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)*( في األصل، أطروحة قدمت لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 
جامعة القاهرة عام 2013.
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خالصة الـكـتـاب

مقدمة

من  بها  القيام  عليها  يجب  التي  ووظائفها  وحدودها  الدولة  دور  عن  الحديث  ُيعّد 
بعض  تــرى  حيث  الفكرية.  الــتــيــارات  مختلف  بين  كبيرًا  جـــداًل  تثير  الــتــي  الــمــوضــوعــات 
التيارات أن دور الدولة يجب أن يكون مقيدًا ألقصى الحدود الممكنة، بينما يرى آخرون 
للموارد. وهناك  كاملة وشاملة  بــإدارة  الدولة  قيام  ذلك من حيث ضرورة  مع  يتناقض  ما 
حساب  على  أحدهما  إخفاقات  لتفادي  اآلخرين  التيارين  بدمج  ينادي  وسيط  ثالث  تيار 
شكلها  في  الــدولــة  أدوار  عن  الحديث  الصعب  من  أصبح  العولمة،  ظهور  ومــع  اآلخــر. 
محتواها  تغير  حيث  من  الجديد  الوضع  مع  يتالءم  بما  مراجعتها  من  بد  فال  التقليدي؛ 
الدولة  قد تعجز  العالم،  الحاصلة في  التطورات  بها. فمع  القيام  ونطاقها ومداها وآليات 
إلى  االستقرار  حالة  من  ينقلها  ما  وهو  بها،  المنوطة  بوظائفها  والقيام  مواردها  إدارة  عن 
االنتقال  فــي  السياسية  القيادة  أهمية  تأتي  هنا  ومــن  تــشــاؤمــًا.  األوضـــاع  أكثر  فــي  االنهيار 
التي  السياسية  القيادة  تلك  االنهيار،  مستنقع  من  الخروج  إلى  الفشل  مراحل  من  بالدولة 
السياسية،  اإلرادة  وقـــوة  الــخــالق،  المبدع  والفكر  الــرؤيــة،  وشــمــول  وضـــوح  بين  تجمع 

واإلصرار والمثابرة على اإلنجاز، في ما يعرف بعملية إعادة بناء الدولة.

وتعتبر القيادة السياسية همزة الوصل بين مكونات عملية إعادة بناء الدولة والمحرك 
وحضارية  وثقافية  واجتماعية  واقــتــصــاديــة  سياسية  عناصر  تتضمن  والــتــي  لــهــا،  الرئيسي 
وعسكرية متكاملة تعتمد بعضها على بعض وال يمكن فصلها؛ وإال لن تحقق عملية إعادة 
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مؤسسات  أن  إلــى  نظرًا  هنا  السياسية  القيادة  أهمية  وتبرز  منها.  المرجوة  األهــداف  البناء 
البناء بشكل أو بآخر؛ ومن ثم  الدولة عادة ما تغيب في المراحل األولى من عملية إعادة 
التي ال تواجه  النامية  القيادة السياسية، خاصة في الدول  البناء على عاتق  تقع مهمة إعادة 
القيادة  تأثير  الذي يجعل  المتقدمة، األمر  البلدان  التي تعرفها  القيود  فيها  السياسية  القيادة 
واضحًا وحاسمًا في العملية السياسية، بل والنظام السياسي برمته، ويمتد تأثيرها إلى كل 
التي  السياسية  للقيادة  الرشيدة  فالرؤية  النظام.  هــذا  نطاق  خــارج  األخــرى  الفرعية  النظم 
تتمتع بسمات محددة هي التي تحدد أولويات المجتمع، وكيفية االستغالل األمثل لموارد 

الدولة، كما أنها تحدد الشكل األنسب للحكم في المجتمع الذي تقوده.

تسلم  بوتين  فالديمير  الــروســي  الــرئــيــس  أن  نجد  االتــحــاديــة،  روســيــا  إلــى  وبالنظر 
السلطة من سلفه بوريس يلتسين، وقد عانت روسيا آنذاك انهيارًا تامًا، خاصة بعدما كانت 
سلطتها  هشاشة  عــانــت  كما   ،1998 آب/أغــســطــس  أزمـــة  جـــراء  اإلفـــالس  مــشــارف  على 
االقتصادي  االســتــقــرار  وعــدم  الفساد،  واســتــشــراء  الــدولــة،  مؤسسات  وانهيار  المركزية، 
والسياسي، باإلضافة إلى مشكالت انفصالية دموية، وعالقات خارجية غير مستقرة، مع 

انكفاء واضح على الداخل، وتراجع للدور الروسي دوليًا وإقليميًا.

ومع وصول بوتين إلى سّدة الحكم، كرس فترة رئاسته األولى لنهوض روسيا من 
حالة  وإنهاء  السياسي،  التوافق  وتحقيق  العسكرية،  قدراتها  وتعزيز  االقتصادية،  كبوتها 
االستقطاب بين القوى الشيوعية والقومية من ناحية، والقوى الليبرالية من ناحية أخرى، 
دعائم  تثبيت  إلــى  وسعى  الداخلية.  األولــويــات  لخدمة  الخارجية  السياسة  توظيف  مــع 
فقد  المتعافية.  لروسيا  نقاهة  فترة  بمثابة  كانت  التي  الثانية  رئاسته  فترة  خــالل  كله  هــذا 
استطاع النهوض بروسيا محققًا تطورًا اقتصاديًا كبيرًا واستقرارًا سياسيًا، تمكن بفضلهما 
من  وذلــك  الــدولــيــة،  الساحة  على  روســيــا  دور  وتعزيز  الداخلية  بــاألوضــاع  النهوض  مــن 
واالقتصادية  السياسية  األصعدة  كل  على  انتهجها  التي  السياسات  من  مجموعة  خــالل 
واالجتماعية والثقافية والعسكرية واألمنية، والتي تمكن من خاللها من إعادة بناء روسيا 

االتحادية.

فعلى الصعيد الداخلي، استطاع بوتين إدارة صراع مرير مع مراكز القوى وطواغيت 
عهد  في  معظمها  ُســرق  التي  الطبيعية  الــثــروات  على  السيطرة  إعــادة  من  وتمكن  الــمــال. 
الــدولــة عــلــى األقــالــيــم والــجــمــهــوريــات  نــظــامــًا مــركــزيــًا الســتــعــادة ســيــطــرة  يلتسين، وشــيــد 
كمعدل  بالمئة   7 المتوسط  فــي  بلغ  اقــتــصــادي  تحسن  تحقيق  مــن  تمكن  كما  الــروســيــة. 
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عشرة  أكبر  من  واحــدة  البالد  وجعل   ،2008 إلــى   2000 عــام  من  سنوي  اقتصادي  نمو 
لتعزيز  الــمــبــادرات  مــن  سلسلة  باتخاذ  بوتين  حكومة  قامت  وقــد  العالم.  فــي  اقــتــصــادات 
االقتصاد، منها: توسيع االستثمارات وتحفيز االستهالك المحلي، وتحقيق فعالية الهيكل 
الطاقة،  صــادرات  وتسهيل  الفائقة،  التكنولوجيا  منتجات  صــادرات  وتشجيع  الصناعي، 
فضاًل  السرية،  االقتصادية  واألنشطة  االقتصادية  الجرائم  ضد  صارمة  إجــراءات  واتخاذ 
المحلي  الناتج  ارتفع  لذلك،  ونتيجة  والضريبية.  والمالية  النقدية  األنظمة  تحسين  عن 
إجمالي  ارتفاع  عن  فضاًل  الخارجية،  التجارة  حجم  ارتفع  وقــد  كبير،  بشكل  اإلجمالي 
وأصبح  السوفياتي،  االتحاد  فترة  ديــون  كل  روسيا  ســددت  كما  األجنبية،  االستثمارات 
ساهم  مما  المعيشية؛  األوضـــاع  وتحسنت  العالم،  في  نقدي  احتياطي  أكبر  ثالث  لديها 
فضاًل  هــذا  الــخــارج،  مــن  العكسية  الهجرة  بتفعيل  ناهيك  الــعــقــول،  هــجــرة  مــن  الــحــد  فــي 
إلى  روسيا  أعــادت  التي  العسكرية،  والــقــدرات  المؤسسات  في  حدثت  التي  الطفرة  عن 
وأسلحة  عسكرية  قدرات  لديها  وأصبح  للسالح،  المصدرة  الدول  أكبر  كإحدى  مكانتها 

تفوق - في كثير من األحيان - قدرات الواليات المتحدة.

وعلى الصعيد الدولي، نجح بوتين في استعادة توازن السياسة الخارجية الروسية؛ 
ثقلها كبلد  تستعيد  أن  الدول، ومّكنها من  متنافرة من  ثقة أطراف  ما ساعدها على كسب 
أمنية  وعالقات  استراتيجية  تحالفات  إقامة  على  بوتين  ارتكز  حيث  ودوليًا.  إقليميًا  مؤثر 
األعضاء  مع  العالقات  وتحسين  السابق،  السوفياتي  االتحاد  جمهوريات  مع  واقتصادية 
مثل  الساخنة  القضايا  فــي  نفوذها  روســيــا  واستخدمت  الــدولــي،  المجتمع  فــي  اآلخــريــن 
الــشــرق األوســـط،  فــي  الــكــوريــة، والــســالم  الــجــزيــرة  إيـــران وفــي شبه  فــي  الــنــوويــة  القضايا 
المتحدة  األمـــم  مــثــل  الــدولــيــة  المنظمات  فــي  ــا  دورهــ عـــززت  كــمــا  كــوســوفــو،  واســتــقــالل 

وكومنولث الدول المستقلة ومنظمة شانغهاي للتعاون.

أوالً: أبعاد العالقة بين القيادة السياسية وعملية إعادة بناء الدولة
ــادة الــبــنــاء تــغــيــب عنها  ــ ــــى مـــن إعـ ــــدول فـــي الــمــراحــل األولـ ــإن الـ كــمــا ذكـــرنـــا آنـــفـــًا، فـ
القيادة السياسية. وتواجه  البناء على عاتق  المؤسسات بشكل أو بآخر، وتقع مهمة إعادة 
القيادة في هذه األوضاع العديد من المشاكل التي تنبع من السياق االجتماعي والسياسي 
فــي جوهرها  الــدولــة  بناء  إعـــادة  فــإن عملية  لــذا،  فيه.  تعمل  الــذي  واألمــنــي  واالقــتــصــادي 
تهم  التي  الحيوية  القضايا  حول  السائدة  األيديولوجيا  بين  مستمر  لتفاعل  انعكاسًا  تمثل 
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المواطن، والتي تعكس إلى حد ما مستوى التطور العقالني ألفراد ذلك المجتمع، وبين 
العامل  تمثل  التي  السياسية  القيادة  وبين  فيه،  االقتصادية  والبنية  اإلنتاجي  المادي  الواقع 
المحفز لهذا التفاعل. وتشكل عملية التفاعل تلك، اإلطار العام الذي يحدد تطور مسار 
الدولة ذات شقين،  بناء  المختلفة. ومن ثم، فإن عملية إعادة  الدولة وأهدافها  بناء  عملية 
والثاني  بها،  تتمتع  أن  يجب  التي  والسمات  ودورها  ذاتها  السياسية  بالقيادة  يتعلق  األول 

يتعلق بالدولة وقدرتها على أداء وظائفها.

الــذي  االقــتــصــادي  الــبــنــاء  الــدولــة،  بــنــاء  إعـــادة  متطلبات عملية  أهــم  بين  مــن  ويــأتــي 
عملية  عناصر  على  تنعكس  آثـــار  عــدة  أيــضــًا  ويــفــرز  سياسية،  شـــروط  عــدة  تــوافــر  يتطلب 
التي  السياسية  الــشــروط  أهــم  ومــن  السياسية.  بالقيادة  منها  كل  وترتبط  السياسية،  البناء 
السياسية.  والمشاركة  السياسي  االستقرار  اقتصاديًا،  الــدولــة  بناء  لعملية  توافرها  يجب 
للعمل  المالئم  لنمو االستثمارات، ويخلق اإلطار  بيئة خصبة  يمثل  السياسي  فاالستقرار 
المشترك واالدخار واالستثمار، ويتيح فرص المتابعة واالستمرارية في عملية التخطيط، 
وفي تنفيذ خطط البناء االقتصادية دون انقطاع. وتعتبر القيادة السياسية هي المسؤولة عن 
ضمان ذلك االستقرار من خالل توفير متطلبات المشاركة السياسية واالندماج السياسي 
في  السياسية  القيادة  دور  يتمثل  كما  االجتماعية.  العدالة  عن  فضالً  السياسية،  والشرعية 
توفير  وفــي  الشعبية،  المشاركة  تحدث  خاللها  من  التي  النظامية  واألطــر  القنوات  توفير 
العام،  الــرأي  احترام  وفــي  الفعلية،  المشاركة  من  الجماهير  لتمكين  الالزمة  المتطلبات 

وتقبل الرقابة السياسية.

ومن ناحية ثانية، تبرز مسؤولية القيادة السياسية في تحديد أهداف وتوجهات خطط 
وسياسات إعادة البناء االقتصادية، بحيث تكون دائمًا ذات مضمون سياسي - اجتماعي؛ 
فاألولى  السياسية.  البناء  عملية  في  كبير  بشكل  تؤثر  اقتصاديًا  الدولة  بناء  عملية  أن  ذلك 
أعباء  تــوزيــع  فــي  الــعــدالــة  ومــراعــاة  األســاســيــة  االجتماعية  الــحــاجــات  إشــبــاع  على  القائمة 
وعوائد التنمية تؤثر إيجابيًا في البعد السياسي بعناصره المتعددة: الديمقراطية واالندماج 
من  أساسيًا  متطلبًا  تمثل  االجتماعية  فالعدالة  أخــرى،  جهة  ومن  والشرعية.  واالستقرار 
حد  وضــع  مــن  تتضمنه  بما  المتنوعة،  بعناصرها  السياسية  البناء  عملية  نجاح  متطلبات 
المعيشية  واألوضــاع  والثروات  الدخول  في  االجتماعية  والقوى  الطبقات  بين  للتفاوت 
للمواطنين.  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  الــحــقــوق  وضــمــان  األســاســيــة  الــحــاجــات  وإشــبــاع 
تفرز  ما  عادة  العمراني  والنمو  التعليم  كانتشار  االجتماعية  التغيرات  أن  ذلك  إلى  أضف 
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ليوفر  يتحرك  أن  يجب  الذي  السياسي  النظام  على  مطالبها  تطرح  جديدة  اجتماعية  قوى 
سياسات  تبني  خالل  من  السياسية  بالقيادة  يرتبط  ما  وهو  الستيعابها.  الصالحة  القنوات 
االجتماعية  الحاجات  بإشباع  يتعلق  مــا  فــي  وبخاصة  اجتماعي،  مضمون  ذات  للتنمية 
األساسية وتبنّي سياسات إلعادة توزيع الدخول والثروات، وسياسات للتنمية االقتصادية 
عملية  أن  كما  الــدولــة.  أقاليم  مختلف  بين  الفجوة  لسد  جغرافيًا  المتوازنة  واالجتماعية 
خالل  من  االجتماعية  العدالة  تحقيق  في  وأساسيًا  فعاالً  عنصرًا  تمثل  االقتصادي  البناء 

إشباع الحاجات االجتماعية األساسية وتحقيق العدالة في توزيع األعباء والعوائد.

األخيرة  فإن  االجتماعي،  البناء  عملية  في  تأثيرًا  االقتصادي  البناء  لعملية  أن  وكما 
بدورها ذات قدرة على التأثير في عملية البناء االقتصادية؛ ذلك أن عملية البناء االقتصادية 
رأس  لتطوير  االستثمار  من  كنوع  العلمي  والبحث  والتدريب  التعليم  إلى  النظر  تتطلب 
المال البشري، ومن ثم يجب توجيه برامج وسياسات التعليم والتدريب والبحث العلمي 
مجال  في  فقط  ليس  السياسية  القيادة  مسؤولية  تبرز  وهنا  االقتصادية.  لالحتياجات  وفقًا 
اإلنفاق على التعليم والبحث العلمي، ولكن أيضًا في مجال احترام الكفاءات والخبرات 

القومية، وفي تقديم القدوة الصالحة للجماهير.

بتعاظم قوة وسطوة  تأثيرًا سلبيًا  تتأثر  السياسية  البناء  أن عملية  نغفل  أن  يمكننا  وال 
الــبــيــروقــراطــيــة،  السياسية عــلــى  الــرقــابــة  فــي ظــل ضــعــف  الــبــيــروقــراطــيــة  األبــنــيــة والــقــيــادات 
وضعف المؤسسات السياسية. ومن ناحية ثانية، فإن السمات المميزة للقيادات السياسية 
- تنعكس  - وهي سمات نابعة من مفهوم الحكم األبوي  في المجتمعات النامية عمومًا 
على القيادات البيروقراطية التي تصير بدورها معبرة عن خصائص هذا النمط في قراراتها 
البيروقراطية، وذلك  وسلوكها. ومن هنا يأتي دور القيادة السياسية في القضاء على تلك 
اإلدارات  في  الالمركزية  األطــر  غرس  على  والعمل  المؤسسات،  دور  تفعيل  خالل  من 
على  للقضاء  عليها  الرقابة  دور  تفعيل  إلــى  إضافة  الــدولــة،  مؤسسات  كل  وفــي  المحلية 
النمط  على  بالضرورة  ينعكس  القيادي  فالنمط  والمحاباة.  الشخصي  الــوالء  اعتبارات 

اإلداري البيروقراطي.

القيادة  فــإن  الــدولــة،  بناء  إعـــادة  تــعــّدد مكونات عملية  إلــى  ونــظــرًا  ــار،  اإلطـ هــذا  فــي 
السياسية تعد الالعب الفاعل في تلك العملية، كما تعد حلقة الوصل بين تلك المكونات 
التي يتم عبرها التفاعل والتأثير المتبادل. لذا، يجب أن يكون هناك ارتباٌط بين تلك القيادة 
تتمركز  الــذي  المحور  هي  القيادة  تصير  بحيث  البناء،  إعــادة  عملية  أبعاد  من  بعد  وكــل 
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ويجب  البناء.  إعــادة  عملية  مكونات  مختلف  بين  المتبادل  والتأثير  التفاعل  عملية  حوله 
النابع  الداخلي  النفسي  العنصر  السياسية  القيادة  دور  في  المحورية  هــذه  مع  يتزامن  أن 
القيادة  اتصفت  فإنه متى  ثم،  التغيير«. ومن  بـ«إرادة  إليه  يشار  نفسه، والذي  المجتمع  من 
بالوعي، وأدركت ضرورة التغيير، وتبنت الغايات المرجوة؛ يمكنها أن تبلور تلك اإلرادة 
وذلك الوعي، وأن يلتف المجتمع حولها من أجل تحقيق الهدف المنشود. فعملية إعادة 
هنا،  ومن  السياسية.  القيادة  وظيفة  جوهر  هو  واالختيار  اختيار،  عملية  إال  هي  ما  البناء 
تغيير  أي  ترفض  جامدة  تقليدية  سياسية  قيادة  تحكمه  الــذي  المجتمع  بــأن  القول  يمكن 
وتفرض على شعبها حالة من الجمود والعزلة لن يشهد أي بناء، بينما في مجتمع تحكمه 
عن  ونتائجه  وأهدافه  سياساته  في  يختلف  نجاحًا  تؤتي  والبناء  للتطور  برامج  تتبنّى  قيادة 

العملية التي تتحقق في مجتمع آخر في ظل قيادة راديكالية.

ثانيًا: بوتين وإعادة بناء روسيا االتحادية
عمد بوتين من أجل إعادة بناء روسيا االتحادية، بعد ما حل بها طوال عقود مضت، 
على انتهاج مجموعة من السياسات االتحادية في شتى القطاعات والمجاالت؛ من أجل 
التصدي لحالة الفشل التي وصلت إليها الدولة، والعمل على إخراجها من تلك الكبوة. 

ومن بين سياسات إعادة البناء التي انتهجها بوتين ما يلي:

أ - المجال االقتصادي

االتحاد  على  أجهز  الذي  األساسي  والعامل  الــداء  موطن  االقتصادي  االنهيار  كان 
اقتصادية خانقة  أزمة  تعيش  السلطة، كانت روسيا  مقاليد  بوتين  فعندما تسلم  السوفياتي. 
من تضخم، وانخفاض في اإلنتاج، وأزمة في الميزانية، ودين خارجي، واستثمار ضئيل؛ 
الروسية. فبعدما كادت  الروسي كبداية للصحوة  إنعاش االقتصاد  لذلك ركز بوتين على 
روسيا أن تعلن إفالسها، خالل األزمة االقتصادية التي واجهتها في آب/أغسطس 1998، 
شهدت درجات متزايدة من االنتعاش االقتصادي، وصل إلي حد الطفرة. واعتمد بوتين 
في ذلك علي قطاعين أساسيين يدران عوائد كبيرة وسريعة للخزانة الروسية، وهما: قطاع 
الطاقة، حيث تمد عوائد صادرات النفط والغاز الموازنة الروسية بأكثر من 55 بالمئة من 
وارداتها، وعوائد صادرات األسلحة الروسية، وعمل على استعادة دور الدولة في هذين 
القطاعين، وزيادة االستثمارات الحكومية فيهما بعد أن سمح يلتسين ومنظومته بصفقات 
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أهدرت ثروات البالد، وسمحت لقلة من رجال األعمال بالهيمنة على االقتصاد والتربح، 
وتكوين ثروات طائلة في غضون سنوات قليلة.

وأعــلــن تصميمه  وآلــيــاتــه،  الــســوق  كــمــنــاصــر حقيقي القــتــصــاد  بــوتــيــن  تــحــدث  فــقــد 
حد  بوضع  ووعــد  يلتسين،  عهد  في  توقفت  التي  االقتصادية  اإلصالحات  تجديد  على 
األولــــى، حققت روســيــا  نــهــايــة واليــتــه  ومـــع  الـــدولـــة.  الــمــنــاصــب وإصــــالح جــهــاز  لمنافع 
وكان  الكبرى،  االقتصادية  مشكالتها  مع  الناجح  التعامل  من  مكنها  ثابتًا  اقتصاديًا  نموًا 
معظم  اعتقده  مما  البقاء  على  قدرة  وأكثر  أسرع  المالي  االنهيار  منذ  االقتصادي  التعافي 
األساسية  الصناعية  القطاعات  معظم  إن  إذ  نسبيًا،  شاماًل  كان  أنه  جانب  إلى  المراقبين، 
فقط  معتمدًا  النمو  يكن  لم  األولــى  وللمرة  بقوة،  نما  قد  كــان  والخدمات  البناء  وقطاع 

على أسعار النفط.

وقــــد نــجــحــت الــســيــاســات الــتــي انــتــهــجــهــا بــوتــيــن فـــي اســـتـــعـــادة االقـــتـــصـــاد الــروســي 
حجم  حيث  من  عالميًا  السادسة  المرتبة  وليحتل  متزايدة،  نمو  معدالت  ليحقق  لعافيته 
الذهب  من  عالمي  احتياطي  أكبر  ثالث  روسيا  لدى  وأضحى  اإلجمالي،  القومي  الناتج 
بين  الخامسة  المرتبة  واحــتــلــت  الــخــارجــي،  للدين  مستوى  وأقـــل  األجــنــبــيــة،  والــعــمــالت 
الدول األوروبية األكثر جاذبية لالستثمار، فضاًل عن نمو روح المبادرة في قطاع األعمال 
ــوال. وقـــد انــعــكــس هـــذا االنــتــعــاش  ــ الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، وتــراجــع هـــروب رؤوس األمـ
االقتصادي على المواطن الروسي؛ حيث لمس تحسنًا في مستوى الخدمات، وانخفضت 
نسبة من يعيشون تحت خط الفقر بمقدار الثلثين، كما انخفضت نسبة البطالة، ومعدالت 
التضخم. وبعد أن كانت روسيا دولة مستوردة للقمح، صارت تتمتع باالكتفاء الذاتي من 

الحبوب، بل وصارت تصدر ماليين األطنان من القمح سنويًا.

التي  االقتصادية  للسياسة  الرئيسية  المكونات  مــن  عـــددًا  إن  الــقــول  يمكن  وعليه، 
أبرزها:  النجاح  في معظم هذا  بوتين ساهمت  الروسية خالل واليتي  الحكومة  انتهجتها 
المالي،  لالنضباط  ووضع سياسة  مواطنيها،  القانون وتحمي حقوق  يحكمها  دولة  إقامة 
الــطــاقــة واإلســكــان  الــمــعــاشــات وقــطــاع  لــنــظــام  ــراء إصــالحــات هيكلية  والــتــركــيــز عــلــى إجــ
عن  فــضــاًل  الــضــريــبــي،  الــعــبء  وخــفــض  العلمي،  والــبــحــث  الصحية  والــرعــايــة  والــمــرافــق 
في  الــدولــة  دور  عــن  االستغناء  فكرة  رفــض  مــع  الــشــركــات،  فــي  الــدولــة  أنصبة  خصخصة 
على  التركيز  زيــادة  إلى  باإلضافة  السوق،  آلليات  التحول  فترة  أثناء  االقتصادي  النشاط 
العالقات مع  تعزيز  النمو، مع  االقتصادية، وتنويع مصادر  السياسة  البعد االجتماعي في 

 EBSCOhost - printed on 6/14/2020 4:18 AM via EMIRATES CENTER FOR STRATEGIC STUDIES AND RESEARCH. All use subject to 
https://www.ebsco.com/terms-of-use 



18

رأس  حركة  وحرية  االقتصادية  العولمة  فوائد  من  روسيا  تجني  حتى  المتقدمة؛  البلدان 
المال.

ب - المجال السياسي

السيطرة  تمت  خالله  من  الــذي  الحكم  طبيعة  هو  بوتين  عهد  في  تغييره  تم  ما  أول 
على مقاليد الحياة في البالد؛ حيث عمد بوتين إلى الحكم العمودي في روسيا الكبيرة، 
السياسية  الحياة  فــي  انــفــالتــًا  محدثًا  أفقيًا  الــبــالد  حكم  الــذي  الــراحــل  نظيره  عكس  على 
ضــوءًا  أعطى  ما  وهــو  االســتــقــالل«،  من  شئتم  ما  »خــذوا  المشهور  شعاره  تحت  والعامة 
واألمني  السياسي  القرار  مركز  الكرملين  إلى  والعودة  المفهوم  هذا  لـبوتين إلنهاء  أخضر 

للبالد.

الدولة  تكون  ما  »بقدر  أنه  مفادها  قناعة  من  المرحلة  تلك  خالل  بوتين  انطلق  وقد 
قوية، يكون شعبها حرًا«. إذ اهتم بوتين بإعادة األمل إلى الشعب الروسي، وتحقيق التقدم 
التي  المهمات  وهــي  والعشرين،  الــحــادي  القرن  لمواكبة  روسيا  وتحديث  االقــتــصــادي، 
إصالحاته  شملت  حيث  المركزية.  الحكومة  سلطات  تقوية  دون  من  تحقيقها  يمكن  ال 
تخفيف سيطرة البيروقراطية على االقتصاد، ثم بدأت المرحلة الثانية من اإلصالح بإعادة 
بين  اإلداريـــة  المجاالت  تقسيم  تــم  وبعدها  التنفيذية،  السلطة  مؤسسات  وظــائــف  تقييم 
النفقات بإمكانات الريع في كل مستوى من مستويات اإلدارة،  مستويات السلطة، وربط 
إدارية  لقيام طبقة  القاعدة  الذي يكّون  الحكومية  المدنية  الخدمة  الكرملين قانون  ثم سن 

روسية جديدة.

الــحــكــم ليشمل إطــــالق عـــدد من  بــتــطــويــر شــكــل  ــام  قـ الــثــانــيــة  بــوتــيــن  ــة  وخــــالل واليــ
المبادرات، أبرزها إعادة تنظيم السلطات الحكومية من خالل تبسيط هيكل الحكومة التي 
التشرذم  حالة  وإنهاء  الحزبية  الحياة  وتنظيم  يلتسين،  عهد  خالل  للغاية  معقدة  أصبحت 
والتعددية الحزبية المفرطة والمربكة على النحو الذي يجعل هناك حزبين كبيرين يقودان 
العملية السياسية. كما كان بوتين حاسمًا في الحد من تدخل رجال األعمال في السياسة، 
الرئيسية، وسببًا أساسيًا  الداء  السلطة والمال كان أحد مواطن  بين  الجمع  انطالقًا من أن 
األعمال على  األوليغارشية من رجال  القلة  البالد، وتكريسها لخدمة مصالح  تدهور  في 
الروسية؛ إذ شن هجومًا  الوطنية  المواطنين والمصلحة  العامة لجموع  حساب المصلحة 
الروسية.  بالدولة  واإلضــرار  االختالس  بتهم  يلتسين  عهد  في  األوليغارشيين  أبــرز  على 
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تمثل  الفارق  أن  إال  في عهده؛  األوليغارشيين  مع  انتقائي  بشكل  تعامله  من  الرغم  وعلى 
في أن الطبقة الحاكمة في عهد يلتسين كانت تنقل أموالها للخارج، في حين بدأت الطبقة 

الجديدة استثمار أموالها في اإلنتاج.

المركز  بين  العالقات  أســاس  تعريف  بوتين  أعــاد  الــفــدرالــي،  النظام  صعيد  وعلى 
ــام بـــدمـــج بــعــض الــــوحــــدات الـــفـــدرالـــيـــة بـــهـــدف تــقــلــيــل عـــددهـــا، وفـــرض  ــ واألطــــــــراف، وقـ

التشريعات الفدرالية بأسلوب موحد في كل رقعة من أراضي االتحاد الفدرالي.

