررة مرررررررررن ر رررررررررى و سررررررررراد ووشرررررررررر 
 . (63)للووت

علررى رررها الاحررو تتارررس الفارررة القائلررة بررأ  عاملررا يرراع  بالسررال  واألمررن وتررتقلص  يرر  جتررارة السررالح 
أ  ياررو  عاملررا  ررياا لرردوض جملررس األمررن وور هتررا مررن الرردوض اإلم ياليررة  ررابقا، والرر  البررد أ  تشررهد  البررد

تراجعرررا يف  لرررق  رررر  عورررل جديررردة وتراجرررا يف املسرررتوى الصرررااعي وترررأ ر يف امليزاويرررات احلاوميرررة وركرررود 
 . إعالمي

ض املتقرردة والرردوض الااميررة  ررا  وإ ا كاوررت الواليررات املتحرردة توجرر  صررادراهتا باملااصررفة تقريبررا بررت الرردو 
 . (63)% 03 بائن رو يا ر  من الدوض الاامية وباسبة تبلغ حنو 

وأل  عررراح تسرررويق السرررالح يتوقررر  يف جرررزء كبررر  ماررر  علرررى ترررالت وشرررر الفرررزع وختويررر  األطررررا  
ي، والصررراع اإل رررائيل -يف مقرردمتها تاررريس الصررراع العررريب ) املتاا عررة يف عرردة أقررالي  جيو يا ررية مررن العررامل 

  رال عرن دعر  احلركرات ( اخل..الصريين -الباكسرتاين واذاردى -العرريب ، واذاردى -اإليرراين والعرريب -العريب 
الر  ال ترتقن ) االوفصالية ومجاعات املعارضة وتاهيرة األطررا  املتاراحرة عر  وكراالت امل رابرات،  را  رو ريا 

مرن اوهرود الابر ة الر  تقرو  هبرا الواليرات املتحردة تسرتفيد يف جتارهترا للسرالح ( رهه احلوالت بشال كا 
 . يف رها الصدد

 التررراريد اال رررتعوارى الرو ررري مل يتجررراو  أوربرررا الشررررقية وآ ررريا الو رررطى والقوقرررا ، ومرررا  لرررط تصرررل 
إ  . مبيعررات األ ررلحة الرو ررية إىل أقررالي  جيو يا ررية بعيرردة عررن وفو رررا اال ررتعوارى واال ررت  ايت السررابق

مررن إمجررايف صررادرات األ ررلحة %  63باسرربة ) أ ررلحتها إىل أربعررة أقررالي  أ ا ررية متثلهررا آ رريا توجرر  رو رريا 
ويف %(.  3باسرررربة ) وأمرياررررا الالتيايررررة %(  0باسرررربة )وأ ريقيررررا %(  12باسرررربة )والعررررامل العررررريب ( الرو ررررية

يف إ ريقيررا، والثاويررة يف تصرردير السررالح  اهنررا  تررل املرتبررة األوىل " جملررس األمررن"  رر  ماا سررتها لزمالئهررا يف 
يف كررل مررن آ رريا وأمرياررا الالتيايررة بعررد الواليررات املتحرردة، بياوررا  تررل املرتبررة الرابعررة يف العررامل العررريب بعررد كررل 

 .(61)من الواليات املتحدة واملولاة املتحدة و روسا
تر ويعرررود  لرررط إىل عررردة أ رررباب أمههرررا ر رررص أ رررعار السرررالح الرو ررري مقارورررة بارررر ه الارررريب، والترررو 

ومررن الااحيررة الارريرررة . احلررادث يف عالقررات عرردد مررن دوض العرررامل الثالررث والرردوض الاربيررة والواليرررات املتحرردة
بو ا رو يا الازوض إىل حلبرة  ريرط األتبراع وترألبيه ، مسرتفيدة مرن جتربرة السري آى إير  ولارن  لرط حمردود 

ويف ررررها الصررردد  ررراجد رو ررريا . ددةبعوائررق اللارررة الرو رررية وضرررع  اوتشرررار الثقا رررة الرو رررية  رررارج دوائرررر حمررر
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جورجيرا ) والقوقرا  ( وبالتحديرد بيالو ريا وأوكراويرا ومولردو ا) حبيسة التاريد اإلم يايف يف وطراق  ررق أوربرا 
 . وآ يا الو طى( وأرميايا

لان رو يا تست د  اليو  الدعاية واإلعال  العسرارى بشرال جيرد لتقليرل مواقر  ضرعفها يف ا راور 
 لررط أحسررات رو رريا ا ررتاالض معررار  األ ررلحة الدوليررة،  قرردمت أ  ررل إوتاجهررا العسررارى  ويف. السررابقة

( معرر  األ رلحة امل رادة ليررراب – 3332أبريرل )يف عدد من دوض العامل كا  أحدثها معرر  بروكسرل 
كوررا د لررت بثقررة إىل أكرر  معررر  لأل ررلحة يف الشرررق األو رر  يف ( 3332أغسررطس )ومعررر  مو رراو 

ويف ا ررررطابوض ( 3330أبريررررل ) ومعررررر  ريررررودى جرررراو و ( 3330  آيرررردكس يف وررررو و  معررررر ) أبررررو ظررررن 
وتعررد مثررل تلررط املعررار  الفرصررة الرر  ال ت رريعها رو رريا ال ررتعادة مااوررة اال رراد السررو ي  (. 3330أبريررل )

كرا  عراح رو ريا يف جرين عائردات كبر ة مرن عررو  األ رلحة   و. السابق كقطرك دويف يف تصردير األ رلحة
وررو  3330جا دوال مثل باكستا  إىل عر  أ لحة رو ية مقلدة يف معرضرها يف ا رطابوض يف أبريرل ما  

ما  بك ا مة بت اوااح الرو ي وور ه الباكستاين اوتهت باعتهار باكستا  و حك القطا الرو ية املقلردة 
 (62). من جااحها

القروات اوويرة الشره  بطرائرات  وبصرفة  اصرة يف ميردا ) وتصدر رو يا أمناطا ستلفة مرن األ رلحة 
 7وتعود مثرل ررهه املبيعرات علرى رو ريا بعوائرد تر اوح قيوتهرا مرا برت . دولة يف العامل 23إىل حنو (  و وى

ويف مقابل ارتفاع عائدات رو يا من األ لحة  الض السراوات اخلورس املاضرية مرن . مليار دوالر  اويا 0و 
مليررار، وإ  بقيررت أوىل دوض  13إىل  1622الواليررات املتحرردة مررن  مليررار دوالر ت اجررا مبيعررات 222إىل  6

 . (66)العامل تصديرا للسالح ومتفوقة مبقدار ال ع  عن القطك الثاين رو يا
 قرد  . وتستود رو يا مااوتها يف  وق السالح من ختصصها يف توريرد آليرات الرد اع واذجرو  اوروى

ه رو رررريا مررررن  ررررالح إىل دوض العررررامل يتوثررررل يف مررررن إمجررررايف مررررا تصرررردر %  26كشررررفت مصررررادر رو ررررية أ  
املعرردات اوويررة متشرريا مررا التارر ات اويو رر اتيجية الرر  تشررهدرا حررروب القررر  احلررادى والعشرررين واملوثلررة يف 

وإ ا أضررفاا معرردات . تصررفية جررزء كبرر  مررن املعررارل قبررل الررد وض يف احلرررب و لررط مررن  ررالض احلرررب اوويررة
لوجردوا أ  مرا يقررب مرن ثالثرة أربراع %  17والر  تبلرغ وسربة تصرديررا ( اتم رادات الطرائر )الد اع اوروى 

 0ال تزيرد وسربة تصردير آليرات القروات البحريرة عرن ) األ لحة الرو ية موج  آلليات اذجو  والد اع اووى 
)%(67) . 

 حرب بال بارود: الرابعاملبحث 

لعرب للاف  كسالح للتاريد االقتصادى  اكرة قوية، ومن بت ما ال ياساه رها التاريد ا ت دا  ا
 في  بعيايات القر  العشرين كا  . ا  اتيجي لتحقيق ماا ك عجزت عن  قيقها اويوا واأل اطيل
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ما يزاض لدى العرب بع  من اإلرادة السيا ية إليقا  تصدير الب وض أو ختفي  ض  ، لان عرب القر  
 .احلادى والعشرين أعلاوا أ  الاف  ليس أكثر من  لعة

  ختال  الرؤية العربية املررووة بامالءات أمرياية وتسعى إىل ا ت دا  مواردرا من الاف  رو يا اليو 
والاا  يف  قيق أردا  جيو يا ية تعو  ما ليس بو عها  قيق  بالتو ا اوارايف أو االوتشار 

 .العسارى
 إم يرررايف،د و ات تررراري ،دولرررة جمهرررزة عسررراريا احرررت متتلاهرررولررريس جديررردا التقريرررر برررأ  مررروارد الطاقرررة 

أكرر  مررن  رررهه املرروارد صرربح ت،  قرر ة يف رررهه املرروارددوض ، وجتاوررررا وطووحررات إىل ا ررتعادة املااوررة العروررى
 . ووعا جديدا من احلرب الباردة ا، وتص  جتارهتا لع اكوهن

تريليو  قد  ماعك، وري ثامن  127متتلط رو يا أك  سزو  للاا  الطبيعي يف العامل باوية تبلغ 
وقد أرلتها رهه القدرات لتصبح أك  . بليو  برميل 63العامل يف احتياطي الاف   ج  يزيد عن  دوض

مصدر للاا ، وثاين مصدر للاف  بعد املولاة العربية السعودية، بل ري بالفعل أك  مصدر للاف   ارج 
لواليات املتحدة ورغ  أ  القدرات الصااعية لرو يا ت عها ثالث مستهلط للطاقة بعد ا .جمووعة أوبط

ماليت برميل، يتج   7من إمجايف إوتاجها اليومي من الاف ، البالغ % 73والصت،  ا   ائ ا يزيد عن 
  .(62)للتصدير

ع   باة أوابيك ض وة إىل دوض أوربا الشرقية والو طى، تتج  صادرات الاف  والاا  الرو ي 
وتتحا   .إىل كل من اليابا  وكوريا واواوب األوريبوع  الساط احلديدية إىل الصت، والااقالت البحرية 

 "تراوس وفت"و "غا برو "و "لول أويل"الرو ي أربا  ركات عوالقة رى والاا  يف إوتاج وتصدير الاف  
، و لط بعد أ  وجهت احلاومة ضربة قاضية لشركة يوكوس اخلاصة ال  كاوت أك   ركات "روس وفت"و

بتهوة التهرب من  3333قاض رئيسها مي ائيل  ودركو ساي يف أكتوبر الاف  يف البالد، حت ا اعت
 .تسديد ال رائك،  توت تصفية الشركة لصاا  ركات حاومية

رغ  تلرط اإلمااورات اذائلرة  را  قطراع الراف  الرو ري يواجر  مشراالت عردة أبر ررا سراطر تهبرهب و 
كورررا تعرررو  . مباجزاتررر  ل ب رررعة  رررهوراأل رررعار الررر  تشرررهدرا األ رررواق الدوليرررة، ويف مقررردوررا أ  تعصررر  

القطرررراع الافطرررري الرو رررري ا ررررتثوارات غربيررررة ررررروض بياهررررا وبررررت السرررروق الرو رررري غيرررراب االقتصرررراد الرأ ررررايف 
عرر  و ررائل غرر  أوبوبيررة، كالاقررل بالسرراط يررت  وقلرر  مررن الرراف  الرو رري % 33  ررال عررن أ  حنررو . احلقيقرري

 . ثالث مرات مقاروة بالاقل األوبويببثر كلفة احلديدية والاقل البحرى والاهرى، وري و ائل أك
ترويف تترهرع بأهنرا التهديد باحلرر من الدوض الر  من واقالت الاف  الرو ية  تعاينوإضا ة إىل ما  بق 

الق ررايا البيايررة ارتوامررا ال يقررل عررن الق ررايا األمايررة أو االقتصررادية، إ  جتررد الارراقالت الرو ررية اع اضررا مررن 
م رريق البو ررفور يف البحررر األ ررود، ومررن الرردوض اال رراادوا ية بسرربك التلويررث الافطررري تركيررا املتحاوررة يف 
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لبحر البلطيق، ومن عديد من ماروات البياة العاملية لتلويث الااقالت الرو رية مليراه ا ري  القطرن الشروايف، 
رترر  أكادمييرة العلررو  ويف الاهايررة ريرق مبسررتقبل الراف  يف رو رريا مرا قد. و رر أ وتسررط قبالرة  رر الت واليابرا 

علرى و رط ( وأغلرك حقولر  يف غررب  ريب يا)من احتيراطي الراف  الرو ري % 63الرو ية من أ  أكثر من 
 رراة،  13وبياورا تتوقررا  رركات اال ررتثوار الاربيرة العاملررة يف رو ريا عورررا لافراد الرراف  ال يت طرى . الا روب

 يف األراضرري الرو ررية( املاتشرر  حاليررا)تهرراء الرراف  اترررر الواملمررد أ  األ را  و ارة الرراف  الرو ررية قررد أعلاررت 
 . (60) اة 32لن يتجاو  

تبردو منو جراً لشرركة رأ اليرة عوالقرة عرابرة وعلى رأس قطاع الطاقة يف رو يا تق   ركة غا برو  ال  
 وت رد غرا برو  يف. من إمجرايف اإلوتراج العراملي للارا  % 33للقارات والقوميات، باوتاجها الهى يق ب من 

عائدات ال رائك من القطاعات االقتصادية الرو ية، ويعول  يهرا حنرو جمول من % 32املوا وة الرو ية حنو 
 . (73)أل    ص 333

ويعررود ترراريد الشررركة إىل تلررط الفرر ة الرر   ررهدت االكتشررا ات ال رر وة يف حقرروض الاررا  يف  رريب يا 
  القررردرات التصرررديرية لال ررراد السرررو ي  مرررن واألوراض يف  ررربعيايات القرررر  العشررررين وررررو مرررا أدى إىل تررردعي

ومررا اهنيرار الشرريوعية و رروض رو رريا إىل اقتصرراد السروق، عرر   لسررلة مررن الصرردمات .  امرات الاررا  الطبيعرري
املوجعرررة،  صصرررت الشرررركة وعهرررد برئا رررتها اىل السيا ررري الشررره   ياترررور تشررر ووم دين الرررهى تررروىل رئا رررة 

 . 1002و  1003الو راء بت 
يف تلررط الفرر ة رُمرري القررائوو  بعوليررات الت صريص الوا ررعة الرر   ررهدهتا رو رريا بررته  الاهررك غر  أورر  

مررر الررهى كررو  طبقررة مررن ومل تاررن  ررركة غررا برو  بعيرردة عررن رررها الصرر ك، األ. واال ررتيالء علررى املرراض العررا 
 رؤ ررراء وقرررد د رررا ررررها الررراهج إىل تعيرررت. أ رررال القررررا الابررر ة يف االقتصررراد الرو ررري وتفشررري هنرررج الفسررراد

يف املاررة مررن  21كثررر املقررربت للارررملت الررهى احررتفظ باسرربة أمررن « غررا برو »ومررديرى القطاعررات يف  ررركة 
 ررره  ررررهه الشرررركة الررر  تشرررر  علرررى أكررر  حقررروض الارررا  الطبيعررري يف العرررامل،  اررر  مرررا يتررروا ر يف األراضررري أ

 .ىل دوض العامل يف تصدير الاا عل رو يا أو جيتريليو  م  ماعك، ما  17الرو ية من كويات رائلة تبلغ 
جيداً أهنا تواجر   طرر تاراقص االحتيرا  الرو ري مرن الارا ، ومرن ف تسرعى جارردة « غا برو »تدرل 

لال رتثوار  ررارج رو رريا اعتورراداً علررى تقررديرات تشرر  إىل أ  العوررر املتوقررا ال ررتورار احتيررا  الاررا  يف العررامل 
إىل اوزائررر وليبيرررا  3332و  3336بررت عررامي « و غررا بر »مررن أجررل  لرررط وصررلت .  رراة 23ال يقررل عررن 

 آراماررررو»، واريررررط عررررن مشرررراركتها أ ريقيررررالتبحررررث عررررن مرررروطيف قررررد  حرررروض حقرررروض الاررررا  اوديرررردة يف  رررراض 
يف التاقيررك عررن الاررا  يف  رراض الربررا اخلررايف، كوررا تتفرراو  علررى إقامررة بايررة أ ا ررية مررن حمطررات « السررعودية