فتح  أنــه  كما  واليــتــه،  خــالل  بوتين  ميز  ما  أهــم  هي  الوسط  الحلول  سياسة  وكانت 
حوارًا مع القوى السياسية المختلفة، وأوجد لغة مشتركة مع الشيوعيين والقوميين، دون 
من  كبير  قدر  إلى  أدى  مما  الليبرالي،  اليميني  االتجاه  مع  الوثيقة  العالقات  عن  التخلي 
التفاهم والتوافق بين الرئيس والبرلمان، ودرجة عالية من االستقرار السياسي لم تشهدها 

روسيا منذ سبعينيات القرن الماضي.

ج - المجال االجتماعي والثقافي

التي  الــمــجــاالت  أكــثــر  مــن  روســيــا  فــي  واالجــتــمــاعــيــة  الديمغرافية  المشكالت  تعد 
قومية هي:  مــشــروعــات  األولــويــة ألربــعــة  أعــطــى  بــوتــيــن؛ حيث  اهــتــمــام  اســتــحــوذت على 
اضطالع  على  بوتين  سياسة  اعــتــمــدت  وقــد  والـــزراعـــة.  واإلســـكـــان،  والتعليم،  الــصــحــة، 
رجال األعمال بمسؤوليات اجتماعية تجاه الدولة من خالل تنفيذ مشروعات إلعادة بناء 
بحيث  لهم،  الحكومة  تقدمها  وإعــفــاءات  تسهيالت  مقابل   - وغيرها   - القطاعات  تلك 
القانوني  االلتزام  مستوى  إلى  الشخصي  والعطاء  الخيرية  األعمال  منطق  القضية  تتجاوز 
واالجتماعي من خالل وضع ميثاق اجتماعي لشركات األعمال في روسيا، هذا باإلضافة 

إلى بعض اإلجراءات الحكومية.

ومـــن بــيــن أهـــم الــمــشــكــالت الــتــي واجــهــت الــقــادة الــــروس هــي خــلــق هــويــة جــديــدة 
الذي  التوجه  وغياب  الحادة  االنقسامات  على  وتتغلب  اإلثنيات  كل  احتواء  في  تنجح 
السوفياتي  االتــحــاد  تفكك  عقب  هــويــة  أزمـــة  روســيــا  عــانــت  فقد  الشيوعية.  انهيار  خّلفه 
التساؤل  وبرز  روسيا،  شخصية  حول  إجماع  هناك  يكن  فلم  الدولة،  أيديولوجية  وانهيار 
للدولة  تكون  أن  بوتين  ورفــض  والعشرين.  الحادي  القرن  مطلع  مع  روسيا  هوية  حــول 
األساسية  الموضوعات  على  اجتماعي  اتفاق  تحقيق  ضــرورة  وأكــد  رسمية،  أيديولوجيا 
الروسية  القيم  يتحقق ذلك على أساس  أن  التنموية، على  كاألهداف والقيم والتوجهات 
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التقليدية وهي: الوطنية، وعظمة روسيا، والتضامن االجتماعي، والدوالتية. وأكد بوتين 
االقتصار  ترفض  التي  الوطنية  على  يرتكز  أن  مــن  بــد  ال  االجتماعي  االتــفــاق  جوهر  أن 
به روسيا وبتاريخها  الذي تزخر  بالتنوع  بالفخر  الشعور  القومية، وإنما تمتد لتشمل  على 
سياسي  مجتمع  تحت  وتدرجها  اإلثنية  التقسيمات  على  وتتغلب  العالم،  في  ومكانتها 
النظام  على  المحافظة  على  قادرة  قوية  سياسية  سلطة  بوجود  الفكرة  هذه  وُتدعم  واسع، 

الداخلي، ودولة عادلة اجتماعيًا.

إلى  توجه  بل  فقط  العالم  أمــام  الخارجية  روسيا  صــورة  بتحسين  بوتين  يكتف  ولم 
مشاهدة  على  دائمًا  تعود  الذي  الروسي  المواطن  أمام  الداخل  في  روسيا  صورة  تحسين 
العظمى  الدولة  فكرة  على  تربى  الــذي   - بوتين  رأي  في   - فالروسي  كبرى.  قــوة  روسيا 
اقــتــصــاديــًا،  ومــديــنــة  وضعيفة  متآكلة  دولـــة  أصبحت  روســيــا  أن  على  يتأقلم  أن  يمكنه  ال 

وينخرها الفساد والبيروقراطية .

د - القدرات العسكرية

استعادة روسيا  العسكرية؛ إليمانه بضرورة  بالمؤسسة  اهتمامًا واضحًا  بوتين  أولى 
قدرتها في هذا المجال، فعمل على تطوير القدرات العسكرية الروسية من أجل الحفاظ 
على مصالح روسيا ومكانتها كقوة كبرى، وساعد التحسن في األوضاع االقتصادية على 

توفير التمويل والدعم الالزمين إلدخال رؤيته حيز التنفيذ.

لروسيا  العسكرية  بالعقيدة  الخاصة  الوثيقة  على  بالتوقيع  قــام  عــهــده،  بــدايــة  فمع 
وبالسياسة  الروسية  بالدولة  لحقت  التي  التطورات  مواكبة  منها  الهدف  وكان  االتحادية، 
كان  الــذي  الروسية  للقيادة  الجديد  التوجه  عن  فضاًل  التسعينيات،  حقبة  خــالل  الدولية 
بوتين  استطاع  كما  االنتقالية.  المرحلة  تلك  خالل  البالد  تصون  عسكرية  عقيدة  يستلزم 
الــســوق  فــي  روســيــا  تنافسية  مــن  زاد  بشكل  الــروســيــة  العسكرية  الــمــؤســســة  بــنــاء  يعيد  أن 
كما  للسالح،  كمصدر  عالميًا  الثانية  المرتبة  لتحتل  بقوة  تعود  وجعلها  للسالح،  العالمي 
أحدث نقلة نوعية في القدرات العسكرية الروسية لتستعيد روسيا مكانتها كقوة عسكرية 
عظمى بعد التدهور الحاد الذي شهدته خالل التسعينيات، حيث تم التصديق على البنية 
بنية  تغييرات جوهرية في  الجديدة للجيش واألسطول حتى عام 2020، والتي تضمنت 
االنتشار  وسريعة  الــعــدد،  صغيرة  وحـــدات  مــن  تتألف  بحيث  المسلحة،  الــقــوات  وقـــوام 
الفعال  للتعامل  ومستعدة  خاصة،  حربية  وتقنية  متقدمة،  بأسلحة  مزودة  وإقليميًا،  محليًا 
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ورفع  بالتدريب  ملحوظًا  اهتمامًا  بوتين  أبــدى  كما  والتهديدات،  المخاطر  مع  والسريع 
الكفاءة القتالية للجيش واألسطول الروسي من خالل إجراء المناورات، وتزويد القوات 
االستراتيجية الروسية بمنظومات حديثة من الصواريخ والدبابات والطائرات بدون طيار 
والنماذج  االبتكارات  وتشجيع  العسكرية،  الصناعات  تطوير  ثمرة  كانت  والتي  وغيرها، 
ولكن  لروسيا،  العسكرية  بالقدرات  لالرتقاء  فقط  ليس  المختلفة،  للمنظومات  الحديثة 

لزيادة قدرتها التنافسية في سوق السالح.

هـ - السياسة الخارجية ومكانة روسيا الدولية

الــــذي شــهــدتــه روســيــا عــلــى سياستها  الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي  انــعــكــس االســتــقــرار 
فقد  والسكون.  التخبط  من  بالقصيرة  ليست  فترة  بعد  وذلــك  ملحوظ،  بشكل  الخارجية 
لتؤدي  روسيا  وعادت  الكبرى،  القوى  مصاف  في  روسيا  مكانة  استعادة  في  بوتين  نجح 
برؤية  ولكن  واإلقليمية،  الدولية  القضايا  مــن  العديد  فــي  واضــحــة  مــواقــف  وتتخذ  دورًا 
الخارجية  السياسة  التي حكمت  تلك  جذريًا عن  تختلف  الخارجية  لسياستها  وأولويات 
أكثر  الــروســيــة  السياسة  أصبحت  فقد  عــامــًا.  سبعين  على  يزيد  مــا  مــدى  على  السوفياتية 
براغماتية وأكثر تحررًا من القيود األيديولوجية، وتهدف إلى حماية مصالح روسيا وأمنها 

القومي، من خالل الشراكة والتعاون مع غيرها من مكونات المجتمع الدولي.

جزء  على  ومحافظتها  ودولــيــًا  اقتصاديًا  لنفسها،  روسيا  استعادة  إن  القول  ويمكن 
الساحة  إلــى  وعودتها  دورهــا،  تعزيز  في  أسهم  االستراتيجية،  النووية  ترسانتها  من  مهم 
لتكون  تؤهلها  وإمكانات  وقــدرات  مــوارد  تمتلك  التي  الكبرى  الــدول  بــاب  من  العالمية 
مع  العالمية،  المنظومة  ضمن  الدولية  العالقات  في  ومــؤثــرًا  فاعاًل  جيوستراتيجيًا  العبًا 
المصالح،  هـــذه  فــيــه  تــرتــبــط  الـــذي  الجيوسياسي  الــمــدى  فــي  مصالحها  عــلــى  المحافظة 
تقييم  تعيد  جعلها  ما  وهذا  للخطر،  تعرضت  حال  في  األمر  لزم  إذا  بالقوة  عنها  والدفاع 
استراتيجيتها السياسية والعسكرية لتتواءم مع عالم اليوم، حيث المنافسة وصراع مصالح 

الدول الكبرى يهيمنان على العالم.

كما اهتمت القيادة الروسية باالنفتاح على دول العالم المختلفة، مع اتباع دبلوماسية 
ــا كــوســيــط مــقــبــول مــن كــل األطــــراف فــي حــل الــنــزاعــات  جــديــدة تــقــوم عــلــى تــعــزيــز دورهــ
كما  الدولية.  القضايا  كل  في  وشريك  أساسي  وكالعب  واإلقليمية،  الدولية  واألزمــات 
اهتم بوتين بإعادة الصلة مع دول الجوار الروسي التي كانت في إطار االتحاد السوفياتي، 
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وإعادة االنفتاح على الدول الصديقة لالتحاد السوفياتي السابق، فضاًل عن االنفتاح على 
العالمين اإلسالمي والعربي ضمن استراتيجيا روسية جديدة تنطلق من رفض العالقات 
اإليديولوجية وإحالل سياسة المصالح مكانها. كما أكد بوتين ضرورة التعامل مع روسيا 

كقطب وليس كدولة يمكن القفز فوقها وفوق مصالحها.

لصالح  اإلنــجــازات  مــن  العديد  تحقيق  استطاع  بوتين  إن  الــقــول  يمكن  وإجــمــااًل، 
الدولة الروسية الحديثة التي ساهم في بنائها. ومن أبرز تلك اإلنجازات:

- إنهاء حرب الشيشان التي أنهكت موسكو والشعب الروسي.
نـــوعـــًا مـــن الــشــرذمــة  ــدة األراضـــــي الــروســيــة بــعــد أن عــانــت  - الــمــحــافــظــة عــلــى وحــ

ومحاوالت االنقسام عن المركز .
والتحكم  الحكم  على  بوتين  ساعد  مما  عموديًا؛  وإدارتها  أفقيًا  بناًء  الدولة  بناء   -

بزمام األمور.
- الـــعـــودة إلـــى مــؤســســات الـــدولـــة لــحــل الــمــشــاكــل، بــعــد أن أصــبــحــت اإلضـــرابـــات 

واالعتصامات تطغى على الحياة الروسية.
ــهـــزة األمــنــيــة والــمــؤســســات الــتــي نــخــرهــا الــفــســاد والـــرشـــوة  ــادة تــكــويــن األجـ ــ - إعـ

والبيروقراطية، مع العمل على محاربة تلك اآلفات.
يتولى  الــرئــيــس  يمثل  خــاص  مــنــدوب  وتعيين  ــة،  ــ إداري ــزاء  أجـ إلــى  روســيــا  تقسيم   -

شؤون المنطقة بالتنسيق مع الرئيس.
- إعادة الحياة الحزبية والنقابية إلى البالد.

تفكك  عقب  الفاحش  بالثراء  تمتعت  التي  الفاسدة  األوليغارشية  البطانة  محاربة   -
االتحاد السوفياتي.

وتحسين  الــروســي  بالمواطن  واالهــتــمــام  االنــهــيــار،  مــن  الــروســي  االقتصاد  إنــقــاذ   -
األوضاع المعيشية.

ثالثًا: تحديات روسيا المستقبلية
الــمــاضــيــة من  بــوتــيــن خـــالل األعـــــوام  قــيــادة  الــرغــم مــمــا حققته روســيــا تــحــت  عــلــى 
من  المزيد  بذل  إلى  تحتاج  التي  التحديات  من  هناك مجموعة  تزال  أنه ال  إال  نجاحات، 

الجهود لمواجهتها، والتي يمكن تصنيفها إلى تحديات داخلية وأخرى خارجية:
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أ - التحديات الداخلية

يجابه االتحاد الروسي في القرن الحادي والعشرين العديد من التحديات المحلية، 
أبرزها التحديات التي تتعلق بالتراجع الديمغرافي الذي قد يهدد الطابع الروسي لالتحاد 
حضور  مــدى  وكذلك  والالجئين.  المهاجرين  أعــداد  تنامي  ظل  في   2030 عــام  بحلول 
اإلداريــة  البنى  في  الشاسعة  الفروقات  إلى  نظرًا  النائية؛  المناطق  في  المركزية  الحكومة 
أخطر  يعد  الــذي  الفساد  انتشار  إلــى  باإلضافة  المكونات.  لهذه  واالجتماعية  والقانونية 
المبذولة  المجهودات  من  الرغم  فعلى  السياسية؛  القيادة  تواجه  التي  الداخلية  التحديات 

في هذا الصدد إال أن النتائج ال تزال متواضعة.

وفي ما يتعلق بالديمقراطية، فخبرة التحول خالل التسعينيات لم تجعل الديمقراطية 
ضمن أولويات الروس، وأصبحوا أكثر استعدادًا للتضحية بالديمقراطية في سبيل النظام 
التركيبة السكانية للمجتمع الروسي قد  الديمقراطي في أن  التحدي  واالستقرار. ويكمن 
فاألجيال  وأولوياته،  متطلباته  ثم  ومن  المجتمع  إدراك  في  تغير  صاحبه  ما  وهو  تغيرت، 
المعلومات  وتكنولوجيا  لروسيا  الــدولــيــة  والمكانة  الــرفــاه  فــي  ترعرعت  الــتــي  الــجــديــدة 
وهو  السابقة،  األجيال  عن  تختلف  وطموحات  وأفكار  جديدة  بــرؤى  محملة  أصبحت 
الجديد.  الروسي  المجتمع  مع  التعامل  في  الروسية  القيادة  تعيه  أن  يجب  الذي  التحدي 
أما البيروقراطية الروسية، ففي إطار جهود الدولة إلصالح الجهاز البيروقراطي واستعادة 
أدى  ما  التزايد، وهو  البيروقراطيين في  المفقودة، استمر عدد  أدوارها  للعديد من  الدولة 
إجراءات  ولدت  والتي  الدولة،  مؤسسات  في  البيروقراطية  القيود  من  العديد  وجود  إلى 

روتينية أصبحت تحدُّ في العديد من مؤسسات الدولة من العملية التنموية ذاتها.

ب - التحديات الخارجية

بصورتها  الــخــارجــي  الــمــســتــوى  عــلــى  روســيــا  تــواجــه  الــتــي  الــتــحــديــات  أهـــم  تتعلق 
على  احتلتها  التي  المكانة  من  الرغم  على  والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  على  ومكانتها 
الروسية  الــعــالقــات  اكتنف  الـــذي  الــتــوتــر  الــتــحــديــات:  تلك  أهــم  ومــن  الصعيدين.  هــذيــن 
بالواليات المتحدة األمريكية ودول االتحاد األوروبي منذ اندالع األزمة األوكرانية، وما 
يتعلق باألزمة ذاتها من توتر بين روسيا وحلف الناتو ونشر الدروع الصاروخية األمريكية 
في أوروبا الشرقية، فضالً عن بعض التوترات في العالقة بين روسيا وبعض دول الجوار 

الجغرافي كجورجيا وأوكرانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية.
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مستقبل  تواجه  التي  والخارجية  الداخية  التحديات  تلك  عن  الحديث  مجمل  من 
يواجه  يــزال  ال  الــروســي  االقتصاد  أن  من  الرغم  على  إنــه  القول  يمكن  الروسية،  الــدولــة 
عددًا من الصعوبات، في مقدمتها الفساد الذي يستنزف جزءًا كبيرًا من الموارد الروسية، 
الرفاهية،  الطامح إلى مستويات من  الشباب  ورغم أن ما تحقق قد ال يرضي شريحة من 
كنظيرتها في الدول األوروبية، كما أن المطالبة بمزيد من الحريات السياسية تتصاعد من 
بوتين  الذي حققه  يقلل من حجم اإلنجاز  الليبرالية؛ فإن كل هذا ال  القوى  جانب بعض 

مقارنة بالوضع منذ عقد ونصف عقد.

حازمة  خــطــوات  الروسية  الحكومة  اتــخــذت  التحديات،  تلك  مواجهة  أجــل  ومــن 
وضعت  إذ  الــبــنــاء.  إعـــادة  عملية  مكتسبات  واســتــدامــة  نجاح  ضمان  أجــل  مــن  وحــاســمــة، 
الحكومة الروسية خالل عام 2011 استراتيجيا لروسيا عام 2020، والتي تعتبر اإلصدار 
اللبنة  التنمية طويلة األجل لروسيا حتى عام 2020. وقد ُوضعت  استراتيجية  الثاني من 
الروسية  الحكومة  واعتمدتها  بوتين،  الرئيس  مــن  طلب  على  بــنــاًء   2006 عــام  األولـــى 
لروسيا  األجل  طويلة  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  »مفهوم  عنوان  تحت   2008 عام 
سبل  تحديد  االستراتيجيا  تلك  مــن  الــهــدف  وكــان   ،»2020 عــام  حتى  للفترة  االتــحــاديــة 
ووسائل ضمان التنمية طويلة األجل 2008 - 2020؛ لضمان استدامة رفاهة المواطنين 
المجتمع  في  روسيا  موقف  وتعزيز  االقتصاد،  دينامية  وتطوير  القومي،  واألمــن  الــروس، 

الدولي.

بــعــنــوان »اســتــراتــيــجــيــة روســيــا  ــاءت  فــقــد جـ الــمــحــدثــة مــن االســتــراتــيــجــيــا  أمـــا النسخة 
2020: نموذج جديد للتنمية - سياسة اجتماعية جديدة« بهدف جعل االستراتيجيا أكثر 
 .2008 عام  نهاية  العالمية  المالية  األزمة  خلفتها  التي  التداعيات  مع  التعامل  في  مالءمة 
آثــارهــا  مــن  الــحــد  على  والعمل  مواجهتها  وضـــرورة  التحديات  تلك  خــطــورة  تــأتــي  وهــنــا 
بلوغ  عدم  ثم  ومن  االستراتيجيا،  تلك  فشل  إلى  التحديات  تلك  تؤدي  ال  حتى  السلبية؛ 
األمد  طويلة  سياسات  إلى  تحتاج  التحديات  تلك  وأن  خاصة  منها،  المرجوة  األهــداف 

حتى تؤتي أكلها.

السياسية  القيادة  بين  المتبادل  والتأثير  التفاعل  أساسها  وثيقة  عالقة  هناك  أخــيــرًا، 
الجماعي  والوعي  الضمير  عن  والمعّبرة  الفعالة  السياسية  فالقيادة  الــدولــة؛  بناء  وإعــادة 
التغيير«  »إرادة  بـ  المعروف  الداخلي  النفسي  العنصر  ذلــك  توفير  على  قــادرة  لمجتمعها 
تسمح  التي  القنطرة  تمثل  أنها  كما  البناء،  إعــادة  عملية  تنجح  وال  تتحقق  ال  بدونه  الــذي 
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بخلق الترابط بين األبعاد المتنوعة لعملية إعادة البناء السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
أخرى،  جهة  ومن  البناء.  إعــادة  عملية  وإدارة  وسياسات  والعسكرية  والثقافية  واإلداريــة 
فالقيادة السياسية هي أداة تحقيق ونجاح تلك العملية؛ فاألخيرة تمثل في جوهرها عملية 
اختيار، واالختيار هو وظيفة من وظائف القيادة، ومن ثم فإن اختيار نمط أو سياسة معينة 
يعكس إلى حد بعيد نمط القيادة وخصائصها النفسية والسلوكية، وأساليبها في التعامل، 
وتوجهاتها ومواقعها من قضايا التغيير. كما تمثل عملية إعادة البناء في الميادين المختلفة 
بين  الوصل  همزة  تمثل  األخــيــرة  وهــذه  السياسية،  القيادة  شرعية  ركائز  من  هامة  ركيزة 

السياسات الداخلية لعملية إعادة البناء والسياسات اإلقليمية والخارجية.

في  الروسية  التجربة  إن  القول  يمكن  االتحادية،  روسيا  بناء  بإعادة  يتعلق  ما  وفي 
عهد بوتين تنطوي على ثالث دالالت هامة.

كبوتها؛  أو  نهضتها  في  المحوري  الــدور  دولــة  أي  في  السياسية  للقيادة  أن  أولها، 
وهيبتها،  لنفوذها  وفقدانها  روسيا  تدهور  في  مباشرًا  سببًا  وسياساته  يلتسين  كــان  فكما 
كان بوتين عاماًل أساسيًا في استعادة روسيا لمكانتها كقوة كبرى. فالقيادة يجب أن يكون 
أن  واألهــم  والمجتمع،  بالدولة  تعصف  التي  واألزمــات  بالمشكالت  ودرايــة  خبرة  لديها 
يكون لديها رؤية لكيفية التعامل الناجح مع تلك المشكالت واألزمات، وأن تكون هذه 
الواقع،  أرض  إلي  بها  الخروج  على  القدرة  القيادة  لدى  يكون  وأن  للتنفيذ،  قابلة  الرؤية 

حيث يشعر بها كل مواطن.

تماسك  دون  من  ودوليًا،  إقليميًا  ما،  لدولة  فاعل  دور  تصور  يمكن  ال  أنه  وثانيها، 
الهيبة  لها  تكفل  عسكرية  قــدرات  مع  اقتصادي  وانتعاش  سياسي،  واستقرار  مجتمعي، 
والمكانة والحفاظ على مكتسباتها، وأن استعادة أي دولة لدورها يبدأ من تقوية الداخل، 

واحترام مواطنيها، والنهوض بهم صحيًا، وتعليميًا، ومعيشيًا.

الديمقراطية؛ فالديمقراطية ال تعني  يتناقضان مع  وثالثها، أن دور الدولة وقوتها ال 
القانون. كما  احترام لسيادة  احترام للحقوق والحريات دون  الفوضى، وال يمكن تصور 
اقتصاديًا،  المجتمع  لحركة  الحاكمة  األطر  رئيسي في وضع  دور  للدولة  يكون  أن  يجب 
استقرارها  الــبــالد  وفــقــدت  الــفــوضــى،  إلــى  المجتمع  انــزلــق  وإال  واجــتــمــاعــيــًا،  وســيــاســيــًا، 

وهيبتها بين األمم.
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مقدمة

وستفاليا  اتفاقات  عقب  ظهوره  منذ  لتطويره،  محاوالت  عدة  الدولة  مفهوم  واجــه 
السياسية  والــتــطــورات  السياسية  العلوم  حقل  فــي  الــتــطــورات  مــع  يتسق  بما   ،1648 عــام 
التي شهدها النظام الدولي، وهذا ما أدى إلى تصاعد موجات مراجعته وتنامي الدعوات 

لتطويع المفهوم بما يتواكب ومستجدات العصر.

على  المفهوم  قــدرة  مراجعة  إلــى  الــدعــوة  وراء  أساسية  عوامل  ثالثة  هناك  وكانت 
القوة  ومــيــزان  الــدولــي،  بالنظام  المرتبطة  العوامل  فــي  األول  يتمثل  الــواقــع،  مــع  التعامل 
لــأزمــات،  الداخلي  البعد  فــي  الثاني  العامل  ويتمثل  الــدولــيــة.  الــقــوى  ومصالح  السائد، 
ما.  دولـــة  لشعب  والمعيشية  واالقــتــصــاديــة  واالجتماعية  السياسية  الــظــروف  تــدهــور  أي 
دولــيــًا.  أو  إقليميًا  أو  داخليًا  كــان  ســواء  الــدولــة  فيه  تنخرط  نــزاع  أو  صــراع  انـــدالع  وثالثًا 
الضعف  تنامي عوامل  إلى  تفاعل أحدها مع اآلخر،  أو  العوامل  ويؤدي وجود أحد هذه 
)الهيكلية، المؤسساتية، الوظيفية، األدائية(، وتمكين عوامل الفشل من إعاقة الدولة عن 

القيام بوظائفها األساسية تجاه شعبها وتجاه المجتمع الدولي.

العالقة،  ذات  الفكرية  الــتــيــارات  رؤى  تتباين  الــدولــة،  دور  بــحــدود  يتعلق  مــا  وفــي 
أن  يــرى  اآلخــر  وبعضها  الــحــدود.  أضيق  في  الدولة  دور  يكون  أن  تــرى  التيارات  فبعض 
في  يرى  تيار وسطي  هناك  التيارين،  بين  وما  المتاحة.  للموارد  بإدارة شاملة  الدولة  تقوم 
لتفادي إخفاقات أحدهما على حساب اآلخر، وبناًء على  بين االتجاهين محاولة  الدمج 
الرؤية السائدة التي تظهر الوظائف األساسية للدولة، كما تظهر خريطة الفاعلين المنوط 
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بهم القيام بهذه الوظائف، بما ال ينتقص من الحقوق السيادية للدولة. واتصااًل بما سبق، 
إلى  الــبــاردة  الحرب  بعد  ما  مرحلة  في  الــدولــي  النظام  هيكل  تغير  مع  العولمة  أدت  فقد 
وآليات  ومداها،  ونطاقها،  الوظائف،  هذه  محتوى  تغير  بحيث  الدولة،  وظائف  مراجعة 

القيام بها)1(.

العصر،  بمستجدات  الرفاهة  دولــة  دور  تأثر  االجتماعية،  بالوظيفة  يتعلق  ما  وفــي 
تقديم  مجرد  من  أكبر  دورًا  تستلزم  البطالة  مشكلة  على  القضاء  على  القدرة  فأصبحت 
األعمال  وتكثيف  مؤقتة،  عمل  فرص  كخلق  جديدة  أساليب  ابتكار  وتقتضي  اإلعانات، 
يتناسب  بــمــا  الــعــمــالــة  تــدريــب وتــأهــيــل  الــعــمــالــة، وإعــــادة  مــن  كــبــيــرًة  أعـــــدادًا  الــتــي تتطلب 
والمهارات المطلوبة لأعمال والمهن الجديدة الناتجة من التطور التكنولوجي في شتى 
باحتياجات  والــوفــاء  االجتماعي،  التهميش  مسألة  مواجهة  فرضت  كما  الــمــجــاالت)2(. 
الــمــواطــنــيــن، وتــشــجــيــع شــراكــة الـــدولـــة والــقــطــاع الــخــاص والــمــجــتــمــع الــمــدنــي، واعــتــمــاد 
وكذلك  لتلبيتها.  المالئمة  والوسائل  السبل  وتوفير  االحتياجات  تحديد  في  الالمركزية 
إلى  يــؤدي  بما  االجتماعية،  التأمينات  أمــوال  واستثمار  إلدارة  المالئمة  الوسائل  ابتكار 
وتحسين  توفير  إلــى  باإلضافة  االجتماعية،  التأمينات  نظم  لتمويل  جديدة  مــوارد  توفير 
الخدمات األساسية للمواطنين والتي تتضمن التعليم والصحة وغيرهما، وتوسيع قاعدة 

المستفيدين منها.

النماذج  المعاصرة وتواضع حصاد  التطورات  االقتصادية، فرضت  الوظيفة  وحول 
االشتراكية في التنمية، تبني اقتصاد السوق الذي يتضمن تقليصًا لدور الدولة. كما زادت 
التجاري  التبادل  معدالت  زيــادة  جــراء  من  للدولة  االقتصادية  للوظيفة  النسبية  األهمية 
ومنظمة  الــدولــي،  )كالبنك  الــدولــيــة  االقــتــصــاديــة  الــمــؤســســات  دور  وتــصــاعــد  الــخــارجــي، 
متعددة  العمالقة  الشركات  دور  وتضخم  الــدولــي(،  النقد  وصــنــدوق  العالمية،  التجارة 
على  أصبح  وبالتالي  الدولية.  الساحة  على  للدولة  منافسة  كفواعل  وظهورها  القوميات، 

الدولة الحفاظ على هامش مناورة تكفل به عدم تعرضها لضغوط دولية.

القانونية  الــقــواعــد  وضــع  فــي  للدولة  االقــتــصــادي  لــلــدور  التنظيمي  الطابع  ويتمثل 
القطاع  لقيام  الالزمة  واإلدارية  القانونية  الضمانات  وتوفير  االقتصادي،  للنشاط  المنظمة 

الدراسات  )مركز  الديمقراطية  العولمة،«  عصر  في  للدولة  الجديدة  »الوظائف  عامود،  أبو  سعد  )1( محمد 
السياسية واالستراتجية باألهرام - القاهرة(، العدد 3 )صيف 2001(، ص 72.