.  اتررر  إىل إقاررراع احلاومرررة الباكسرررتاوية جبررردارهتا للتاقيرررك عرررن الارررا وتسرررعى يف الوقرررت . الطاقرررة ذرررهه الررردوض
 .لاا  الرو يصادرات اوتفاو  الشركة دوالً عدة يف  رق آ يا بشأ  إعداد الباية األ ا ية ل



 39 

كوا متثل رو يا للردوض احلبيسرة مافرها لتصردير الارا ، ويف مقدمرة ررهه الردوض تركواسرتا  الر  تصردر 
اوفجرررار يف األوابيرررك  3330وحرررت وقرررا يف أبريرررل . ن إمجرررايف إوتاجهرررا مرررن الارررا مررر%  67عررر  رو ررريا حنرررو 

وتيجرررة تررردرور حالرررة )احلاملرررة للارررا  مرررن تركواسرررتا  عررر  أو باسرررتا  وكا ا سرررتا  وصررروال إىل و ررر  رو ررريا 
أوقفررت  ررركة غررا برو  ا ررتقباض ( األوابيررك وعررد  قرردرهتا علررى  وررل ال ررا  املتزايررد مررن جاوررك تركواسررتا 

 .(71)ال كواين األمر الهى كاد أ  يتسبك يف أ مة اقتصادية ل كواستا الاا  
وعلرررى املسرررتوى التقرررين تتررردع  مااورررة رو ررريا مرررن  رررالض عاحهرررا يف تبرررين تقايرررة تسرررييل الارررا  الرررهى 

 163 ويررل الارا  إىل احلالررة السرائلة بت يررده إىل ) حققرت  يرر   طروات  اعلررة باوشراء أوىل حمطررات التسرييل 
و لررط يف جزيرررة  رر الت يف أقصررى  رررق األراضرري الرو ررية الواقعررة علررى ا رري  اذرراد  ( الصررفردرجررة  ررت 

مرن إمجرايف اإلوتراج العراملي السراوى مرن الارا  املسراض وررو مرا يعرين %  2وال  يتوقا أ  تسره  باوتراج وسربت  
رو ررريا املارررا س  تاويرررا األ رررواق بالاسررربة لرو ررريا وتوجههرررا إىل املسرررتهلات يف  ررررق آ ررريا وررررو مرررا  ررريجعل

األك  لاا  الشرق األو   حيث  تصل  حاات الاا  املساض مرن  ر الت إىل اليابرا  يف ثالثرة أيرا  بردال 
 . (73)يوما تقطعها واقالت الاا  املساض من الشرق األو   31من 

وقد حاولت رو يا تعبيد الطريق لتشايل  رال  للردوض املصردرة للارا   يورا عرر  بأوبرط الارا  ضر  
و ي رون املشرروع تصردير الارا  اإليرراين عر  اخللريج إىل قطرر ليرت  تسرييل  ومرن .  ووات  رو يا وإيرا  وقطريف

ف جيد طريق  إىل السوق الدويف ا رتفادة بعالقرات قطرر اويردة مرا الاررب مقارورة بعالقرة إيررا ،  يرث يارو  
 . (73)من املفيد تاي  جاسية الاا  اإليراين

مررررن %  27أ  يرررؤثر يف اقتصرررراديات السررروق؛ حيررررث متتلرررط الرررردوض الرررثالث وبو رررا ررررها التحررررال  
غررر  أ  عررراح مثرررل رررها التحرررال  يتوقررر  علررى  ريطرررة عالقرررات الررردوض . االحتيرراطي العررراملي للارررا  الطبيعرري

 األع اء املر حة لد وض أوبط الاا  وعالقاهتا بالدوض األوربية والواليات املتحدة 
يف وفررس  رر ة  الدوحررة قررد ا رر كت . رو رريا باوصرررا  عررن الاررربلاررن قطررر مل تسررتبدض التعرراو  مررا 

تعاوهنا ما رو يا يف مشروع مش ل برت قطرر للبر وض وإكسرو  موبيرل األم كيرة وتوتراض الفروسرية يهرد  إىل 
وقرررد . وقررل الارررا  املسررراض إىل السررروق األوربيرررة عررر  الاررراقالت ختفيفررا ل رررا  رو ررريا علرررى  ررروق الارررا  األوريب

اات الاررا  القطرررى إىل حمطررة  رراوث رررول للاررا  الطبيعرري املسرراض يف ميارراء ميلفررورد ررريفن وصررلت أوىل  ررح
و سرك و رائل اإلعرال  ال يطاويرة  را  . 3330جباوب غرب ويلز الهى ا تتح ر يا يف ماتص   هر مرايو 

يف وقررت  ويرراأ ررطوض قطررر للاررا  املسرراض  رريقو  بار رراض  ررفياة إىل ويلررز كررل ثالثررة أيررا  لتررأمت الاررا  إىل بريطا
 . (71)تزداد  يطرة رو يا على أمن الطاقة يف أوربا

 33لررى الطاقررة مررن رو رريا وباسرربة ال تقررل يف متو ررطها عررن بررالغ عالرردوض األوروبيررة بشررال وتعتوررد 
الررردوض الررر  تعتورررد علرررى الارررا   ةوتعرررد أملاويرررا يف مقدمررر .3333يف عرررا   % 73، ويتوقرررا أ  ترتفرررا إىل %
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مرررن الارررا  مرررن  % 62مجرررايف ا رررتهالكها مرررن الطاقرررة، بياورررا تسرررتهلط بولاررردا مرررن إ % 33الرو ررري وباسررربة 
على الاا  الرو ري  % 02-03مصادر رو ية،   اًل عن عشر دوض يف  رق أوروبا وو طها تعتود باحو 

وررها . ألر  كيلروم  مرن أوابيرك الارا  يف القرارة األوروبيرة 121من  الض  ريطرة رو ريا علرى مرا يقررب مرن 
اء ومراكز األ اث إىل معاوة ردود األ عاض املتوقعة الر  جيرك أ  ي رطلا هبرا حلر  الاراتو جتراه ما دعى اخل  

الاررا  عررن أوكراويررا مو رراو تصرردير أ مررة وقرر  تارررار التهديرردات ا تولررة للاررا  الرو رري، وبصررفة  اصررة بعررد 
 .3336ماه يااير وو   أوروبا 

إ  متثررل أوكراويررا . ملوررر يف التجررارة اخلارجيررة لرو ررياويسرروح املوقررا اوارررايف ألوكراويررا بررأ  تلعررك دور ا
حمطة عبور مهورة للسرلا الرو رية إىل السروق األوريب حيرث تسرتفيد أوكراويرا جارا يرا مرن العجرز الرهى تعيشر  

 13املواويف الرو ية على  ر البلطيق والبحرر األ رود غر  القرادرة علرى التصردير إىل أوربرا وتصردر رو ريا حنرو 
مرررن إمجرررايف الارررا  الرررهى تسرررتهلا  أوربرررا مرررن رو ررريا ميرررر عررر  %  01  أوكراويرررا، برررل إ  مرررن  رررلعها عررر% 

مرررن الارررا  %  3بياورررا ميرررر (.  ررر  الصرررداقة)األراضررري األوكراويرررة مرررن  رررالض اخلررر  املعررررو  خبررر  درو ررربا 
 .(72)الرو ي املصدر إىل أوربا ع  أراضي بيالرو يا

ممار ررة مررا صررار يعررر  باذيواررة الرو ررية علررى أمررن و ررالض السرراوات األربررا املاضررية برردأت رو رريا يف 
اإلعررال  الاررريب ارهتررا  أوربررا للاررا  الرو رري مبصررطلحات احلرررب البرراردة و رررعا  مررا وصرر  . الطاقررة يف أوربررا

 ".تركيا أوربا"و معركة رو يا من أجل " حرب أوابيك الاا "و" حرب اذيواة"على  اكلة 

السررعر املاا ررك  "كييرر "أوكراويررا  جررة عرد  د ررا  أوقفررت رو رريا ضرد الاررا  عررن 3336 فري مطلررا 
وبعد أ  عا رت أوربرا أ مرة طاقرة حرادة بسربك توقر  الارا  املرار عر  أوكراويرا ووشربت حررب إعالميرة عاملياً، 

تته  رو يا با عاض حرب عاملية باردة عر  إيقرا  ضرد الارا ، عحرت مو راو وكيير  يف االتفراق علرى أ  
ومررن ف .  مقابررل ر ررا أوكراويررا ر ررو  مرررور أوابيررك الرراف  الرو ررية عرر  أراضرريهاتر ررا رو رريا  ررعر بيررا الاررا  يف

دوالر لرافس الوحردة، ف ارتفرا  113إىل  3دوالرا لارل ألر    22ارتفراع  رعر الارا  مرن  3336 هد عرا  
ورررو  (77) 3دوالرا لأللرر    133قفررز السررعر إىل  3330ويف يارراير . (76) 3دوالر لأللرر    163السررعر إىل 

 . ا قد  لرو يا ثروة رائلةم

ويعرر  الرررئيس األوكررراين  ياتررور يو ررااو عررن أ مررة بررالده مررا رو رريا بقولرر  إ  اال رراد السررو ي  إبررا  
احلررررب البررراردة كرررا  يقرررو  برررد ا كويرررات رائلرررة مرررن الارررا  لررردوض الاتلرررة الاربيرررة ومل يسرررت دم  يومرررا  رررالحا 

ت دا  الاا  كسالح لل را  يعرد ابترزا ا للردوض األوربيرة وما تقو  ب  رو يا اليو  من ا . لل ا  على ج او 
لارري ت ررون لرو رريا مارراطق وفو رررا اويو يا ررية،  اصررة يف ظررل تعامررل الرردوض األوربيررة مررا غررا برو  بشررال 

 . (72) ردى دو  أ  تت ه موقفا موحدا ومتعاووا ملواجهة احتاار رو يا السيطرة على أمن الطاقة األوريب
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 رروى تعبرر  " ووض  رر يت جورورراض"السررابقة والرر  عرر  عاهررا يف مقرراض يف  مل تاررن كلوررات يو ررااو
الرررهى علررى حاومرررة الرررئيس األوكرررراين عوررا اعتررر ه كثرر  مرررن السيا ررريت وا للررت عقابرررا قا رريا متار ررر  رو ررريا 

 غر  رغبرة الاررملت عر  مرا  ري برالثورة ال تقاليرة الر  اجتاحرتدعو  الارب ووصرل إىل حار  أوكراويرا علرى 
السرررا اة الررر  ريطرررة علرررى أ  أوابيرررك الررراف  الرو رررية مرررا أوكراويرررا متثرررل جرررزءا مرررن اخل. (70)3331أوكراويرررا يف 

 . تتعامل من  الذا رو يا ما او ا  األوربيت

ألوكراويرا وغ ررا مرن دوض تقرد  أ رعاراً تف ريلية  3336ماه اهنيار السو يتية وحىت عرا  كاوت رو يا 
لارررن مرررا اوتشرررار الثرررورات امللوورررة املدعومرررة مرررن الاررررب . ترررأث  السيا ررري عليهرررا ررررق أوربرررا هبرررد  ضررروا  ال

تعتورردا  علررى مرروارد ا  دولترر رروى يتبقررى لرو رريا وال .  ررقطت أحقيررة جورجيررا وأوكراويررا يف أ  ررلية األ ررعار 
. ت التار الطاقة الرو ية مها بيالرو يا يف  رق أوروبا، وأرميايا يف القوقا  اوارويب، وكالمهرا خي را الحتوراال

 سريااريو الثرورة ال تقاليرة قابررل للتاررار يف بيالرو ريا، كوررا أ  أرميايرا تعيرد ترتيررك عالقتهرا بالواليرات املتحرردة 
 .يف  ال إجيايب

 تشررهد  ريطررة أوابيررك الرراف  املتجهررة مررن رو رريا عرر  أوكراويررا إىل السرروق األوريب تارر ا  ررالض العقررد 
ويفروت الفرصرة علرى أوكراويرا وبيالرو ريا طوق  ررق أوروبرا الرهى  ري املقبل حرت يبردأ  ر  األوابيرك اوديرد

 يوررا يعررر  با رر  التيرررار   ررت ميررراه  ررر البلطيررق إىل أملاويررا مبا ررررةمرررن غررريب رو رريا  مررن  ررالض مررد أوبرروب
قرد تعيررق إوشرراء  3330وإ  كاوررت األ مررة املاليرة العامليررة الرر  بردأت يف مطلررا عررا  . Nord Stramالشروايف 
 . مليار يورو 33ررا الرتفاع كلفت  البالاة املشروع و

والرهى يتطلررك  South Streamورري وفرس املشررالة الر  تقر  أمررا  البردء يف مشررروع التيرار اوارويب 
مررن  ررالض وقررل الاررا  مررن رو رريا عرر  ) وفرس املوا وررة تقريبررا و رريور بعرردد أكرر  مررن الرردوض واألقرالي  اوارا يررة 

( عررر  بلااريرررا وصرررربيا وصررروال إىل الاوسرررا)  رررعبتت األوىل تتجررر   ررراض البحرررر األ رررود إىل أوربرررا مرررن  رررالض 
بعد أ  يت  تطويق أوكراويرا وإبطراض  اعليرة  رباة ( ع  بلااريا واليووا  وصوال إىل إيطاليا) والثاوية تتج  غربا 

 . (23)املارة ع  أراضيها" درو با"أوابيك 

الطاقااة عاان طريااق الوسااا ل  وتحاااول الاادول ألاورميااة مواجهااة تحكاا  روساايا فااي أماان

 :التالية

 – ررررراكة بررررت أ ربيجررررا  وجورجيررررا وتركيررررا، لررررد ا مشررررروع  رررر  أوابيررررك الاررررا  برررراكو إقامررررة  .1
وهتررد  مثررل رررهه . جيهررا  -تبليسرري -رو  الررهى  رريوتد مبرروا اة  رر  الرراف  الشرره  برراكوضررر أ –تبليسرري 

طى وضر ها إىل تركيرا، لوقر  السريطرة املشاريا إىل  حك الاا  مرن  رر قرزوين واحلقروض الاربيرة آل ريا الو ر
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« السرريل األ رق»الرو ررية الرر  تسررتفيد بالفعررل مررن بيررا كويررات متزايرردة للسرروق ال كيررة عرر   طررو  أوابيررك 
 .3333 ت مياه اوزء الشرقي من البحر األ ود، والهى بدأ تشايل  عا  

و ررراو بعرررد يف الوقررت الرررهى تشررالت عررردة ا رررادات  يا ررية وتارررتالت اقتصرررادية مواليررة مل .3
 ررقو  الشرريوعية علررى رأ ررها كوماولررث الرردوض املسررتقلة،  رراوض الرردوض الرر  تاسررحك مررن البسررا  السررو ي  

وي رررر   1007الررررهى تأ ررررس يف عررررا   GUUAMويعترررر  ا رررراد غرررروا   .تشررررايل  الفررررات م ررررادةالسررررابق 
( أل راء ررهه الردوض واال ر  مسرتود مرن احلررو  األوىل)جورجيا وأوكراويا وأ ربيجا  ومولدو ا وأو باسرتا  

حماولة إليقا   يطرة رو يا على الدوض املتفااة عن اال اد السو ي  وبصفة  اصة ما تعاوير  ررهه الردوض 
 . . ((2121))ألمن الطاقة يف رهه الدوض" غا برو "من احتاار 

 رراوض تركيررا تقرردمي وفسررها كبررديل لرو رريا يف أمررن الطاقررة العرراملي مررن  ررالض عقررد  الفررات  .3
مررن واحيررة والرردوض ( احلليرر  اال رر اتيجي ألوقرررة يف القوقررا ) اتجررة للاررا  واملوثلررة يف أ ربيجررا  مررا الرردوض امل

والررردور . مرررن واحيرررة ثاويرررة( إيطاليرررا واليوورررا  بالدرجرررة األوىل)املسررتهلاة للارررا  واملوثلرررة يف دوض جاررروب أوربرررا 
مررن أراضرريها مررن أ ربيجررا  إىل الررهى تسررعى تركيررا إىل لعبرر  رررو تطويررق رو رريا مررن  ررالض متريررر الاررا  األ رى 

 (. 3312امل ط  أ  ياتهي العول ب  يف ) أرضرو   -تبليسي -أوربا ع     باكو
و تحصررل تركيررا علررى مزايررا بالاررة األمهيررة إ  متااررت مررن أ   ررل حمررل رو رريا  ررواء متهيررد او رروامها 

األربرررراح ال رررر وة الرررر  لال رررراد األوريب ، أو بالتررررأث  اويو يا رررري علررررى جارررروب أوربررررا و رررررقها   ررررال عررررن 
.  تجايها مقابل مرور أوابيك الاا  بأراضيها، وقبل كل  لط ترأمت مصردر طاقرة مارتر  ال رتهالكها ا لري

مر ررحا أل  ياقررل تركيررا بفعاليررة إىل رررها الرردور لرروال عرردة عراقيررل تقرر  يف " Nabuccoوررابوكو "وكررا  مشررروع 
 . طريق 

بت تركيا وبلااريا واسرر وروماويرا والاوسرا وبتشرجيا  3333بدأ مشروع وابوكو باتفاقية  راكة يف عا  
و كررا  مررن املفرر   أ  ياقررل غررا   ررر . 3332مررن اال رراد األوريب ف او رروت أملاويررا إىل رررهه االتفاقيررة يف 

 -عرر  اخلرر  السررابق اإل ررارة إليرر  برراكو) إىل و رر  أوربررا ( وبصررفة  اصررة مررن تركوسررتا  وأ ربيجررا ) قررزوين 
وجراءت أ رباب . (23)و لط من  الض املرور ب كيا ف اليووا  وإيطاليا ووصروال إىل الاوسرا( و أرضر -تبليسي

رررها التعثررر يف اخلررال  القرراووين علررى تقسرري   ررر قررزوين، وتزايررد التقررارب بررت تركواسررتا  ورو رريا مارره و رراة 
ال عرررن  سرررن ،   ررر3337وترررويف قربرررا  حموررردو  السرررلطة يف ( صرررابر مرررراد ويرررا و )الررررئيس تركواوبا ررري 

 . (23)العالقات بت أ ربيجا  ورو يا
ومرررن  اويرررة أ ررررى يعورررل اال ررراد األوريب علرررى عرررد  تررروت  األجرررواء مرررا رو ررريا يف ق رررايا وقرررل الارررا  
و ديد أ عاره ، األمرر الرهى يعرين أور  لريس يف مصرلحة اال راد األوريب يف الفر ة احلاليرة إمترا  مشرروع ورابوكو 

 . ة رو يا ال  تعول على احلفاظ على مااوتها كوورد وحيدإ ا كا   لط  يث  حفير
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ويبدو أ  رو يا  سن إدارة توريد الاا  إىل القرارة األوربيرة وإبقائهرا  رت وفو ررا االقتصرادى،  شرركة 
غررا برو  تتعامررل مررا مرروردى الاررا  يف آ رريا الو ررطى وقررزوين بأ ررعار السرروق التاا سررية ومررن ف ليسررت راررال 

وردين ، األمر الهى  يد ا هبرهه الردوض إىل تصردير  اماهترا عر  غرا برو  و رباة األوابيرك أ عار جمحفة بامل
كورا أ  . الرو ية احلالية واملستقبلية دو  املاامرة ما تركيا  ات املشروعات الر  ياتفهرا كثر  مرن الصرعوبات

ات ال كيرة، لاار  يف وفرس اال اد األوريب يدرل أو  يقلص من تأث  رو يا على أمن الطاقة بدعور  للوشرروع
الوقررت يعطرري ل كيررا أوراق ضررا  مسررتقبلية علررى الواقررا األوريب أمههررا  ررر   ررروطها لالو رروا  إىل اال رراد 

ورمبررا يبرردو لال رراد األوريب التعامررل مررا رو رريا األرثو كسررية . األوريب وتصررليك مواقفهررا جترراه الق ررية الق صررية
 .تأرجحة بت اإل ال  والعلواوية ات امل اث القيصرى أ  ل من تركيا امل

ويف جموررل األمررر مياررن القرروض إ  الارررمت قررد عررح يف  ويررل ملرر  الاررا  إىل ورقررة ضررا  جيو يا ررية 
. يف القررارة األوربيررة وجترراو  مرحلررة اال ررتعاوة بالاررا  يف إعررادة مرريالد الدولررة الرو ررية علررى املسررتوى االقتصررادى

 يوررا وصرر  بأورر  حاررت )لسررو ي  كررا  أكرر  كارثررة يف القررر  العشرررين  برروتت الررهى اعترر  أ  اهنيررار اال رراد ا
إ  قررررا  برررروتت بعرررردة . رتررررك أوراقرررر  يف ملرررر  الاررررا  ليعيررررد رو رررريا إىل السرررراحة الدوليررررة( حررررار لررررزمن الشرررريوعية

إ   ررررعا  مرررا  طرررى  طررروة متقاربرررة حنرررو .  طررروات متوا يرررة ضررروات احلفررراظ علرررى ورقرررة الارررا   اعلرررة ومرررؤثرة
وتررويف ( الررهى كررا  عجررو ا اوعزاليررا مرراح وفسرر  رئا ررة الرربالد مرردى احليرراة)  رراة تركواوبا رري تركواسررتا  بعررد و 

وررو مرا  رح لرو ريا باقاراع عشرق أيراد باالوسرحاب مرن مشرروع ورابوكو . 3336قربا  حموردو  الرئا رة يف 
 . والبقاء يف الارا  القائ  بالفعل من تصدير الاا  ال كواين ع   باة األوابيك الرو ية

بزيرارة بلااريرا واليوورا  وعقرد اتفاقرات مبدئيرة مرا دوض  3332ويف  ات الوقت  ارع بروتت يف   ايرر 
قرردمت حرررب القوقررا   3332ويف أغسررطس . جارروب  رررق أوربررا لالتفرراق علررى إقامررة مشررروع التيررار اواررويب

وابيررك الاررا  الرر  الرر  ا ررتعلت بررت رو رريا وجورجيررا  رصررة مثاليررة للرردبابات الرو ررية كرري ترردرس يف طريقهررا أ
 قت ضون مشرروع ورابوكو لتعطري إ رارة بالارة للوورولت األوربيرت مرن أ  بقراء القروات الرو رية يف أو ريتيا 

وكرا  مرن أكثرر مشرارد تلرط احلررب مرا قامرت برر  . اواوبيرة وأخبا يرا جيعرل ررها اخلر  عرضرة للتهديرد الرو ري
 .(21)قطاع املاترر وصل  خب  وابوكو املوعود رقة عسارية من احتالض إحدى حمطات ضد الاا  يف رها ال

كوررا قررا  الارررملت بعقررد صررفقات لفرر ات طويلررة األجررل مررا عرردد مررن دوض آ رريا الو ررطى كارروع مررن   
، ويف  ربيل  لرط تعاقردت  (22)احتاار التوريد واحليلولة دو  عثور    ورابوكو علرى مصرادر مرن  رر قرزوين

بياورا  3330دوالرا لال أل  مر  ماعرك لعرا   313بسعر  رو يا على  راء الاا  من دوض آ يا الو طى
دوالرا لارل ألر  مر  ماعرك،  313برأكثر مرن  –حسك أ رعار السروق ذرها العرامل  –لن تتوان من بيع  

ولعررل . لر را  ررعره وتعروي   سرارت  3313وررو مرا قرد يررد ا رو ريا إليقرا  ضررد الارا  عرن أوربررا يف ياراير 
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اوتهررت املعركررة لاررن " 3330هرراء أ مررة الاررا  بررت رو رريا وأوربررا يف يارراير رررها مررا جعررل الرربع  يعلررق علررى اوت
 .(26)"احلرب ال تزاض قائوة
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 الفصل الثالث

 مناورات الحديقة الخلفية
 

 

زمن روسيا اليوم ليست روسيا " 

ليست  هذا النهار، وكوبا الشيوعية
كوبا زمن أزمة الصواريخ، وإذا كان 

ميدفيدف ال يشبه خروشوف فإن 
ال يشبه كاسترو المحتضر كاسترو 

 "سنة 10قبل الثائر 
 صحيفة واشنطن بوست

 (6004ديسمبر ) 
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لال قطك دويف أو قوة عروى  ااء  لفي، مأ اة  عوب رها الفااء أهن  دوما عرضة لتاسر 

حيا  تتحوض أوطاهن  إىل  احة رماية وميدا  قتاض، وقد يارر هب  القوى وتاا ع املصاا، ويف كث  من األ
 . يقعوا  ريسة وعود متباياة حت تتالعك هب  القوى املتصارعة

 الض العقدين املاضيت د عت  عوب أوكراويا وجورجيا وقرغيزيا وأو باستا  ومولدو ا مثن وقوعها 
كا  أحدث . ة ود عت مثاا  ادحا للوراراة اخلاطاةيف احلديقة اخللفية لرو يا،  حصلت على وعود مت ارب

حت تلقت وعدا من الواليات  3332تلط املراراات الفا لة احلرب ال   سرهتا جورجيا يف أغسطس 
اوزلقت جورجيا يف ماامرة . املتحدة والااتو بالدع  العسارى واللوجس ،  ارر بقيادهتا املدعومة من الارب

 !مخسة أيا  ما قد ال ميان تعوي    الض مخسة عقودحرب ضد رو يا   سرت  الض 
 طابا رول توقيا الشيشاويو  والداغستاويو  تداوض  1213عا  رل يارر التاريد وفس ؟  في 

 اربة رو يا ال     امل بقيادة  اا  اإلقلي حمود على اإلما  اخلاا امللاي  ود علي با ا، يفو   ي  
وصوض اوي  املصرى املتوغل يف األراضي ال كية الوعود أكيدة بقرب  كاوت،  كاوت تتوغل يف القوقا 

 شل مشروع حمود علي يف تركيا واكتسح اوي  الرو ي . يالرو الازو لتقدمي العو  العسارى يف مواجهة 
 .(27)جي  املريدين وض  إقلي  القوقا  إىل غ  رجعة

تشتول . ة  لفية عر تها اإلم اطورياتأحاطت رو يا وفسها ع  األل   اة املاضية بأك  حديق
رهه احلديقة على أقالي  جارا ية متباياة متتد من  احل ا ي  اذاد  يف الشرق إىل و   أوربا يف الارب، 

حيث حرب ) إىل البحر األ ود و ر قزوين ( املادس بثروات الاف  والاا )ومن ا ي  القطن الشوايف 
 (. أوابيك الاف  والاا 

 :احلديقة اخللفية من أربعة أقالي  رئيسية  تتأل 
 ( إ توويا، التفيا، ليتواويا)دوض البلطيق الثالث  -
 (بيالرو يا، أوكراويا، مولدو ا)دوض أوربا الشرقية  -

 ( أرميايا، أ ربيجا ، جورجيا) دوض القوقا   -

 (كا ا ستا ، أو باستا ، قرغيز تا ، طاجياستا ، تركواستا ) دوض آ يا الو طى  -

وال  ت   مااطق تتواس ما حديقة " أقالي  تاسر القوى"ىل ما  بق ي ا  ما ميان تسويت  وا
 :رو يا اخللفية وري

 "  يااياوغ"ماطقة ال كستا  الشرقية  -
 .أ ااوستا  وباكستا  وكشو  -
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 املشرق العريب وإيرا  -
 

 دوا ر ألامن القومي: ألاول املبحث 
اجهة  املة لتالال الوا دين الساعت إىل ال تستطيا رو يا اليو  تلبية متطلبات األمن القومي مبو 

طردرا من حديقتها اخللفية،  املساحة  ا عة واألعراق واإلثايات والدياوات متباياة وأحجا  الساا  كب ة 
  ال عن أ  حيل اال  اق املتبعة أك  من طاقة رو يا . ، والثروات تث  مطاما قوى الدا ل واخلارج

احلالية،  اصة إ ا ما وضعاا يف االعتبار أ  عددا من دوض احلديقة " فدراليةال"وليس رو يا " السو يتية"
اخللفية قد  ا  صراعا طويال من أجل االوفالت من قب ة رو يا وكا  يتوق ملن ميد ل  يد املساعدة يف 

وقد متاات دوض البلطيق الثالث . ظل تاريد رو ي حا ل بهكريات مؤملة يف العقل اووعي ذهه الشعوب
ن املروق من التأث  الرو ي بل صارت اليو  أر  مركز عسارى لقوات حل   اض األطلسي الهى م

 . (22)يتجسس على قدرات رو يا العسارية من  ر البلطيق وحىت جباض األوراض
وبا تثااء أرميايا،  ا  دوض القوقا  اواويب لديها مواق  عدائية أو متحفرة على الدور الرو ي يف 

جورجيا تعاين من دع  رو يا الوفصاض ثالثة أقالي   ات أمهية جيوا  اتيجية ومل تتوان  وى اإلقلي ،  
أما أ ربيجا   تتحفظ على الدع  الرو ي املفتوح (. إقلي  أدجاريا)من إرجاع إقلي  واحد يف اواوب الاريب 

 رعها للتعاو  ما قوات الااتو وتفتح جورجيا وأ ربيجا  أ. ألرميايا ال   تل أراضيها يف كاربا  وما حوذا
 .وتسعى للحصوض على ع ويت 

ويف آ يا الو طى  اواا إ ا ما ا تثايا كزا ستا   اجد  عوب تلط املاطقة ال  تفظ بتاريد ودى 
ولوال  يطرة ور   يا ية  ب   يوعية على تلط الدوض بعيد اهنيار ( القيصرية ف السو يتية)للهيواة الرو ية 
وقد . حالة االوفالت من تأث  رو يا واال تجابة للوعود الاربية أكثر مما ري علي  اآل  الشيوعية لااوت

 .  ا عدد من رهه الدوض بالفعل ليغراء األمرياي  قبلت إقامة قواعد عسارية على أراضيها

بعيرد أحرداث )بتفايط الوجود العسارى األمرياري علرى أراضريها  3332وبعد قيا  أو باستا  يف  
برراغالق القاعرردة العسررارية األمريايررة الرر   3330عحررت مو رراو يف إقارراع قرغيزيررا يف مطلررا عررا  (  أورردجيا

؛  رررأعلن الررررئيس القرغيرررزى كرمرررا  برررط بارررايي  يف  ترررا   يرررارة لررر  3331أقيورررت علرررى أراضررريها ماررره عرررا  
طرت  علرى ملو او قراره إغرالق قاعردة ماوراس اوويرة الر  كرا  يسرت دمها حلر  الاراتو مرن أجرل إحارا   ري

حنررررررو  3332أ ااوسرررررتا  ووقررررررل املررررررؤ  واملعرررررردات العسرررررارية مررررررن تلررررررط القاعرررررردة الررررر  ا ررررررت دمها يف عررررررا  
بليرو  دوالر  3وتروج الصح  الاربية أ  مو او وعدت قرغيزيا برد ا . من القوات العسارية 1332333

لواليرات املتحردة علرى آ ريا  اويا مقابل اختا   لط القرار الهى تأمل رو يا يف أ  يقلل من  ريطرة الاراتو وا
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علورا برأ  الواليرات املتحردة كاوررت ترد ا  رلفا مبلارا ممراثال ورر  تأج ررا للقاعرردة . (20)الو رطى وأ ااوسرتا 
 اويا لقرغيزيا، األمر الرهى يعرين أ  دوض آ ريا الو رطى تسرتفيد اآل  ا رتفادة كبر ة مرن االقر اب األمرياري 

 . لرو يا" ع األجرمد و "من املاطقة من  الض تقدمي والء 

إ  يقررا جيررك كرراليااجراد . وعلررى األطرررا  الاربيررة ذررهه احلديقررة  تررل ماطقررة كرراليااجراد أمهيررة متزايرردة
 .بت بولادا وليتواويا ويتبا اال اد الفدرايف الرو ي وميثل أر  وقطة مواجهة بت رو يا وحل  الااتو

تالت يف أعقاب احلرب العاملية الثاوية واحتفظ هبرا وكاليااجراد يف األصل ماطقة أملاوية ا توىل عليها  
كرر ، ويسرران   323ويقررا اإلقلرري  علررى  ررر البلطيررق مافصررال عررن احلررد الاررريب لرو رريا مبسررا ة تبلررغ . لرو رريا

وقرد تطرورت أمهيرة ررها اويرك ماره اعترزا  حلر  الاراتو وشرر الردرع الصرارو ي يف . اإلقلي  حنو مليرو  وسروة
 . أوربا الشرقية

وررري صررواريد  Iskanderوصررك صررواريد إ رراادر  3330-3337ددت رو رريا بررت عررامي وقررد ررر
يعتز  الارملت توجيهها إىل بولادا ودوض  رق أوربا ال   تاشر  يهرا ( ك   123) ب  باليستية قص ة املدى 
ويف وفرررس الوقرررت وصرررك أ رررلحة أ ررررى أبعرررد يف مررردارا  رررتوج  إىل الواليرررات . مارومرررة الررردرع الصرررارو ي

  ررال عررن أ  رو رريا قررد أعلاررت علررى لسررا  رئيسررها دميرر ى ميد يررد  اهنررا . دة عرر  القطررك الشرروايفاملتحرر
علرررى مواقرررا املارومررررة األمريايرررة امل رررادة للصررررواريد يف اإللارررر وين لتشررروي   رررتت ه مرررن كرررراليااجراد مركرررزا ل