)2( المصدر نفسه، ص 76 - 77.
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الالزمة  الضوابط  ووضــع  متابعته  على  والعمل  االقتصادي،  النشاط  في  بــدوره  الخاص 
الشفافية  مبدأ  تفعيل  خالل  من  واالحتكار  للمنافسة  المناسبة  الظروف  وتوفير  لنشاطه، 
فــي الــمــعــامــالت، وإتــاحــة الــمــعــلــومــات، بــاإلضــافــة إلـــى الــتــصــدي لــلــفــســاد، بــمــا يــوفــر بيئة 
لالستثمارات األجنبية في مناخ اقتصادي أصبح الرابح فيه هو األكثر قدرة على االندماج 
المالية  األزمـــات  إدارة  للدولة  االقــتــصــاديــة  الوظيفة  تشمل  كما  العالمي.  االقــتــصــاد  فــي 
الضمان  لرفع سقف  البديلة  للسيناريوهات  منظومة  المحتملة، من خالل وضع  والنقدية 

االقتصادي لالستثمارات األجنبية والمحلية.

الموارد،  استخدام  في  الكفاءة  تحقيق  للدولة  االقتصادية  الوظيفة  هدُف  كان  وإذا 
فإن ضمان العدالة بين األجيال وبين الفئات المجتمعية يتوقف على كفاءة النظام في أداء 
في  آدم سميث  قوُل  ويعبر عن ذلك  العامة.  السياسات  وتنفيذ  كفاءة وضع  عمله، وعلى 
النظام  انهيار، فكفاءة عمل  انفصلت األسواق عن األخالق يحدث  إذا  ثروة األمم:  كتابه 
الرأسمالي ال يمكن الحكم عليها من مجرد تبني آليات السوق من عدمه، بل يتم الحكم 

عليها من خالل كفاءة إدارة النظام االقتصادي المطبق من قبل النظم الحاكمة)3(.

الحاكمة  األطـــر  وضــع  تشمل  إنــهــا  الــقــول  يمكن  السياسية،  الوظيفة  إلــى  وبالنسبة 
بين  الــعــالقــة  وتــنــظــيــم  المختلفة  الــســيــاســيــة  الــقــوى  بــيــن  الــســلــطــة  عــلــى  والــتــنــافــس  لــلــصــراع 
وتكوينها،  مرجعيتها،  حيث  مــن  والقضائية(  والتنفيذية،  )التشريعية،  العامة  السلطات 

واختصاصاتها، وتفاعالتها البينية، وكذا تفاعالتها مع غيرها من الفاعلين الدوليين)4(.

أما الوظيفة األمنية، فتتفق االتجاهات النظرية على أهميتها القصوى سواء أكان أمنًا 
أنَّ  ذلك  تقليدية؛  غير  أم  تقليدية  التهديد  مصادر  أكانت  وســواء  خارجيًا،  أمنًا  أم  داخليًا 
نظام  يستلزم وجود  ما  الخارجي،  للعدوان  احتماٍل  أيِّ  من  نفسها  تحمي  أن  الدولة  على 
دفاعي يعبر عن الدولة ككل، وليس عن انتماءات فرعية. ويتمثل النظام الدفاعي للدولة 
بالجيش، والشرطة، والتسليح، واالستفادة من المعارف العلمية في األمن والدفاع. وقد 
فرض السياق العام للنظام الدولي المعاصر قضايا وإشكاالت أمنية مستحدثة، األمر الذي 
يفرض تطوير مفهوم الوظيفة األمنية للدولة، وتحديث أساليب أداء هذه الوظيفة)5(. وفي 

للدراسات  األهـــرام  )مــركــز  الدولية  السياسة  نــظــر،«  إعـــادة  االقــتــصــاد...  فــي  الــدولــة  »دور  )3( ســامــر سليمان، 
السياسية واالستراتيجية - القاهرة(، العدد 175 )2009(.

الفلسطينية  المؤسسة  فلسطين:   - الله  )رام  الفلسطينية  والحالة  واالنتخابات  الديمقراطية  نصار،  )4( ولــيــم 
لدراسة الديمقراطية )مواطن(، 2006(، ص 33.

)5( أبو عامود، »الوظائف الجديدة للدولة في عصر العولمة،« ص 78.
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هذا السياق، لم يعد األمن القومي للدولة يتحقق من خالل األساليب العسكرية وحدها، 
وإنما أضحى يتحقق أيضًا من خالل أساليب أخرى جديدة؛ تعتمد على العلم والمعرفة 

و القدرة على التحليل والتتبع.

االتصال  ثــورة  ظل  في  أهميتها  إن  القول  يمكن  االتصالية،  بالوظيفة  يتعلق  وفيما 
والمعلومات تنبع من كونها األداة القادرة على إدارة التعددية الثقافية في المجتمع والتي 
صادفت صحوة في ِركاب موجات العولمة، وأصبح على السلطة خلق رابطة تكامل بين 
بداًل من  بين ما هو مشترك وما هو خاص  التوازن  تقوم على  المكونة للشعب؛  األطياف 
الدمج القسري الذي ثبت قصوره وفشله. كما تعني الوظيفة االتصالية قيام الدولة بوضع 
ما  المجتمع،  في  المعلومات  وتبادل  وتــداول  انتقال  ر  تيسِّ التي  القانونية  والنظم  القواعد 

يحقق التحول السلمي إلى مجتمع المعلومات، ويزيد من مصداقية الدولة)6(.

وإذا عجزت الدولة عن النهوض بأداء الوظائف آنفة الذكر، السيما الوظائف التي 
إلى  يشير  ذلــك  فــإن   - األمــن  وظيفة  رأسها  وعلى   - بها  يقوم  أن  غيرها  لجهاز  يمكن  ال 
في  منه  ينتج  وكفاءة،  بفعالية  الحكم  على  الدولة  قــدرة  تآكل  إن  وانهيارها.  الدولة  فشل 
أكثر حاالته تطرفًا سقوط وانهيار الدولة. وال يوجد طريق محدد للفشل، فقد تبلغ الدولة 
مرحلة الفشل بشكل تدريجي ومتواصل من خالل التفكك المؤسساتي وعدم االستقرار 
الفشل بشكل سريع من جراء  الدولة إلى مرحلة  السياسي، وفي حاالت أخرى قد تصل 
الدولة  أجهزة  تستطيع  ال  طاحنة،  اجتماعية  أو  سياسية  أو  اقتصادية  أزمة  أو  مدمرة  كارثة 

مواجهتها.

الخروج  أو  االنهيار  شبح  من  الهرب  في  الفاعلة  األطــراف  رأس  على  وتأتي  هــذا 
منه، القيادة التي تجمع بين وضوح وشمول الرؤية، والفكر المبدع الخالق، وقوة اإلرادة 

السياسية، ومضاء العزيمة، واإلصرار والمثابرة على اإلنجاز.

1 - هدف الدراسة
السياسية في  القيادة  تؤديها  أن  التي يمكن  إلى األدوار  التعرف  إلى  الدراسة  تهدف 
بناء الدولة على كل المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والعسكرية، 
وشعبها.  لــلــدولــة  واالزدهــــــار  والــنــمــو  الــتــقــدم  تحقيق  فــي  الــقــيــادة  هـــذه  دور  إلـــى  إضـــافـــًة 

شؤون  الجديد،«  العالمي  الرأسمال  النامية:  الــدول  في  السوسيولوجية  »التحوالت  اإلدريسي،  )6( الحسين 
األوسط )مركز الدراسات االستراتيجية(، العدد 119 )صيف 2005(، ص 75.
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سمات  هناك  كانت  إذا  ما  حيث  من  القيادة،  هــذه  مكنون  على  التعرف  عن  فضاًل  وهــذا 
إلى  الدراسة  تهدف  القيادة. كما  بمدى كارزمية  يتعلق  األمر  أن  أم  بها،  تتميز  وخصائص 
خالل  من  وذلك  والتطبيقية.  النظرية  الناحيتين  من  الدولة  بناء  إعادة  مفهوم  إلى  التعرف 
وتقدير  الشأن،  هذا  في  قدمت  التي  التصنيفات  وأبــرز  الدولة،  انهيار  عوامل  في  البحث 
مدى توافر إمكانية التعامل مع هذا االنهيار من خالل القيام بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها 

من أجل االضطالع بوظائفها مرة أخرى.

أبرز  من  باعتبارها  الروسية،  الحالة  على  بالتطبيق  اإلطار  هذا  في  الدراسة  وستقوم 
البناء،  وإعــادة  واالنهيار  والبناء  والضعف  القوة  من  عديدة  بمراحل  مرت  التي  الحاالت 
ظل  في  الرئاسة  تسلم  الذي  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  حكم  فترة  على  التركيز  مع 
إعالن انهيار كامل للدولة على الصعد كافًة، لينهي فترة حكمه على مدار فترتين متتاليتين 

)ثمان سنوات( بالوصول بروسيا إلى مصاف القوى الكبرى مرة أخرى.

2 - أهمية الدراسة

للدراسة أهمية نظرية علمية، وأخرى عملية. حيث تكمن األهمية النظرية في إثبات 
في  الوقوع  من  وتأمينها  الدولة،  بناء  في  السياسية  القيادة  به  تضطلع  هامًا  دورًا  هناك  أن 
االنهيار والفشل الذي يفرز مشكالت متنوعة وخطيرة ُتفاِقُم المعضلة األمنية. أما األهمية 
العملية فتنبع من معرفة الدور الفعلي للقيادة؛ والعوامل التي تؤدي إلى نجاحها في القيام 
في  فشلها  مقابل  البلدان،  بعض  في  السياسية  للقيادة  نجاح  ظل  في  وذلــك  الــدور،  بهذا 

بلدان أخرى، أو نجاح وفشل قيادات في الدولة نفسها، وربما في الحقبة ذاتها.

يلتسين،  بوريس  األسبق  الروسي  الرئيس  أن  نجد  الروسية،  الحالة  على  وبالتطبيق 
االتــحــاد  جمهوريات  إحـــدى  روســيــا،  لجمهورية  رئــيــســًا   1990 عــام  الــقــيــادة  زمـــام  تسلم 
الــنــزاعــات داخــلــيــًا وخــارجــيــًا والــكــثــيــر مــن المشكالت  الــســوفــيــاتــي، فــي ظــل الــعــديــد مــن 
ــإن تــلــك األوضـــــاع تــعــتــبــر أفــضــل  االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، فـ
حااًل - بكثير - من تلك التي واجهت الرئيس الروسي فالديمير بوتين حين تسلم السلطة 
أزمة  إثَر  اإلفــالس  إعالن  بعد  تامًا، خاصة  انهيارًا  آنــذاك  عانت روسيا  يلتسين، حيث  من 
خارجية  وعالقات   - دموية   - انفصالية  مشكالت  إلى  باإلضافة   ،1998 آب/أغسطس 
غير مستقرة. لقد ورث بوتين من يلتسين سلطة مركزية هشة، وسياسة خارجية متناقضة، 
استمرار  أو  النهوض  إما  طــرق،  مفترق  على  روسيا  وضع  الــذي  األمــر  منهارًا،  واقتصادًا 
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محققًا  بروسيا  النهوض  من  الرئاسة  ســدة  على  تربعه  بعد  تمكن  بوتين  أن  إال  االنهيار. 
تطورًا اقتصاديًا كبيرًا واستقرارًا سياسيًا، تمكن بفضلهما من النهوض باألوضاع الداخلية 

وتعزيز دور روسيا في الساحة الدولية.

3 - الدراسات السابقة

دراســات  الرئيسية،  الــمــحــاور  مــن  مجموعة  إلــى  السابقة  الــدراســات  تقسيم  يمكن 
وانــهــيــارهــا، ودراســـات  الــدولــة  تــنــاولــت فشل  الــدولــة، ودراســــات  دور  تغير  ركـــزت على 
شــــّددت عــلــى مــســألــة إعــــادة بــنــاء الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا، ودراســـــات تــنــاولــت دور الــقــيــادة 

السياسية، ودراسات تطرقت إلى بعض القضايا الروسية، وذلك على النحو اآلتي:

أ - دراسات ركزت على تغير دور الدولة

دراســة  االقــتــصــادي:  النمو  الــدولــة على  وكــفــاءة  »أثــر حجم  بعنوان  دكــتــوراه  رســالــة 
مقارنة«. هدفت الدراسة إلى بحث العالقة التأثيرية بين حجم الدولة، وكفاءتها، ومعدل 
وتوصلت  للدولة.  االقتصادي  للتدخل  األكفأ  الحجم  إلى  التوصل  محاولة  وإلى  النمو، 
المؤسسية،  للكفاءة  مستوى  تحقق  االقتصادي  النشاط  في  تدخاًل  األقــل  الــدول  أن  إلــى 
معدالت  تحقيق  وأن  تدخاًل.  األكثر  الــدول  تحققه  ما  ضعفي  نحو  يزيد  للنمو،  ومعداًل 
مستدامة من النمو، يجب أال ينصرف إلى مجرد انسحاب الدولة من النشاط االقتصادي، 
أن تحدد  أكثر كفاءة، بحيث تستطيع  المطلوب هو وجود دولة  أو توسيع تدخلها، وإنما 
المدى  على  النمو  معدل  يعظم  والـــذي  االقــتــصــادي،  لتدخلها  األمــثــل  والشكل  الحجم 
النمو  معدل  في  سلبًا  يؤثر  الــدولــة  حجم  ارتــفــاع  أن  إلــى  الــدراســة  خلصت  كما  الطويل. 
تحسين  وأن  أدائــهــا،  كفاءة  تحسين  إلــى  يــؤدي  الــدولــة  حجم  انخفاض  وأن  االقــتــصــادي، 

كفاءة أداء الدولة يحقق معدالت مرتفعة للنمو)7(.

الــدولــة«.  نظرية  فــي  دراســـة  للدولة:  االقتصادية  »الوظيفة  بعنوان  ماجستير  رســالــة 
وتستعرض الدراسة التطور النظري لمفهوم الوظيفة االقتصادية للدولة، وأنماط التفاعل 
بين مفاهيم النظريات االقتصادية المختلفة )الليبرالية، والليبرالية الجديدة، واالشتراكية(، 
للدولة، وكذلك  الوظيفة االقتصادية  النظريات ومفهوم  بين مفاهيم هذه  التفاعل  وأنماط 

)7( نيفين محمد طريح، »أثر حجم وكفاءة الدولة على النمو االقتصادي: دراسة مقارنة،« )أطروحة دكتوراه 
غير منشورة، كلية التجارة وإدارة األعمال، جامعة حلوان، القاهرة، 2005(.
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ويــرى  المختلفة.  االجتماعية  النظم  بأنماط  للدولة  االقــتــصــاديــة  الوظيفة  عــالقــة  أنــمــاط 
ثالثة  على  يعتمد  معينة،  لحظة  فــي  نــظــام  أي  فــي  السابقة  الــعــالقــات  تحديد  أن  الباحث 
االقــتــصــاديــة،  الــرشــادة  واعــتــبــارات  السياسية،  النخبة  تــوجــهــات  تغير  رئــيــســيــة:  مــحــددات 
تدخل  أهمية  الباحث  يؤكد  وأخيرًا  والدولية.  الداخلية  االقتصادية  والضغوط  واألزمــات 
الديمقراطية.  المشاركة  من  عالية  بدرجة  يرتبط  أن  من  بّد  ال  التدخل  هذا  أن  إال  الدولة، 
تدمير  يسبِّب  الــذي  االقتصادي  النمو  من  مزيد  إلــى  بحاجة  ليس  العالم  أن  على  ويشّدد 
البيئة واستنفاد الموارد، ولكن ما يحتاجه العالم هو إعادة توزيع عوائد النمو الذي حققه 

حتى اآلن)8(.

وستنطلق الدراسة الحالية من محاولة للتعرف إلى مدى مطابقة هذه االستنتاجات 
للحالة الروسية، وهل بالفعل اعتمدت عملية إعادة البناء الروسية في المجال االقتصادي 
الــذي  الــعــامــل  هــو  سيطرتها  وفـــرض  الــدولــة  تــدخــل  أن  أم  الـــدولـــة،  تــدخــل  تحجيم  عــلــى 
اعتمدت عليه القيادة السياسية الروسية. ومدى نسبية هذه االقتراضات في التأثير، مقارنة 

بتأثير القيادة السياسية - في الحالة الروسية - على تحقيق معدالت النمو هذه.

ــتــحــوالت الــعــالــمــيــة عــلــى الـــدولـــة الــقــومــيــة خــالل  ــر ال ــ رســـالـــة مــاجــســتــيــر بــعــنــوان »أث
التسعينيات: دراسة نظرية«. وتناولت الباحثة اتجاه التطور في التنظير حول الدولة القومية 
ضمن نطاق العالقات الدولية في ضوء التحوالت المتعاقبة التي شهدها الواقع الدولي، 
في  تأثر  ما  أبــرز  من  أن  إلــى  الــدراســة  وتشير  التحوالت.  هــذه  كأبرز  العولمة  على  مركزة 
أن  ذلــك  الــدولــة؛  ونظام  واالستقاللية  السلطة  التحوالت،  هــذه  جــراء  من  القومية  الدولة 
المجتمع  ومنظمات  الجنسيات  متعددة  والشركات  والدولية  اإلقليمية  المنظمات  تعدد 
أصبحت  التي  القيود  خالل  من  الدولة  سلطة  في  أثـر  جميعها  والمحلية،  الدولية  المدني 
التدخل  مسمى  تحت  الخارجية  الــتــدخــالت  مــعــدالت  تــزايــد  إلــى  إضــافــة  عليها،  تفرض 

اإلنساني)9(.

فترة  خــالل  التحوالت  لهذه  كــان  إذا  ما  إلــى  التعّرف  إلــى  الحالية  الــدراســة  وتسعى 
الذي  االنهيار  شبه  أو  واالنهيار  السوفياتي،  االتحاد  تفكك  في  األكبر  األثــر  التسعينيات 

)أطروحة دكتوراه  الدولة،«  نظرية  للدولة: دراسة في  االقتصادية  »الوظيفة  الفتاح،  بالله محمد عبد  )8( معتز 
غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1996(.

)9( مروة محمد فكري، »أثر التحوالت العالمية على الدولة القومية خالل التسعينات: دراسة نظرية،« )رسالة 
ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2004(.
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طال روسيا مع نهاية التسعينيات، وأن هناك تحوالت أخرى، كانت هي المسبب الرئيسي 
القيادة  أن  أم  والعشرين،  الحادي  القرن  من  األول  العقد  خالل  الهوة  هذه  من  للخروج 
هذه  من  توليفة  أن  أم  والصعود،  االنهيار  هــذا  في  الرئيسي  العامل  هي  كانت  السياسية 
التحوالت - إضافة إلى ما تتمتع به القيادة السياسية من قدرة على التعامل معها - كانت 

هي الحاكم لهذه التقلبات التي مرت بها روسيا االتحادية.

ب - دراسات تناولت فشل الدولة وانهيارها

تجاه ظاهرة  األمريكية  المتحدة  الواليات  »فاعلية سياسة  بعنوان  ماجستير  - رسالة 
بالتطبيق   )2008  -  2005( الثانية  بوش  جورج  الرئيس  والية  فترة  أثناء  الفاشلة  الــدول 
ومؤشراتها  الفاشلة  الــدول  حــول  نظريًا  إطـــارًا  الباحثة  وتناولت  العربية«.  المنطقة  على 
المقاييس.  تلك  فــي  العربية  الـــدول  على  مــركــزة  الفاشلة،  الـــدول  ومقاييس  وتصنيفاتها 
وآلــيــات  الفاشلة  الـــدول  تــجــاه  األمريكية  الخارجية  السياسة  مــحــددات  عــن  تحدثت  ثــم 
الرسالة  من  األخير  الفصل  وخصصت  معها،  التعامل  في  األمريكية  السياسة  ومجاالت 
المنطقة  المتحدة مع  الواليات  تعامل  المحددات واآلليات والمجاالت في  تلك  لتطبيق 

العربية)10(.

مرحلة  إلــى  واالنــتــقــال  الــدولــة  فشل  مرحلة  تخطي  إلــى  الحالية  الــدراســة  وتسعى 
وكيفية  الــدولــة  فشل  عــوامــل  على  الــوقــوف  خــالل  مــن  الفشل،  بعد  مــا  الــدولــة  بناء  إعـــادة 
التعامل معها من أجل إخراج الدولة من هذا المأزق، وذلك من خالل طرح رؤى بعض 

المنظمات الدولية ثم رؤية الباحث لعملية إعادة البناء.

 State Failure and State Weakness in the time of Terror بعنوان  - دراسة 
»انهيار وضعف الدولة في عصر اإلرهاب«. يتحدث الكاتب عن أسباب ومؤشرات فشل 
وضعف الدولة، مشيرًا إلى أن ضعف الدولة وهرمها - خاصة في القيام بوظائفها - ُيعّدان 
الخطوة األولى نحو الفشل واالنهيار، وأن شخصية الحاكم مع أتباعه هي العامل الحاسم 
بين  الجدلية  العالقة  إلى  الكاتب  ويتطرق  الفشل.  هاوية  في  الهبوط  أو  من  الخروج  في 
لحالة  التعرض  خالل  من  ويتوصل  اآلخــر؟،  يسبق  منهما  وأي  واإلرهــاب،  الدولة  فشل 

)10( رنا مصطفى أبو عمرة، »فاعلية سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه ظاهرة الدول الفاشلة أثناء فترة 
والية الرئيس جورج بوش الثانية )2005 - 2008( بالتطبيق على المنطقة العربية،« )رسالة ماجستير غير منشورة، 
القاهرة،  العربية،  الـــدول  جامعة  والــعــلــوم،  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  العربية،  والــدراســات  البحوث  معهد 

.)2010
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جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن كاًل منهما يعد أرضًا خصبًة لآلخر، فضعف الدولة 
القانون واإلرهابيين،  القيام بوظائفها، يجعالنها مرتعًا للخارجين عن  وعدم قدرتها على 
تلك  وجـــود  فــإن  ذاتـــه،  الــوقــت  وفــي  وواهــيــًا.  ضعيفًا  يصبح  فيها  الــقــانــون  حكم  أن  ذلــك 
من   - بآخر  أو  بشكل   - يعجل  تخريبية،  أعمال  من  به  تقوم  ومــا  اإلرهابية،  الجماعات 

عملية االنهيار)11(.

بأسباب  يتعلق  ما  في  الكاتب  إليه  توصل  بما  باالستعانة  الحالية  الدراسة  وستقوم 
ومؤشرات فشل الدولة، والعالقة التي تربط بينها وبين اإلرهاب، إال أن الدراسة الحالية، 
يمكن  البناء، وكيف  إعادة  أنها ستضيف عملية  أي  االنهيار،  بعد  ما  بالتركيز على  ستقوم 
- على حد استنتاج  أن يكون للقيادة السياسية دور محوري في تلك العملية، كما أن لها 

مؤلف الكتاب - دورًا مهمًا في تفادي أو إغراق الدولة في هاوية االنهيار.

- دراسة بعنوان When States Fail: Causes and Consequences »عندما تفشل 
الدول: األسباب والنتائج«. تناولت الدراسة فشل الدولة من زاوية أن الدولة القومية عند 
نشأتها تم التعامل معها وكأنها كيان هائل ال يمكن أن يتحلل أو ينهار. وقام الكاتب من هذا 
القومية، والتطورات المعاصرة  بالتعرض لعوامل الضعف واإلخفاق في الدول  المنطلق 
التي ساعدت على هذا االنهيار. وركز في هذا السياق على الفوضى الداخلية والمعضلة 
على  المساعدة  الداخلية  العوامل  من  كمجموعة  العنف  استخدام  في  واإلفــراط  األمنية 
تحدث  كما  المماثل.  التأثير  ذات  الخارجية  العوامل  إلى  إضافة  االنهيار،  عجلة  تسارع 

الباحث في نهاية الدراسة عن كيفية إنعاش وإخراج الدولة من كبوة الفشل)12(.

البناء، والتركيز على دور  بإعادة  البعد الخاص  إلى إضافة  الحالية  الدراسة  وتسعى 
القيادة السياسية فيه، باعتبارها العامل األهم واألبرز بين العوامل الحاكمة النهيار/إعادة 

بناء الدولة.

ج - دراسات ركزت على مسألة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها

مقارنة  ــة  دراسـ الهيكلي:  التكيف  وبــرامــج  الــدولــة  »قـــوة  بــعــنــوان  دكــتــوراه  رســالــة   -
الــدولــة  بــيــن  الــعــالقــة  إيــضــاح  عــلــى  الـــدراســـة  هـــذه  وتــعــمــل  واإليــرانــيــة«.  التركية  للحالتين 

 Robert I. Rotberg, ed., State Failure and State Weakness in the Time of Terror (Washington, )11(
DC: Brookings Institution Press, 2003).
 Robert I. Rotberg, ed., When States Fail: Causes and Consequences (Princeton, NJ: Princeton )12(
University Press, 2003).
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من  واالقتصادي  السياسي  ببعديها  الهيكلي  التكيف  برامج  وبين  جانب،  من  وفاعليتها 
جانب آخر. وقد توصلت الدراسة إلى أن عملية التكيف الهيكلي تحتاج إلى قوة الدولة، 
الهيكلي  التكيف  فبرامج  واالقتصادي؛  السياسي  المجالين  في  الدولة  دور  يــزداد  بحيث 
ضعف  مواجهة  من  تمكنها  االستقاللية،  من  عالية  بدرجة  تتمتع  قوية،  دولــة  إلى  تحتاج 
القوية لهذه  المعارضة  تبنيها هذه اإلجراءات، وتقف في مواجهة  إبان  المتوفر لها  الدعم 

السياسات، بسبب تداعياتها السلبية على عدد من قطاعات المجتمع)13(.

- رسالة ماجستير بعنوان »تطوير إدارة المؤسسات الحكومية في ظل الدور الجديد 
واالتجاهات  العامة،  اإلدارة  وظائف  شهدتها  التي  التطورات  الدراسة  تناولت  للدولة«. 
الحديثة في الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني في إدارة المؤسسات الحكومية. 
حيث تمت دراسة تطور وظائف اإلدارة العامة، والتطور في بيئة اإلدارة العامة، وتأثيرات 
تقديم  في  الخاص  والقطاع  المدني  والمجتمع  الــدول  بين  الشراكة  في  المتمثلة  العولمة 

الخدمات العامة)14(.

شهدتها  التي  بالتطورات  يتعلق  ما  في  الدراسة  هذه  من  الحالة  الدراسة  وستستفيد 
إعــادة  بــدراســة  سنقوم  هـــذه،  دراســتــنــا  ســيــاق  فــي  أنــه  ذلــك  الحكومية،  الــمــؤســســات  إدارة 
جراء  من  نالها  ما  وفق  إدارتها  تطور  إلى  التعرف  يستلزم  بما  السياسية،  المؤسسات  بناء 
من  يكون  قد  بأنه  السياق  هذا  في  إضافة  الدراسة  وستقدم  المتعاقبة.  العالمية  التطورات 
بين التطورات التي تنال المؤسسات السياسية، القيام بإعادة بناء المؤسسات ذاتها، وليس 
الحكومية قد يكون  المؤسسات  إدارة  ما يستلزم إحداث تطوير في  مجرد تطويرها. وأن 

بسبب عوامل أخرى بخالف التحوالت العالمية التي تؤثر بالضرورة في دور الدولة.

القرن  في  واإلدارة  الحكم  ومشكلة  العالمي  النظام  الدولة:  »بناء  بعنوان  دراســة   -
وتقوية  جديدة،  حكومية  مؤسسات  إيجاد  أن  على  الدراسة  وتقوم  والعشرين«.  الحادي 
الــدول  أن  ذلــك  العالمي،  المجتمع  قضايا  أهــم  أحــد  الــيــوم  يشكل  القائمة،  المؤسسات 
إلى  الفقر  من  خطورة،  العالم  مشاكل  أكثر  من  العديد  مصدر  تبقى  الفاشلة  أو  الضعيفة 
إلى  التعرف  يركز على ضرورة  الكاتب  أن  إلى اإلرهاب. كما  المخدرات  إلى  األمراض 

واإليرانية،«  التركية  للحالتين  مقارنة  دراســة  الهيكلي:  التكيف  وبرامج  الدولة  »قوة  الشرقاوي،  )13( باكينام 
)أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2000(.

للدولة،«  الجديد  الــدور  ظل  في  الحكومية  المؤسسات  إدارة  »تطوير  الشاهين،  اللطيف  عبد  الله  )14( عبد 
)رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2005(.
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كيفية نقل المؤسسات القوية إلى الدول الضعيفة النامية، فهو يرى أن نقل الموارد المالية 
لم  فيها،  التنموية  بالعمليات  القيام  أجل  من  والضعيفة  النامية  الــدول  إلى  والتكنولوجية 
مؤسسات  بناء  على  العمل  ولكن  االنهيار،  من  الــدول  هذه  إلنقاذ  المالئم  األمر  هو  يعد 
قوية، هو الذي من شأنه حماية هذه البالد، والحفاظ عليها من االنهيار، وتدعيم أواصرها 

االقتصادية والسياسية بعد ذلك)15(.

وستقوم الدرسة الحالية باالعتماد على هذه الدراسة في ما قدمته من تحليٍل يتعلق 
ببناء المؤسسات السياسية، لكنها ستضيف عليها بعض القضايا الخاصة بالدول المنهارة 
السياسية  المؤسسات  بناء  وإعــادة  الــدول،  هذه  مثل  مع  التعامل  يمكن  وكيف  والفاشلة، 

فيها، وتحديدًا دور القيادة السياسية في هذا المنوال.