 . (03)أوروبا

اويرة يف كراليااجراد تسرعى إىل ومن الال ت لالوتباه أو  قبل توتر عالقة رو ريا والاراتو كاورت  طر  الت
رررووج كررووج " ويلهررا إىل مركررز جتررارى،  عر ررت يف ماتصرر  التسررعيايات  ررالض عهررد برروريس يلتسررت با رر  

كورا ا الر ويج يف بدايرة عهرد  الدمير  . حت كا  مرأموال أ  تصربح ماطقرة جترارة حررة يف  راض أوربرا" رو يا
وإضرا ة إىل مرا  رربق ا . لاوويرة لتصردير الاهربراء إىل  راض أوربرابروتت برأ  تقرا  يف كراليااجراد حمطرة للطاقرة ا

التوهيررد أل  تصرربح كرراليااجراد حمطررة للواتجعررات السررياحية الدوليررة ومركررزا للقوررار وامل رراريات، وروج بأهنررا 
 3332333وكرا  قررد را ررق  لرط ختفرري  عرردد القروات املسررلحة يف اإلقلرري  مررن .  تصر  الس  يجرراس أوربررا

 . (01)رد  332333إىل 

وعلرررى ررررها  رررا   ويرررل كررراليااجراد مرررن مركرررز للتجرررارة واالقتصررراد والسرررياحة إىل قلعرررة عسرررارية وسفرررر 
أمرررامي لرو ررريا ملواجهرررة الاررراتو  ررريأيت علرررى حسررراب  طررر  التاويرررة الدا ليرررة يف ررررهه املاطقرررة الررر  متثرررل  رررق 

 ". وا هة رو يا على  اض أوربا"



 49 

اتبعررت رو رريا و ررائل تاتيايررة وا رر اتيجية يف ( 3330-1001)وعلررى مرردار مررا يقرررب مررن عقرردين 
ومل تاررن رو ريا متلررط أمررا  اورد اع الارراتو ملرلء الفرررا  يف حرديقتها اخللفيررة  رروى أ   (03)عالقتهرا  لرر  الاراتو

 : تبتلا مراحل متتابعة من اخلسائر على األر  يف مقدمتها

د أ  تفارط حلر  وار رو وبعر.  ويل  رق أوربا إىل سا ر أمامية حلصار رو يا من الاررب -
للارراتو لتصرربح أوض عاصرروة  رريوعية  1003مل تاوررل وار ررو عررامت حررىت او رروت يف عررا   1001ر يررا يف 

وقررد مثررل  لررط ضررربة موجعررة لرو رريا الرر  كاوررت قررد تلقررت وعررودا مررن احللرر  .  ررابقة تاقلررك علررى مو رراو
القرردرات العسررارية السررو يتية  وقررد ا ررتال الارراتو. بعررد  ضرر  أيررة دولررة  ررابقة يف حلرر  وار ررو إىل ع ررويت 

السابقة يف بولادا ووجد  يها صيدا مثياا ملا لديها مرن مرؤرالت عسرارية وبايرة أ ا رية جمهرزة، وررو مرا جعرل 
 . الااتو قادرا على ا تهدا  أى جزء يف العوق الرو ي حىت جباض األوراض

مرن السرال  وعجرز رو ريا عرن تقردمي الردع  لأل رقاء  1000ضرب الااتو ليوغسرال يا يف  -
اوارروبيي، ورررو مررا أوقررا رو رريا يف موقرر   ررديد احلسا ررية حررت وقفررت عرراجزة أمررا  دعرروة الرررئيس الصررريب 

 . لوبودا  ميلو و يت  الوقا  بالده من التفتيت ودعوت  إقامة اال اد الساليف على حنو ما وعدت رو يا
قواعررد العسرررارية إىل أكررر  ميرردا  لل 3331 ويررل أ ااوسررتا  بعررد  ريعرررة أحررداث  رربتو   -

 . حلل  الااتو وتاريس السيطرة العسارية على بلد كا  دوما يف جماض وفو  مو او

احلررردث  3333يف ورررو و  كاورررت الصررردمة التاليرررة حرررت  رررهدت العاصررروة التشرررياية بررررا   -
 وض مررن  رررق أوربررا ررري روماويررا وبلااريررا و ررلو اكيا و ررلو يايا إضررا ة إىلالتررارخيي ب رر  حلرر  الارراتو ألربررا د

رمبررررا ) 3333ويف حلرررررة مرباررررة اضررررطرت رو رررريا يف عررررا  . ا ررررتوويا والتفيررررا وليتواويررررا: دوض البلطيررررق الررررثالث
 !قبوض ع وية حل  الااتو بصفة مراقك( أل باب براغواتية

ومارره الثررورة ال تقاليررة املدعومررة مررن الارررب، ا داد احللرر  تقاربررا مررا أوكراويررا  3331يف عررا   -
وعلرى الررغ  أ  الاراتو مل يقرد  الع روية ألوكراويرا حلسا رية عالقتهرا برو ريا، . والتح   ل وها إىل ع رويت 

غررر  بعيرررد عرررن القاعررردة مرررا اوررري  األوكرررراين ماترورررة  اوررر  مل ي رررا  رصرررة أ ررررى بررراجراء ماررراورات عسرررارية 
 . رو يلأل طوض ال( البحر األ ود)العسارية ال  تؤجررا أوكراويا يف ميااء  يفا تبوض يف  ب  جزيرة القر  

قررردمت رو ررريا رديرررة علرررى طبرررق مرررن   رررة حللررر  الاررراتو حرررت  3330يف   ايرررر مرررن عرررا    -
ا ررتجابت لطلرررك الواليرررات املتحررردة تقرردمي الررردع  للحلررر  يف أ ااوسرررتا  بعررد  لسرررلة مرررن اخلسرررائر بسررربك 

ة وا ررتفادت رو رريا مررن امتالكهررا أررر  مفرراتيح اوارا يررا السيا رري. رجررو  حركررة طالبررا  املسررتور علررى قواعررده
أو لتأث ررا علرى ( 1020-1070)ا يطة بأ ااوستا ،  واء خل هتا السرابقة يف اإلقلري  ماره الارزو السرو ي  

عررر  قواعرررردرا العسرررارية يف قرغيزيررررا )وجررروا ( عررر  حلفائهررررا يف آ ررريا الو ررررطى)املوررررات ال يرررة األكثررررر أمهيرررة 
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 3330قيرررا  قرغيزيرررا يف   ايرررر وقرررد جررراء تقررردمي الررردع  الرو ررري للحلررر  بعرررد (. وطاجياسرررتا  وكزا سرررتا 
م رررطرو  لتقررردمي الررردع  : "وتبررردو ررررهه املقاي رررة وكرررأ  رو ررريا تقررروض. بررراغالق القاعررردة العسرررارية األمريايرررة

 ".العسارى لا ، لان ال ورضى بقواعد عسارية على ختوماا

قابرل بطريقرة وأل  رو يا ال تستطيا مواجهة ا  اق الااتو يف كا ة اوبهرات السرابقة  اهنرا تاراور يف امل
العرودة إىل ميراه البحرر الارارين عاسية بأ  تهرك بافسرها إىل حديقرة الواليرات املتحردة اخللفيرة مرن  رالض 

 . ودوض أمرياا الالتياية

ال تقرل عورا مار رت رو رريا يف ) يف ررها املاطقرة مار رت الواليرات املتحردة  يا رات بالارة الوحشرية 
تاوعرررت برررت االحرررتالض والارررزو وصرررااعة األتبررراع واغتيررراض املعارضرررت  (حرررديقتها اخللفيرررة السرررابق اإل رررارة إليهرررا

األمر الهى ميهد األر  لرو يا ال  تبدو يف ررهه احلالرة مدا عرة عرن حقروق  رعوب أمريارا . (03)السيا يت
 . املهدرة وتق  إىل جاوك  عوائها املعارضت لوا اطن ةالالتياي

ا رو يا،  التواصل املااين بت أوربرا الاربيرة والشررقية وتركيرا لان املفارقة اوارا ية ال  ال تبدو يف صا
يف . والقوقا  وآ يا الو طى قد  للواليرات املتحردة جسرورا بريرة حققرت ذرا أرردا ها بقردر عراض مرن السرهولة

  ال عرن عوائرق أ ررى يف مقردمتها صرعوبة )املقابل يلعك عامل البعد اوارايف وعد  االتصاض اال  اتيجي 
يف إعاقرة ( ر اللاة الرو ية يف الف اء الالتيين مقارورة بسرهولة اوتشرار اللارة اإلعليزيرة يف الف راء الرو رياوتشا

 .  قيق رو يا للاجاح الهى حققت  الواليات املتحدة يف رها الصدد

وما رهه ا ا ير تطلعت رو يا إىل  ازويال علها تساعدرا يف  تح األبواب حل ور رو ي يهدد 
ا تفادت رو يا يف األعوا  . املتحدة أو يردعها عن ا تباحة مااطق وفو  مو او التقليديةالواليات 

وبعد   ة طويلة من أ مة الصواريد . األ  ة من مواق  الزعي  روجو تشا يز الااقدة للواليات املتحدة
اية عهد بوتت الاوبية ال  كادت أ  تاهر  رب عاملية إبا   عامة ويايتا  رو و ، عادت رو يا يف هن

 تقا  توبداية   ة ميد يد  الرئا ية إىل البحر الاارين ع  عدد من القطا البحرية مدعومة ب
يف " ليب تادور"يف املطار العسارى وا تقرتا  Tu-160 للقوات اووية الرو ية من طرا  ت تابعتتإ  اتيجيت

 .  ازويال

لاة الداللة ببع  من القلق  اصة أ  آ ر مرة ع ت وقد تابعت الواليات املتحدة تلط املشارد با
وجاءت يف تلط الف ة ضون  طة قوات  1011 يها الاواصات الرو ية البحر الاارين كا  يف عا  

لان اليو  أظهرت وا اطن قلقها من أ  قااة باوا ال  حفرهتا الواليات . احللفاء ملواجهة أملاويا الاا ية
 . (01) ركة صياية وتع را قطا األ طوض الرو ي املتحدة صارت تديررا اآل 



 51 

وبعررد أ   ارت القطررا البحريررة كوبررا و اررزويال ووياررارجوا م ررت رو رريا يف  رربيل  لررط خبطرروات أكثررر 
كورا مت ري العالقرة مرا كوبرا علرى  طرى . داللة  وثقت عالقتها بفازويال و ودهتا بعدد من الطرائرات املقاتلرة

ر الررهى تفرضرر  الواليررات املتحرردة علررى كوبررا املصررافة أمريايررا كوعقررل را رر ة ورررو مررا يسرره  يف  ررط احلصررا
ولعررل  لررط مررا يفسررر ترحيررك كوبررا بتوقيررا الرررئيس الرو رري دميرر ى . للشرريوعية علررى أطرررا  البيررت األمريارري

ميد يد  اتفاقات ثاائية يف جماالت الصرااعات الدوائيرة والاقرل والسرياحة والسرواح لشرركات الراف  الرو رية 
 . عن الب وض يف مياه اخلليج املاسياي بالتاقيك

ولعررل دالالت رررها التحرروض عرردرا ماثلررة يف أ  القطررا العسررارية البحريررة الرر  عرر ت قارراة باوررا ر ررت 
،وررري قاعرردة  ريررة أمريايررة  ررابقة كاوررت أكرر  مركررز لأل ررطوض األمريارري يف  Rodmanيف قاعرردة رودمررا  

 .(02)1000تحدة يف عا  اواوبية واوسحبت ماها الواليات امل اأمريا

ولعل رها مرا ميارن أ  عرد لر  ورر ا يف حالرة إقامرة القواعرد العسرارية األمريايرة وقواعرد حلر  الاراتو 
أقيورت علرى  علرى  ربيل املثراض . يف مااطق القواعد السو يتية والرو ية السابقة يف آ يا الو طى وأ ااوسرتا 

 . ية حلل  الااتو حمل قاعدة عسارية رو ية  ابقةقاعدة ماواس العسار  3331أراضي ق غزيا يف عا  

برررل إ  التررردريبات العسرررارية الررر  قرررا  بررر  كرررل طرررر  يف احلديقرررة اخللفيرررة للطرررر  اآل رررر كاورررت بالارررة 
املفارقرررة،  الواليرررات املتحررردة كاورررت تقرررو  بتررردريبات عسرررارية مرررا دوض آ ررريا الو رررطى وجورجيرررا وأ ربيجرررا  

لقررادمت مررن مصرردر جارررايف قريررك وبو ررعه  هتديررد حقرروض الرراف  وأوابيررك ا" اإلررررابيت واملتطررر ت"ملواجهررة 
بياوا كا  األ طوض الرو ي يقرو  بتردريبات عسرارية مرا  ارزويال ملواجهرة عوليرات . الب وض حوض  ر قزوين

القرصرراة البحريررة املتوقعررة مررن عرردو قريررك يف ممررر  رررى يشررر  علررى الطريررق املالحرري الررهى متررر عرر ه أغلررك 
 . لاف  املتجهة ع  قااة باوا، مبا  يها وف  أال ااواقالت ا

غرر  أ  رررهه التاا سررات الرر  أدت إىل ا رر اق كررل طررر  ملارراطق وفررو  الطررر  اآل ررر مل تاررن  ررياة 
 قررد ا ررتفادت رو رريا مررن أجررراس اخلطررر الرر   عتهررا علررى أبررواب حررديقتها اخللفيررة وعررادت . حررىت الاهايررة

وعحرت يف إقاراع عردد مرن ررهه الردوض باالوسرحاب مرن التحرال  مرا ترتك أوراقها مرا دوض آ ريا الو رطى 
الواليات املتحدة، كوا دعورت وجودررا العسرارى يف قواعرد عسرارية قدميرة علرى حنرو مرا  علرت مو راو يف 

 .يف قرغيزيا وتسليح وفسها جيدا يف إقلي  القوقا  الشوايف" كاوت"قاعدة 

 ازويال يف مياه البحر الاارين يف مطلرا ديسرو   وعلى الطر  اآل ر دقت التدريبات العسارية ما 
جرس إورهار للواليرات املتحردة ب ررورة إعرادة االعتبرار لأل رطوض الرابرا األمرياري الرهى كرا  يهريون  3332

 . على مياه البحر الاارين وأمرياا الالتياية
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 رر اتيجية مررا دوض وتبرردو املفارقررة األ رررى أ  الواليررات املتحرردة بقرردر مررا تسررعى إىل بارراء عالقررات ا
آ رريا الو ررطى والقوقررا  هتوررل عالقاهتررا املترروترة والشررائاة برردوض أمرياررا الالتيايررة يف حررديقتها اخللفيررة، وباملثررل 
تزحرر  مو رراو إىل دوض أمرياررا الالتيايررة بياوررا عالقاهتررا بالاررة السرروء برردوض أوربررا الشرررقية وتقرر  علررى حا ررة 

 . يف جورجيا 3332احلرب ما دوض البلطيق و اضت حربا يف صي  

 فارررزويال الاايرررة . ويف احلرررالتت يقررر  الررراف  والارررا  وراء اورررد اع كرررل طرررر  إىل حديقرررة الطرررر  اآل رررر
برررالاف  والررر  جترررم عائررردات  ررراوية رائلرررة جرررراء تصررردير الررراف  إىل أ رررواق الواليرررات املتحررردة مصررردر إغرررراء 

ك الررراف  والارررا  العرررابرة مرررن آ ررريا وجرررهب للقررروات الرو رررية، كورررا أ  دوض  رررر قرررزوين والسررريطرة علرررى أوابيررر
الفرررارق األ ا ررري أ  . الو رررطى والقوقرررا  إىل أوربرررا رررري  اهترررا مصرررادر اورررهب واالرتورررا  للقررروات األمريايرررة

و ائل الوجود والسيطرة العسارية يف آ يا الو رطى والقوقرا  ترت  عر  الاقرل اوروى والقروات ال يرة، بياورا ال 
 . مياض البحرية للوصوض إىل األصدقاء القدامى يف البحر الاارينمتلط رو يا  بيال  وى قطا آال  األ

وكوررا تسررتال  اررزويال عائرردات الرراف  يف  ررراء السررالح الرو رري تسررتال أ ربيجررا  وجورجيررا عائرردات 
 . الاف  ور و  مرور أوابيك الب وض والاا  ع  أراضيها يف  ديث اوي  و راء السالح األمرياي

املراقبت وا للت أ  ما تقو  ب  رو ريا يف البحرر الارارين ميارن أ  يارو  موا يرا وبياوا اعت  عدد من 
يف  طورترر  ملررا قامررت برر  الواليررات املتحرردة يف أوربررا الشرررقية وبصررفة  اصررة مشررروع وشررر الرردرع الصررارو ي 

. الرو رية املوج  ضد رو يا  اواا عد عددا من املصادر األمرياية وقد ع ت عن ا ت فا ها بتلط اخلطروات
 قررد أعربررت بعرر  و ررائل اإلعررال  أ  القطررا البحريررة الرو ررية الرر  عرر ت إىل البحررر الاررارين ليسررت  طرررا 
على الواليات املتحدة بقدر ما ري  طر على البحارة الروس على متاها الرهين  اصررر  سراطر املروت غرقرا 

وا تشررهدت رررهه . 3333ط يف عررا  يف رررهه القطررا املتهالاررة، عررل حنررو مررا غرقررت الاواصررة الاوويررة كور رر
الو ائل بأحد اخل اء الروس الهى أكد أ  القطعة الرئيسية الر  قرادت التردريبات البحريرة يف البحرر الارارين 

 . (06)يف حالة م دية جتعلها أقرب إىل قابلة موقوتة" بطرس األك "وال   ول ا   

 بياوررا كاوررت قطررا البحريررة . ة للبحريررة الرو رريةا ررتادت مثررل رررهه الارر ة اال ررت فا ية إىل وقررائا مؤملرر
كاورررت تالحقهررا حادثرررة طا جرررة أ ررراءت إىل   3332ورررو و   36الرو ررية تصرررل إىل ميررراه البحررر الارررارين يف 

 أمرا  السرواحل الرو رية عارد  رر اليابرا  تعرضرت أحردث غواصرة .  عة البحرية الرو ية بعرد كارثرة كور رط
و لرط . آ ررين 31مرن طاقوهرا وجررح  33حلادثرة أودت  يراة (  Nerpaعر ت با ر  و برا ) رو ية مقاتلة 

وكرا  مرن ا ررج لسروعة  روق السرالح الرو ري أ  احلادثرة وقعرت يف  رر اليابرا  . (07)3332وو و   2يو  
 . حت كا  يت  ا تبار الاواصة قبيل تسليوها إىل اذاد
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. لاررووى الرو رري يف ا يطررات العامليررةغواصررة ووويررة ررري عورراد األ ررطوض ا 13متثررل و بررا واحرردة مررن 
وأل  و بررا كاوررت  ررتؤجر للهاررد ملرردة عشررر  رراوات  قررد ألقررى  لررط برررالض مررن الشررط علررى املسررتوردين يف 

 .  وق السالح الرو ي و اصة من قبل الصت واذاد واوزائر و ازويال وإيرا  وماليزيا

 رر ة أل رررى، ومسررتوى الفسرراد الررهى ال  إ  األ مررة الرر  تعاويهررا رو رريا علررى املسررتوى االقتصررادى مررن
تااررره حررىت املؤ سررات احلاوميررة، وترردر مسررتوى الرواتررك وتقرراد  اآللررة العسررارية، كلهررا مبثابررة عوامررل جتعررل 

وإ  كررا  رررها اال ررت فا  قررد  فررت حدترر  مقاروررة بعقررد . األعررداء يف املعسررار الاررريب مسررتعدين للررتها 
 الاررب خترو  مرن  طرورة امررتالل دولرة مرن دولرة العرامل الثالررث التسرعيايات حرت كاورت احلولرة اإلعالميررة يف

تر ررراوة أ رررلحة ووويرررة ميارررن أ  تتسررررب إىل اوواعرررات اإلررابيرررة املسرررتعدة لشرررراء  مررر  ( يقصررردو  رو ررريا)
 .العساريت الروس بأمواض مستودة من دوض الب ودوالر

ارين مرررا دعرررى بعررر  املرررراقبيت ولعرررل يف بررررودة الررررد األمرياررري علرررى اخلطررروات الرو رررية يف البحرررر الاررر
األمريايت إىل تفس  األمر بأ  إدارة الرئيس أوباما ا تارت مبدأ التجاررل جتراه اخلطروات العسرارية الرو رية 

 ون احلاوة لوا اطن أ  ت ل الرئيس ميد يرد  يرد ل ميراه الارارين د روض الفرا ت . يف حديقتها اخللفية
 –القردرات العسرارية،  راألمر  ررعا  مرا  رياتهي، إ  أ  رو ريا اليرو  ويلتقي تشا يز باألح ا  وا تعرا  

ليسرررت رو ررريا اال رررراد السرررو ي ، وكوبرررا اليرررو  ليسرررت كوبرررا  مرررن أ مررررة  - سرررك صرررحيفة وا ررراطن بو رررت
، وإ ا كرا  ميد يرد  ال يشرب   رو رو   را  كا ر و الرهى رت رر ال يشرب  كا رر و 1063الصرواريد عرا  

 . (02) اة 23قبل 

للتقيي  اويو يا ي أ  رو يا تلعك يف احلديقة اخلطأ، أو أهنرا مترارس  قر  ا تعراضرا عسراريا  ويبدو
 لررررو أ  رو ررريا تريررررد حقررررا ماا سررررة . رقرررق ماا ررررك إعالميررررة  ررررعا  مررررا  ررررت تفي با تفرررراء العرررر  املبهررررر

لوجردت  الواليات املتحدة وإيقاع أكر  قردر ممارن مرن اخلسرائر يف مترددرا اويو يا ري علرى حسراب رو ريا
 :أمامها الفر  التالية

   التالاررل يف أ ااوسررتا  عرر  حلفائهررا يف آ رريا الو ررطى والتعرراو  مررا األطرررا  املاار ررة
لان رو يا لو  علت  لط لسامهت يف عودة طالبرا  ورري الر  ررددت باوتشرار الاورو ج . للوجود األمرياي

ت باحتالض أمرياي أل ااوستا  علرى أمرل اإل المي يف دوض آ يا الو طى ، األمر الهى يعين أ  رو يا قبل
أ  يررزوض رررها االحررتالض وتعررود رو رريا إىل املاطقررة بصررور ستلفررة دو  أ  ختسررر  ررياا يف املعركررة الرر  تتحوررل 

علرى حنرو ) ولو كاوت رو يا قرد ا ترارت مواجهرة قروات الاراتو عر  حررب بالوكالرة .  اتورهتا اليو  دوض الااتو
لوضررعت ( هلط حررت واجهررت احررتالض السررو يت أل ااوسررتا  يف الثواويايررات مررا قامررت الواليررات املتحرردة برر
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الافيلرة بتهديرد " اوهادية"مستقبل املاطقة  ت ررا  القوى اإل المية ال  ترتعد رو يا ماها ومن  عاراهتا 
 .األمن القومي الرو ي، ليس  ق  يف مااطق األطرا  بل ويف املركز والعوق الرو ي

 عرر  حليفتهرررا إيرررا  ودعررر  حركررات املقاومرررة يف العررراق وطررررد القررروات  التالاررل يف العرررراق
لان  لط اخليار كا   يعين جمووعرة مرن الترداعيات يف مقردمتها مواجهرة  راملة . األمرياية ماها دو  رجعة

رو ررريا تررردرل أ  ررررهه املاطقررة متثرررل للواليرررات املتحررردة املاطقرررة األوىل . مررا الواليرررات املتحررردة واملشررررق العررريب
كورا أ  دعر  املقاومرة يف العرراق  رياو  يف أغلرك ( العتبارات وفطيرة وجيو يا رية وأيديولوجيرة) اتيجيا ا 

األحرررواض لصررراا القررروى السررراية والسرررلفية بالدرجرررة األوىل، بياورررا تف رررل رو ررريا دولرررة  ررريعية يف العرررراق علرررى 
باوهراد يف األراضري الرو رية الر   الاو  اإليراين ، حيث أ  التجربة أثبتت لرو ريا أ  الشريعة ليسروا ماررميت

ياتشر هبا املسلوو  السراة، وعلرى حنرو مرا بقيرت إيررا  علرى احليراد ال تاطرق برأى وقرد حيراض ممار رات رو ريا 
 .  الض عقد التسعيايات(  ات املهرك السين)يف الشيشا  

املتحردة والاراتو وحىت لو عت رو يا من كل ا ا ير السرابقة وقردمت الردع  الرال   إلصرابة الواليرات 
باالضطراب وإجباره على االوسرحاب مرن أ ااوسرتا  وآ ريا الو رطى والعرراق لااورت د عرا مثارا برالغ التالفرة 

كوررا أ   . وعلررى حسرراب  ل لررة وجودرررا العسررارى يف القلررك الرو رري واووهوريررات الرر   رراوض االوفصرراض
عا رت عقرد التسرعيايات تسرتدين مرن كل  لط كا   يتطلك ميزاوية عسارية ض وة مل تتو ر لرو يا ال  

 . دوض اال اد األوريب
إ  الرردروس املسررتفادة مررن جتربررة الصررراع يف احلديقررة اخللفيررة تؤ ررر علررى أ  رو رريا تبرردو أقرررب لدولررة 

وذررها السرربك حاولررت رو رريا أ  تعررو  ا ررتالض قوهتررا بعقررد  الفررات بعيرردة . وليسررت قطبررا دوليررا" إقليويررة"
 سررررعت إىل عرررردة أ ررررااض مررررن التحالفررررات اإلقليويررررة يف مقرررردمتها  ررررال  .  رررررعررررن مارررراطق االحتاررررال املبا

 . ااهاى
رو ريا وطاجياسرتا  وكا ا سرتا  ت ر  )  رااهاى ت مارورة قردم 1006يف عا   اماه وواة تشاله

للعررررامل كتاتررررل إقليورررري يهررررد  إىل ر اريررررة  ررررعوب آ رررريا الشرررروالية  اوفسرررره( وقرغيزيررررا والصررررت وأو باسررررتا 
لارن احلقيقرة  .كرا  إحيراء طريرق احلريرر الترارخييذهه املارورة  واحدا من األردا  املبارة والو طى، حىت أ  

ررري أ  املاروررة ولرردت ألررردا  أمايررة وعسررارية،  فرري الاصرر  الثرراين مررن التسررعيايات توجهررت املاروررة إىل 
ألردا  األمايرة ختفي  القوات املسلحة على احلدود البياية للدوض األع اء، ويف هناية التسعيايات تبلورت ا

  .3333و 1000كرد  عل على صعود احلركات اإل المية املسلحة يف آ يا الو طى  الض عامي 
وقررد د عررت سططررات حلرر  الارراتو يف أوربررا الشرررقية وآ رريا الو ررطى رو رريا إىل  ويررل  ررااهاى مررن 

يا حررت قامررت رو رر 3337أغسررطس  وترررج   لررط عوليررا يف. ماترردى اقتصررادى إىل  ررال   ررب  عسررارى
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جتوراع أجريرت يف جبراض األوراض مرا قرة الماراورات عسرارية مشر كة والصت وعدد من دوض املارورة براجراء 
وال  عقدت يف بشايط بقرغيزيرا، ممرا أعطرى صرورة برأ  حمرورا جديردا يتشرال ملواجهرة قوة ماروة  ااهاى 

 .سططات الااتو يف املاطقة
إ  أ  أقصررى طووحاترر  السرريطرة علررى األمررن لاررن  ررال   ررااهاى يف حقيقترر  ماافرريف علررى وفسرر ، 

ويبدو ال تا لالوتباه أ  وفس  عارات التحال  ماره وشرأت  يف . الدا لي ومواجهة القوى اإل المية املعارضة
، حررت ر عررت املارراورات العسررارية املشرر كة، والرر  3330مل تتارر  يف آ ررر اجتورراع لقادترر  يف أبريررل  1006

والتطررر   الرردويف اإلرررراب"ماا حررة ،  ررعارات العاصرروة الطاجيايررة دو رراب  هرابرراد قرررب أجريررت يف مدياررة 
 ."السيا ي واحلركات االوفصالية

بررت قرويت جررهب متاررا رتت يف األررردا  ومترروا يتت يف الاتررائج، قررد وقعررت ماروررة  ررااهاى ويبردو أ  
رى والوصررروض إىل ملزيرررد مرررن الارررزو التجرررا"  ررررعية"إ  إ  الصرررت كاورررت تسرررتهد  ا رررتاالض املارورررة كرررأبواب 

التاقيرررك عرررن الررراف  وترررأمت حاجتهرررا الشرررررة مرررن الطاقرررة، أمرررا رو ررريا  ااورررت تسرررتهد  ا رررتاالض املارورررة 
لتحقيق جتوا عسارى آ يوى رقق قدرا من التوا ط أما  اال  اق األم كي الهى بدأ مباررا يف جورجيرا 

  . تا بزرع قواعد عسارية يف أو باستا  وقرغيز ثبت أقدام  وأ ربيجا ، و 
الارراتو والواليررات املتحرردة قربررا الصررت مررن اذررد  الرو رري،  وررا  يررادة التهديرردات اإلقليويررة غرر  أ  

بتو رريا الارراتو  رررقا يف دوض البلطيررق واإلعررال  عررن إقامررة الرردرع الصررارو ي يف  رررق أوروبررا باتررت مو رراو 
توثررل يف دوض آ رريا ي ررااهاى   أمررا الطررر  السررلن يف معادلررة الترروا   مباروررة .وباررت تتحرردثا  لاررة مشرر كة

 .(00)الو طى ال  تأرجحت بت التحال  ما الااتو والواليات املتحدة أو ما مو او وبات
تتشرراب   ررااهاى مررا عرردد مررن التحالفررات الرر  جربتهررا رو رريا مارره اهنيررار اال رراد السررو ي  ومل  قررق 

السررال ية الررهى  ررعى إىل توحيررد الرردوض  يف مقدمررة رررهه التحالفررات اإلقليويررة مشررروع اوامعررة. عاحررا يررهكر
إضرررا ة إىل التعثرررر . الررر  ت ررر  أغلبيرررة  رررال ية  يرررث تشرررول رو ررريا وكا  سرررتا  وبيالرو ررريا وأوكراويرررا وصرررربيا

 CACOمثرل مارورة  رال  آ ريا الو رطى األ ررى بعر  التحالفرات السيا رية االقتصرادية الهى مايت بر  
الرر  مل  قررق  ررياا  Eurasicات أ رررى مثررل ماروررة يورا رريط وتيجررة عررد   اعليتهررا ودمررج أجهزهتررا يف مارورر

 . بدوررا
لعبرر  ا رراد كوماولررث الرردوض املسررتقلة كررا  مررن املررأموض أ  يالرردور الررهى  وإىل مررا  رربق ي ررا  تراجررا 

CIS  اة برافس طووحرات  رااهاى  17الهى يعت  تاريوا مماثال يف بايت  للجامعة العربية، والهى بدأ قبل 
ومل ياتر  إىل مرا يؤرلر   ت الد اع العسارى املشر ل وتشرايل جري  موحرد وتعراو  اقتصرادىو اصة يف جماال

 . ملواجهة الااتو أو التحالفات العسارية ال  تقودرا الواليات املتحدة يف حديقة رو يا اخللفية
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يف  الر  تعراين مرن أ مرة ثقرة برت رو ريا وأع راء املارورة   رال عرن املراوغرة)  جويا ررهه التحالفرات 
 -الرر  ت رر  عشررر دوض أورا ررية- CSTOماروررة األمررن اوورراعي وعلررى رأ ررها ( األررردا  وت ررارب الاوايررا

 .إىل ماا بات كالمية واحتفاليةقد  ولت 
ولارري تررتوان الرردوض األع رراء يف مثررل تلررط التحالفررات اإلقليويررة مررن مواجهررة الارراتو  البررد أوال مررن 

 : حس  أربا ق ايا حمورية
 لرو رري الصرريين مررن  ررال  تاتيارري إىل  ررال  إ رر اتيجي، أل  بررت  ويررل التحررال  ا

بياورا ترتقن و  .الطر ت تاا سا عساريا واقتصاديا وصراعا على السيادة، وبياهوا باملثل ا تالض دميوغرايف كبر 
السرالح  تراج الصرت إىل احلفراظ الراف  و رو يا  يا ة ال ريك أكثر من ال غيك، وال تصردر للعرامل  روى 

ى عالقاهتا القوية بأغلك دوض العامل إلكواض مشروعها ببااء إم اطوريتهرا التجاريرة، ومرن ف  اور  لريس مرن عل
  .مصلحة بات االصطفا  طويل املدى يف  ال  عسارى ل  التزامات وعلي  تبعات

  احلديقررة اخللفيرة يف آ رريا الو رطى والقوقررا  و ررق أوربررا مواقفهرا وتتوقرر  أ   سر  دوض
 . ، ما رو يا من جاوك والواليات املتحدة من جاوك آ رما اوويا باا ة األوراق عن اللعك