د - دراسات تناولت دور القيادة السياسية

المنطقة  فــي  دراســـة  اإلنــمــائــيــة:  بالظاهرة  الــقــيــادة  »عــالقــة  بــعــنــوان  دكــتــوراه  - رســالــة 
الحالة  على  بالتطبيق  اإلنمائية  والــظــاهــرة  الــقــيــادة  بين  العالقة  الباحث  تــنــاول  العربية«. 
واالقــتــصــاديــة،  السياسية،  التنمية  ومــشــكــالت  الــقــيــادة  دراســـة  خــالل  مــن  وذلـــك  الــعــربــيــة، 
القضايا  من  العديد  في  الخارجية، واالجتماعية، وذلك  والتجارة  والصناعية،  والزراعية، 
والتضخم،  النفطية،  والــعــوائــد  والــتــعــلــيــم،  الــعــمــالــة،  هــجــرة  مــثــل  منها  كــل  تضمنها  الــتــي 
وخلص  القضايا.  مــن  الــعــديــد  وغــيــرهــا  األقــلــيــات...  وقضية  والــشــرعــيــة،  والــديــمــقــراطــيــة، 
السياسية  القيادة  بين  المتبادل  التفاعل والتأثير  إلى أن هناك عالقة وثيقة أساسها  الباحث 
بخلق  تسمح  التي  القنطرة  هي   - تعبيره  حد  على   - السياسية  القيادة  اإلنمائية،  والعملية 
والفاعلة  الصالحة  السياسية  القيادة  وأن  اإلنمائية،  للعملية  المتنوعة  األبعاد  بين  الترابط 
والمعبرة عن الضمير والوعي الجماعي، قادرة على توفير »إرادة التغيير« والتي من دونها 
أن  ذلــك  التنمية،  تحقيق  أداة  هي  السياسية  القيادة  أن  إلــى  خلص  كما  التنمية،  تنجح  ال 
الــقــيــادة، والــتــي تعكس  إحـــدى وظــائــف  اخــتــيــار، والــتــي هــي  فــي جوهرها عملية  األخــيــرة 
التعامل وتوجهاتها ومواقفها.  في  والنفسية وأساليبها  السلطوية  القيادة وخصائصها  نمط 
اإلنمائية  السياسة  بين  الوصل  همزة  تمثل   - الباحث  نظر  وجهة  من   - السياسية  فالقيادة 
الداخلية، والسياسة اإلقليمية، والسياسة الخارجية. إال أن الباحث يؤكد أن ذلك ال يعني 

)15( فرانسيس فوكوياما، بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم و اإلدارة في القرن الحادي و العشرين، 
ترجمة مجاب اإلمام )الرياض: دار العبيكان، 2007(.
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القيادة  عاتق  على  اإلنمائية  المشكالت  مواجهة  في  لإلخفاق  الكاملة  المسؤولية  إلقاء 
أن  إال  اإلخــفــاق،  هــذا  من  جانبًا  تتحمل  وخارجية  داخلية  أخــرى  قــوى  فهناك  السياسية، 

القيادة السياسية تتحمل جانبًا كبيرًا من هذه المسؤولية)16(.

وسيقوم الباحث في إعداد الدراسة الحالية باالستفادة من استخالصات وتوصيات 
المختلفة  الــقــطــاعــات  بــنــاء  إعـــادة  فــي  السياسية  الــقــيــادة  دور  إلــى  للتعرف  الــرســالــة،  هــذه 
في  اإلنمائية  العملية  بين  والربط  الروسية،  الحالة  على  التطبيق  مع  ومؤسساتها،  للدولة 
بشكل  اعتمدت  العملية  هذه  وهل  العملية،  لهذه  البوتينية  والقيادة  الروسية  الجمهورية 
الحالة  عن   - مختلفة  أخرى  عوامل  هناك  كانت  أنه  أم  هناك،  القيادة  متغير  على  أساسي 

العربية - في المحور الحاسم في هذه العملية.

ويتحدث  تونس«.  في  السياسية  والتعددية  القيادة  »متغير  بعنوان  ماجستير  رسالة   -
جنبات  مختلف  وتوجيه  رســم  في  السياسية  للقيادة  المحوري  الــدور  عن  فيها  الباحث 
تونس  استقلت  أن  منذ  أنــه  الباحث  فيرى  التونسية.  الحالة  في  بالتحديد  وذلــك  الــدولــة، 
التاريخ  البالد، برزت حالة فريدة في  الرئيس الحبيب بورقيبة حكم  عام 1956، واعتلى 
حد  على   - النبوي  النمط  مرحلة  إلى  وصل  الــذي  القائد  حالة  وهي  المعاصر،  التونسي 
عظمة  إظهار  في  بـــارزًا  دورًا  التونسية  اإلعــالم  وسائل  أّدت  حيث  القيادة،  من   - تعبيره 
إطار  في  بورقيبة،  أن  الباحث  ويؤكد  العظيم.  والقائد  البطل  صورة  تصنيع  وفي  بورقيبة، 
سعيه إلى بناء شرعيته السياسية، اعتمد على النضال ضد االحتالل، وأن خطاباته جاءت 
مليئة بالشعارات الوطنية والتعبوية، لدرجة أنه أطلق عليه »المجاهد األكبر« لجهوده في 
بناء المجتمع وتحديثه وتنميته، األمر الذي أدى إلى صرف نظر المواطنين عن ممارساته 
على مستوى التنظيم السياسي للدولة والمجتمع، والتي تجسدت في ترسيخ دعائم نظام 
الــدولــة،  مؤسسات  على  والسيطرة  للحكم،  كشكل  الرئاسي  والنظام  الــواحــد،  الــحــزب 
ليقوم  يــده  فــي  السلطات  كــلَّ  وتــركــيــزه  الــدولــة،  لسيطرة  للشغل  الــعــام  االتــحــاد  وإخــضــاع 
الحزب  رئاسة  خــالل  من  واالستراتيجية  السياسية  الــقــرارات  اتخاذ  في  األعظم  بــالــدور 
الدستوري الجديد. وعليه فهو يرى أن القيادة السياسية هي الركيزة األساسية في تحديد 

خط سير كلِّ قطاعات الدولة)17(.

)أطــروحــة  العربية،«  المنطقة  فــي  دراســـة  اإلنمائية:  بالظاهرة  الــقــيــادة  »عــالقــة  مــعــوض،  الله  عبد  )16( جــــالل 
دكتوراه غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1985(.

 »،)2002  -  1994( تونس  في  السياسية  والتعددية  القيادة  »متغير  أيــوب،  محمد  الوهاب  عبد  )17( عــصــام 
)رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2006(.
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والسياسة  »الــقــيــادة   Public Governance and Leadership بــعــنــوان  دراســــة   -
الــعــامــة«. وتــنــاولــت الـــدراســـة الــمــشــكــالت الــســيــاســيــة واإلداريــــــة الــنــاتــجــة مــن الــســيــاســات 
وما  العامة،  السياسة  تقويم  أو  تنفيذ  أو  صنع  أو  تخطيط  من  ناتجة  أكانت  ســواء  العامة، 
السياسية  للقيادة  يمكن  وكيف  السياسية،  القيادة  تخلفها  أن  يمكن  التي  المشكالت  أبرز 
القيادة، ثم يقدم  التي يجب أن تتميز بها  أبرز السمات  التعامل مع تلك المشكالت، وما 
التي يمكن للقيادة من خاللها  الكاتب في الختام مجموعة من االستراتيجيات واآلليات 

دفع عملية التطوير، بما يخدم مستويات العمل داخل الدولة.

القيادة  دور  إلى  التعرف  في  الدراسة  هذه  من  باالستفادة  الحالية  الدراسة  وستقوم 
كفاءة  ذات  عــامــة  ســيــاســات  خــالل  مــن  الــداخــلــيــة  المشكالت  مــع  التعامل  فــي  السياسية 
ومشكالته،  الخارجي  الجانب  وهــو  آخــر  جانب  مع  بالتعامل  ستقوم  أنها  كما  وفعالية، 
ودور الــقــيــادة الــســيــاســيــة فــي الــتــعــامــل مــع تــلــك الــمــشــكــالت. بــاإلضــافــة إلـــى ذلــــك، فــإن 
وأمنية  واقتصادية  سياسية   - فرعية  بتصنيفات  الداخلية  المشكالت  ستتناول  الــدراســة 
تلك  أن كاًل من  يرى  فالباحث  التعامل معها جميعًا ككل واحد.  - وليس  واجتماعية... 

القضايا لها أبعادها الخاصة التي تتطلب معالجة وتعاماًل من نوع خاص)18(.

هـ - دراسات تطرقت إلى بعض القضايا الروسية

الــســيــاســة  هــيــكــلــة  ــادة  ــ إعــ فـــي  الــحــاكــمــة  الــنــخــبــة  بـــعـــنـــوان »دور  دكــــتــــوراه  - رســـالـــة 
الروسية  والجمهورية   )1991  -  1985( السوفياتي  االتحاد  لحالتي  دراســة  الخارجية: 
)1991 - 1996(«. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها، أن الدولة 
دون  من  السلطة  ببناء  احتفظت  طالما  بنجاح،  الخارجية  سياساتها  هيكلة  إعــادة  تستطيع 
هيكلة  وإعــادة  الداخلي  لإلصالح  طرحه  في  غورباتشوف  فشل  سبب  أن  وترى  مساس. 
االقــتــصــادي  اإلصـــالح  جعل  أنــه  ذلــك  للتغيير،  إدارتــــه  أســلــوب  هــو  الــخــارجــيــة،  السياسة 
من  متزايدة  بــدرجــات  وسمح  الشيوعي،  الحزب  وحــلَّ  السياسي،  اإلصــالح  مع  متزامنًا 
فيه  المختلفة، في وقت تدهورت  السياسية والقومية  القوى  إلى تحرر  الحريات، ما أدى 
حكم  بفترة  يتعلق  ما  وفــي  المركزية.  السلطة  وضعفت  والمعيشية  االقتصادية  األحــوال 
للتوجه  أكثر ميالً الستمرار سياسة غورباتشوف  أن سياساته كانت  الباحثة  يلتسين، رأت 

 Rainer Koch and John Dixon, Public Governance and Leadership: Political and Managerial )18(
 Problems in Making Public Governance Changes (Berlin: Gabler Edition Wissenschaft, Deutscher
Universitaets-Verlag, 2007).
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خالل  مــن  دعــم  أي  على  الــحــصــول  فــي  أيــضــًا  فشلها  أثبتت  أنــهــا  حين  فــي  الــغــرب،  نحو 
ترتيب  إلعـــادة  ذلــك  بعد  النخب  دفــع  مــا  وهــذا  األزمـــة،  لتجاوز  والــقــروض  المساعدات 
أوراقها والتوجه نجو الشرق في إعادة الهيكلة. وهنا ترى الباحثة أن النخب الحاكمة كان 
والتكيف  المعارضة،  قوى  جانب  من  الداخلية  الضغوط  بعض  بجانب  األكبر  الدور  لها 
مع الظروف اإلقليمية والدولية كان له األثر األكبر في تحديد وجهة إعادة هيكلة السياسة 

الخارجية)19(.

خالل  الروسية  الخارجية  السياسة  وضــع  إلــى  بالتعرف  الحالية  الــدراســة  وستقوم 
السياسة.  هــذه  تشكيل  فــي  الحاكمة  والنخبة  السياسية  الــقــيــادة  ودور  بوتين،  حكم  فترة 
أم  الغرب،  نحو  الغورباتشوفي  النهج  انتهجت  قد  برامجها اإلصالحية  في  كانت  إذا  وما 
الشرق  بين  توازنية  خارجية  عالقات  أقامت  أم  إقليميًا،  موقفها  تدعيم  نحو  اتجهت  أنها 

والغرب.

فــــي روســــيــــا االتـــحـــاديـــة  ــي  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ ــتــــحــــول  ــ ــنــــوان »ال بــــعــ - رســــالــــة مـــاجـــســـتـــيـــر 
منذ  االتحادية  روسيا  في  الديمقراطي  التحول  الباحثة  فيها  تتناول   .»)2008  -  1990(
في  الثانية  بوتين  واليــة  نهاية  إلــى  وصــواًل  غورباتشوف،  وإصــالحــات  التسعينيات  أوائــل 
آذار/مارس 2008. وخلصت الدراسة إلى الدور القوي الذي قامت به القيادة السياسية 
في التحول الديمقراطي الروسي، وإلى عدم جدية الواليات المتحدة في ممارسة ضغوط 
األوضـــاع  إضـــرار  إلــى  بــاإلضــافــة  الديمقراطية،  اإلصــالحــات  تبني  أجــل  مــن  روســيــا  على 

االقتصادية المتردية بالتحول الديمقراطي والديمقراطية هناك.

من  الروسية  الدولة  بناء  إعــادة  موضوع  بتناول  الــدراســة  هــذه  في  الباحث  وسيقوم 
التحول  عملية  تعد  والــتــي  والــثــقــافــيــة...،  واالجــتــمــاعــيــة  واالقــتــصــاديــة  السياسية  أبــعــادهــا 

الديمقراطي أحد األبعاد السياسية لعملية إعادة بناء الدولة.

دراســة  اإلثنية:  الجماعات  مواجهة  في  الــدولــة  »سياسة  بعنوان  ماجستير  رسالة   -
الباحث فيها مفاهيم اإلثنية  مقارنة للسياسة الروسية تجاه الشيشان وتتارستان«. ويعرض 
اإلثنية، وذلك  الجماعات  الدولة مع مطالب  تعامل  اإلثني بصفة عامة، وكيفية  والصراع 
بالتطبيق المقارن بين سياسة روسيا في التعامل مع الشيشان وتتارستان. وخلص الباحث 

)19( نورهان السيد الشيخ، »دور النخبة الحاكمة في إعادة هيكلة السياسة الخارجية: دراسة لحالتي االتحاد 
كلية  منشورة،  غير  دكــتــوراه  )أطــروحــة   »،)1996  -  1991( الروسية  والجمهورية   )1991  -  1985( السوفياتي 

االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2000(.
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على  تشتمل  اإلثــنــي  الــصــراع  إدارة  عملية  أن  إلــى  لــلــدراســة  الــنــظــري  اإلطـــار  عــرض  بعد 
المتبادل،  بين أطراف الصراع )االحترام  الثقة  ببناء  األولى، خاصة  مجموعتين رئيسيتين: 
المصير(،  تقرير  وحــق  االنــتــخــابــات  والــفــدرالــيــة،  الــذاتــي  الحكم  السلطة،  فــي  المشاركة 
بالتدخل  - االســتــعــانــة  الــعــنــف  مــن  اآللــيــات للحد  هـــذه  كــفــايــة  عـــدم  فــي حــالــة  والــثــانــيــة - 
القسري، ووساطة  والتدخل  القسري،  غير  )التدخل  أشكال  يأخذ عدة  والذي  الخارجي 
في  الروسية  السياسة  أن  الباحث  ورأى  والتطبيق(.  التفاوض  مراحل  خالل  ثالث  طرف 
وُيرجع  الشيشانية،  الحالة  في  عنها  اختلفت  قد  التتارية  اإلثنية  الجماعات  مع  التعامل 
من  بكل  روسيا  لعالقات  التاريخية  الخبرة  أولها:  اعتبارات،  ثالثة  إلى  االختالف  ذلك 
حد  إلــى  السلمي  للتعايش  صيغ  إيجاد  فيها  األخيرة  استطاعت  والتي  والتتار،  الشيشان 
الحالة  ففي  وتــتــارســتــان.  الشيشان  مــن  كــل  فــي  الحاكمة  بالنخب  تتعلق  وثانيها:  بعيد، 
اعتبرها  البعض  إن  حتى  شديدة،  بدرجة  باالستقالل  الشيشانية  النخبة  تمسكت  األولــى 
الروسي خالل  الرئيس   - ويلتسين   - الشيشاني  الرئيس   - بين دوداييف  صراعًا شخصيًا 
فقد  التتارية،  الحالة  في  أنــه  حين  في  الــصــراع.  تعقيد  من  زاد  مما   - الرسالة  إعــداد  فترة 
على  التشديد  مع  ولكن  باالستقالل،  أيضًا  متمسكًا   - تتارستان  رئيس   - شاماييف  كان 
ضرورة رسم وتحديد شكل العالقة مع روسيا. وثالث هذه االعتبارات: هو نمط التوطين 
والتركيبة اإلثنية، ذلك أن الشيشان داخل جمهورية الشيشان يشكلون أغلبية عددية على 
معدالت  تزايد  جانب  إلى  تتارستان،  جمهورية  في  معكوس  األمر  أن  حين  في  الــروس، 
عنها  تتارستان  في  التمدن  نسبة  ارتفاع  إلى  إضافة  تتاري(،   - )روســي  المختلط  الــزواج 
والتصدي  الشيشان  إمكانية لحماية  توفر  والتي كانت  الجبلية،  الطبيعة  الشيشان ذات  في 

للهجمات الروسية في فترات تاريخية متباينة)20(.

- مع مشكلة  - بوتين  وستقوم الدراسة الحالية بتناول كيفية تعامل القيادة الروسية 
أنها  أم  اإلثــنــيــة،  الــصــراعــات  على  القضاء  استطاع  وهــل  اإلثــنــيــة،  والــجــمــاعــات  األقــلــيــات 

تزايدت وتفاقمت؟

األوضــاع  عن  الكاتبة  تتحدث   .(Putin Russia) بوتين«  »روسية  بعنوان  دراســة   -
داخل روسيا خالل الفترة األولى لحكم فالديمير بوتين. بدأت بالحديث عن بوتين أثناء 

للسياسة  مقارنة  دراســـة  اإلثــنــيــة:  الجماعات  مواجهة  فــي  الــدولــة  »سياسة  الــحــافــظ،  عبد  محمد  )20( أحــمــد 
الروسية تجاه الشيشان وتتارستان،« )رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

.)2003
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عمله بالكرملين ونهاية حكم يلتسين، وكيف كانت األوضاع في روسيا خالل فترة حكم 
خاللها  روسيا  أن  ورأت  للسلطة،  بوتين  وصــول  إلى  انتقلت  ثم  إليه.  آلت  وما  يلتسين، 
أصبحت في قبضة رجل واحد، وأنها تحولت من الدكتاتورية النخبوية، إلى الدكتاتورية 
أن  ذلك  المضطربة،  التحول  بمرحلة  روسيا  في  التحول  مرحلة  ووصفت  البيروقراطية. 
تقدم  وأخــيــرًا،  البراغماتية.  والسلطوية  االقتصادية،  الليبرالية  بين  جمعت  بوتين  قــيــادة 
من  الثانية  الفترة  أن  وترى  بوتين،  نهاية حكم  مع  عليه روسيا  لما ستكون  تصورًا  الكاتبة 
األوضــاع  في  كبيرة  أمــل  وخيبات  الغرب،  مع  الخالفات  من  بالعديد  تزخر  بوتين  حكم 
الداخلية. وتطرح بدياًل للهروب من هذا المصير، وهو اتباع منهج ليبرالي بحت، تتفكك 

فيه السلطات الفردية لِـ بوتين)21(.

والثانية  األولى  الفترتين  بدراسة وتحليل  الرسالة،  الباحث من خالل هذه  وسيقوم 
الكاتبة قد أصابت في تحليلها وتوقعاتها، أم  إذا كانت  من حكم بوتين، والتعرف إلى ما 

أن القيادة الروسية استطاعت أن تتعامل مع هذه القضايا.

4 - مشكلة البحث

الــســوفــيــاتــي، وانــفــرط عــقــده فــي مطلع  ألســبــاب داخــلــيــة وخــارجــيــة تفكك االتــحــاد 
اقتصاد السوق.  إلى  الماضي، وتحولت روسيا االتحادية فجأة وبسرعة  القرن  تسعينيات 
تدهورًا  االتحادية  روسيا  في  األوضــاع  تدهورت  يلتسين  بوريس  الرئيس  حكم  ظل  وفي 
عام  الــروســيــة  الــدولــة  أن  لــدرجــة  الــمــجــاالت،  شتى  وفــي  كــافــًة  المستويات  على  شــديــدًا 
1999 باتت على شفا االنهيار أو حافة الهاوية. غير أن الوضع تبدل تمامًا في ظل رئاسة 

فالديمير بوتين التي امتدت لفترتين متتاليتين )2000 - 2008(.

فعلى الصعيد الداخلي، أدار بوتين باقتدار صراعًا مريرًا مع مراكز القوى وطواغيت 
عهد  في  معظمها  ُســرق  التي  الطبيعية  الــثــروات  على  السيطرة  إعــادة  من  وتمكن  الــمــال. 
الــدولــة عــلــى األقــالــيــم والــجــمــهــوريــات  نــظــامــًا مــركــزيــًا الســتــعــادة ســيــطــرة  يلتسين، وشــيــد 
 7 المتوسط  في  سجل  حيث  مثير،  اقتصادي  ٍن  تحسُّ تحقيق  من  تمكن  كما  الروسية)22(. 
من  واحدة  البالد  إلى 2008، وجعل  عام 2000  اقتصادي سنوي من  نمو  معدل  بالمئة 

 Lilia Shevtsova, Putin’s Russia, Translated by Antonina W. Bouis, Revised edition (New York: )21(
Carnegie Endowment for International Peace, 2005).
مثيرة لإلعجاب،« عربي: صحيفة  إنجازات  بوتين يحقق  المنصرف  الروسي  الرئيس  إخباري:  )22( »تحليل 
<http://arabic.people.com.cn/31663/6365644.html>. الشعب اليومية أونالين )4 آذار/مارس 2008(،  
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أكبر عشرة اقتصاداٍت في العالم. وقد قامت حكومة بوتين باتخاذ سلسلة من المبادرات 
فعالية  المحلي، وتحقيق  االستهالك  وتحفيز  االستثمارات  توسيع  منها  االقتصاد،  لتعزيز 
صــادرات  وتسهيل  الفائقة،  التكنولوجيا  منتجات  صــادرات  وتشجيع  الصناعي،  الهيكل 
السرية،  االقتصادية  واألنشطة  االقتصادية  الجرائم  ضد  صارمة  إجراءات  واتخاذ  الطاقة، 

فضاًل عن تحسين األنظمة النقدية والمالية والضريبية)23(.

التجارة  حجم  وارتفع  هائلة،  قفزات  اإلجمالي  المحلي  الناتج  قفز  ذلك،  وبفضل 
الخارجية، فضاًل عن ارتفاع إجمالي االستثمارات األجنبية. كما سددت روسيا كل ديون 
وتحسنت  العالم.  في  نقدي  احتياطي  أكبر  ثالث  لديها  وأصبح  السوفياتي،  االتحاد  فترة 
الهجرة  بتفعيل  ناهيك  العقول،  هجرة  من  الحد  في  أسهم  ما  وهــذا  المعيشية،  األوضــاع 
العكسية من الخارج، فضاًل عن الطفرة التي حدثت في المؤسسات والقدرات العسكرية، 
لديها  وأصبح  للسالح،  المصدرة  الــدول  أكبر  كإحدى  مكانتها  إلى  روسيا  أعــادت  والتي 

قدرات عسكرية وأسلحة تفوق - في كثير من األحيان - قدرات الواليات المتحدة.

الــروســيــة ســاعــدهــا على  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  ــوازن  تــ فـــإن  الـــدولـــي،  الصعيد  وعــلــى 
تحالفات  إقامة  بوتين على  ركز  السياق،  هذا  الــدول. وفي  من  متنافرة  أطــراف  ثقة  كسب 
اســتــراتــيــجــيــة وعــالقــات أمــنــيــة واقــتــصــاديــة مــع جــمــهــوريــات االتــحــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق، 
روسيا  واستخدمت  الــدولــي،  المجتمع  فــي  اآلخــريــن  األعــضــاء  مــع  الــعــالقــات  وتحسين 
الكورية،  الجزيرة  شبه  وفــى  إيــران  في  النووية  القضايا  مثل  الساخنة  القضايا  في  نفوذها 
الــشــرق األوســـط، واســتــقــالل كــوســوفــو، كما عـــززت دورهـــا فــي المنظمات  والــســالم فــي 
كل  للتعاون.  شانغهاي  ومنظمة  المستقلة  الدول  وكومنولث  المتحدة  األمم  مثل  الدولية 

ن روسيا من أن تستعيد ثقلها كبلد مؤثر إقليميًا ودوليًا. ذلك مكَّ

5 - تساؤالت البحث

على خلفية ما تقدم، تتلخص مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤال الرئيسي اآلتي:

التي   - حكمه  فترة  خــالل  مكنته  والتي  بوتين،  بها  تمتع  التي  القيادة  مقومات  »مــا 
استمرت ثماني سنوات فقط - من إعادة بناء الدولة الروسية بعد انهيارها مع نهاية حكم 

يلتسين؟«

)23( المصدر نفسه.
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وتنبثق من هذا السؤال الرئيسي، األسئلة الفرعية اآلتية:

1 - ما مؤشرات تداعي الدولة وفشلها خالل حكم يلتسين، وأسباب ذلك؟

الدولة،  بناء  إعادة  بوتين  في  ممثلة  الجديدة  السياسية  القيادة  استطاعت  كيف   -  2
وما دور خبراته السابقة ورؤيته في ذلك؟

بوتين؟  حكم  فترة  في  الدولة  بناء  إلعــادة  والخارجية  الداخلية  المؤشرات  ما   -  3
والسياسات التي اتبعها في هذا الخصوص؟

6 - اإلطار النظري للدراسة

العالقة  وعلى  ناحية،  من  تحليلية  مفاهيم  عدة  على  للدراسة  النظري  اإلطــار  يقوم 
بناء  وإعــادة  الفاشلة،  الدولة  فتشمل:  المفاهيم  أمــا  أخــرى.  ناحية  من  المفاهيم  هــذه  بين 

الدولة، والقيادة السياسية.

(Failed State) أ - الدولة الفاشلة

القيام  لغيرها  يمكن  ال  التي  بوظائفها  القيام  على  القدرة  عدم  الدولة،  فشل  يعني 
الفشل على  استمرارها. ويحدث  بإنتاج عوامل  تقوم  أن  تعجز عن  آخر،  بمعنى  أو  بها، 
فالفشل  النتيجة.  وأيها  السبب  أيها  تحديد  يمكن  ال  بحيث  واحد،  وقت  في  صُعد  عدة 
السياسية  الــمــؤســســات  فــشــل  وبــالــتــالــي  االقــتــصــادي،  الــوضــع  لفشل  ســبــب  االجــتــمــاعــي 
يــأتــي دور  ثــم  يرتبها اإلخــفــاق االجــتــمــاعــي واالقــتــصــادي،  الــتــي  الــتــداعــيــات  تـــدارك  فــي 
تكون  بحيث  بالعكس،  الفشل  دائــرة  تبدأ  وقد  المشكلة.  معالجة  في  الخارجية  القوى 
عوامل  بتغذية  أو  بخلقها  ســواء  الفشل،  حلقة  في  البداية  نقطة  هي  الخارجية  العوامل 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  أعراضها  تتداعى  ثم  الدولة،  داخل  الكامنة  الفشل 

والمؤسساتية.

إن فشل الدولة في أكثر الحاالت شيوعًا، يعني فقدان سيطرتها الفعلية على التراب 
الوطني، وحقها في االستخدام المشروع للقوة، مما يؤدي إلى فقدانها القدرة على اتخاذ 

القرارات، أو توفير السلع والخدمات األساسية للمواطنين)24(.

 Jonathan Di John, «Conceptualising the Causes and Consequences of Failed States: A Critical )24(
Review of the Literature,» The Crisis States Research Centre (January 2008), <http://www.crisisstates.
com/download/wp/wpSeries2/wp25.2.pdf>.
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(State Re-building) ب - إعادة بناء الدولة

وقــادرة  فاعلة  جديدة  مؤسسات  بناء  و/أو  القائمة،  المؤسسات  تقوية  به،  ويقصد 
على  واإلداريــــة  المؤسساتية  قدرتها  قــوة  مــن  الــدولــة  فقوة  الــذاتــي.  واالكــتــفــاء  البقاء  على 

تصميم وتنفيذ السياسات، وسن األنظمة والقوانين وإنفاذها)25(.

اليوم  يعرف  أصبح  بما  األول  يتعلق  أطـــوار،  بثالثة  الــدولــة  بناء  إعــادة  عملية  وتمر 
- والتي تهدف إلى توفير  - وعادة ما يكون للقوى األجنبية دور فيه  باسم إعادة اإلعمار 
اإلنسانية،  والمساعدات  الشرطة،  ورجــال  األمــن،  قوات  من  المزيد  ضخ  عبر  االستقرار 
والمساعدات التقنية إلصالح المرافق العامة، وإعادة الماء والكهرباء والنظام المصرفي، 
يكون  حيث  الثاني،  الطور  يبدأ  المرحلة،  هــذه  نجاح  حــال  في   . إلــخ...  الــرواتــب،  ودفــع 
حال  في  حتى  الذاتي،  واالكتفاء  البقاء  على  قادرة  حكومية  مؤسسات  إقامة  على  التركيز 
لتصبح  الدولة،  تقوية  إلى  االنصراف  الثالثة، فهي  المرحلة  أما  األجنبية.  القوى  انسحاب 
قادرة على االضطالع بأداء بعض المهام الضرورية، مثل حماية حقوق الملكية، أو توفير 

التعليم)26(.