  جتتورا " رايرة"جتوا الص  على املدى البعيد، إ  ليست رارال " أيديولوجيا"على العثور
مارورة "أو " ورادى الطاراة" تها دوض املاروة، حىت أ  ا للت الارربيت ال جيردو  حرجرا يف تسروية جتوعهر  

، وعلررى أ  ت ررون رررهه الرايررة إ رراات  رراوى الرردوض الصررا ة يف املاروررة مررن  رروء "الرراف  والاررووى  ررال 
  .اال تاالض وريواة الاب 

  ذررهه املاروررات ، إ  ال يبرردو التحالفرات عائررد علررى األر هه املاطقررة بررأ  ذررأ  تشرعر  ررعوب
بررررل إ  الشررررعوب  .الدا ليررررة بررررت قررررادة الررردوض وجاررررراالت العسررررار وو راء"  وقيررررة" رررروى أررررردا  اإلقليويرررة 

تشرررعر برررأ  مرررا جيررررى مرررن ماررراورات عسرررارية يرررت   قررر  لتوصررريل األقرررالي  واألقليرررات اإل رررالمية يف دوض ررررهه 
أو ( الصرت)ر الة بسحق أى حماولة للثورة والتورد يف املستقبل، وبصفة  اصرة يف كرل مرن تركسرتا  الشررقية 

 (.رو يا)لقوقا  والشيشا  و اض ا( آ يا الو طى)تركستا  الاربية 
ا صررلة الاهائيررة لتحليررل الوضررا يف دوض احلديقررة اخللفيررة لرو رريا أ  اخلسررائر أكرر  مررن أ  تعررو  يف 
املدى املارور وأ  مااورات رو ريا ملاا سرة الواليرات املتحردة يف حرديقتها اخللفيرة مرا  اض أمامهرا  رو  طويرل 

 .حىت  قق قدرا مقاعا من التاا س املاا يف
 العال  العربي  تداعيات على: الثانياملبحث 

إليها رجو  طلبا . يف مخسيايات و تيايات القر  العشرين كاوت مو او قبلة الشواض للعامل العريب
للدع  الدبوما ي، أو لشراء األ لحة أو احلصوض عليها جماوا، أو لق اء   ات للتدريك يف ك يات 
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القطك الدويف الهى يساود ويقد  كاوت رو يا بالاسبة للعرب . املعارد العسارية والفاية يف مو او
وحت قبلت مو او يف العهد الشيوعي  يطرة الواليات املتحدة على اخلليج العريب  . الدع  مب تل  صوره

يف كل من مصر و وريا " التقدمية"كاوت تعو  رهه اخلسارة اويو يا ية بتحال  ما املراكز العربية 
 . والعراق وليبيا واوزائر واليون

ض عربية مركزية مثل مصر و وريا مبواق  تارخيية لرو يا يف دع  ق ايارا، ولعل التسليح وتع   دو 
وعلى املستوى . السو ي  للبلدين كا  ل  أك  األثر يف بااء جيشيهوا على طر  اويوا املعاصرة

ا العامل االقتصادى، تش  مراكز الصااعات الثقيلة ومشروعات الطاقة إىل املواق  السو يتية املشر ة م
 .العريب، ولعل صرح السد العايف يف مصر    دليل على  لط

يشهد التاريد أ  رو يا مل تاسحك من العامل العريب أو تت لى عا  بقدر ما واث العرب معها 
أو عد  الوقو  جبهة واحدة أما  إ رائيل ( مصر)وعودر ،  واء باالرمتاء يف املعسار األم كي طواعية 

-اللبااين ، الفلسطيين-اللبااين، اللبااين-السورى ، السورى -املصرى )يين بسبك الشقاق الب
 (. اخل..الفلسطيين

وما رها مل تسل  رو يا من تلقي االهتامات بالتقص  عل غرار أهنا ثاين دولة تع   با رائيل وأهنا 
دهت  بأ لحة د اعية ال مل تسلح العرب بافس الدرجة ال   لحت هبا الواليات املتحدة إ رائيل أو أهنا أم

 حائ  الصواريد الهى ت رب  رو يا مثال لتسليح مصر أما  إ رائيل كا  حائطا للد اع وليس )رجومية 
 (. أ لحة للهجو 

وماه هناية السبعياات ومطلرا الثواويارات تراجرا دور اال راد السرو ي  يف العرامل العرريب بعرد االوعطا رة 
ومررا تبعهررا مررن بعرر  الرردوض ) صرررية مارره عهررد الرررئيس الراحررل أوررور السررادات الابرر ة الرر  اختررههتا احلاومررة امل

) ف اوشررال اال رراد السررو ي  يف عقررد الثواويايررات مبشرراالت الرردا ل واوصررر  عررن العررامل العررريب (. العربيررة
 (. االواسار يف أ ااوستا  يف الاص  األوض من العقد والب و  وياا يف الاص  الثاين ما 

مل متررارس رو رريا يف العررامل العررريب أيررة أدوار  عليررة  ررواء  1001ر اال رراد السررو ي  يف عررا  ومارره اهنيررا
 رررررالض حصرررررار العرررررراق والتوهيرررررد األم كررررري الجتياحررررر  واحتاللررررر  أو يف كا رررررة مراحرررررل احلصرررررار اإل ررررررائيلي 

 . للفلسطيايت وممار ة حرب إبادة ضدر 
 احتلتهرا  رالض العردوا  الثالثري علرى مصرر بدأت إ رائيل اوسحاهبا من غرزة الر  1026يف ديسو  

كا  االوسحاب وتيجة ضا  مرن عردة دوض يف مقردمتها اال راد السرو ي  الرهى رردد با رت دا  السرالح . 
تطلرررا الاثررر و  يف العررامل العرررريب إىل رو ررريا ماترررررين  3332ويف ديسرررو  . الاررووى لر رررا العررردوا  عرررن مصررر

مل يصردر عرن رو ريا . ال  مار تها إ رائيل على  اا  غزة ا اصرينماها  عال إجيابيا خيف  حرب اإلبادة 
 ".الد اع عن وفسها" يء، بل كا  راال قدر من التفه  حلق إ رائيل يف 
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إ  أ  العررامل العررريب مل يعررد ماطقررة مثاليررة . الترراريد ال يارررر وفسرر  راررا،  املعطيررات صررارت جررد ستلفررة
رحبررا وارا يررة  يا ررية  ررو يتية،  اقطررة ال ررع  األ ا ررية يف موقررا  لتصرردير األيررديولوجيا الشرريوعية أو  ارراءً 

 . العامل العريب يف اخلريطة السيا ية املعاصرة أو  يقا يف قلك  ارطة التوا وات الرو ية
حنرن رارا ال ". احللروض اوهريرة"وليس " حلوض الو  "يقا العامل العريب اليو  بالاسبة لرو يا يف وطاق 

عررر  "و آ رريا الو ررطى أو الشرررق األقصررى أو  ررر البلطيررق أو البحررر األ ررود حيررث وتحرردث عررن القوقررا  أ
وإمنررا وتحرردث عررن إقلرري  تتاا عرر  قرروى ا ررتعوارية متعررددة وتاطلررق مارر  حركررات ديايررة وقوميررة " الرردب الرو رري

 . مت اربة األردا 
هتررا مررا  فرري  لسررطت، رررل لرو رريا مررن مرراهج آ ررر غرر  حلرروض الو رر ؟ كيرر  ترروا   رو رريا بررت عالقا

إ رررائيل ووجررود حنررو مليررو  رو رري و ررو ي   ررابق يف  لسررطت ا تلررة؟ كيرر  مياررن إغفرراض الرردور السيا رري 
 الهى يلعب  الروس اليو  يف إ رائيل؟ 

ويف وفس التشابط كي   يفصل العرب بت روس إ رائيل الهين يزايدو  على اليوت املتطرر  اليرو  
  حلرروض الو رر  ررري  اهتررا الرر  جتعررل مو رراو ال تت رره إجررراءات والررروس األصرردقاء يف اال رراد الرو رري؟ إ

علرررى أخبا يرررا وأو ررريتيا اواوبيرررة يف " العررردوا  اورررورجي"حا رررة جتررراه إ ررررائيل بعررردما وجهرررت ذرررا هتورررا بتاهيرررة 
ف كيرررر  يارررررر العرررررب إىل األصرررردقاء الررررروس وررررر  يسرررروعو  املسررررؤولت الررررروس . 3332حرررررب أغسررررطس 
 ررالض حرررب اإلبررادة الرر  "   بررالقلق جترراه الصررور املفزعررة الرر   رراردورا يف غررزةإهنرر  يشررعرو "ياتفررو  بررالقوض 

 .3330ومطلا 3332 اتها ا رائيل يف هناية 
رو ريا ال تريرد أ  ختسرر الفلسررطيايت أو اإل ررائيليت، ورري باررل تأكيرد لرن تقطررا عالقرات مرا دولررة 

 .عها عالقات علاية و ريةمتارس اإلرراب بياوا بع  او ا  العرب ذهه الدولة يقيوو  م
املشالة أو  حت وتابا ما ياتك يف الردا ل اإل ررائيلي  رتزداد الصرورة تشراباا،  قطراع غرزة بالاسربة 

يف " اإلررابيرة"إل رائيل ليس  روى صرورة مارررة للشيشرا ، ومرن ف  را  مرا متار ر  إ ررائيل جتراه اوواعرات 
 . غزة ال خيتل  عوا مار ت  رو يا جتاه الشيشا 

قرررد  ايرررد بعررر  اإل ررررائيليت علرررى العالقرررة برررت مو ررراو وترررل أبيرررك مؤكررردا أ  مرررا طالبرررت بررر  بعررر  ل
مجاعررات حقرروق اإلوسررا  األوربيررة مررن تقرردمي عرردد مررن املسررؤولت الررروس للوحاكوررة بتهوررة ارتارراب جرررائ  

 . يف غزة" د اعها عن الافس"حرب يف الشيشا  تتعر  ل  إ رائيل اآل  جتاه 
لعريب مرن مفرر  روى القبروض مرا حاجرة رو ريا ملبردأ الررئيس الرو ري السرابق  الدمير  ليس أما  العامل ا

لارن " أور  كري يارو  لرط مارا   رت الشروس  عليرط أ   رتفظ خبيرو  للتواصرل مرا اوويرا"بوتت القائرل 
 .حت يتعلق األمر بفلسطت وإ رائيل  ا  رهه املبدأ يف حاجة إىل مراجعة
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ن الوضرا اسوررد حاليرا؟ ررل مياررن أ  تتحورل رو رريا تبعرات تسررليحها ويف  روريا، ررل واترررر أكثرر مرر
لدمشرررق بدرجرررة خترررل برررالتفوق اإل ررررائيلي واال رررتقالض اللباررراين وتزيرررد بشرررال مفرررر  مرررن القررردرات العسرررارية 
حلررزب اه؟ ف مررا ررري مصررلحة رو رريا مررن ضررب  كفرر  امليررزا ؟ إ  جتربررة رو رريا اليررو  تفيررد بأهنررا تراقررك جيرردا 

اعررات اسورردة مثررل اورروال  وكشررو  وكارابررا  والدويسرر  وغ رررا، لااهررا إ ا تررد لت ياررو   لررط مارراطق الاز 
 . ملصاا ا  اتيجية مبا رة يتطلبها األمن القومي الرو ي 

وبالاسبة لدوض اخللريج والسرعودية، ميارن القروض إ  رو ريا حققرت مرا كرل دولرة علرى حردة أقصرى مرا 
 قررد م ررت رو رريا مررا بعرر  دوض املاطقررة يف  قيررق ماا ررك كبرر ة يف . مياررن  قيقرر  يف السرراوات السررابقة

 . اال تثوار واألعواض التجارية والسياحة
ومل يان مطلوبا مرن بقيرة الردوض اخلليجيرة مرن أجرل تردعي  الصرداقة مرا رو ريا  روى إيقرا  الشرحن 

اليرة ذيارات اإلغاثرة، الشعن لق ايا األقليرات اإل رالمية والشيشرا  بصرفة  اصرة، بردءا بايقرا  الت عرات امل
واوتهراء  ررر الاشررر بشرأ  املوضرروعات الر  تسريف إىل صررورة رو ريا حررت كاورت بعر  و ررائل إعرال  املشرررق 

مشرررر ة إىل ممار ررررات رو رررريا يف " التطهرررر  العرقرررري"و" اإلبررررادة اوواعيررررة"العرررريب تسررررت د  مصررررطلحات مثررررل 
 . القوقا 

وض اخللررريج والسرررعودية برررت األجهرررزة األمايرررة لقرررد ا رررتفادت رو ررريا مرررن الصررردامات الررر  وقعرررت يف د
واوواعات املسلحة ال  وفهت أعواال إررابية، ويع  عن  لط بشال جيد التصرريح الرهى أدىل بر  الررئيس 

إ  التفجرر ات " بعررد إحرردى التفجرر ات يف السررعودية بقولرر   3333الرو رري السررابق  الدميرر  برروتت يف عررا  
ومياررن القرروض إ  العالقررات الرو ررية مررا دوض اخللررريج ". ل وفررس التوقيررراالرر   ررهدهتا الريررا  ومو رراو  ورر

 . مت ي يف  سن كب  على املستويت الر ي والشعن ما تقاد  الق ايا ال  كاوت حمل اخلال 
وبالاسبة إليرا ، يبدو الدور الهى متار   رو يا جتاه دع  إيرا  بالتقاية الاووية إجيابيرا يف ظرارره، وإ  

 علررى املسررتوى الر رري تت رره عرردة دوض عربيررة موقفررا را  ررا لتسررلح إيرررا  . كررهلط بال رررورة يف باطارر مل ياررن  
بالطاقة الاووية  اصة أ   لط  يؤدى إىل ا تالض األمن يف اخلليج وا تورار ابتزا  القروات األمريايرة لردوض 

 . املاطقة ب رورة بقاء أ اطيلها البحرية يف املياه العربية 
توى الشررعن مثررة تعرراط  كبرر  مررا رو رريا ملوقفهررا الررداع  إليرررا ، اعتقررادا بررأ  التسررلح لاررن علررى املسرر

. الاووى اإليرراين  رياو  يف صراا الق رية الفلسرطياية علرى وجر  اخلصرو  والق رايا اإل رالمية بصرفة عامرة
دو  أ  يارو  مرن ويبدو للعامل العريب أ  رو يا تق  إىل جوار إيرا  رغبة يف عودة التوا   يف الارا  الردويف 

كورا . يف ا رتالض التروا   الفار ري العرريب، والسرين الشريعي( أو من دو  قصرد) بت أردا ها التسبك بقصد 
 . من  طورة ظهور قوة وووية على ختومها اواوبية( على حنو ما حهر عدد من كتاهبا)قد ال تاتب  رو يا 
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اوروار القريرك يف أ ااوسرتا  ودوض آ ريا  وعلى  ال  التاريد املتوتر يف عالقرة رو ريا بعردد مرن دوض
 را  ( والرهى يوصر  أحياورا براأل  املتسرل ) الو طى والقوقا  ال  مار ت  يهرا مو راو دور األ  األكر  

 .العامل العريب يدين لرو يا بالف ل ويع   ذا باوويل يف عدد من الف ات ا ورية يف تارخي 
العررامل العررريب للتالررك علررى املشررروع األمريارري اذرراد  إىل ومررن ف  اورر  لرردى رو رريا  رصررة جيرردة يف 

و تراج رو ريا . السيطرة على موارد الشعوب ووشر الفوضى واحلروب األرلية وصرااعة أتبراع و برائن لوا راطن
لان قبل اعتواد و رائل ررهه القروة البرد أ  تلتفرت رو ريا إىل . (133)يف  بيل  لط إىل ممار ة القوة الااعوة

 : اال تفسارات ال  تطرح وفسها على الساحة العربية وأمههاجمووعة من 
العامل العرريب يف اوتررار أ   سر  رو ريا موقفهرا مرن املفراري  احل رارية الار ى ومرن بياهرا  -

واالقتصررررراد ( أو دميوقراطيرررررة الشررررررق يف مقابررررل دميوقراطيرررررة الاررررررب)الاسرررر ة اخلاصرررررة بالدميوقراطيرررررة السرررريادية 
ة الدولة، واإلعال  احلر ا او ، والاس ة الرو ية من حقوق اإلوسا ، وغ   لط مرن الرأ ايف اخلاضا لرقاب

 املفاري  الاام ة للورحلة االوتقالية؟ 

برررت الطوائرر  امل تلفررة إىل عررردد مررن بلرردا  العرررامل " التعرراي "كيرر  مياررن وقررل جتربرررة رو رريا يف  -
ى مياررن اال ررتفادة ماهررا مررا مشرراالت ورررل راررال مررن دروس مررن القوقررا  والفولاررا والشرررق األقصرر. العررريب