(Political Leadership) ج - القيادة السياسية

بتعدد  تعريفاته  تتعدد  إذ  السياسية،  الــقــيــادة  لمفهوم  عليه  متفق  تعريف  يــوجــد  ال 
على  تناوله  يتم  القيادة  مفهوم  أن  السياسية  القيادة  أدبيات  مراجعة  وتظهر  فيه.  الباحثين 

مستويين: المستوى التحليلي أو النظري، والمستوى اإلجرائي أو العملي.

فعلى المستوى التحليلي، ينظر الباحثون إلى القيادة على أنها ظاهرة تخضع لعملية 
تفاعل بين عدة عناصر: القائد، الجماعة السياسية ثم الفاعلية. ويقول أحد علماء السياسة 
الظاهرة  وأن  قيمًا،  تعني  وإنــمــا  شخصًا  تعني  ال  الــقــيــادة  أن  نتذكر  أن  يجب   ..« الــعــرب 
عملية   - األمــر  واقــع  في   - تعتبر  وإنما  السلطة  ممارسة  بأسلوب  تختلط  وال  تفوض  ال 
عالقة بين الطبقات الحاكمة والطبقات المحكومة«)27(. ويذهب آخر إلى تعريف القيادة 
بأنها »تلك المجموعة التي تملك القوة المحركة والفعالة والنظرة الصائبة، وتمثل القدرة 
على احتواء اآلخرين لتحقيق األهداف والفعاليات الرئيسية في المجتمع، كما أنها ترتبط 

)25( فوكوياما، بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم و اإلدارة في القرن الحادي و العشرين، ص 11.
)26( المصدر نفسه، ص 174 - 177.

)27( حامد ربيع، نظرية السياسة الخارجية: مذكرات )القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة، 1973(، ص 34.
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الباحثين  فإن  اإلجرائي،  المستوى  أما على  اآلخرين«)28(.  التأثير في سلوك  بالقدرة على 
واأليسر  أهمية  األكــثــر  العنصر  وباعتباره  كــفــرد،  السياسي  القائد  على  يــركــزون  مــا  غالبًا 
تتمثل  السياسية  »الــقــيــادة  إنَّ  الباحثين  أحــد  يقول  وتــأثــيــره)29(.  خصائصه  تتبع  فــي  عمليًا 
التنفيذية  السلطة  رئيس  أي  منصبه،  بحكم  السياسي  الهرم  قمة  يحتل  الذي  الشخص  في 

وبالتحديد شخص رئيس الجمهورية«)30(.

أما عن العالقة بين المفاهيم المبينة أعاله، فتطرح األدبيات النظرية مقوالت حول 
مسؤولية المتغير القيادي في إعادة بناء الدولة، وذلك على هذا النحو:

- بالرغم من تعدد أسباب فشل وانهيار الدولة، إال أن القيادة تؤدي الدور األهم في 
عملية تسريع هذا االنهيار أو إنقاذ الدولة منه.

- ال يمكن عزل أي من أسباب انهيار وفشل الدولة عن المتغير القيادي)31(.

المؤسسات  فــي  الــقــيــاديــة  الــمــنــاصــب  يشغلون  بــالــذيــن  الــســيــاســيــة  الــقــيــادة  عــالقــة   -
أن  أو نحو االزدهــار. ذلك  الدولة نحو االنهيار  اتجاه   - - بشكل كبير  الحكومية، تحدد 
النظم السياسية تختلف من حيث حجم السلطة التي تخصص لمؤسساتها، بل إن الوزن 

النسبي للمؤسسة قد يتغير من مرحلة إلى أخرى داخل الدولة ذاتها.

- نظرة القائد السياسي إلى نفسه ودوره في حياة الدولة، تحدد األدوار واالتجاهات 
التي سوف يسلكها القائد، والتي ستولد إما نجاحات وإما فشاًل في أداء الدولة لوظائفها 

تجاه مواطنيها.

- والتي تختلف من نظام سياسي  - درجة المرونة التي تتمتع بها القيادة السياسية 
على  إدخــالــهــا  السياسية  للقيادة  يمكن  تعديالت  مــن  بــذلــك  يتعلق  مــا  وكــل   - آخــر  إلــى 
معرضة  المؤسسات  كــّل  أن  ذلــك   - جــديــدة  مؤسسات  إنــشــاء  أو  إلــغــاء  أو  المؤسسات 

اإلسرائيلية،  الخارجية  السياسة  صنع  فــي  ودورهـــا  إســرائــيــل  فــي  الــقــوى  مــراكــز  بــركــات،  محمود  )28( نـــظـــام 
1963 - 1983 )عّمان: دار الجليل للنشر، 1983(، ص 19.

)29( جالل عبد الله معوض، القيادة السياسية كأحد مداخل تحليل النظم السياسية: اتجاهات حديثة في علم 
السياسة )القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1987(، 

ص 176.
)30( سلوى شعراوي جمعة، »التغيير واالستمرارية في مؤسسة الرئاسة،« المستقبل العربي، السنة 11، العدد 

112 )حزيران/يونيو 1988(، ص 98.
Rotberg, ed., When States Fail: Causes and Consequences, p. 64.   )31(
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أن  يمكن  ما  تحدد   - الوظائف  أو  الدمج  أو  التطوير  خــالل  من  ســواء  المستمر،  للتغير 
تقوم به تلك القيادة من أفعال وأدوار في سبيل إعادة بناء الدولة وإنقاذها من فوق حافة 

االنهيار)32(.

على  واإلداريـــة  المؤسساتية  الدولة  قــدرات  تقوية  على  يعتمد  الدولة  بناء  إعــادة   -
تصميم السياسات، وسن األنظمة والقوانين، ووضعها موضع التنفيذ)33(.

7 - منهجية الدراسة

في ضوء تعدد زوايا وعناصر مشكلة البحث، وعلى خلفية األسئلة التي يسعى إلى 
اإلجابة عنها، سوف يستخدم الباحث إطارًا منهجيًا يزاوج بين أكثر من اقتراب وأسلوب 
وذلك  واالقترابات.  المناهج  تلك  من  بكل  الخاصة  المقوالت  ببعض  مستعينًا  منهجي، 

على النحو اآلتي:

أ - اقتراب الدور

تـــراه الــدراســة مــدخــاًل مــالئــمــًا ومــفــيــدًا فــي تــنــاول مــوضــوعــهــا. وهــنــاك اتــجــاهــان في 
تعريف الدور السياسي. االتجاه األول، يعرفه بأنه مجموعه من السلوكيات والقواعد التي 
ترتبط بوضع سياسي معين، ما يعني وجود ثالثة عناصر في تعريف الدور، وهي أن هناك 
الــدور  فيعرف  الثاني،  االتجاه  أمــا  داخله.  يعمل  معين  إطــار  داخــل  فــرد،  به  يقوم  سلوكًا، 

بعبارات ثالث)34(:

شخص  كل  من  المجتمع  مطالب  إلى  التوقعات  هذه  وتشير  الــدور:  توقعات   )1(
يشغل منصبًا عامًا.

تعكس  والــتــي  الـــدور،  بشاغل  الخاصة  األفــكــار  إلــى  وتشير  الـــدور:  توجهات   )2(
يرتضيها  التي  للقواعد  وإدراكـــه  حــولــه،  مــن  وتوقعات  لمطالب  وإدراكـــه  لـــدوره،  إدراكـــه 

المجتمع ضابطًا وناظمًا لحركته.

 William Zartman, Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate )32(
(Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1995), p. 146.

)33( فوكوياما، بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم و اإلدارة في القرن الحادي و العشرين، ص 11.
ــالـــح ربـــيـــع، »الـــــــدور الــســيــاســي لـــأزهـــر من  ــراب الـــــــدور، انـــظـــر: مـــاجـــدة عــلــي صـ ــتــ )34( لـــلـــمـــزيـــد حــــول اقــ
 ،)1990 القاهرة،  جامعة  السياسية،  والعلوم  االقتصاد  كلية  منشورة،  غير  دكــتــوراه  )أطــروحــة   »،1981  -  1952

ص 16 - 23.
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)3( سلوك الدور: وهي األفعال التي يقوم بها الفرد الذي يشغل منصبًا معينًا، حيث 
يتم التركيز على الفعل كما حدث؛ ال كما يجب أن يكون.

الــدور،  ُمَشِكل  هــي:  الـــدور  تصنع  متفاعلة  عناصر  ثالثة  هناك  االتــجــاه  هــذا  ووفــق 
بكيفية  فحسب  الــدور  اقتراب  يهتم  وال  األخير.  به  يقوم  الــذي  الفعل  ثم  الــدور،  وشاغل 
اآلخرين  مع  الفرد  بها  يتعامل  أن  التي يجب  بالكيفية  أيضًا  يهتم  وإنما  لــدوره،  الفرد  أداء 

أثناء تأديته لدوره، ومشاعره نحوهم، وتوقعاته بشأن سلوكهم نحوه.

ب - اقتراب القيادة السياسية

االعتبار  بعين  يأخذ  أنه  إال  السياسية،  القيادة  متغير  على  يركز  أنه  من  الرغم  على 
وتتعدد  بــالــقــيــادة.  المحيطة  والثقافية  واالجــتــمــاعــيــة  واالقــتــصــاديــة  السياسية  الــســيــاقــات 
إلى  ينظر  والــذي  الشخصية،  السمات  مدخل  فهناك  السياسية،  القيادة  دراســة  مداخل 
السياسية.  العملية  في  األكبر  التأثير  صاحبة  وأنها  األلغاز،  كل  مفتاح  أنها  على  القيادة 
الــقــائــد داخـــل مؤسسات  يــركــز عــلــى مــوقــع  الــمــكــانــة )الــمــوقــع(، والــــذي  مــدخــل  وهــنــاك 
الذي  الموقف  البيئي، والذي يركز على  المدخل  ثم  له،  المخولة  النظام، والصالحيات 
والخارجية  الداخلية  البيئة  خصائص  وبين   - القائد  أي   - بينه  ويربط  القيادة،  يواجه 

به)35(. التي تحيط 

ج - االقتراب المؤسسي

ومن  والتغيير.  واالختصاص  التشكيل  حيث  من  المؤسسات  مقاربة  على  يساعد 
بين مقوالت هذا االقتراب)36(:

في  األهــم  العامل  يشكل  واالقتصادية،  واإلداريـــة  السياسية  المؤسسات  بناء   )1(
عملية بناء وإعادة بناء الدولة.

الحقبة  ذات  ــار  إطـ فــي  الــدولــة  داخـــل  للمؤسسات  النسبية  األوزان  تــتــفــاوت   )2(
الزمنية، وتتغير هذه األوزان من حقبة إلى أخرى.

)الجزائر:  واألدوات  االقترابات،  المناهج،  المفاهيم،  السياسي..  التحليل  في  المنهجية  شلبي،  )35( محمد 
بيت الحكمة لإلعالم والنشر، 1996(، ص 222 - 228.

)36( كمال المنوفي، مقدمة في مناهج وطرق البحث في علم السياسة )القاهرة: وكالة المطبوعات، 2006(، 
ص 28 - 31.
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األدوار  وهــذه  يــؤديــه،  دور  منهم  لكل  األعــضــاء،  مــن  عـــددًا  مؤسسة  كــل  تضم   )3(
األدوار.  هذه  كل  بــأداء  مرهوٌن  وكفاءة  بفاعلية  المؤسسة  وتشغيل  بعضًا،  بعضها  ُيكمل 

ويظل دور قائد المؤسسة هو األشد تأثيرًا واألثقل وزنًا.

)4( تتوقف وظيفية المؤسسة - بدرجة كبيرة - على ما تنعم به من تماسك داخلي، 
بمحيطها  تلم  التي  المتغيرات  مــع  التكيف  على  وقـــدرة  والــحــركــة،  الفكر  فــي  واستقالل 

المباشر وغير المباشر.

د - المنهج المقارن

وأوجه  واالختالف،  الشبه  أوجه  إلى  للتعرف  المنهج  ذلك  من  الدراسة  استفادت 
االستمرارية والتغير في ما يتعلق بأدوار قيادات روسية تنتمي إلى حقب تاريخية مختلفة 
في إفشال وبناء الدولة. ذلك أن المنهج المقارن يمكن من معرفة كيف ولماذا حدث ما 

حدث؟. ويتم ذلك كما يرى جون ستيوارت ميل من خالل عدة طرق، أهمها)37(:

في  النتيجة  ذات  إلــى  المؤدية  الظروف  تشابه  أن  بمعنى  الوقوع:  في  )1( الــتــالزم 
أحداث أو ظواهر مختلفة، يجعل منها السبب الرئيسي في ذلك.

مــا فــي ظرف  تــوافــر شــرط  الــوقــوع: تنطلق مــن مبدأ أن عــدم  )2( الــتــالزم فــي عــدم 
غياب  يجعل  مختلفة،  ظـــروف  أو  أحـــداث  فــي  النتيجة  ذات  تحقيق  دون  يــحــول  معين، 

الشرط هو السبب الرئيسي في عدم تحقق النتيجة.

أو  حالتين  في  مشترك  عامل  توافر  أن  أي  الوقوع:  وعــدم  الوقوع  في  )3( الــتــالزم 
أكثر من الحاالت التي تحدث فيها الظاهرة، بينما يغيب عن حالتين أو أكثر من الحاالت 

التي ال تحدث فيها الظاهرة، يجعل هذا العامل هو السبب الرئيسي في ذلك.

المسبب،  بازدياد  تــزداد  النتيجة  بأن  تتمثل  والنتيجة:  السبب  في  التغير  )4( تــالزم 
وتنخفض كلما انخفض المسبب.

 ،)3( ونتيجتان   ،)2(  ،)1( سببان  هناك  كان  إذا  المتقاطعة:  العالقات  )5( طريقة 
وجود  نتوقع  أن  يمكن   ،)3( والنتيجة   )1( السبب  بين  عالقة  إيجاد  استطعنا  فــإذا   ،)4(

عالقة بين السبب )2( والنتيجة )4( وهكذا.

دار  )عّمان:  والتطبيق  النظرية  العلمي:  البحث  وأساليب  مناهج  غنيم،  وعثمان  عليان  مصطفى  )37( ربــحــي 
صفاء للنشر والتوزيع، 2000(، ص 56 - 58.
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هـ - أسلوب تحليل المضمون

ويتم  والمؤسسات،  األفـــراد  سلوك  تحليل  عامة  بصفة  يتيح  وكمي  كيفي  أسلوب 
استكشاف  عبر  والمصورة،  والمكتوبة  الشفوية  المواد  مضامين  تحليل  ذلــك  سبيل  في 
محتوياتها ومعطياتها وبياناتها، وتبويبها في مؤشرات داللية رئيسية وثانوية، مع تصنيفها 
وقياسًا وشكاًل  نوعًا  الداللية  المضامين  معالجة  ثم  فئات جامعة وموحدة ومشتركة،  في 
االقتراحات  تحديد  ثم  النتائج،  فاستخالص  والتفسير،  الفهم  مرحلة  لتعقبها  ومقصدًا، 

والتوصيات للعمل بها آنيًا ومستقبليًا، تنظيرًا وتطبيقًا.

لــبــيــان األطـــروحـــات واألفــكــار  الــمــضــمــون  إلـــى أســلــوب تحليل  الــبــاحــث  وقـــد لــجــأ 
الرئيسية في خطابات بوتين وميدفديف، وبرامجهما االنتخابية، وبياناتهما وتصريحاتهما 

في مختلف المناسبات، واستراتيجيات مستقبل روسيا 2020.

و - أسلوب دراسة الحالة

استندت الدراسة إلى أسلوب دراسة الحالة في التعرف إلى العالقة التي تربط بين 
الرئيس  فترة حكم  الروسية خالل  الحالة  في  الدولة، وذلك  بناء  وإعادة  السياسية  القيادة 
فالديمير بوتين، مع التطرق إلى فترات رئاسية سابقة في حقب مختلفة في تاريخ الدولة 
رئاسة  بمهام  بوتين  خاللها  ُكلف  والتي  ميدفديف  دميتري  رئاسة  فترة  وأيضًا  الروسية، 

الوزراء.

ز - طريقة األساليب اإلجرائية

القيادة  اتــجــاهــات  لفهم  الــســيــاســي)38(  النفس  علم  فــي  المتبعة  الــطــرق  إحــدى  هــي 
على  اعــتــمــادًا  بوتين  شخصية  بالتحليل  الــدراســة  وتــنــاولــت  الــقــرار.  اتــخــاذ  فــي  السياسية 
التاريخية  خلفياتهم  على   - وكيفًا  كما   - للساسة  تحليلها  في  تقوم  التي  الطريقة  تلك 

ــار، قـــام الــبــاحــث بــالــرجــوع إلـــى مــجــمــوعــة مــن كــتــب عــلــم الــنــفــس الــســيــاســي لــلــتــعــّرف إلــى  ــ ــي هـــذا اإلطـ ــ )38( فـ
السيد  انظر: محمد  الكتب،  تلك  تطبيقها. ومن  وكيفية  السياسيين  القادة  تحليل  في  المستخَدمة  واألساليب  الطرق 
أبو النيل، علم النفس السياسي عربيًا وعالميًا )القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، 2008(، ودافيد سيرز ]وآخرون[، 
للترجمة،  القومي  المركز  )القاهرة:  ]وآخــرون[  ربيع وهبه  ترجمة  األول،  الجزء  السياسي:  النفس  في علم  المرجع 
 Martha Cottam [et al.], Introduction to Political Psychology (London: بـــ:  االسترشاد  تــّم  أيضًا   .)2010
 Psychology Press, 2009); Rose McDermott, Political Psychology in International Relations: Analytical
 Perspectives on Politics (New York: University of Michigan Press, 2004), and Jerrold M. Post, ed., The
 Psychological Assessment of Political Leaders: With Profiles of Saddam Hussein and Bill Clinton (New
York: University of Michigan Press, 2005).
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أو  لفظية  مـــادة  وأي  وكتاباتهم  معهم  تــجــرى  الــتــي  والــمــقــابــالت  وأحــاديــثــهــم  وهــوايــاتــهــم 
مكتوبة عنهم.

الـــدول  بــعــض ســفــراء كــومــنــولــث  الــلــقــاءات مــع  الــبــاحــث مجموعة مــن  كــمــا أجـــرى 
لتلك  الرسمية  النظر  وجهات  إلــى   - قــرب  عن   - للتعرف  وذلــك  القاهرة؛  في  المستقلة 
الدول حول روسيا في عهد بوتين، وهل نجح في بناء عالقات إقليمية قائمة على التعاون 

والشراكة أم على السيطرة وفرض النفوذ؟
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القسم األول

 العالقة بين القيادة السياسية
وإعادة بناء الدولة: إطار نظري
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لفصل األول
ا

التعريف بمفهوم القيادة السياسية

تمثل القيادة السياسية عنصرًا بالغ األهمية في حقل النظم السياسية، بل هي عصب 
ومحور تفاعالت النظام السياسي. كما تكتسب القيادة السياسية أهمية خاصة في الدول 
على  هناك  الحكم  أنظمة  دأبت  إذ  داخلها.  في  القيادات  دور  محورية  إلى  بالنظر  النامية 
إعالء دور الشخص مقابل إضعاف دور المؤسسات، مما أضفى بعدًا شخصيًا طاغيًا على 
والسياسات  اإلنمائية  السياسة  بين  الوصل  حلقة  القيادة  تشكل  كذلك  السياسية،  العملية 

المحلية واإلقليمية والخارجية)1(.

الــحــيــاة، وكذلك  الــعــام ظــاهــرة مــوجــودة فــي شتى مــجــاالت  الــقــيــادة فــي إطــارهــا  إن 
القيادة في إطارها السياسي، فهي ظاهرة موجودة في كل المجتمعات وعلى مر العصور 
النظر  بغض  وذلك  الحديثة،  الدولة  عصر  إلى  وصوالً  القبيلة  عصر  من  بدءًا  واختالفها، 
تــأثــيــرهــا في  الــقــيــادة. ونــظــرًا إلـــى  الــتــي كــانــت تتخذها هـــذه  عــن االخــتــالف فــي األشــكــال 
المجتمعات وفى مصير الشعوب، فهي ظاهرة تستحق الدراسة واالهتمام، وال سيما بعد 

أن أصبحت تستأثر بحيز مهم في ميادين الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

السياسية،  الــقــيــادة  مفهوم  جـــذور  وتمحيص  بــيــان  إلــى  الفصل  هــذا  ويــهــدف  هـــذا، 
ومناهج ونظريات دراستها، وتحديد المقصود بها، وأنماطها وصعوبات تحليلها.

البشير  حكم  لفترة  دراســة  الــســودان:  جنوب  ومشكلة  السودانية  السياسية  »القيادة  الحسيني،  سمير  )1( هــبــة 
 ،)2010 القاهرة،  جامعة  السياسية،  والعلوم  االقتصاد  كلية  منشورة،  غير  ماجستير  )رسالة   »،2005  -  1989 من 

ص 12 - 16.
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أوالً: جذور مفهوم القيادة السياسية
ترجع بداية استعمال مصطلح القيادة السياسية إلى الزعيم أو الملك، وهي المفاهيم 
التي كانت مستخدمة للتمييز بين الحاكم وبقية أفراد المجتمع. ويوضح قاموس أكسفورد 
بداية عام 1300م. لكن  اإلنكليزية كان مع  اللغة  في  »القائد«  أن ظهور كلمة  اإلنكليزي 

في جميع األحوال، لم يظهر مصطلح القيادة بشكل واضح إال في عام 1800م)2(.

بدأ الفالسفة يهتمون بدراسة ظاهرة القيادة قبل أن يتجه علماء النفس إلى االهتمام 
الحكومة  عــن  حديثه  فــي  أفــالطــون  هــو  المعنى  بهذا  القيادة  مفهوم  صــاغ  مــن  وأول  بها. 
حارس   - الحاكم  و»الفيلسوف  والــمــعــرفــة«)3(  »العقل  سمو  على  القائمة  األيديولوجية 
جمهورية  تعتبر  إذ  والــحــكــمــة)4(،  العقل  وهــي  النزعات  أسمى  فيه  تتوافر  الــذي  الــدولــة« 
محل  القيادة  فكرة  كانت  ولطالما  والــقــيــادة.  السلطة  حــول  عميق  بحث  بمثابة  أفــالطــون 
أفكار  طــرح  في  ومقاالتهم  كتبهم  عبر  والشعراء  الكّتاب  اجتهد  حيث  ودراســـة،  اهتمام 
ونــصــائــح حـــول أفــضــل الــطــرق لــلــوصــول إلـــى مــرتــبــة الــقــائــد الــنــاجــح. فــفــي أوروبـــــا نجد 
يقود ويحكم وتصير  أن  له  الذي  األمير  يتحدث عن  األمير  الذي وضع كتاب  مكيافيللي 
إرادته قانونًا يضبط اآلخرين دون أن يتقيد به. وكذلك ما ذهب إليه هيغل في حديثه عن 
من  يستطيع  فــرد؛  شخص  فــي  تجسدت  التي  العالمية  اإلرادة  باعتباره  السياسي  البطل 

خالل تعامله مع الجماعة أن يحقق الوظيفة الحضارية)5(.

الـــســـابـــع عــشــر والـــثـــامـــن عــشــر مـــع ظــهــور  الــقــرنــيــن  فـــي  تـــطـــور كــبــيــر  وقــــد حــــدث 
إلــى  الطبيعية  الــحــالــة  مــن  اإلنــســان  بموجبها  ينتقل  الــتــي  االجــتــمــاعــي  الــعــقــد  نــظــريــات 
تــومــاس هــوبــز، وجــون لــوك، وجــان جــاك روســو  الــمــدنــيــة. ونــجــد فــي كــتــابــات  الــحــالــة 
الرغم  على  األفراد،  وحقوق  الحكام،  واجباِت  شرحهم  حيث  من  لها،  تفسير  أفضل 
لشؤون  معالجتها  في   - النظريات  وهــذه  خاصة.  نظر  بوجهة  منهم  كل  احتفاظ  من 
إلــى  نــظــرًا  الــمــجــتــمــع،  فــي  الــســيــاســيــة  الــقــيــادة  تــنــاقــش مــســألــة  إنــمــا   - الــحــكــام واألفــــراد 

«Leadership,» Oxford Dictionary, <http://oxforddictionaries.com/definition/English/leader  )2(
ship?q=leadership>.
)3( جالل عبد الله معوض، »عالقة القيادة بالظاهرة اإلنمائية: دراسة في المنطقة العربية،« )أطروحة دكتوراه 

غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1985(، ص 31.
)4( حورية مجاهد، الفكر السياسي من أفالطون إلى محمد عبده )القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، 1999(، 

ص 52.
)5( معوض، المصدر نفسه، ص 53.
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الشعوب  مصير  أن  وخاصة  المجتمع،  في  األولــى  تعتبر  التي  الشخصية  هــذه  أهمية 
والقادة)6(. الحكام  بمواقف  يتأثر 

الــظــاهــرة. فعندما يناقش  لــتــنــاول هـــذه  أيــضــًا  الــعــرب  مــفــكــري  انــبــرى عـــدد مــن  وقـــد 
بنظره  ليست  التي  السياسية  القيادة  يتحدث عن  اإلســالم،  في  الخالفة  قضية  خلدون  ابن 
تحقيق  بغية  االجتماعي  التنظيم  شــؤون  من  شــأن  بــاألحــرى،  هي  بل  اإليــمــان،  عقائد  من 

المصلحة العامة)7(.

المدينة  أهــل  آراء  كتابه  في  والــدولــة  االجتماعي  العقد  مسألة  الفارابي  ناقش  وقــد 
الفاضلة قبل علماء الغرب بعصور. ويعتبر هذا الكتاب نموذجًا في دراسة أحوال الدولة 

ورئيسها، الذي هو بمثابة القلب بالنسبة إلى الجسد كما يشبهه الفارابي)8(.

ثانيًا: مداخل ونظريات دراسة القيادة
في  وعضوي  فعال  دور  السياسي  النظام  متغيرات  أحــد  بوصفها  السياسية  للقيادة 
صياغة وتنفيذ كل من السياسات العامة على الصعيد الداخلي والصعيد الخارجي. وهي 
من خالل هذا الدور تقوم بعملية متشابكة تتداخل فيها عناصر عديدة من تخطيط وتنفيذ 
ورقابة، عاكسة بذلك طموحات وآمال مجتمعها، ساعية إلى حل القضايا والمشاكل التي 
المراد  المستقبل  إلى  بالماضي وصواًل  الحاضر  تواجهه، وهي في كل ذلك تحاول ربط 

تحقيقه.

الظاهرة  تلك  لتفسير  متنوعة  مـــدارس  أمــام  أنفسنا  نجد  ذكـــره،  سبق  لما  وكنتيجة 
وتحليلها من أجل الوصول إلى تعريف محدد واضح المعالم لها. ولم تقف الصعوبات 
بشكل  المتسع  الوظيفية  حركتها  حيز  وكذلك  القيادة،  ظاهرة  وتكوين  تعقيد  عن  الناشئة 

أفقي ورأسي، عائقًا أمام دراسة علماء االجتماع السياسي لها)9(.

الشبكة  )بيروت:  البريطاني  االنتداب  السياسية في فلسطين في عهد  القيادة  مفهوم  )6( سناء محمد حمودي، 
العربية لأبحاث والنشر، 2008(، ص 20 - 22.

)7( أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق حامد أحمد الطاهر )القاهرة: دار 
الفجر للتراث، 2005(، ص 236 - 266.

 ،)1986 الــمــشــرق،  دار  )بـــيـــروت:  الــفــاضــلــة  الــمــديــنــة  أهــل  آراء  الــفــارابــي،  محمد  بــن  محمد  نــصــر  ــو  ــ )8( أب
ص 120.

)9( خليفة علي البكوش، »المتغير القيادي في مصر والصراع العربي اإلسرائيلي، 1955 - 1979،« )رسالة 
ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1986(، ص 2 - 5.
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1 - منظورات دراسة القيادة

القول  ويمكن  بها،  اهتمت  التي  العلوم  بتعدد  وفهمها  القيادة  دراسة  طرق  تعددت 
ما  في  التداخل  االعتبار  بعين  األخــذ  مع  القيادة،  من  لالقتراب  منظورات  أربعة  بوجود 

بينها، هي)10(:

أ - المنظور النفسي: يرتبط هذا المنظور بعلم النفس. ويركز على التفاعل والعالقة 
بين الشخصية والبيئة، وأهمية دور األتباع، وأهمية الموقف في العالقة القيادية. والقيادة 
التخصص ضمن  أنواع  من  نوع  فهي  الجماعة،  أساسًا هي مجرد وظيفة من وظائف  هنا 
الجماعة، وهي بهذا شكل من أشكال التمييز الوظيفي. وقد اهتم هارولد السويل وإريك 
القائد  أن  السويل  فاعتبر  السياسية.  القيادة  في  الشخصية  العوامل  أثر  بدراسة  أريكسون 
أريكسون  يصور  بينما  عــامــة،  قضايا  إلــى  الشخصية  مشاكله  يحول  إنــســان  هــو  السياسي 
تغيير  أو  تحويل  طريق  عــن  الشخصية  لمشكالته  الحل  يجد  كشخص  السياسي  القائد 

وضع اجتماعي كبير.

ممارسة  زاوية  بالقيادة من  المنظور  يهتم أصحاب هذا  االجتماعي:  المنظور   - ب 
القوة )القدرة(، أو التأثير)النفوذ( في التجمعات اإلنسانية. وتشمل ممارسة القدرة ثالث 
وظائف هي: تحديد أهداف المجتمع وأغراضه وغاياته، وإيجاد الهياكل الالزمة لتحقيق 
من  القيادة  في  كتب  من  أبــرز  ومــن  وصيانتها.  الهياكل  تلك  على  والمحافظة  األهـــداف، 
هذا المنظور ماكس فيبر وروبرت ميتشلز. فبينما اهتم فيبر بالسلطة، اهتم ميتشلز بأسباب 

ظهور القيادة، وسيكولوجية القيادة.