الفرررق والطوائرر  يف بلرردا  عربيررة مثررل لباررا  والعررراق والسررودا  واملارررب العررريب؟ ورررل يصررلح املرراهج الرو رري 
 للحالة العربية؟ 

الشعبية واحلركية والر ية، ما ري اخلطوات الر  ميارن : ويف جتربة العول اإل المي بأطيا   الثالثة -
مررا وسرريج استوررا ( مليووررا 32الررهين يزيرردو  عررددا عررن ) تعرراي  املسررلوت الررروس تتبعهررا  لرر  رو رريا يف

الرو ررري كارررل؟ وررررل تقرررد  رو ررريا جسررررا مرررا العرررامل العرررريب عررر  ررررؤالء املسرررلوت للتواصرررل احل رررارى؟ ومرررا 
شرراه اوسررور الديايررة الرر  مياررن أ  متررد بررت العررامل العررريب واملسررلوت يف رو رريا دو  أ  يقررا ا رررور الررهى خت

ودو  أ  وصررل إىل الاتيجررة الرر  وعيشررها اآل  وررري  ررب  االوعزاليررة وصررعوبة ( وشررر األ اررار املتطر ررة)رو رريا 
التواصل أو تقدمي صورة بالاة الدموية على حنو ما ا التعامل يف الشيشا ؟ وعلى املستوى الشعن أي را ررل 

شرررررة املتعلورررة ماهرررا الررر  جترررد األبرررواب ميارررن ا رررتقباض رو ررريا لشرررررة مرررن العوالرررة العربيرررة وبصرررفة  اصرررة ال
 األوربية موصدة، ويف ظل حاجة رو يا لأليدى العاملة وتااقصها الدميوغرايف؟ 

وياترر العامل العريب يف املقابرل علرى مسرتوى التعلري  تلرط املردارس والاليرات واوامعرات الرو رية  -
جررة ملررن يررهكررا بررأ  بعرر  مراكررز البحررث ورو رريا ليسررت يف حا. الرر  تاقررل ر ررالة رو رريا العلويررة واحل ررارية

وعلرى مسرتوى . والتعلي  األمرياي تعد مبثابة أر  مصادر البحث العلوي والثقايف يف عدد مرن الردوض العربيرة
اخلررردمات الشرررعبية الررر   رررتؤثر حتورررا علرررى األجيررراض العربيرررة املقبلرررة مرررا رررري اخلطرررة الرو رررية لاشرررر عررردد مرررن 

 يا عاحا عامليا؟ اخلدمات الطبية ال  حققت  يها رو 
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صرررحيح أ  رو ررريا  رررجلت مواقررر  واجحرررة يف جمررراض قوهترررا الااعورررة واملوثلرررة يف اخلطررروات اإلعالميرررة 
الااجحة ال  تقو  هبا الاس ة العربية من قااة رو يا اليو  والاس ة العربية من وكالة األوبراء ريرا وو سر  لارن 

تها االرتوررا  باشررر اللاررة الرو ررية يف العررامل العررريب مررا تررزاض راررال كثرر  مررن اخلطرروات تاترررر التحقيررق يف مقرردم
 . (131)وري اخلطوة األ اس لال امللفات األ رى
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صعود وربو  الدوض العروى  اة من  ان الاو ، واهنيار اإلم اطوريات عالمة من عالمات حيوية 
و ما  رك بن  لدو  كاإلوسا  تتلقف  أيادى الشباب والا ج ف التاريد،  األيا  دوض، والدولة على حن

وبو عاا اليو  تعيت عشرات املراكز الاووية ال  كاوت تشال دوال عروى وأقطابا بار ة . الشي و ة واملوت
 يف السيطرة على العامل،  وصر واليووا  و ارس وإيطاليا كاوت مبعاي  اوارا ية السيا ية للعامل القدمي دوال
عروى وإم اطوريات هتيون على ال  والبحر، وأ  عت  ت لوائها عشرات الشعوب واملوالط 

ويف عامل العصور الو طى ريوات اخلال ة اإل المية جبسارة على أك   ريطة جيو يا ية . واإلمارات
ريادة إعل ا عر ها التاريد قبل أ  ترهر القوى العروى اوديدة يف القارة األوربية يف العصر احلديث ب

 . و روسا، ف أ  ا ظهور القطبت الاب ين اال اد السو ي  والواليات املتحدة ماه ماتص  القر  العشرين

ولقد تعرضت اوارا يا السيا ية يف العقدين املاضيت لعولية وا عة مما ميان تسويت  التشوي  
 وا تفاط . العل  قبل قر  من الزمن واملبالاة   ال عن  ل  أوراق املسلوات ال  تأ س معها رها

تعود اإلعال  الاريب، املدعو  جبهود أكادميية ملعارد األ اث ومراكز  1001اال اد السو ي  يف عا  
اودحار الفار "و" توابا الزلزاض"و"  قو  التفاحة العفاة"التفا ، ا ت دا  مفردات مدوية على غرار 

 ". هناية التاريد"و" وراءاوتحار اإلم اطورية احل"و" الشيوعي

وقررررد جرررراء رررررها التشرررروي  و لرررر  األوراق ضررررون حرررررب إعالميررررة ووفسررررية رررررد ها إقارررراع دوض العررررامل 
أل ررررباب اقتصررررادية وعسررررارية بررررأ  رو رررريا قررررد اوتهررررت بال ررررربة القاضررررية وال أمررررل يف ( والرررردا ل الرو رررري)

دولررة  ات "أو يف أحسرن األحرواض  رجوعهرا، وأهنرا مل تعرد تتجراو  مااورة دولرة عاديررة مرن دوض العرامل الثالرث
 . تعاكس القطك األم كي األوحد" وفو  إقليوي

وقد تركت رهه احلولرة اإلعالميرة والافسرية املرراقبت يف العرامل غر  قرادرين علرى توصري  مااورة رو ريا 
 قرررد . اليررو ، إ  تتررأرجح املرتبررة الرر  تت ررهرا رررهه الدولرررة يف التقيرري  اوارررايف السيا رري بررت عرردة مسررتويات

 ات وفو  حملي ماشالة ب تيك بيتها من الدا ل وصراعها ما القوى اذاد رة إىل إصرابة كدولة عادية عر ت  
كوررا صررافت . 1006وحررىت  1003وقررد  رراع رررها التوصرري   ررالض الفرر ة مررن . البارراء الفرردرايف بالتفسررد

وقرد راج . ا ري واالقتصرادى ات وفو  عابر للحردود علرى املسرتوى العسرارى والدبلومكدولة إقليوية رو يا  
ف برردت رو رريا . رررها التوصرري  يف هنايررة عقررد التسررعيايات ومطلررا العقررد األوض مررن القررر  احلررادى والعشرررين

حررت وقفررت رو رريا موقفررا  3333، ورررو مصررطلح ظهررر مارره غررزو الواليررات املتحرردة للعررراق يف دولررة مماوعررة
 رو ريا بروتت،كورا عر رت با ر  . رقلتر  أو مواجهتر را  ا للازو ومل تشارل  ي ، لااها مل تق  بأى  طروة لع

و لرررط حرررت ا رررتعادت ريبتهرررا دا ليرررا وعرررادت بالتررردريج إىل  ررراحة املاا سرررة الدوليرررة  رررالض عهرررد الررررئيس 
" رو ريا القيصرر  الدمير "وقد را ق  لط إطالق مسروى (. 3332-3333)الرو ي السابق  الدمي  بوتت 
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وية وسرررجا علرررى تسررروية رو ررريا  رررالض عقرررد التسرررعيايات با ررر  وقرررد جررراءت ررررهه التسررر. علرررى وفرررس الفررر ة
 ". رو يا يلتست"

تشررر  علرررى ا رررتحياء إىل رو ررريا ( الاربيرررة بالتحديرررد)ويف العرررامت األ ررر ين بررردأت الصرررحا ة الدوليرررة 
ويابرا ررها احلرهر واالحر اس مرن أ  رو ريا جتورا يف الفر ة احلاليرة ". قطرك دويف"أو " قوة عرورى"باعتباررا 

 . مقومات صعودرا إىل مرتبة القطبية وعقبات احليلولة دو  بلو  تلط املازلةبت 
 هرري كرر ى دوض العررامل . مررا  الررت رو رريا متلررط معررامل الدولررة الارر ى علررى املسررتوى اوارررايف السيا رري

وتشرار، ولرديها مروارد طبيعيرة وبيايرة  ا رعة اال. مساحة و تل املرتبة الثاماة يف قائوة أك  دوض العامل  ااوا
ويارردر أ  يايرررك ا رر  رو ررريا عرررن قائوررة الررردوض اخلوررس الاررر ى يف إوتررراج اخلامررات املعدويرررة، وتتصررردر دوض 

كوررا أ  لررديها رصرريدا متيارا مررن البايررة األ ا ررية . العرامل يف إوترراج مرروارد الطاقرة وبصررفة  اصررة الاررا  الطبيعري
وكررل رررهه املقومررات كفيلررة . ي واحل ررارىللقرروة البشرررية الرر  تلقررت درجررات عاليررة مررن التعلرري  والتقررد  العلورر

 . بأ  متثل املواد اخلا  ال  ميااها  ويل رو يا إىل واحدة من دوض العامل الا ى

ألية دولة تتطلا إىل السيادة العاملية،  لط املقو  الهى أطلرق علير  " الروحي"كوا متتلط رو يا املقو  
إ  " الولرررا بالسررريطرة علرررى العرررامل"أو  (133)" يوواروسرررتالبا"ا ررر  " جوملييررر "عرررامل األوثروبولوجيرررا الرو ررري 

يف . يبدو الشعك الرو ي على دراية بهات  وميتلط وعيا تارخييا بالدور ا ورى الهى ميان أ  يلعبر  يف العرامل
يسررتود قوترر  مررن الرردور الرروظيفي التررارخيي الررهى لعبرر  الررروس ل " البا يوواروسررت"بعرر  الفرر ات وشررعر أ  

علرى غررار مرا تفت رر رو ريا بر  يف مرايو مرن كرل عرا  يف  كررى االوتصرار علرى الاا يرة ) ق اسراورة تاية املااط
وقد يستود رها الولا طاقت  من الدور الرديين لرو ريا (. والتأكيد أو  لوال رها الاصر لسيطر رتلر على العامل

 العامل حىت أ  مو او تعتر  وفسرها يف العامل املسيحي، إ  متثل الاايسة الرو ية أحد أر  املراكز الدياية يف
كوررا يسررتود رررها الولررا مصررادره مررن . ومعقررال للوررهرك األرثو كسرري يف كا ررة أرجرراء أورا رريا" رومررا الثالثررة"

الرهى لعبرر  الرروس يف آ رريا الو رطى حرت وقلررت دوض اإلقلري  مررن املرحلرة البدويررة " التاررويرى"التبراري بالردور 
 .  (133)رة يف  من الشيوعيةودولة القبيلة إىل املرحلة املعاص

لان يف املقابل ما تزاض بع  األ طاء الىت يستوجك على رو يا الت لص ماها للوصوض إىل مااوة القطك 
 :الدويف باملعاي  احلديثة، أمهها

  القدميررة، وأ رراليبها املاررررة، إ  ال تررزاض رو رريا غرر   ةو ررائل اإلم ياليررالتوقر  عررن ممار ررة
ماهجهررا التررارخيي املسررتاد إىل مارراورات القرروة اخلشرراة الرر  صررارت دوض اورروار علررى قررادرة علررى الررت لص مررن 

ويبدو جليا ملن يتابا رو يا مرن الردا ل أهنرا مل تتوثرل بعرد دروس التجربرة اإلم ياليرة الاربيرة . دراية جيدة هبا
ومررة وتسرر ا يف  قيررق أقررل صررراحة واواشررا ا وأكثررر وع" ويوكولووياليررة"لصرراا " الاولووياليررة"الر  ختلصررت مررن 

 املوار ررات الرو ررية يف رررها الصرردد جررد ضررعيفة وليسررت لررديها األ رراليك الفايررة املراوغررة . املصرراا والافررو 
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ال  تديررا باجاح ور هتا من الرار  اإلم ياليرة احلديثرة؛ حيرث يعرو  مو راو قردر كبر  مرن اوا بيرة والقردرة 
سرررراورة، ومياررررن القرررروض باررررل تأكيررررد إ  مارومررررة القرررري  الرو ررررية علررررى التررررأث  اإلجيررررايب اال تيررررارى يف األمرررر  ا

 . ال تشجا أحدا على اتباعها طواعية( الاام ة واملبهوة اليو )

  ا ررررتورار رو رررريا يف البحررررث غرررر  الفعرررراض حلررررل أكرررر  مشررررالة تواجههررررا علررررى املسررررتوى
الردوض ا يطرة برو ريا  اإلقليوي، املتوثلة يف تطويق حل  الااتو ذا من أغلك اوهات، حيث او روت كا رة

اىل احلل ؛ كورا  ولرت دوض البلطيرق مرن تفاحرات ثرالث تو رط علرى (  يوا عدا بيالرو يا)يف  رق أوربا 
وعلررى ختررو  رو ررريا اواوبيررة صررارت أ ربيجرررا  . السررقو  يف القب ررة الرو ررية إىل مراكرررز قياديررة حللرر  الاررراتو

ولعل رو يا ختسر كث ا حت ختترزض مشرالتها مرا (. ااتوالع و املركزى يف حل  ال) الاس ة القوقا ية ل كيا 
 جورجيرا ليسرت  روى حمطرة واحردة مرن برت العديرد مرن املراكرز الر  ضروها . الااتو يف الصراع علرى جورجيرا

ولرريس أمررا  رو رريا يف القوقررا   رروى أرميايررا الرر  تبقررى . احللرر  ولررن تررتوان رو رريا مررن ا ررتعادهتا مرررة ا رررى
 ررررات التطرررور السيا ررري  يهرررا تررردلل علرررى تقرررارب اكثرررر مرررا الاررررب ا رررتفادة مرررن متأرجحرررة، وإ  كاورررت مؤ 

 . ال اغواتية السيا ية ال  بدت يف الارملت ماه  قو  الشيوعية

  هولة ا تدرال رو يا إىل  باق للتسلح، ورو  طأ قرد يق ري علرى أيرة حماولرة لاه رة 
وراء  ررباق للتسررلح ال متتلررط لرر  املرروارد أو  و يصرربح مررن الترردم  الررهايت لرو رريا أ  تاجررر . رو رريا احلديثررة

لالوررزالق خلطررر  ررباق التسررلح والوقرروع يف وتبرردو رو رريا معرضررة بشرردة . (131)القرردرات الرر  تتررو ر ألعرردائها
تتب ر االوتعا رة الر   رهدهتا مؤ سرات الاررملت، ويف  رأ عار الراف   وا تراجا ،  رل ا تازا  مواردرا

ولرريس . ين العوائررد الفلايررة مررن عائرردات الرراف إلصررالح العسررارى ررررت جبرر ا .مقرردمتها املؤ سررة العسررارية
األوىل حررت ترتفررا أ ررعار الرراف  والاررا  مبررا يقررد  لل زاوررة : لرو رريا أيررة  وائررد يف  ررابق التسررلح إال يف حررالتت

ثاويرة أ  واحلالرة ال . يادة مبيعات األ رلحة واملعردات العسراريةالرو ية موارد تد ا آلة اإلوتاج العسارى إىل 
 اصالح اوي   رت حرراب الاراتو  ريفتح أعرت رو ريا علرى . يف إطاره ا دودتدير مو او  باق التسلح 

تطررروير جيشرررها علرررى الاورررو ج الارررريب القرررائ  علرررى ترقيرررة مسرررتويات التسرررليح الاوويرررة إىل أقصرررى درجرررة مرررا 
اد علرى حسر  املعرارل مرن اورو اال تااد على التقايات  ائقة الدقة مبا يسوح خبو  حروب حمدودة واالعتو

وقررد  قررق  لررط بالفعررل يف حرررب . وبال ررربات اال ررتباقية، ومررن ف التررد ل وجهررا لوجرر  يف أضرريق احلرردود
 . بت رو يا وجورجيا 3332أغسطس 

  بقاء  الصراع على الارملت العائق األوض يف  بيل ا تعادة رو يا لتقدير العامل ذا كقروة
ولررن تصررلح رو رريا مبقوماهتررا احلاليررة منو جررا أو قرردوة  رروى لرردوض العررامل الثالررث دميوقراطيررة ومنررو ج رتررهى، 