ومهاراتها  وأنماطها  القيادة  بمفاهيم  المنظور  هــذا  يهتم  التنظيمي:  المنظور   - ج 
كانت  ســـواء  التنظيمات،  أنـــواع  جميع  وفــي  منظم  ســيــاق  فــي  وتنميتها  تطويرها  وطـــرق 

صناعية أو تجارية أو عسكرية أو تعليمية أو سياسية أو غير ذلك.

د - المنظور السياسي: يهتم هذا المنظور بالسلطة التنفيذية في نظم الحكم المختلفة 
المجتمعية،  والتنظيمات  السلطات األخرى،  الداخلي، وعالقاتها مع  من حيث تشكيلها 
مع  والمؤسسية.  والــشــرعــيــة،  الــقــدرة،  الــقــوة:  بــمــصــادر  يهتم  كما  السياسية،  واألحــــزاب 

)10( إســــــراء عــمــران عــبــد الــكــافــي، »دور الــقــيــادة فــي اإلصــــالح الــســيــاســي: دراســــة فــي الــعــالقــة مــا بــيــن الفكر 
والعلوم  االقتصاد  كلية  منشورة،  غير  ماجستير  )رسالة  العزيز،«  عبد  ابن  عمر  نموذج  على  التطبيق  مع  والممارسة 

السياسية، 2009(، ص 22 - 25.
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معتقداته  عن  النظر  بغض  مجتمع  أي  في  السياسية  للقيادة  القصوى  بالضرورة  اإليمان 
السياسية)11(.

2 - نظريات دراسة القيادة

تفسير  تــحــاول  الــتــي  النظريات  كــذلــك  تــعــددت  الــقــيــادة،  ــة  دراسـ تــعــددت طــرق  كما 
السلوكية،  النظرية  العظيم،  الــرجــل  نظرية  نــجــد:  المثال  سبيل  فعلى  الــقــيــاديــة.  الــظــاهــرة 
النظرية التحويلية، النظرية الموقفية، نظرية السمات، النظرية التفاعلية، النظرية الوظيفية، 

النظرية اإللهامية، وغيرها)12(، وفي ما يأتي رصد ألهم هذه النظريات:

أ - نظرية العبقرية

النظرية  هذه  أصحاب  ويعتقد  الفائقة.  العقلية  بالقدرة  ترومان  عنها  عبر  كما  وهي 
األول  المحرك  هــي  الطبيعة  لهم  وهبتها  والــتــي  الــقــادة  بها  يتميز  التي  الــخــارقــة  الــقــوة  أن 
واألساسي إلحداث تغيير ثقافي وسياسي مستهدف. ومن بين العلماء الذين يؤيدون هذه 
النظرية ماكس فيبر، حيث يرى أن القائد العبقري - الكاريزمي - منح قوة خاصة تجعله 
يؤدي دورًا رئيسيًا في إحداث تغييرات هيكلية في مجتمعه، وتكون هذه القدرة مصحوبة 
الله، ولذلك  القائد قدرات وإمكانات خاصة من عند  لهذا  بأن  أتباعه  لدى  ثابت  باعتقاد 
القائد عقلية ثورية  النظرية على أن  بالعبقرية واإلعجاز. كما تركز هذه  اتسمت سلوكياته 
ملهمة تحل الخالفات، وتحسم المنازعات، وتقضي على الصراعات على أساس اإللهام 
والوحي والعبقرية الخاصة بذلك القائد. وإذا ما اختفى القائد عن المسرح السياسي، فإن 

مشكلة كبيرة تتعلق بالخالفة تظهر، وعادة ما تكون النماذج الممكنة للحل هي)13(:

)بيروت:  والديمقراطية  العربية..  السياسية  القيادة  في  الخليفي   - النبوي  النمط  الخضرا،  محمد  )11( بشير 
مركز دراسات الوحدة العربية، 2005(، ص 82 - 88.

وموقعها  العربية  اإلدارة  في  القيادة  نصير،  نعيم  انظر:  وغيرها،  النظريات  تلك  عن  التفاصيل  من  )12( لمزيد 
من النظريات المعاصرة والتراث العربي اإلسالمي )عّمان: منشورات المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، جامعة الدول 
العربية، 1987(، ص 19 - 80؛ سمير بن محمد عبد الوهاب السيد، »دور القيادة في التنمية المحلية: دراسة مقارنة 
العربية،« )أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة  التطبيق على جمهورية مصر  مع 
القاهرة، 1993(، ص 40 - 43؛ مبارك مبارك أحمد، »التغير في القيادة السياسية والتحول الديمقراطي في النظم 
القاهرة،  السياسية، جامعة  والعلوم  االقتصاد  كلية  منشورة،  غير  ماجستير  التسعينات،« )رسالة  في  العربية  السياسية 
 »،1979  -  1955 اإلسرائيلي،  العربي  والــصــراع  مصر  في  القيادي  »المتغير  البكوش،  24؛   -  23 ص   ،)2006
وعبد   ،40  -  30 ص  البريطاني،  االنــتــداب  عهد  في  فلسطين  في  السياسية  القيادة  مفهوم  حــمــودي،  14؛   -  6 ص 

الكافي، المصدر نفسه، ص 23 - 25.
)13( البكوش، المصدر نفسه، ص 41 - 49.
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البحث عن قائد ملهم جديد.

تعيين القائد األصلي للخلف الذي يخلفه واالعتراف به من قبل أتباعه.

االعتقاد بأن صفات الموهبة والعبقرية والذكاء صفات وراثية يمكن أن تورث.

وأحيانًا يطلق على تلك النظرية الرجل العظيم. وقد غاب هذا االتجاه عن الساحة 
لصعوبة إجراء الدراسات التي تتحقق منه بصورة علمية)14(.

ب - نظرية السمات

القيادة يعود إلى تمتعه  النظرية أن ظهور شخص ما كقائد واستمراره في  ترى هذه 
أن  النظرية  هــذه  وتفترض  يقودهم.  أن  يقبلون  اآلخرين  تجعل  معينة،  شخصية  بصفات 
كما  قــائــدًا.  يصير  أن  القيادة  صفات  يملك  ال  لشخص  يمكن  ال  وأنــه  قــائــدًا،  يولد  القائد 
تفترض أن السمات األساسية المطلوبة للقيادة عامة ومشتركة لكل المواقف، وأن هناك 

خمسة أنواع لسمات القيادة هي:

- السمات الجسمية: كالصحة، والطول، والنشاط.

- السمات العقلية المعرفية: الذكاء، والثقافة، والقيم، واستشراف المستقبل.

- السمات االجتماعية: تتمثل بالتعامل وكسب اآلخرين، وحسن االتصال، وخلق 
روح معنوية في الجماعة.

- السمات االنفعالية: ضبط النفس، وقوة اإلرادة، والثبات االنفعالي.

- السمات العامة: التواضع، والقدرة على التجديد)15(.

وبالرغم من كون سمات القيادة عامة ومشتركة ومهمة لكل قائد، إال أنها غير كافية 
المجتمعية.  وبالتفاعالت  الموقفية  بالمالبسات  تتأثر  فالسمات  كفئًا)16(.  القائد  ليصير 

وبذلك يكون من المهم الحديث عن النظرية الموقفية والتفاعلية.

)14( محمود السيد أبو النيل، علم النفس السياسي عربيًا وعالميًا )القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، 2008(، 
ص 358.

لإلبداع  المصري  الملتقى  )اإلســكــنــدريــة:  متغير  عالم  في  النسائية  القيادة  عثمان،  علي  محمد  )15( فــاطــمــة 
والتنمية، 1998(، ص 84 - 86.

 Afsaneh Nahavandi, The Art and Science of Leadership (New Jersey: Prentice Hall, Upper )16(
Sassle River, 2000), p. 41.
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ج - النظرية الموقفية

لكل  والتنظيمية  االجتماعية  واألحــوال  الظروف  اختالف  على  النظرية  هذه  تشدد 
معين  موقف  في  قائدًا  يكون  أن  يمكن  ما  جماعة  في  شخص  أي  وأن  بشرية،  مجموعة 
أو ظرف معين. ويعرف الموقف هنا بأنه: »منظومة القيم واالتجاهات التي يتعامل معها 
يعود  التي  األنشطة  من  العديد  تتضمن  التي  القيادة  بعملية  القيام  أثناء  الجماعة  أو  الفرد 
هذه  فإن  وبذلك  واالتــجــاهــات«)17(.  القيم  تلك  إلى  أنشطتها  وتقييم  وتنفيذها  تخطيطها 

النظرية تفترض أن القادة يصنعون وال يولدون قادة.

القائد  شخص  في  تواجدها  يجب  التي  الذاتية  الــشــروط  بعض  تضع  النظرية  هــذه 
الموضوعي  الــظــرف  يــتــزاوج  فحين  وخبرته.  وثقافته  وقــدراتــه  الشخصي  اســتــعــداده  مثل 
وقت  بــرز  الــذي  القائد  بــأن  تقول  النظرية  هــذه  أن  كما  الــقــائــد)18(.  يبرز  الذاتي  الشرط  مع 
فهي  هنا  ومــن  السلم.  وقــت  المجتمع  لقيادة  يصلح  ال  وغيرها  الــحــروب  مثل  األزمـــات 
تشّدد على الظرف الموقفي )الوقتي( الذي يكون له الدور األساسي والرئيسي في بروز 
وقت  في  إليه  حاجة  في  يكون  قد  الــذي  المجتمع  يد  في  أداة  سوى  ليس  فالقائد  القائد. 
معين؛ فيعده بالتأييد والدعم حتى يخرج المجتمع من أزمته، وسرعان ما ينفض من حوله 

باحثًا عن رجل آخر يحقق له أهداف المرحلة الثانية.

د - النظرية التفاعلية

الفرد  لشخصية  محصلة  هي  القيادة  فــإن  النظرية،  هــذه  أصحاب  نظر  لوجهة  وفقًا 
وتفاعلها الحركي والديناميكي مع المنظومة االجتماعية. فال يكفي التركيز على السمات 
أو الموقف، بل على خصائص الجماعات البشرية وآلياتها في تحقيق أهدافها، من خالل 
لعالقات  الثابت  والهيكل  الجماعة،  ضمن  التفاعل  ونظام  الجماعة،  أدوار  في  التمييز 
واحدًة  القيادة  وتصبح  والهيكل.  باألهداف  المرتبطة  نسبيًا  الثابتة  والتوقعات  الجماعة، 
وإدراكية  عاطفية  عالقات  من  تفرضه  ما  مع  الجماعة  تفرزها  التي  المختلفة  األدوار  من 
التالية:  األبــعــاد  على  ترتكز  اجتماعي  تفاعل  عملية  الــقــيــادة  تعد  وبــذلــك  وتــقــيــيــمــيــة)19(. 

السمات+عناصر الموقف+خصائص المراد قيادته.

)17( الخضرا، النمط النبوي - الخليفي في القيادة السياسية العربية.. والديمقراطية، ص 89.
)18( نيفين حليم، »ظاهرة الزعامة الكاريزمية في إفريقيا بعد االستقالل: تطبيق على تنزانيا،« )رسالة ماجستير 

غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1986(، ص 16.
)19( الخضرا، المصدر نفسه، ص 9.
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هـ - النظرية التنفيذية

يده  في  السلطات  تكون  حيث  اإلنجاز،  على  القائد  قدرة  على  النظرية  هذه  ترتكز 
به  يتحلى  وما  نفسه  في  وثقته  بقدرته  وإيمانها  والدعم،  التأييد  على  العتماده  سواه  دون 
من مهارات سياسية، ومدى قدرته على االتصال بمجموعات من األفراد ذوي خلفيات 
متعددة، تدعم موقفه وتشد من أزره بشكل صحيح، وفي الوقت الصحيح، وفي المكان 
القائد، وعمله، وممارسته،  النظرية على وثوق العالقة بين فكر  الصحيح. كما تركز هذه 

وتحقيق التطابق بينهما في إطار متكامل)20(.

و - مدخل الوظيفة أو السلوك

ممارسة  على  تنطوي  وظيفة  أنها  على  القيادة  إلى  السلوك  أو  الوظيفة  مدخل  ينظر 
المادية  والــمــوارد  القوى  جميع  استخدام  إلــى  يهدف  ديناميكيًا  فنًا  باعتباره  اإلدارة،  فن 
إلى  وتوجيهها  التنظيمية،  المستويات  جميع  نطاق  في  استخدام  أفضل  المتاحة  والبشرية 
اإلطار؛  هذا  وفي  لها.  تدعيمًا  أو  العامة  للسياسة  تحقيقًا  معينة  وأهــداف  أغــراض  تحقيق 
يتعاونون،  وجعلهم  الناس  في  للتأثير  شخص  يمارسه  الذي  »النشاط  بأنها  القيادة  تعرف 
»أعــمــال  بأنها  أيــضــًا  الــقــيــادة  تــعــرف  كما  تحقيقها«.  فــي  يــرغــبــون  الــتــي  األهــــداف  لتحقيق 
أفــراد  لتمكين  )الــقــائــد(،  الشخص  يــؤديــهــا  الــتــي  والــرقــابــة  والــتــوجــيــه  والتنظيم  التخطيط 

المجموعة من العمل معًا بأكبر قدر من الكفاءة لتحقيق األهداف المتفق عليها«)21(.

ز - مدخل التأثير والنفوذ

اآلخرين  نشاط  توجيه  أنها  على  القيادة  إلــى  والنفوذ  التأثير  مدخل  أصحاب  ينظر 
التي  »القدرة  بأنها:  القيادة  تعرف  لذلك  والنفوذ عليهم. ووفقًا  التأثير  من خالل ممارسة 
كسب  معها  يتسنى  معينة  بطريقة  وتوجيههم  اآلخرين،  في  التأثير  في  شخص  بها  يستأثر 
طاعتهم واحترامهم وشحذ هممهم، وخلق التعاون بينهم في سبيل تحقيق هدف بذاته«. 
في حين ينظر آخرون إلى القيادة على أنها »تلك العملية التي يوجه ويؤثر فيها الشخص 
ابتكاراته  على أفكار ومشاعر وسلوك اآلخرين، من خالل أعماله أو كتبه أو رسوماته أو 
المباشرة  غير  بالقيادة  هنا  القيادة  أو من خالل االتصال الشخصي، وجها لوجه«. وتعرف 

)20( البكوش، »المتغير القيادي في مصر والصراع العربي اإلسرائيلي، 1955 - 1979،« ص 41 - 49.
العربية،«  مصر  جمهورية  على  التطبيق  مــع  مقارنة  دراســـة  المحلية:  التنمية  فــي  الــقــيــادة  »دور  )21( الــســيــد، 

ص 34 - 35.
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أو القيادة الذهنية أو العقلية؛ وتشمل العلماء والفنانين والكّتاب الذين تؤثر أفكارهم في 
اآلخرين)22(.

ح - نظرية التحليل النفسي والقيادة

الــقــائــد، وتعطي  لــفــظ  مــن  بـــداًل  الــمــركــزي  الــشــخــص  مــفــهــوم  الــنــظــريــة  تستخدم هـــذه 
إثارة  إلى  به  االنفعالية  العالقات  تؤدي  الذي  »الشخص  بأنه:  المركزي  للشخص  تعريفًا 
التي  األدوار  وتتميز  الجماعة«.  أفــراد  نفوس  في  الجماعات  بتكوين  الخاصة  العمليات 
أساسه  لتوحد  موضوعًا  اعتباره  إما  وهي:  خصائص  بثالث  المركزي  الشخص  بها  يقوم 
وحاجاتهم  الجماعة  أعضاء  دوافع  إلشباع  موضوعًا  اعتباره  أو  منه،  خوفهم  أو  له  حبهم 

المختلفة، أو باعتباره أخيرًا سندًا ألفراد الجماعة في أي وقت خاصة وقت الشدة)23(.

قبل  والتأييد من  القائد والجماهير من خالل اإلعجاب  الشخص  بين  العالقة  وتتم 
الود  مشاعر  من  مزيجًا  النهاية  في  لتكون  القائد،  جانب  من  والرعاية  والعطف  الجماهير 
وعليه  الجماهير.  عن  رضاه  وعدم  القائد  غضب  من  والرهبة  الخوف  ومشاعر  والحب، 
الرسمي  الشكل  إلــى  باإلضافة  شخصية،  عالقة  والجماهير  القائد  بين  ما  العالقة  تكون 

الذي يحكمها)24(.

ط - النظرية الحتمية

قد  المرء  أن  ميشيل  وروبــرت  غاردنر  و.  بينهم جون  ومن  االتجاه  هذا  أنصار  يرى 
إذ  قائد،  دون  من  مجتمع  تصور  يستطيع  ال  لكنه  القائد،  أهمية  على  التركيز  بعدم  يقبل 
لهم  يكون  أن  يفضلون  الــنــاس  مــن  كثيرًا  أن  منها  عــدة،  مشكالت  التصور  هــذا  تعترض 
قائد، ومن ناحية ثانية فإن الشعب، سواء أراد أن يكون له قائد أم ال، تحتم عليه الظروف 
الــتــي ال تستطيع  األهــــداف واألعـــمـــال  بتحقيق  يــقــومــوا  كــي  الــقــادة  إلـــى وجـــود  والــحــاجــة 
وبحاجة  بطبعها المبالية،  الجماهير  أن  إلى  إضافة  بنفسها)25(.  إنجازها  الشعب  مجموعة 
بالقضايا  كثيرًا  يهتم  وال  الكفاءة،  تنقصه  عام  بشكل  الشعب  أن  إلى  نظرًا  يقودها  من  إلى 
أن  أي مجموعة  الصعب على  من  أنه  إلى  إضافة  بطيئة.  تحركاته  تكون  ولهذا  السياسية، 

)22( المصدر نفسه، ص 35 - 36.
)23( أبو النيل، علم النفس السياسي عربيًا وعالميًا، ص 358 - 360.

)24( حليم، »ظاهرة الزعامة الكاريزمية في إفريقيا بعد االستقالل: تطبيق على تنزانيا،« ص 12.
)25( حمودي، مفهوم القيادة السياسية في فلسطين في عهد االنتداب البريطاني، ص 25 - 30.
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تقوم بالتحرك إال من خالل فرد واحد، إذ لو تكلم الجميع مرة واحدة، فلن يتمكن أحد 
أكثر  تكون  وأن  موحدة  كمجموعة  تتحرك  أن  المجموعة  أرادت  إذا  لهذا  االستماع،  من 

تنظيمًا، فمن الضروري أن يقوم فرد واحد بتمثيلها)26(.

من خالل العرض السابق لمداخل ونظريات القيادة، هناك عدة نقاط هامة البد من 
اإلشارة إليها)27(:

أغــفــلــت هـــذه الــنــظــريــات مــبــدأ الــســبــبــيــة الــــذي يــقــوم عــلــى الــتــفــاعــل بــيــن الــمــتــغــيــرات 
االجتماعية  المنظمات  أشكال  أن  تؤكد  التي  للحقيقة  تجاهلها  جانب  إلــى  المتشابكة، 
العامل  منها  معقدة،  عــوامــل  بين  التفاعل  على  دائــمــًا  تتوقف  المختلفة  األحـــداث  ونــوع 
أنواع األنشطة االجتماعية واالقتصادية  تغيير في  الجغرافي والطبيعي ودوره في إحداث 

والسياسية وضرورة ظهور قيادة توجه هذه األنشطة نحو المستهدف.

التاريخ اإلنساني  النظريات وكأنها قائمة على أساس مؤداه تحييد تراكم  تبدو تلك 
أن  مع  والجماهير،  القائد  بين  التفاعلية  العالقة  نسج  في  دور  له  يكون  أن  دون  وعزله، 
- دور  كثيرة  - عبر عصور  له  اإلنساني كان  فالتاريخ  أثبتت عكس ذلك.  التاريخ  حقائق 

في تحديد نوع ونمط العالقة بين القائد والجماهير.

تفسيرها  في  االختبار  وعوامل  اإلنسانية  األهــداف  أهمية  من  المداخل  هذه  قللت 
لتفسيرات  ومجرياتها  األحــداث  إخضاع  تنفي  اإلنسانية  األهــداف  إن  إذ  القيادة.  لظاهرة 
محددة واتجاهات مرسومة، ذلك أن اإلطار الثقافي يعتبر عامالً رئيسيًا في تفسير ظاهرة 
القيادة، بحيث يتعذر تفسيرها مع تجاهل ذلك اإلطار الذي يحدد كيفية قبول القيادة من 
ن المجتمع، ولذلك فإن العامل الجغرافي، والعامل  قبل الجماعة أو الجماعات التي ُتَكوِّ
جهة،  من  القيادة  نمط  تشكيل  في  األهمية  بالغ  دورًا  تلعب  الثقافي،  والعامل  التاريخي، 
فإن  آخــر  بمعنى  أخـــرى.  جهة  مــن  القيادة  هــذه  ودور  لوظيفة  الجماعة  وفهم  وعــي  وفــي 
والجماعة،  القائد  بين  التفاعلية  التبادلية  العالقة  إطــار  تحدد  التي  هي  السابقة  العوامل 

وكذلك هي التي تبرز خصوصية مجتمع ما من المجتمعات اإلنسانية.

ذلك  في  والسبب  أخــرى،  إلى  حالة  من  واضحًا  اختالفًا  السياسية  القيادة  تختلف 
هذه  وأبـــرز  آخــر،  ونــمــوذج  قــيــادي  نــمــوذج  بين  تميز  التي  العناصر  مــن  بمجموعة  تأثرها 

)26( المصدر نفسه، ص 17.
)27( البكوش، »المتغير القيادي في مصر والصراع العربي اإلسرائيلي، 1955 - 1979،« ص 15 - 16.
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العناصر عنصر النشأة، فالقيادة السياسية تعبر في نشأتها عن تفاعل عدة عوامل شخصية 
يتميز من  القائد وتجعله  - في سلوك  - بشكل حاسم  تؤثر  وثقافية  وتاريخية  واجتماعية 

غيره من القادة)28(.

السمات  عن  أما  للقائد،  والسلوكية  النفسية  بالسمات  تتمثل  الشخصية  فالعوامل 
فالسلوك  بــالــقــائــد.  الــخــاصــة  والــتــصــورات  ــات  ــ واإلدراكــ الــعــقــائــد  مجموعة  فــهــي  النفسية 
اإلنساني هو نتاج الطريقة التي يدرك بها اإلنسان هذا الواقع. فاإلنسان يواجه بيئة شديدة 
بيئة ذاتية  البيئة، أي خلق  التعقيد تضطره إلى خلق أدوات ذاتية تساعده على تفسير تلك 

تمكنه من فهم البيئة الواقعية والتصرف إزاءها)29(.

أي  السياسي.  للقائد  الشخصية  الخصائص  فــي  فتتمثل  السلوكية  السمات  أمــا 
الــمــعــرفــي والــعــاطــفــي والــســلــوكــي مــن قبيل  بــالــتــكــويــن  الــمــرتــبــطــة  الــخــصــائــص  مــجــمــوعــة 
وتتأثر  ضيقه،  أو  األفـــق  وســعــة  عــدمــهــا،  أو  االبــتــكــاريــة  والــقــدرة  الــخــضــوع  أو  السيطرة 
كما   - األسري  المستوى  على  خاصة   - االجتماعية  التنشئة  بعملية  السمات  هذه  كل 
االجتماعية،  الــعــوامــل  إلــى  وبالنسبة  للقائد.  والمهنية  التعليمية  بالخلفية  أيــضــًا  تتأثر 
عاناها  التي  واألزمـــات  الــقــائــد،  فيه  نشأ  الــذي  االجتماعي  السياق  بطبيعة  تتعلق  فهي 
هذا  بها  مر  التي  التاريخية  الخبرات  عن  والثقافية  التاريخية  العوامل  وتعبر  المجتمع. 

المجتمع)30(.

السلطة.  إلــى  الــوصــول  أســلــوب  السياسية وهــو  الــقــيــادة  فــي  يــؤثــر  آخــر  هــنــاك عنصر 
فــي ممارسة  بــصــورة واضــحــة  آخـــر، ويــؤثــر  إلــى  نــظــام سياسي  مــن  ويتنوع هــذا األســلــوب 

السلطة، وقدرتها على التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية.

الكثير من النظريات تناولت مدى تأثير السمات الشخصية للقائد على كونه قائدًا، 
ومدى تأثير السياق المحيط به بجميع مكوناته، خاصة الثقافي)31(. وما يمثله من معوقات 

أو مسهالت في قيام القائد بأدواره ووظائفه المرجوة منه.

ــة لــفــتــرة حــكــم الــبــشــيــر من  )28( الــحــســيــنــي، »الــقــيــادة الــســيــاســيــة الــســودانــيــة ومــشــكــلــة جــنــوب الـــســـودان: دراســ
1989 - 2005،« ص 21 -  23.

)29( محمد السيد سليم، تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين )القاهرة: دار الفجر للنشر 
والتوزيع، 2002(، ص 371.

نظرية  دراســة  الناصر:  عبد  وجمال  حسين  صــدام  الــصــراع:  وإدارة  القائد  جــاســم،  نصيف  لطيف  )30( أنــمــار 
مقارنة في الفكر السياسي )بيروت: المكتبة الثقافية، 2002(، ص 30.

Nahavandi, The Art and Science of Leadership, pp. 7-12.   )31(
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 (Mechanistic Model) آلي  نموذجين:  بين  السياسة  يميز علماء  اإلطار  وفي هذا 
جوهر  إن  الــبــيــئــة.  عــلــى  يــركــز   (Organismic Model) وعــضــوي  الــســمــات،  عــلــى  يــركــز 
تأثير  مــن  أكثر  النفسية  ومعتقداتهم  توجهاتهم  ضــوء  فــي  الــقــادة  فهم  هــو  اآللــي  النموذج 
على  فيشّدد  العضوي  النموذج  أمــا  تأثيرها.  ينفي  ال  أنــه  إال  فيهم،  بهم  المحيط  السياق 
االجتماعي  التغيير  عمليات  عبر  البعض  ببعضها  وعالقاتها  المجتمع  مكونات  تداخل 
الــجــمــع بين  تــولــيــفــات مــتــفــاوتــة مــن  الــقــيــادة عــلــى  نــمــاذج  الــمــتــطــورة)32(. وبــحــيــث تشتمل 

االعتبارات الشخصية واالعتبارات البيئية.

هو  طرفيه  أحد  مستقيم،  خط  على  القيادة  نماذج  بين  التفاوت  هذا  تصور  ويمكن 
المختلفة  المواقف  تجاه  سلوكها  فــي  القيادة  وتوجهات  النفسية  للعوامل  تأثير  أقصى 
اآلخر  الطرف  اآللي(. وعلى  )النموذج  السياق  أو  المحيطة  البيئية  الظروف  بتأثير  مقارنة 
العوامل  بتأثير  مقارنة  القيادة  سلوك  في  )السياق(  المحيطة  البيئية  للظروف  تأثير  أقصى 

النفسية والتوجهات )النموذج العضوي( على النحو التالي:
النموذج العضويالنموذج اآللي

)البيئة()السمات(

وبين طرفي المتصل تتعدد النماذج في ضوء مدى غلبة خصائص أي من النموذجين 
على القائد.

ثالثًا: تعريف القيادة السياسية
- في جزء  تكشف الدراسات عن عدم وجود تعريف محدد للقيادة، والذي يرجع 

كبير منه - إلى أن كل دارس يركز على أحد أبعادها فحسب)33(.

أبــعــاد  مــن  يتضمنه  مــمــا  السياسية  الــقــيــادة  مــفــهــوم  تعقد  يــأتــي  ذاتــــه،  الصعيد  وعــلــى 
واضح  دقيق  نظري  تعريف  بلورة  عــدم  إلــى  أدى  الــذي  األمــر  وثقافية،  ونفسية  اجتماعية 

المعالم لهذا المفهوم)34(.

 Mehran Tamadonfar, The Islamic Policy and Political Leadership: Fundamentalism, )32(
Sectarianism, and Pragmatism (London: Westview Press, 1989), pp. 10-12.
 James Macgregor Burns, Presidential Government: The Crucible of Leadership (Boston, MA: )33(
Houghton Mifflin, 1965), p. 3.

)34( أبو النيل، علم النفس السياسي عربيًا وعالميًا، ص 355.
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القيادة  التعريفات المطروحة لماهية  وفي هذا السياق، يمكن اإلشارة إلى عدد من 
السياسية:

- أشار كل من إبراهام زلزانك وديفيد مونت، إلى أن هناك سبعة تعريفات أساسية 
سائدة لمفهوم القيادة السياسية هي)35(:

● القيادة هي تولى المنصب السياسي األعلى في الدولة.

● القيادة هي بؤرة سلوك الجماعة وأعضائها وأساس توجيه ذلك السلوك.

● القيادة هي محور عملية االختيار.

● القيادة هي ممارسة التأثير والنفوذ على اآلخرين.

● القيادة هي ممارسة السلطة المفوضة من أعضاء الجماعة.

● القيادة هي تفاعل بين نوايا واعية للقائد، مرتبطة بسلوكه القولي والفعلي، وبين 

أشخاص آخرين يتصرفون بالفعل بما يتفق مع هذه النوايا عن رغبة واقتناع.

● القيادة هي أداة الجماعة في تحقيق أهدافها وأداء وظائفها.

- أما فريدر فيدلر، فقد أشار إلى عشرة تعريفات أساسية لمفهوم القيادة السياسية. 
وهي)36(:

● ممارسة السلطة وصنع القرار.

يستهدف  الذي  الجماعي  التفاعل  من  متناسقة  أنماط  منها  تنبع  بأفعال  ● المبادرة 

التوصل إلى حلول لمشكالت المجتمع.

يجسد  أن  القائد  وهنا يجب على  السياسية،  الجماعة  ومثل  وقيم  مبادئ  ● تحقيق 

أعضاء  قلوب  فــي  متميزة  مكانة  لــه  يتيح  مما  والمثل،  المبادئ  هــذه  الفعلي  سلوكه  فــي 
الجماعة، ويبرر حقه في القيادة والتوجيه.

 »،)2002  -  1994( تونس  في  السياسية  والتعددية  القيادة  »متغير  أيــوب،  محمد  الوهاب  عبد  )35( عــصــام 
)رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2006(، ص 22 - 23.

إلى   1987 من  الفترة  في  تونس  في  الديمقراطي  التحول  على  القيادة  »أثــر  الجبو،  محمد  عامر  )36( انــظــر: 
والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  السياسية،  والــدراســات  البحوث  معهد  منشورة،  غير  ماجستير  )رســالــة   »،2003

والعلوم، جامعة الدول العربية، القاهرة، 2006(، ص 43 - 44.
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● القدرة على اإلقناع، بحيث يتم التوجيه دون استخدام السلطة الجزائية المرتبطة 

بالمنصب الرسمي.

● قدرة القائد على أن يجعل اآلخرين يتبعونه.

● القدرة على تحقيق أكثر التغيرات فاعلية في أسلوب أداء الجماعة.

● القدرة على المبادرة.

الــجــمــاعــة عــن طــريــق وضـــع األهــــداف واإلشـــــراف على  أعــضــاء  تــفــاعــل  ● تسهيل 

تنفيذها.

● قدرة القائد على أن يصير موضوع القبول واالحترام من جانب األتباع وأعضاء 

الجماعة.

● ارتباط القيادة بتولي مهمة توجيه وتنسيق أنشطة الجماعة.

اآلخرين«،  في  التأثير  على  »القدرة  السياسية  للقيادة  الرائجة  التعريفات  أكثر  ومن 
وهي بذلك تتضمن ثالثة عناصر)37(:

1 - ظاهرة جماعية: إذ ال يوجد قادة دون تابعين.

فــي سلوك  لــيــؤثــروا  وقــوتــهــم  نــفــوذهــم  يستخدمون  الــذيــن  أولــئــك  هــم  الـــقـــادة:   - 2
وتوجهات األفراد إلنجاز أهداف محددة.

3 - تراتبية هرمية رسمية أو غير رسمية)38(.

أوضح جيمس ماكريجور بيرنز أن القيادة هي: »عملية تعبئة تبادلية ألشخاص لهم 
والصراع  المنافسة  من  إطار  في  متنوعة،  وأخرى  واقتصادية  سياسية  وموارد  وقيم  دوافع 

لتحقيق أهداف مرجوة لكل من القادة والتابعين«)39(.

الشركة  برئيس  السياسي  القائد  شبه  تعريفًا  فينلون  ميشيل  األمريكي  الباحث  قــدم 
وضع  الــذي  للمساهم  األربـــاح  من  ممكن  قــدر  أكبر  بتحقيق  الرئيسية  مهمته  تتمثل  الــذي 

)37( عبد الكافي، »دور القيادة في اإلصالح السياسي: دراسة في العالقة ما بين الفكر والممارسة مع التطبيق 
على نموذج عمر ابن عبد العزيز،« ص 27.

Nahavandi, The Art and Science of Leadership, p. 4.   )38(
Burns, Presidential Government: The Crucible of Leadership, p. 6.   )39(
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رأسماله تحت سيطرة هذا الرئيس. وبالتطبيق على القيادة السياسية، رأى فينلون أنه يتعين 
على القائد - مثله مثل رئيس الشركة - تحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهة للجماعة التي 
المال السياسي، والذي يقصد به: ثقة  يحكمها، وذلك استنادًا إلى ما أسماه فينلون رأس 

الجماعة بتوجهات قائدهم، واقتناعهم بقدرته على تحقيق الوعود التي وعدهم بها)40(.

أكبر  جماعته  أعضاء  في  تأثيره  يكون  الــذي  الشخص  بأنه  القائد  بالكمار  ويعرف 
هذا  تنفيذ  حيث  ومــن  الجماعة،  هــدف  تحديد  حيث  من  وذلــك  منهم،  فــرد  أي  تأثير  من 
مجموعة  لقيادة   - الشعب   - أعلى  سلطة  قبل  من  معين  فــرد  إال  هو  ما  فالقائد  الهدف. 
بشرية تتكون من جماعات متعددة، للوصول إلى أهداف خاصة محددة ترتبط بالسياسة 

العامة للدولة)41(.

طريق  عن  إنجازها  يتم  التي  األعــمــال  بأنها  السياسية  القيادة  بايلي  ج.  ف.  يعرف 
القيادة  تصبح  المعنى،  وبــهــذا  بتطبيقها.  اآلخــــرون  يلتزم  بحيث  معينة،  قــــرارات  اتــخــاذ 
السياسية عبارة عن عملية إقناع. هذا يعني أن القيادة ترتكز على عنصرين متتابعين، األول 
أن  أي  تطبيقه،  بضرورة  االقتناع  طريق  عن  القرار  بتطبيق  االلتزام  والثاني  القرار،  اتخاذ 
القبول  وبالتالي  القيادة،  قرار  بصوابية  الجماهير  إقناع  عملية  أصلها  في  السياسية  القيادة 

واالقتناع به)42(.

الــســيــاســيــة هي  الــقــيــادة  أن  يـــرى  إذ  الــتــعــريــف،  هـــذا  يــعــكــس  بـــرايـــان د. جــونــز  لــكــن 
عند  الــوقــوف  مــن  السياسية  الــقــيــادة  لــدراســة  وال بــد  الجماهير،  لرغبات  مباشر  انعكاس 
االقتصادية،  القيود  إلى  فيتجه  الثاني  أما  القائد،  الفرد  إنجازات  نحو  يتجه  األول  أمرين: 
القيادة  القيادة السياسية. وهنا تصبح  والسياسية، والمؤسساتية، والثقافية على ممارسات 
أي  الجماهير،  ترضي  التي  القرارات  طريق  عن  الجماهير  لرغبات  تلبية  عملية  السياسية 
الذي يرسم سياساته بحسب طلبات  القائد  الحالة قرار  أن رغبة الجماهير تسبق في هذه 

الجماهير)43(.

)40( لمزيد من التفاصيل، انظر: الحسيني، »القيادة السياسية السودانية ومشكلة جنوب السودان: دراسة لفترة 
حكم البشير من 1989 - 2005،« ص 13 - 14.

)41( انظر: أيوب، »متغير القيادة والتعددية السياسية في تونس )1994 - 2002(،« ص 21 - 27.
اتجاهات  السياسية:  النظم  تحليل  مداخل  كأحد  السياسية  القيادة  معوض،  الله  عبد  جــالل  عــن:  )42( نــقــاًل 
جامة  السياسية،  والعلوم  االقتصاد  كلية  السياسية،  والــدراســات  البحوث  مركز  )القاهرة:  السياسة  علم  في  حديثة 

القاهرة، 1987(، ص 197.
)43( المصدر نفسه، ص 9 - 10.
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فهي  والــجــمــاهــيــر)44(،  القائد  بين  تفاعلية  عالقة  بأنها  السياسية  القيادة  تعرف  كما 
لهذه  وتــتــوافــر  معينة،  دوافــــع  ولـــه  بقيم  يــؤمــن  شــخــص  خـــالل  مــن  للتعبئة  تــبــادلــيــة  عملية 
الجماهير  جانب  من  الثقة  على  وترتكز  الالزمة،  واالقتصادية  السياسية  الموارد  العملية 
بــآمــال وطــمــوحــات وأهـــداف  الــقــائــد  الــقــائــد السياسي، وفــهــم ووعـــي مــن جــانــب  بــقــدرات 
مجتمعه، وسعي االثنين معًا لتحقيق هذه الطموحات واألهداف في إطار القيم والمبادئ 
وصنع  السلطة  ممارسة  بمهام  السياسية  القيادة  تتعلق  كما  المجتمع،  حركة  تحكم  التي 
الــذي  الــجــمــاعــي،  التفاعل  مــن  متناسقة  أنــمــاط  منها  تنتج  بــأفــعــال  والــمــبــادرة  الـــقـــرارات، 
الــمــجــتــمــع، وتــحــقــيــق مــبــادئ وقــيــم الجماعة  إلـــى حــلــول لــمــشــكــالت  الــتــوصــل  يــســتــهــدف 
يتيح  مما  والقيم،  المثل  هذه  سلوكه  في  يجسد  أن  القائد  على  يجب  وهنا  السياسية)45(. 
له مكانة متميزة لدى الجماهير تبرر حقه في القيادة والتوجيه دونما اللجوء إلى استخدام 

السلطة الجزائية أو القوة المرتبطة بالمنصب الرسمي)46(.
على  أســاســًا  ترتكز  والجماهير،  القائد  بين  تفاعلية  »عــالقــة  هــي  السياسية  الــقــيــادة 
ووعي  وفهم  السياسي،  القائد  وقــدرات  براعة  في  الجماهير  جانب  من  والثقة  اإلعجاب 
العميقة  المعرفة  إلى  استنادًا  أمته  وأهــداف  وطموحات  بآمال  السياسي  القائد  جانب  من 
ــظـــروف واإلمـــكـــانـــات الــتــي يــخــضــع لــهــا الــمــجــتــمــع، ومــحــاولــة  بــالــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة، والـ
االثنين - القائد والجماهير - لتجسيد األهداف والطموحات على أرض الواقع في إطار 

من القيم والمثل العليا والمبادئ التي تحكم حركة المجتمع«)47(.

وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك، يــمــكــن اعــتــبــار الــتــعــريــف الــــذي قــدمــه جــــالل مــعــوض هـــو أكــثــر 
السياسي  القائد  وبــراعــة  وفاعلية  »قــدرة  بأنها  يعرفها  فهو  القيادة.  عن  تعبيرًا  التعريفات 
تصاعديًا  وترتيبها  الــســيــاســي،  المجتمع  أهــــداف  تــحــديــد  فــي  السياسية  النخبة  بــمــعــاونــة 
حسب أولوياتها، واختيار الوسائل المالئمة لتحقيق هذه األهداف بما يتفق مع القدرات 
الــقــرارات  واتــخــاذ  المجتمع،  تــواجــه  الــتــي  الــمــواقــف  أبــعــاد  وتــقــديــر  للمجتمع،  الحقيقية 
في  كله  ذلك  ويتم  المواقف،  هذه  تفرزها  التي  واألزمــات  المشكالت  لمواجهة  الالزمة 

إطار تفاعل تحكمه القيم والمبادئ العليا للمجتمع«)48(.

)44( حليم، »ظاهرة الزعامة الكاريزمية في إفريقيا بعد االستقالل: تطبيق على تنزانيا،« ص 7 - 8.
)45( البكوش، »المتغير القيادي في مصر والصراع العربي اإلسرائيلي، 1955 - 1979،« ص 39 - 41.

)46( أيوب، »متغير القيادة والتعددية السياسية في تونس )1994 - 2002(،« ص 27.
)47( حليم، »ظاهرة الزعامة الكاريزمية في إفريقيا بعد االستقالل: تطبيق على تنزانيا،« ص 9.

السياسة،  علم  في  حديثة  اتجاهات  السياسية:  النظم  تحليل  مداخل  كأحد  السياسية  القيادة  )48( مــعــوض، 
ص 176.
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ليست  السياسية  الــقــيــادة  إن  الــقــول  يمكن  التعريفات،  تلك  اســتــعــراض  خــالل  مــن 
التفاعل  أساسها  في حقيقتها ظاهرة جماعية  ولكنها  القائد،  ترتبط بشخص  فردية  ظاهرة 

بين أكثر من عنصر)49(، ومن أهم تلك العناصر:

ليس  هــذا  الــقــيــاديــة.  العملية  فــي  وتــأثــيــرًا  أهمية  واألكــثــر  األول  العنصر  هــو  الــقــائــد: 
الدور  وخطورة  لتنوع  أيضًا  ولكن  فحسب،  السياسي  النظام  قمة  على  المتميزة  لمكانته 
ما  وتوجيه جماعة  قيادته  في  القائد  ينجح  السياسية. وحتى  الجماعة  في حياة  يلعبه  التي 
تطويع  على  قــدرة  وبين  ذاتية،  وقــدرات  خصائص  بين  يجمع  فإنه  وقيمها،  أهدافها  نحو 
كل  ومقتضيات  خصائص  مع  يتفق  بما  والتعامل  الحركة  في  وأساليبه  الذاتية  خصائصه 

موقف من المواقف التي تواجه الجماعة)50(.

الجماعة: هي المجموعة البشرية المنتمية إلى كيان سياسي واحد ويرتبط أعضاؤها 
واألدوار  الــعــالقــات  مــن  مجموعة  الــكــيــان  هــذا  إطـــار  فــي  بينهم  وتجمع  المصير  بــوحــدة 

والتفاعالت المتبادلة والمكملة لبعضها للوصول إلى أهداف مشتركة.

ــوان  الــنــخــبــة الــســيــاســيــة: هـــي جــمــاعــة مـــحـــدودة الـــعـــدد، يــمــلــك أعــضــاؤهــا مـــن األعــ
واألتباع القدرة على التأثير السياسي، سواء بمعنى المشاركة بالفعل في صنع السياسات 
والقرارات، أو بمعنى التأثير في القائد لمنعه من اتخاذ سياسات وقرارات معينة ال تخدم 

مصالح النخبة أو مصالح الجماعات المرتبطة بها.

آخر، ومن  إلى  وانتقالها من وضع  تطورها  في  السياسية  الجماعة  تواجه  الموقف: 
مرحلة إلى أخرى، مواقف ترتبط بها مشكالت تفرز أزمات معينة تعترض طريق الجماعة 
النخبة السياسية  القائد بمساندة  في سعيها نحو تحقيق أهدافها. وهنا تأتي وظيفة أو دور 

في وضع حلول لهذه المشكالت واألزمات .

القيم: هي اإلطار الثقافي والحضاري والتراثي واألخالقي للمجتمع. وهذا اإلطار 
القول  يمكن  وبذلك  المجتمع.  لمشكالت  ناجحة  مواجهة  أليــة  الحقيقي  المنطلق  هو 
األهداف  وترتيب  المواقف وتحديد  تقييم  القيم عند  واحترام  فهم  القيادة على  قدرة  بأن 

)49( خليل أحمد خليل، العرب والقيادة: بحث اجتماعي في معنى السلطة ودور القائد )بيروت: دار الحداثة 
للطباعة والنشر والتوزيع، 1981(، ص 30.

 Arnold S. Tannenbaum, «Leadership: Sociological Aspect,» in: International Encyclopedia of )50(
the Social Science (New York: [n. pb.], 1987), p. 89.
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القائد  بثقة  ذلــك  يرتبط  كما  لشرعيتها.  مهم  مصدر  الــقــرارات  واتــخــاذ  الوسائل  واختيار 
بالذات القومية التي تتحدد وتنبع من هذه القيم الثقافية التاريخية)51(.

يعبر عن  فهو  مرجو)52(.  ما هو  إلى  للوصول  والضروري  المحفز  العامل  التفاعل: 
بين  التفاعل  أولها،  مستويات:  عدة  على  القيادة  في  وقيم  أفــراد  من  فيه  بما  السياق  تأثير 
والنخبة  القائد  بين  التفاعل  وثانيها،  السياسية()53(.  )أعوانه/النخبة  يساندونه  ومن  القائد 
السياسية، وجماعات  القائد واألحزاب  بين  التفاعل  والعلماء. وثالثها،  والفكرية  الثقافية 
الضغط. ورابعها، التفاعل بين القائد وتصوره أو فلسفته نحو تحقيق األهداف المرجوة، 
وقـــراراتـــه وســيــاســاتــه وأســالــيــبــه فــي الــتــعــامــل مــن نــاحــيــة، وبــيــن األهــــداف الــقــومــيــة والقيم 
والبيئة  القائد  بين  التفاعل  وخامسها،  أخــرى.  ناحية  من  للمجتمع  والتراثية  الحضارية 
الداخلية واإلقليمية والدولية، وما تحتويه من مسهالت أو معوقات أمام تحقيق األهداف 

العليا المرجوة.

ــايــــات مــــاديــــة، مــثــل الــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة  ــداف وغــ ــ ــاك أهــ ــنـ األهـــــــداف والـــغـــايـــات: وهـ
التي تؤمن  القيم والمبادئ  الحفاظ على  قيمية، مثل  واالقتصادية واالجتماعية، وأهداف 
ووظائفهم  والفاعلين  القائد  دور  ويتبلور  وألجلها.  إطارها  في  تعمل  والتي  الجماعة  بها 
وأدوارهم في السعي إلى تحقيق وتنمية هذه األهداف في إطار عالقات القيادة التفاعلية.

القيادة، وهو  آنفًا هي بمثابة مؤشرات دالة في تحليل  إن العناصر السبعة المذكورة 
ما يميزها من غيرها من األشكال األخرى لإلدارة العليا ألي كيان اجتماعي أو سياسي، 

ومن المسميات المختلفة التي تقترب منها ولكنها ال ترادفها.

رابعًا: أنماط القيادة السياسية)54(
للغير  األوامــر  إصــدار  في  القانونية  بالسلطة  الماضي  في  السياسية  القيادة  اقترنت 
التنظيم  القانوني للشخص في  المركز  الطاعة وتنفيذ األوامر، حيث كان  وإجبارهم على 

السياسة،  علم  في  حديثة  اتجاهات  السياسية:  النظم  تحليل  مداخل  كأحد  السياسية  القيادة  )51( مــعــوض، 
ص 7 - 8.

)52( عبد الكافي، »دور القيادة في اإلصالح السياسي: دراسة في العالقة ما بين الفكر والممارسة مع التطبيق 
على نموذج عمر ابن عبد العزيز،« ص 41 - 49.

)53( معوض، »عالقة القيادة بالظاهرة اإلنمائية: دراسة في المنطقة العربية،« ص 6.
)54( عبد الكافي، المصدر نفسه، ص 27 - 30.
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تعددت  الحديث  العصر  في  القيادة  ولكن  قائدًا.  كونه  يحدد  الذي  هو  اإلداري  الهرم  أو 
أنماطها وأضحت تعني التأثير في آراء اآلخرين بشكل يجعلهم يسلكون سلوكًا يتفق مع 
اقتناعًا منهم بسداد رأيه وقوة حجته، وسالمة منطقه، وليس  المؤثر،  الشخص  تصورات 

ألنه أعلى منهم مرتبة، أو أقوى مركزًا)55(.

ويمكن تصنيف أبرز تلك األنماط على النحو التالي:

1 -  مجموعة التصنيفات المستندة إلى مصادر الهيمنة ودور القائد في 
العملية السياسية)56(

الــقــائــد  الــســيــاســيــة عــلــى مــعــيــار دور  الـــقـــيـــادات  تــصــنــيــف  فـــي  بــيــلــوز  اعــتــمــد روجــــر 
ــادات: )الــقــيــادة  ــيـ ــقـ فـــي الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة)57(، ومــــن ثـــم مــيــز بــيــن ثـــالثـــة أنـــمـــاط مـــن الـ
دعه  مبدأ:  عن  المعبرة  المتداخلة  غير  القيادة   - الديمقراطية  القيادة   - األوتوقراطية 

يمر(. يعمل دعه 

آخر  تصنيف  ثم  الديمقراطي(،  النمط   - التسلطي  )النمط  وبــاول:  آلموند  تصنيف 
التقليدي  النمط   - التكنوقراطي  النمط   - الشعبي  الديمقراطي  )النمط  إليهما  منسوب 

المحافظ(.

ــقـــري: )الـــقـــيـــادة االســـتـــشـــاريـــة الــديــمــقــراطــيــة - الــقــيــادة  ــبـ تــصــنــيــف أحـــمـــد مـــاهـــر الـ
التسلطية - القيادة الفوضوية بإطالق العنان()58(.

يقترب تصنيف أحمد ماهر من تصنيف بيلوز إذ يميز بين: )القيادة التسلطية - القيادة 
االستشارية الديمقراطية - القيادة الفوضوية()59(.

العربية،«  مصر  جمهورية  على  التطبيق  مــع  مقارنة  دراســـة  المحلية:  التنمية  فــي  الــقــيــادة  »دور  )55( الــســيــد، 
ص 32 - 39.

 ،64  -  18 ص  العربية،«  المنطقة  فــي  دراســـة  اإلنمائية:  بالظاهرة  الــقــيــادة  »عــالقــة  مــعــوض،  عــن:  )56( نــقــاًل 
والبكوش، »المتغير القيادي في مصر والصراع العربي اإلسرائيلي، 1955 - 1979،« ص 41 - 49.

)57( نقاًل عن: الحسيني، »القيادة السياسية السودانية ومشكلة جنوب السودان: دراسة لفترة حكم البشير من 
1989 - 2005،« ص 18.

)58( راجع بالتفصيل: أحمد ماهر البقري، القيادة وفعاليتها في ضوء اإلسالم )اإلسكندرية: المكتب الجامعي 
الحديث، 1984(.

)59( انظر: معوض، »عالقة القيادة بالظاهرة اإلنمائية: دراسة في المنطقة العربية،« ص 21 - 22.
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2 - مجموعة التصنيفات المستندة إلى تحليل الخصائص النفسية والسلوكية 
للقيادة في تفاعلها مع الموقف والجماعة

تصنيف أفالطون: )الحاكم الفيلسوف )الفاضل( - الحاكم األرستقراطي - الحاكم 
األوليغارشي()60(.

الـــحـــاكـــم   - ــلـــك  ــمـ الـ الـــحـــاكـــم   - ــي  ــراطــ ــقــ ــ ــت األرســ ــم  ــاكــ ــحــ )الــ ــو:  أرســـــطـــ تــصــنــيــف 
الدستوري()61(.

القائد   - الثوري  القائد   - المصلح  القائد   - المفكر  )القائد  بيرنز:  تصنيف جيمس 
البطل - القائد األيديولوجي(.

األسد  القائد   - المراوغ  الثعلب  )القائد  مومنت:  ودافيد  زالزنك  أبراهام  تصنيف 
الصريح(.

تصنيف ليستر سلغمان: )البطل القومي - القائد التوفيقي(.
تصنيف ف. ج . بايلي: )القائد البراغماتي - الخبير البيروقراطي - القائد الخيالي 

الكاريزمي - القائد الوسيط المنظم()62(.
تصنيف سيسل ِغب: )القائد األبوي - القائد الطاغية - القائد المثال الكاريزمي(.

الــقــائــد   - الـــتـــقـــلـــيـــدي  ــد  ــائـ ــقـ الـ  - الـــعـــســـكـــري  مــجــيــد خــــــــدوري: )الـــقـــائـــد  تــصــنــيــف 
العقائدي - القائد الفكري()63(.

بــاألعــمــال  الــمــلــتــزم  الــقــائــد   - الــمــؤســس  الــقــائــد  خــلــيــل:  أحــمــد  خــلــيــل  تــصــنــيــف 
الـــشـــخـــصـــيـــة  صــــاحــــب  ــد  ــ ــائ ــقــ ــ ال  - الــــمــــفــــَضــــل  أو  ــفـــى  ــطـ ــمـــصـ الـ ــد  ــ ــائ ــقــ ــ ال  - ــة  ــ ــادي ــ ــي ــقــ ــ ال

.)64 المركزية()
الــقــائــد   - ــاريـــزمـــي  الـــكـ الـــقـــائـــد   - الـــديـــمـــقـــراطـــي  الـــقـــائـــد   ( ــيـــل:  بـ ــورج  ــ تــصــنــيــف جــ

البيروقراطي()65(.

قصة الفلسفة من أفالطون إلى جون ديوي، ترجمة فتح الله محمد المشعشع،  )60( نقاًل عن: ول ديورانت، 
ط 5 )بيروت: مكتبة المعارف، 1985(، ص 27 - 30.

)61( المصدر نفسه، ص 202 - 210.
)62( نقاًل عن: الحسيني، »القيادة السياسية السودانية ومشكلة جنوب السودان: دراسة لفترة حكم البشير من 

1989 - 2005،« ص 19 - 20.
 ،)1973 للنشر،  المتحدة  الـــدار  )بــيــروت:  السياسية  القيادة  أدوار  معاصرون:  عــرب  خـــدوري،  )63( مــجــيــد 

ص 21 - 27.
)64( خليل، العرب والقيادة: بحث اجتماعي في معنى السلطة ودور القائد، ص 26 - 28.

)65( نقاًل عن: أيوب، »متغير القيادة والتعددية السياسية في تونس )1994 - 2002(،« ص 29 - 31.
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للقيادة  السلوكية  لــلــنــواحــي  دراســــة  فــي  الــقــيــادة  أنــمــاط  قــســم  حــيــث  يــونــغ:  تصنيف 
القائد   - البيروقراطي  القائد   - الديمقراطي  القائد   - )الــرئــيــس  هــي:  نــمــاذج  سبعة  إلــى 

الدبلوماسي - القائد المصلح - القائد المهيج - القائد العقائدي(.

3 - مجموعة التصنيفات المرتكزة على تحليل مصادر شرعية سلطة القيادة
تصنيف ماكس فيبر: حيث ميز بين ثالثة أنماط للسلطة: )السلطة التقليدية - السلطة 

الكاريزمية - السلطة القانونية العقالنية()66(.
وهناك تصنيف آخر لـ ماكس فيبر اعتمادًا على نمط الوصول إلى السلطة: ) االعتماد 
على دعم أجنبي - االعتماد على دعم قبلي أو عشائري - انقالب عسكري - االنتخابات 

واالستفتاءات()67(.
تقليدية  قــيــادات   - محافظة  تقليدية  )قــيــادات  لــيــدن:  ــارل  وكـ بيل  جيمس  تصنيف 

إصالحية - قيادات تحديثية(.
غير  القيادة   - الرسمية  )القيادة  التأثير:  لمرجعية  وفقًا  النيل  أبو  محمود  تصنيف   -

الرسمية()68(.

4 -  مجموعة التصنيفات المعتمدة على تحليل موقف القيادة من قضايا 
التنمية والتغيير

قـــيـــادات   - ــادات رجـــعـــيـــة  ــ ــيـ ــ قـ  - ــدة  ــامــ ــوراب: )قـــــيـــــادات جــ ــ ــاجــ ــ تــصــنــيــف هــلــيــو جــ
محافظة - قيادات إنمائية(.

ــيــــادات االشـــتـــراكـــيـــة - الـــقـــيـــادات الــديــمــقــراطــيــة  ــقــ ــســــون: )الــ تــصــنــيــف روبــــــرت ويــ
الليبرالية - القيادات العسكرية - القيادات التسلطية القمعية(.

ــة  ــيــ ــغــــارشــ ــيــ ــ ــيـــكـــان ودونـــــــالـــــــد بــــالكــــمــــر: )الــــــقــــــيــــــادات األول ــلـ ــيـ ــاكـــــس مـ ــ ــنـــيـــف مـ تـــصـ
التقليدية - القيادات األوليغارشية االنتقالية - القيادات الديمقراطية التحديثية النشطة(.

تصنيف آرثر شليزنغر: )قيادات صلبة بناءة إيجابية ديناميكية فعالة - قيادات رخوة 
متحللة(.

)66( نقاًل عن: معوض، »عالقة القيادة بالظاهرة اإلنمائية: دراسة في المنطقة العربية،« ص 37.
)67( نقاًل عن: الحسيني، »القيادة السياسية السودانية ومشكلة جنوب السودان: دراسة لفترة حكم البشير من 

1989 - 2005،« ص 21 - 23.
)68( أبو النيل، علم النفس السياسي عربيًا وعالميًا، ص 370.

 EBSCOhost - printed on 6/14/2020 4:18 AM via EMIRATES CENTER FOR STRATEGIC STUDIES AND RESEARCH. All use subject to 
https://www.ebsco.com/terms-of-use 



76

السلطوية  الــقــيــادات   - الــبــيــروقــراطــيــة  الــســلــطــويــة  )الـــقـــيـــادات  فــــرح:  نــاديــة  تصنيف 
التقليدية(.

العالم  في  السياسية  للقيادة  أنماط  ثالثة  ميز  الهرماسي:  الباقي  عبد  تصنيف محمد 
العربي، استنادًا إلى معيار القيادة وسياستها اإلنمائية. )قيادات ليبرالية تحديثية - قيادات 

تقليدية - قيادات شعبية تعبوية()69(.

ــيـــادات الــتــحــديــثــيــة االشــتــراكــيــة  ــقـ ــيـــادة الــتــقــلــيــديــة - الـ ــقـ تــصــنــيــف مـــونـــت بــالــمــر: )الـ
الكاريزمية - القيادة التدريجية المعتدلة()70(.

قــيــادة   - قـــيـــادة إصـــالحـــيـــة   - تــقــلــيــديــة مــحــافــظــة  ــادة  ــ ــي بــــول ســيــغــمــونــد: )قــ تــقــســيــم 
راديكالية()71(.