وإ  كا  من الواجك التأكيد على أ  الدوض الاربية غ  معايرة بق رية الدميوقراطيرة . ودوض األوروة الشوولية
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ح ا  يف رو رررريا،  ررررامله  بالاسرررربة ذررررا أ  تبقررررى رو رررريا قررررادرة علررررى ضررررب  األوضرررراع يف الرررردا ل والتعامررررل بررررا
حمصلة قراءة الوضا الدا لي يف رو ريا إىل أهنرا قرد  وتش  . ومسؤولية ما املواق  الدولية واالتفاقات العاملية

عرررادت دولرررة مركزيرررة  ات حاررر   رررويف علرررى الررراو  القيصررررى، وإ  تقاعرررت بصرررااديق االقررر اع وغ ررررا مرررن 
 . املرارر الشالية ال  تتطلبها معاي  الدميوقراطية الاربية

 ماهجرررا للحاررر ،  لرررط املررراهج الرررهى ميارررن " الدياتاتوريرررة الب وقراطيرررة"لتوسرررط مبررراهج ا
إ  أ  رو رريا الدميوقراطيررة ررري ! املقومررات األ ا ررية لعررودة رو رريا إىل القطبيررة الدوليررة/اعتبرراره أحررد املعوقررات

  علرى حنرو دميروقراطي  البااء الفدرايف الرهى تقرو  علير  رو ريا إ  ا تفعيلر. أقرب إىل رو يا التفسد واالهنيار
حقيقرررري  رررريتيح الفرصررررة لعديررررد مررررن اووهوريررررات إىل التصررررويت علررررى االوفصرررراض، ولرررردى كثرررر  مررررن رررررهه 

 الشيشررا  ليسررت أقررل . اووهوريررات املقومررات الاا يررة لرهوررررا كرردوض مسررتقلة علررى  ريطررة العررامل املعاصررر
سيا ررية مررن دوض اع  ررت هبررا رو رريا جردارة باال ررتقالض مررن كو ررو و، وررري أكرر  وأكثررر قروة يف جارا يتهررا ال

مثررررل أو رررريتيا اواوبيررررة وأخبا يررررا، وماررررراطق األوراض لررررديها مررررن البايررررة الصرررررااعية واملشرررر ل الثقررررايف مررررا ياريهرررررا 
وال  صرل )، كوا أ  األقالي  الااية بالاف  والثروات الطبيعيرة يف  ررق الربالد "الروس"باالوفصاض عن حا  

 . قد تسبك أ مة حقيقية إ  ترل ذا اخليار الدميوقراطي( على حقها املاا ك من التاوية

رو يا الدميوقراطية إ   ري رو يا االوافاء على الدا ل وا  ضاء كا ة األصوات يف دولة  ج  
قارة، وليس بو ا أى رئيس را  رو يا ويريد ذا مااوة دولية إال أ  تتلبس  عباءة القيصر  ويتحوض إىل 

تفظ مبسامع  يقرة لتحركات الااتو املريبة حوض رو يا، وأصوات الثوار على عتبات الارا  الشوويف حىت ر
البيت يف أوربا الشرقية وآ يا الو طى، وتا ات  وق السالح يف العامل الثالث،   ال عن تقلبات أ عار 

 . الاف  والاا 

اوتاا رة تعيردرا و الض العقد القاد  ميان أ  تتدع  مااوة رو يا كقطك عسارى أو تتعر  ذرزة و 
و ريتوق  مقرردار التقرد  الرو ري حنرو مااورة القطرك الرردويف يف . إىل مسرتوى الاصر  األوض مرن التسرعيايات

 : وق السالح على عدة عوامل يف مقدمتها 
 فرري السرراوات الرر  . مرووررة مصرراوا األ ررلحة الرو ررية يف التايرر  مررا متارر ات  رروق السررالح -

روجررت  ررركات السررالح األمريارري ألوررواع جديرردة مررن  3331أعقبررت أحررداث احلررادى عشررر مررن  رربتو  
بياوا ا تورت رو يا تصدر األ رلحة التقليديرة املار رة للحرروب " حماربة اإلرراب"األ لحة املت صصة يف 

ولعررل مررن الال ررت لالوتبرراه يف رررها الشررا  أ  دولررة مررن . وا ررعة املرردى القائوررة بررت دوض أو أطرررا  إقليويررة
عشرررة أمثرراض مررا  3332وررري أو باسررتا  ا ررتوردت مررن الواليررات املتحرردة يف عررا  حلفرراء رو رريا السررابقت 

مل تاررن أحررداث  رربتو  ررري الرر  د عررت أو باسررتا  إىل  لررط وإمنررا . (132)ا ررتوردت  قبررل أحررداث  رربتو 
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برت معارضرت إ رالميت واحلاومرة املركزيرة وأدت   ررق أو باسرتا الر  وقعرت يف كارا رو أحداث أوردجيا  و 
وقرد كاورت ررهه املاطقرة علرى مرمرى حجرر مرن وشرا  اوواعرات . تل وجرح عدة آال  مرن املعارضرةإىل مق

علررررى اختررررا   -ورو رررريا ماو ررررة العررررت راضررررية –اإل ررررالمية يف أ ااوسررررتا  األمررررر الررررهى  ررررجا أو باسررررتا  
  طرررررررررررررررروات وا ررررررررررررررررعة مررررررررررررررررن أجررررررررررررررررل مواجهررررررررررررررررة مررررررررررررررررا  رررررررررررررررري بررررررررررررررررالاوو ج الطالبرررررررررررررررراين يف ال كسررررررررررررررررتا  

 .  (136)الاربية
 رراو علررى اال ررتفادة مررن اخنفررا  أجررور األيرردى العاملررة يف جمرراض التصررايا العسررارى قرردرة مو  -

يف الدا ل الرو ي مقاروة بالدوض األوربية والواليرات املتحردة وررو مرا  ي رون مزيرد مرن الصرفقات الرو رية 
وإ  كرررا  وصررروض األ رررلحة الرو رررية إىل . ما ف رررة التارررالي  و اصرررة للررردوض املسرررتوردة مرررن العرررامل الثالرررث

مررررو  مبسررتوى الدقررة والتقايررة الرر  جتارررد رو رريا ( مثررل اخللرريج العررريب والشرررق األو رر ) مارراطق بالاررة الثررراء 
 . من أجل إتقاهنا  الض الساوات املقبلة

قررردرة رو ررريا علرررى عرررد  االعررررار إىل حررررب بررراردة يف أوربرررا الشررررقية مبرررا قرررد يبررردد طاقتهرررا  -
 رو رريا جتررد وفسررها اليررو  حماصرررة مررن كررل جاوررك  .ويشررتت جهودرررا ويصررر  أوراررررا عررن  رروق السررالح

وم طرة لد وض م وار  باق التسلح ورو ما يد عها إىل إعادة وشر األ لحة التقليديرة يف أوربرا وعسرارة 
ومثررررل رررررهه اإلجررررراءات ميااهررررا . إقلرررري  كرررراليااجراد   ررررال عررررن مواجهررررة تسررررليح الواليررررات املتحرررردة والارررراتو

وإ  كررا  .  مررن أ  ختصررص طاقتهررا اإلوتاجيررة إىل السرروق االقتصررادىا ررتهالل طاقررة رو رريا العسررارية برردال
مرن الصرعك يف كرل األحرواض الفصرل برت إوتراج السرالح ألغررا  الرد اع و رباق التسرلح مرن جهرة وأغرررا  

 . التسويق واحلصوض على عائدات مالية من جهة ثاوية

 اليرررة علرررى الطررررا  مررردى عررراح رو ررريا يف االوتقررراض مرررن االقتصررراد ا ارررو  إىل اقتصررراد الرأ -
 ررواء ) والشررركات اخلاصررة يف تصررايا وتصرردير األ ررلحة " املقرراوالت"الاررريب الررهى يسرروح برهررور  ررركات 

والرر  تتحرررل بدرجررة أكثررر اوسرريابية يف الرر بح عرر   ررباة أكثررر اتسرراعا مررن ( بشررال  رررعي أو غرر   رررعي
 . اخلريطة التقليدية ال  يتحرل ع را الارملت

اد الرو رري مررن  وررل ختفرري  أ ررعار صررفقات األ ررلحة مقابررل  ررراء مرردى متاررن االقتصرر -
إ  أ  . الرروالء وضرروا  األصرردقاء يف العررامل، علررى غرررار الر ررالة األيدلوجيررة الشرريوعية  ررالض العهررد السررو ي 

رو رريا اليررو  ال تقرراي  السررالح  رروى باملرراض، وليسررت مسررتعدة لرردع  األتبرراع مررن أجررل عقيرردة ا رر اكية أو 
ويف رهه احلالة جتردر اإل رارة إىل أ  رو ريا مل مترتهن بعرد تلرط احليرل الر  تقرو  هبرا الواليرات  .ضوا  التبعية

حرررت تاشرررر الفوضرررى وتررروتر األوضررراع ( ويف مقررردمتها الشررررق األو ررر ) املتحررردة يف عررردد مرررن ماررراطق العرررامل 
 (. ن اآل ربعد أ  تاو  قد  و ت كل ماهوا م)السيا ية من أجل تسويق السالح إىل كال املتاا ست 
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وقرررد تترررهكر رو ررريا يف مرحلرررة مقبلرررة أ  جرررزءا مرررن التحالفرررات الررر  كسررربها اال ررراد السرررو ي  جررراءت 
بليررو  دوالر إىل دوض العرامل الثالررث ومل  33الرهى صرردر أ رلحة مبررا يقرارب " تصرردير السرالح اسرراين"بسربك 

و رريا رغرر  تاا سررها الشرررس ويف رررها الصرردد يبرردو ملفتررا أ  ر .  (137)باليررت 2-3يتحصررل ماهررا  رروى علررى 
 هاررا ال تتعامررل . مررا الواليررات املتحرردة إال أهنررا ال تتجرراو  قواعررد اللعبررة يف  رروق السررالح بالشرررق األو رر 

 سررروق السرررالح يف الشررررق األو ررر  ميارررن أ  ياقلرررك رأ رررا علرررى . رو ررريا مباطرررق البيرررا والشرررراء حرررىت الاهايرررة
قاومرة يف  لسرطت بصرواريد إ راادر متو رطة املردى عقك إ ا ما مدت رو يا  وريا وحزب اه وحركات امل

والرر  مياررن أ  تارر  مرروا ين القرروى مبررا قررد يشررال ا ررتعاال ملاطقررة الشرررق األو رر  ورقررق ماا ررك لسرروريا 
وحررزب اه وحركررات املقاومررة يف الرردا ل الفلسررطيين بالقرردر الررهى  رريث   عررر إ رررائيل ويقلبهررا علررى رو رريا 

وإ ا كاوررت األ ررلحة الاوويررة مررن ا رررورات يف  رروق السررالح الرو رري . حرردةويسرربك عررداء مررا الواليررات املت
ولعرل ررها مرا جيعرل رو ريا تتعامرل يف  روق .  ا  تاليك كفة العرب على إ رائيل تعد من ا رورات كرهلط

 ".التحريرية"ال " الد اعية"السالح العريب يف إطار األ لحة 
يرررة يف ارترررداء عررردة أقاعرررة لتوريرررر جترررارة السرررالح قررردرة رو ررريا علرررى إتقرررا  احلرررر  واملهرررارات الارب -

ويف مقدمرررة ررررهه األقاعرررة ختفررري  رررركات تصرررايا وتزويرررد السرررالح  لررر  أ ررراء مراكرررز . و قيرررق أربررراح  لايرررة
األ راث اال تشرارية الر  تقررد  الردع  واخلر ة حلاومررات العرامل الثالرث وجتهيررز التقرارير اال ر اتيجية املوجهررة 

ومرا ررها اإلوفراق تاردس الر رى والعوروالت إىل رجراض الصر  )فراق علرى التسرلح لد ا رهه احلاومات ليو
 .(132)(الثاين والثالث يف حاومات رهه الدوض، وأحياوا لرؤ اء الدوض

ا ررررتفادة رو رررريا مررررن اخلطرررروات الااجحررررة الرررر  حققتهررررا يف جمرررراض اإلعررررال  وا ررررت دا  رررررهه اآللررررة  -
راال  طوات  ققت بالفعل ع  مواقا وكراالت األوبراء )  اإلعالمية يف ال ويج للقدرات العسارية الرو ية

ورمبررا تسرتفيد رو رريا يف  لررط (. الرو رية علررى اإلو ورت وعرر  قاررايت رو ريا اليررو  الارراطقتت بالعربيرة واإلعليزيررة
علررى غرررار رعايررة الرر امج التوعويررة والثقا يررة " برياررة"مررن جتربررة  ررركات السررالح األمريايررة الرر  ترترردى أقاعررة 

لترر ع لرردورات األلعرراب الرياضررية واألوليوبيررة ورعايررة مررؤمترات السررال  يف تلررط املاطقررة أو تلررط بررل ومتويررل وا
 . مراكز أ اث ودرا ات السال  املاتشرة يف عدة أقالي  من العامل

.  سرررت  عرررة رو ررريا الدوليرررة يف جمررراض احلررروادث العسرررارية  رررواء حررروادث الررردا ل أو اخلرررارج -
بل السررالح الرو رري مررررو  بررالت لص مررن عديررد مررن اآلليررات العسررارية القدميررة الرر  مررا ويبرردو ملفتررا أ  مسررتق

  ررال عرن  سررت  عررة رو رريا يف  روق السررالح يف  قيررق مررا . ترزاض رو رريا تعتوررد عليهررا ماره العهررد السررو ي 
 . وجارزية رو يا لتقدمي قطا الايار والصياوة"  دمة ما بعد البيا"يعر  با   
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اهاية يف رهه الورقة بالتقرير بأ  رو يا  تعود قطبا دوليا أو لن تعود رو عول بعيد إ  وضا  قرة ال
صحيح أو  من السهل إطالق األحاا  العامة والاتائج الشوولية دو  . عن الدقة العلوية والتحرى البحثي

الرو ية ليليا الت و  من أ  تثبت األيا   ساد التحليل وضع  الاتائج،  على حنو ما تش  بهكاء الباحثة 
 يفتسو ا  ا  رو يا اليو  عصية على اخلروج باجابات هنائية، و يجد أصحاب التحليالت املتااق ة 

 .(130)احلجج ال  تدع  ما  ربوا إلي ، و ياو  كل ماه  على صواب، ويف وفس الوقت على  طأ

ال  متر هبا " وتقاليةاال"ولعل أقصى ما يسعى إلي  الباحث يف رهه املرحلة رو  ليل تلط املرحلة 
 ا ا ما اوق ى عقد آ ر من الزمن، وثبتت رو يا رويتها، . تلط الدولة املهوة على  ريطة العامل السيا ية

مفيدة يف رصد  -على حنو ما وأمل –ومتاات من تدعي   ياراهتا املستقبلية،  تاو  الورقة ال  بت أيدياا 
 . ا  الض عقدين من الزمنومتابعة التحوالت املهوة ال  مرت برو ي

أما كلوة اخلتا   يوان أ  و عها با تح ار الشعار الر ي لرو يا،  لط الشعار الهى جيسده 
طائر ل  رأ ا ، أحدمها يارر إىل الشرق والثاين يتطلا إىل الارب، اتفاقا على ما يبدو ما ما  رك إلي  

ما ما تبدو آ يوية لألوربيت وأوربية دو "األديك الرو ي الشه   يدور دو تيفساي من أ  رو يا 
 ". لآل يويت

رو يا اليو  . إ  واقا رو يا اليو  يثبت أهنا مل تتجاو  بعد رهه املفاري  املوروثة من القروت املاضيت
يف حاجة إىل رأس ثالث علها تارر إىل اواوب، و رصة رو يا يف العالقات ال  ميان أ  تبايها ما دوض 

لااية، إ  ليس يف العامل العريب وعامل جاوب آ يا وإ ريقيا وأمرياا الالتياية أية عالقات اواوب كب ة ل
اواويب وقلة ووعية ختلق -عدائية أو إم يالية  ابقة، وري  رصة كفيلة بأ  ت ون ذها التحال  الرو ي

 .  عامل متعدد األقطاب

  ر  اخلياض السيا ي،  هها رهه ري  رصة رو يا الوحيدة لشق طريق جديد، لااها أقرب إىل
الطريق بالغ الالفة، ورتاج إىل وزق دولة  ابة ما  الت جترب طريقها يف عامل جديد، كوا أو  طريق 

أ  ( كوا مل ردث  ابقا يف التاريد) األمايات والرغبات والاوايا احلساة، وليس يف عامل اليو  ال اغوايت 
 ".اضلةإم اطورية  "ظهرت دولة تسعى إىل بااء 
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