القادة  تحليالت  في  ظهر  نمط  هناك  السابقة،  القيادية  األنماط  كافة  إلى  باإلضافة 
السياسيين، إال أنه لم يتضمن في أي من تلك األنماط، وذلك نظرًا إلى ما يثيره هذا النمط 
من جدال وخالف شديد في الرأي، أال وهو »نمط المستبد العادل«)72( كما وصفه اإلمام 
محمد عبده، والذي ال يعدو كونه ترجمة للمستبد المستنير الذي جاء مع مفكري أوروبا 
في القرن الثامن عشر. وتتلخص فكرة المستبد العادل في شخص ينضبط سلوكه، وتتسع 
السياسة، وفي  تنفيذ تلك  بالحزم في  يتسم  لديه، ولكنه  السياسية  الشورى والتنشئة  دائرة 
العلماء والمثقفين والكّتاب في  الحديث عن اإلصالح دور  أمته عليها. ويستدعي  حمل 
اإلصالح الديني والثقافي واالجتماعي، ودور الجمعيات والمؤسسات والتربية والتعليم، 
عــادل  قــوي  حاكم  وجــود  إليها  للوصول  يساعد  األمــد  طويلة  وشــاقــة  صعبة  مهمة  وهــي 
المؤسسية.  والحرية  الحياة  إلى  االستبداد  من  بها  يخرج  ما  السياسات  من  يضع  صالح 
ودور المستبد العادل وظيفي مؤقت خالل مرحلة معينة، وصواًل إلى اإلصالح والنهضة؛ 

بهدف تسريع عملية اإلصالح.

الــعــدالــة  لــهــا، ألن  معني  فــكــرة ال  ويعتبرها  تــمــامــًا  الــفــكــرة  هـــذه  يــرفــض  مــن  وهــنــاك 
ال تجتمع مع االستبداد تحت سقف واحد، فأحدهما يلغي الثاني وال سبيل للتعايش بين 

)69( نقاًل عن: أيوب، »متغير القيادة والتعددية السياسية في تونس )1994 - 2002(،« ص 29.
علم  في  حديثة  اتجاهات  السياسية:  النظم  تحليل  مداخل  كأحد  السياسية  القيادة  معوض،  عــن:  )70( نــقــاًل 

السياسة، ص 210 - 212.
Paul Sigmond, The Idiologies of the Developing Nations (New York: Praeger, 1964), pp. 7-9.   )71(

)72( علي أومليل، »العالم العربي وتحديات اإلصالح،« شؤون األوسط )ربيع 2005(، ص 156.
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الفساد  إلى  يؤدي  المطلق، وهذا  الحكم  إلى  الحال  بطبيعة  يؤدي  فاالستبداد  االثنين)73(. 
بما ينسف أية عدالة أو حرية أو نزاهة.

المجال،  الباحثين في هذا  أهم  السياسية عند  القيادة  أبرز تصنيفات  بعد استعراض 
هذه  بين  فالتمييز  التصنيف.  في  واحــد  معيار  على  االعتماد  يمكن  ال  بأنه  القول  يمكن 
الفعلي نماذج قيادية تجمع  السياسي  الواقع  إذ إن هناك في  القيادات ليس تمييزًا جامدًا، 
في  القيادة  نمط  تأثير  أن  كما  نمط.  من  أكثر  خصائص  بين  للسلطة  الفعلية  الممارسة  في 
العملية السياسية يتوقف على طبيعة النظام السياسي ذاته، خاصة فيما يتعلق بمدى نضج 
المواقف،  طبيعة  التأثير على  هذا  يتوقف  كما  السياسية،  المؤسسات  واستقاللية  وفاعلية 
وما إذا كانت مواقف غامضة أو متأزمة أو عادية، ومن ناحية أخرى فإن التغييرات الناشئة 

في بيئة النظام السياسي قد تؤدي إلى تغير نمط القيادة السياسية ونوعيتها)74(.

خامسًا: صعوبات تحليل ظاهرة القيادة السياسية
والنظريات  واألنماط  التعريفات  تتعدد  إمبريقيًا)75(،  السياسية  القيادة  تحليل  لدى 
والمداخل التي حاولت دراستها، ولم تقدم أي منها صورة شاملة لهذا المفهوم، لما في 
فيها.  ويؤثر  فيه  تؤثر  التي  بتفاعالته  أو  ذاتــه  بالمفهوم  تتعلق  تحليلية  صعوبات  من  ذلك 

ومن هنا يمكن تأكيد ما يلي:

ال يوجد تعريف شامل ومحدد للقيادة. ولعل من أهم أسباب ذلك: أوالً، اختالف 
النظرة إلى القيادة. إذ قد ُينَظر إليها كشخص، وقد ُينَظر إليها كوظيفة. ثانيًا، وجود اتجاهين 
نظريين متعارضين في دراسة القيادة، أحدهما يمثل النظريات التقليدية التي تصور القائد 
التي تركز على  السلوكية  النظريات  أنه رمز للسلطة ومظهر للسمات، ويمثل اآلخر  على 
بين االتجاهين من خالل  التوفيق  الكّتاب  الجماعة، هذا فضاًل عن محاولة بعض  توجيه 
مما  القيادة،  وموضوع  وعناصر  جوانب  تعدد  ثالثًا،  للقيادة.  مثالية  نماذج  إلــى  التوصل 

<http://www.alsabaah.com/paper.php?  ،الــصــبــاح الـــعـــادل،«  الــمــســتــبــد  »خـــرافـــة  الــحــســن،  )73( كـــاظـــم 
source=akbar>.
ــة لــفــتــرة حــكــم الــبــشــيــر من  )74( الــحــســيــنــي، »الــقــيــادة الــســيــاســيــة الــســودانــيــة ومــشــكــلــة جــنــوب الـــســـودان: دراســ

1989 - 2005،« ص 17 - 21.
المشاهدة  طريق  عن  رئيسي  بشكل  تأتي  اإلنسانية  المعرفة  أن  اإلمبريقي/التجريبي  بالتحليل  )75( ُيــقــَصــد 
المعرفة  الفطرية. بمعنى آخر، أن  أو  القبلية  المعرفة  والمالحظة والخبرة والتجربة، ومن ثم نكران وجود ما يسّمى 

قاصرة على الحقائق التحليلية.
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ترتب  الذي  األمر  االجتماعية،  العلوم  مجاالت  مختلف  من  فيه  الباحثين  تعدد  إلى  أدى 
عليه اختالف مفهوم القيادة من مجال معرفي إلى آخر، بل وحتى داخل المجال المعرفي 
مما  الــقــيــادة،  جــوانــب  مــن  معين  جــانــب  على  تــركــز  وضــعــت  الــتــي  فالتعريفات  نــفــســه)76(. 
أفقدها الشمول. ورابعًا، الخلط بين مفهوم القيادة وغيره من المفاهيم كالرئاسة والزعامة 

والسلطان والملك، على الرغم من وجود فوارق كبيرة بينها)77(.

الــقــيــادة االجــتــمــاعــيــة في  تــوجــد  الــقــيــادة ظــاهــرة اجتماعية وفــكــريــة وحــركــيــة. حــيــث 
من  متميز  نمط  إلــى  تقودنا  الفكرية  والقيادة  كــاألســرة.  الصغيرة  االجتماعية  الجماعات 
المثقفين ممن يتصفون بملكات فكرية خاصة وقدرات عالية تمكنهم من التدبر والحكم 
تلك  في  االهتمام  محور  وهي   - السياسية  القيادة  أما  والمشكالت.  للمواقف  والتقييم 
الدراسة - فهي تطبيق من تطبيقات القيادة كظاهرة حركية، وهي ترتبط بممارسة السلطة 
فهي  حركية،  كظاهرة  للقيادة  مميزًا  تطبيقًا  لتقدم  اإلداريــة  القيادة  تأتي  وأخيرًا  السياسية. 
توجيه  عــن  األولـــى  المسؤولية  صاحبة  أيــضــًا  ولكنها  اإلداري،  التنظيم  قمة  فقط  ليست 
يسعى  الذي  وبالهدف  بأعضائها  التنظيم  وحــدات  وربط  وتنفيذها،  البرامج  بناء  وتنسيق 
وحل  الــهــدف،  ذلــك  مــع  المتفقة  السليمة  الوجهة  التنظيم  وتوجيه  بلوغه،  إلــى  التنظيم 

المشكالت والنزاعات داخل التنظيم)78(.
 - القيادة  أنماط  في  تناولها  سبق  كما   - السياسية  للقيادة  عديدة  تصنيفات  هناك 
بنا أن نشير  إليها، ولكن يجدر  التي تستند  بينها باختالف األسس والمعايير  فيما  تختلف 
في  معين  موقف  مواجهة  في  نجاحها  نحرز  التي  السياسية  القيادة  أن  إلى  المقام  هذا  في 
مجتمع ما، قد ال يقدر لها النجاح والفاعلية في قيادة مجتمع آخر يواجه موقفًا مختلفًا أو 
المجتمع  تعبر عن خصائص  أن  من  بد  السياسية ال  القيادة  إن  مماثالً، حيث  موقفًا  حتى 

وثقافته حتى يقدر لها النجاح)79(.
مــؤســســيــة)80(.  أو  جماعية  كظاهرة  الــقــيــادة  إلــى  فــرديــة  كظاهرة  الــقــيــادة  مــن  التحول 
فــمــع انـــتـــشـــار الــقــيــم واألفــــكــــار والـــمـــؤســـســـات الــديــمــقــراطــيــة، أخـــــذت فـــكـــرة - الــقــيــادة 

)76( أيوب، »متغير القيادة والتعددية السياسية في تونس )1994 - 2002(،« ص 21 - 27.
)77( أبو النيل، علم النفس السياسي عربيًا وعالميًا، ص 372.

Nahavandi, The Art and Science of Leadership, pp. 23-28.   )78(
ــة لــفــتــرة حــكــم الــبــشــيــر من  )79( الــحــســيــنــي، »الــقــيــادة الــســيــاســيــة الــســودانــيــة ومــشــكــلــة جــنــوب الـــســـودان: دراســ

1989 - 2005،« ص 12 - 16.
)80( عبد الكافي، »دور القيادة في اإلصالح السياسي: دراسة في العالقة ما بين الفكر والممارسة مع التطبيق 

على نموذج عمر ابن عبد العزيز،« ص 25.
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المجتمع)81(.  القيادة موجودة في كل طبقات  أن  - تتالشى ليحل محلها فكرة  الموروثة 
تفاعلية  عالقات  هي  بل  النظام،  قمة  على  يتربع  فــرد  قائد  مجرد  تعد  لم  القيادة  أن  كما 
قيم مشتركة. هذه  والغايات في ظل  بين عدة عناصر وفاعلين من أجل تحقيق األهداف 
مؤسسة  بل  اجتماعية،  ظاهرة  القيادة  من  تجعل  والمتكاملة  المتبادلة  التفاعلية  العالقات 
يزيد  بما  مــادي  كيان  إلى  ترجمتها  يتم  قد  وإجـــراءات،  وتنظيمات  وقيم  معنوي  كيان  لها 
قدرة  فــإن  هانتنغتون  صموئيل  لطرح  ووفــقــًا  بها.  المنوطة  األدوار  أداء  على  قدرتها  من 
هذه المؤسسة على اكتساب القيمة واالستقرار يقاس بقدرتها على التكيف مع التغيرات 
فكرة  إلى  العليا  المثل  تحويل  هو  الناجحة  القيادة  ومحك  والخارجية.  الداخلية  البيئية 
هو  القائد  أن  حقيقة  تنفي  ال  الظاهرة  جماعية  أن  إال  اإلصـــالح.  يستمر  لكي  ومؤسسة 
الفاعل الرئيسي المتحكم في مجمل التفاعالت التي تتم في هذه العملية، ويتوقف ذلك 

على مدى التأثير المتبادل بين القائد وجماعته)82(.

حيث  المعوقات.  تلك  أحد  السياسية)83(  والنخبة  القيادة  بين  العالقة  طبيعة  تمثل 
مــا يفعله  فـــرص وقــيــود عــلــى  تــوفــره مــن  لــمــا  بالنخبة  الــقــادة واخــتــيــاراتــهــم  تــتــأثــر أســالــيــب 
السلطة  بممارسة  تتعلق  فــرديــة  ظــاهــرة  الــقــيــادة  أن  األولـــى  للوهلة  ويــالحــظ  الــقــائــد)84(. 
حاكمة  طبقة  أو  بجماعة  ترتبط  ظاهرة  النخبة  تبدو  بينما  واحــد،  فرد  جانب  من  السياسية 
صغيرة عدديًا تمارس السلطة السياسية، وتملك القدرة على التأثير الفعال في عملية صنع 

القرارات.

والفكري  التاريخي  التطور  يدعمه   - تمامًا  صحيحًا  يكن  لم  وإن   - التصور  هــذا 
من  الحقيقية  مصادره  يستمد  السياسية  القيادة  فمفهوم  النخبة.  ومفهوم  القيادة  لمفهوم 
السياسي،  النبوغ  فكرة  أســاس  على  القيادة  مفهوم  بتأصيل  أصحابها  قام  التي  النظريات 
وحــــق الــقــائــد فـــي عــــدم الــخــضــوع لــلــقــواعــد الــمــعــتــادة الـــتـــي يــخــضــع لــهــا اآلخـــــــرون. أمــا 
للقائد  المطلق  الــحــق  تقييد  فــكــرة  مــن  تنبع  الحقيقية  فــمــصــادره  السياسية  النخبة  مفهوم 
التطور  الــمــرحــلــة األولــــى مــن مــراحــل  الــمــفــهــوم  الــســلــطــة، ولــهــذا يمثل هـــذا  فــي مــمــارســة 
مع  التاريخية  الناحية  من  نقيض  طرف  على  يصير  فإنه  ثم  ومن  للديمقراطية،  التاريخي 

)81( الخضرا، النمط النبوي - الخليفي في القيادة السياسية العربية.. والديمقراطية، ص 81.
Edwin P. Hollander, Leadership Dynamics (New York: The Free Press, 1982), pp. 8-9.   )82(
)83( الجبو، »أثر القيادة على التحول الديمقراطي في تونس في الفترة من 1987 إلى 2003،« ص 40 - 43.
النفس السياسي: الجزء األول، ترجمة ربيع وهبه ]وآخرون[  المرجع في علم  )84( دافيد سيرز ]وآخــرون[، 

)القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2010(، ص 217.
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بصدد  وخاصة  السياسية،  النخبة  مفكري  بين  اختالفات  وجود  ورغم  القيادة)85(.  مفهوم 
أن  إال  سياسية،  نخبة  تصير  كي  معينة  جماعة  إليها  تستند  التي  والركائز  األســس  تحديد 
النظر  وبصرف   - مجتمع  أي  في  أنه  مؤداها  المفكرون  يؤكدها  التي  األساسية  الحقيقة 
سياسيًا،  تؤثر  العدد  مــحــدودة  حاكمة  سياسية  نخبة  توجد   - السياسي  نظامه  شكل  عن 
النخبة  العضوية في هذه  تقتصر  القرارات، وال  للتأثير في صنع  متنوعة  إمكانات  وتملك 
على شاغلي المناصب الرسمية العليا، ولكنها تتضمن أيضًا ما عداهم من أفراد يملكون 
القدرة على التأثير السياسي؛ نظرًا إلى ما يتمتعون به من قدرات اجتماعية واقتصادية، أو 

قدرة على التأثير في الرأي العام...الخ.

ليس  والديمقراطية  النخبة  بين  بالتعارض  المتعلق  التصور  هذا  أن  إلى  نشير  وهنا 
صحيحًا على الدوام، فاألمر يتوقف على طبيعة النخبة السياسية، وما إذا كانت مغلقة أم 
مفتوحة أمام األفراد من أبناء الطبقات األدنى المحكومة لالنضمام إلى النخبة وممارسة 
باحترام  تتصف  التعامل  في  وأساليبها  توجهها  في  النخبة  كانت  إذا  وما  السياسي،  التأثير 
السياسي  للتأثير  النخبة  إلى ذلك أن ممارسة  الديمقراطي أو عدم احترامه. أضف  المبدأ 
السياسية  النخبة  إن  ثــم  الـــقـــرارات،  بصنع  واحـــدة  إرادة  انــفــراد  عــدم  ذاتــهــا  فــي  تعني  إنــمــا 
بين  اتصال  قناة  معين  بمعنى  تشكل  فإنها  بالمحكومين،  االتصال  وثيقة  كانت  وإن  حتى 
فإن  وأخيرًا  القائد.  إلى  المحكومين  مطالب  نقل  يمكنها  ثم  ومن  والمحكومين،  القائد 
النخبة  أعــضــاء  مــع  تعامله  فــي  بالديمقراطية  نفسه  القائد  إيــمــان  مــدى  على  يتوقف  األمــر 
أسلوب  في  الديمقراطية  عن  تعبيره  ومدى  العام،  للرأي  احترامه  ومدى  جماهيره،  ومع 

ممارسته للسلطة)86(.

 Michael Hackman and Craig E. Johnson, Leadership: A Communication Perspective , 2nd ed. )85(
(Illinis, US: Waveland Press, 1996).
ــر الـــقـــيـــادة عــلــى الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي فـــي تـــونـــس فـــي الـــفـــتـــرة مـــن 1987 إلــــى 2003،«  ــ ــبــــو، »أثـ )86( الــــجــ
 Fuad L. Khuri, ed., Leadership and Development in Arab Society (Beirut: Americanو  ،71  -  55 ص 
University of Beirut, 1981), p. 23.
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مفهوم فشل الدولة وانهيارها

المتجددة،  القديمة  الموضوعات  من  اإلنمائي  ودورها  الدولة  عن  الحديث  يعدُّ 
التي  والتساؤالت  المناقشات  من  العديد  وحــدوده  وطبيعته  الدولة  دور  أثــار  ولطالما 
وإن  حتى   - أساسية  ضــرورة  الدولة  وجود  أن  إلى  منها  كبير  جانب  في  البحث  انتهى 
حول  ينصب  ال  الـــدور  هــذا  عــن  الــحــديــث  يجعل  الـــذي  األمـــر   - مــحــدودًا  دورهـــا  كــان 
األمثل  الــوضــع  إلــى  التعرف  بغية  حــدوده  بيان  إلــى  يسعى  مــا  بقدر  عــدمــه،  مــن  وجــوده 

اإلنمائي. لدورها 

أدبــيــات  على  الــدولــيــة،  السياسة  تحليل  فــي  رئيسية  كــوحــدة  الــدولــة،  سيطرت  لقد 
العلوم السياسية لفترة طويلة من الزمن. وقد كان التعريف السائد للدولة أنها كيان مبسط 
يتألف من شعب وإقليم وسيادة، وأن الشكل التقليدي لها هو الدولة المركزية المسيطرة 
جدل  دومــًا  هناك  وكــان  الوظائف.  من  مجموعة  تمارس  التي  والموحدة  والمتماسكة، 

حول كيفية قيام الدولة بأي من هذه الوظائف.

العالم،  ســادت  التي  الــتــطــورات  وكــذلــك  االجــتــمــاعــي)1(،  العقد  كتابات  بــروز  ومــع 
المجتمع  ووحــــدات  الـــدول  بين  الــعــالقــات  وتــشــابــك  الــــدول،  غير  مــن  الفاعلين  وظــهــور 

أفــراد  يبرمه  عقد  عــن  الحديث  خــالل  مــن  الــدولــة،  نشأة  عــن  الحديث  االجتماعي،  العقد  فالسفة  )1( حـــاول 
المجتمع لخلق كيان جديد يقوم بوظائف محددة، ال يستطيعون هم القيام بها، في حين أن ما أنشأه العقد فعليًا هو 

السلطة وليس الدولة.
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»القوة  رآهــا  حين  إنغلز،  عنها  تحدث  التي  بالصورة  ليست  الدولة  أن  اتضح  الــدولــي)2(؛ 
يتألف من شعب وإقليم وسيادة، حيث  المجتمع«، وليست كيانًا مبسطًا  المفروضة على 
اتضح أن الدولة هيكل أكثر عمقًا وتداخاًل مع المجتمع، وهي ليست هياكل فقط، وإنما 

جماعات ومصالح وقوى)3(.

التيارات الفكرية، وبناء  ويظهر ذلك جليًا في اختالف حدود دور الدولة باختالف 
على الرؤية السائدة تتحدد الوظائف األساسية للدولة. فدعاة المدرسة الفردية المصلحية 
الليبرالية يرون أن وظيفة الدولة هي توفير المناخ المناسب لأفراد حتى يتمتعوا بحريتهم 
بمصالح  اإلضـــرار  عــدم  تضمن  حــدود  في  مصالحهم  يحقق  وبما  يــرونــه،  الــذي  بالشكل 
هذا  الحفاظ على  فقط  الدولة  نفسه، وعلى  بإدارة  كفيل  والمجتمع  اآلخرين،  المواطنين 
من  الداخلي  األمــن  توفير  أوالهــا،  وظائف:  بأربع  اضطالعها  خــالل  من  التلقائي  النظام 
إيجاد آلية لتسوية المنازعات سلميًا  خالل أجهزة األمن مثل الشرطة والجيش، وثانيتها، 
المستوى  على  نشبت  مــا  إذا  المنازعات  لتسوية  سبل  إيــجــاد  وثالثتها،  المواطنين،  بين 
خارجي،  اعــتــداء  ألي  والتصدي  الخارجية  التهديدات  مــن  الحماية  وتوفير  الــخــارجــي، 
ورابعتها، إقامة تحالفات لتقوية القدرات الدفاعية، وانتهاج سياسة خارجية تتفادى تفجير 
الدولة  وظيفة  أن  ترى  التي  االشتراكية  المدرسة  تأتي  اآلخــر  الطرف  وعلى  الصراعات. 
هي التخطيط للصالح العام وضمان تحققه من خالل قيامها بدور فاعل عن طريق تفعيل 
األفـــراد،  دور  حساب  على   - الــدولــة  وظــائــف  ونــطــاق  حــدود  يوسع  مــا  وهــو   - أجهزتها 
إعطاء  الحالة  مثل هذه  في  الدولة  فعلى  الخاص  والصالح  العام  الصالح  تعارض  ما  فإذا 

األولوية للصالح العام.

نتيجة  الــجــديــدة«  »الــلــيــبــرالــيــة  تــحــت مسمى  اتــجــاه  الــتــيــاريــن، ظــهــر  بــيــن هــذيــن  ومـــا 
األخــيــرة.  العقود  فــي  العالم  شهدها  التي  الكبيرة  واالجتماعية  االقتصادية  للمتغيرات 
ثانية  ناحية  ومن  السلبية.  آثارها  خلفية  على  الليبرالية  لتجديد  محاولة  التيار  هذا  ويعتبر 
تــبــنـّـت شــعــار »دولــة  الــتــي  الــديــمــقــراطــيــة  بــعــض االتــجــاهــات االشــتــراكــيــة  مــحــاولــة لتجديد 
التيار  هذا  ويعد  المصطلح.  هذا  تطبيقات  واجهت  التي  األزمــات  تفادي  مع  الرفاهة«، 
للدولة.  االجتماعية  والمسؤولية  والعدل،  التضامن،  قيم  بلورة  إلعادة  محاولة  الوسطي 

المستقبلية  الدولي للدراسات  المركز  التنموي للدولة، سلسلة مفاهيم )القاهرة:  الدور  )2( أماني الجوهري، 
واالستراتيجية، 2007(، ص 13 - 22.

الــدولــة؟،« فــي: إيمان رجــب، مــحــّررة، »الــدولــة: األطــر التحليلية لفهم التحوالت  )3( إيــمــان رجــب، »لــمــاذا 
الكبرى في مراحل ما بعد الثورات،« السياسة الدولية، ملحق العدد 189 )2012(، ص 3 - 4.
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ويرى هذا االتجاه أن دور الدولة ال يعني انتهاج سياسات تأميم أو ملكية الدولة لوسائل 
سياسات  فــي  والــتــوســع  األســاســيــة  البنية  ــم  ودعـ إقــامــة  خـــالل  مــن  يتحقق  إنــمــا  اإلنـــتـــاج، 
قدر  لتحقيق  عادلة  ضريبية  سياسات  تبني  خــالل  من  الدخل  توزيع  وإعــادة  الخدمات، 

أكبر من التوازن االجتماعي)4(.

كان  وإن  للدولة،  أساسية  وظائف  ثمة  أن  على  النظرية  االتجاهات  أغلب  وتتفق 
ومع  الــذكــر.  سالفة  للتيارات  وفــقــًا  الــوظــائــف  هــذه  مساحة  على  قائمًا  مـــازال  االخــتــالف 
تــطــور هيكل الــنــظــام الـــدولـــي، وســيــطــرة الــعــولــمــة، أصــبــح الــحــديــث عــن وظــائــف الــدولــة 
بها،  القيام  وآليات  ومداها  ونطاقها  الوظائف  هذه  محتوى  تغير  بحيث  مراجعة)5(،  محل 
خارج  امتداده  إمكانية  بمعنى  أفقيًا  ورأسيًا؛  أفقيًا  اختلف  قد  بوظائفها  الدولة  قيام  فنطاق 
المحلية  الوحدات  إلى  القمة  يمتد من  أنه صار  بمعنى  وتأثرًا؛ ورأسيًا  تأثيرًا  الدولة  إقليم 
والوظيفة  االقتصادية،  والوظيفة  االجتماعية،  الوظيفة  هــي:  الوظائف  وهــذه  الصغيرة. 

السياسية، والوظيفة األمنية، والوظيفة اإلدارية، والوظيفة األيديولوجية أو االتصالية)6(.

حالة  فــي  وخــاصــة  ــا،  أداؤهــ بها  المنوط  بالوظائف  الــدولــة  تقم  لــم  إذا  مـــاذا  ولــكــن، 
فمن  األمنية؟  الوظيفة  رأسها  وعلى  بها،  يقوم  أن  غيرها  لجهاز  يمكن  ال  التي  الوظائف 

)4( للمزيد حول تلك التيارات الفكرية، انظر: عبد الله هدية، »الدولة والديمقراطية في ظل العولمة،« مجلة 
الديمقراطية )مركز الدراسات والسياسية واالستراتيجية، مؤسسة األهرام(، العدد 3 )صيف 2001(؛ هالة مصطفى، 
سياسة  »فاعلية  عمرة،  أبــو  مصطفى  ورنــا   ،)2001 )صيف   3 العدد  الديمقراطية،  مجلة  لتبقى،«  ُوِجـــَدت  »الــدولــة 
الواليات المتحدة األمريكية تجاه ظاهرة الدول الفاشلة أثناء فترة والية الرئيس جورج بوش الثانية 2005 - 2008 
بالتطبيق على المنطقة العربية،« )رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، المنظمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، القاهرة، 2010(، ص 17 - 21.
مفاهيم  سلسلة  الــدولــة؟،  سيادة  مفهوم  في  النظر  إعــادة  يعني  هل  الدولي:  التدخل  حق  الرشيدي،  )5( أحــمــد 

)القاهرة: المركز الدولي للدراسات السياسية واالستراتيجية، 2005(، ص 12 - 18.
)6( لــمــزيــد مــن التفاصيل حــول وظــائــف الــدولــة، انــظــر: محمد سعد أبــو عــامــود، »الــوظــائــف الــجــديــدة للدولة 
)صيف   3 العدد  القاهرة(،   - بــاألهــرام  واالستراتجية  السياسية  الــدراســات  )مركز  الديمقراطية  العولمة،«  عصر  في 
2001(؛ السيد عبد المطلب غانم، محّرر، اإلدارة المحلية والتنمية في ظل إعادة صياغة دور الدولة )القاهرة: مركز 
دراسات واستشارات اإلدارة العامة، جامعة القاهرة، 2007(؛ إسراء عمران عبد الكافي، »دور القيادة في اإلصالح 
الــعــزيــز،« )رســالــة  ابــن عبد  نــمــوذج عمر  الــعــالقــة مــا بين الفكر والــمــمــارســة مــع التطبيق على  الــســيــاســي: دراســـة فــي 
»وظيفة  الفتاح،  عبد  بالله  معتز  49؛   -  41 ص   ،)2009 السياسية،  والعلوم  االقتصاد  كلية  منشورة،  غير  ماجستير 
السياسية،  والعلوم  االقتصاد  كلية  ماجستير،  )رسالة  نظرية،«  مقاربة  واالزدهـــار:  االنحسار  بين  االقتصادية  الدولة 
جامعة القاهرة، 1991(، ص 13 - 14؛ حامد ربيع، نظرية القيم السياسية )القاهرة: مكتبة نهضة الشرق، 1973(، 
 ،)1987 والــتــوزيــع،  للنشر  الربيعان  شركة  )الــكــويــت:  المقارنة  السياسية  النظم  أصــول  المنوفي،  كمال  211؛  ص 
 Thomas Carothers, «The Rule of Law Revival,» Foreign Affairs, vol. 77, no. 2و  ،109  -  108 ص 
(March-April 1998), pp. 95-106.
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مغدال  تــســاءل  الــفــاشــلــة)7(.  الـــدول  مفهوم  يظهر  والــواقــع  النظرية  بين  الفجوة  طيات  بين 
وما  قادتها،  قطعها  التي  بالوعود  الوفاء  عن  عاجزة  كثيرة  دواًل  تجعل  التي  األسباب  عن 
الدولة  نجاح  أن  إلى  وتوصل  الوعود.  بتلك  الوفاء  على  قــادرة  أخرى  دواًل  يجعل  الذي 
الخريطة  في  تغيير  إحــداث  إلــى  تــؤدي  سياسات  وتنفيذ  االجتماعي  الضبط  ممارسة  في 
االجتماعية وما يرتبط بها من قدرة على حسم التنافس مع القادة التقليديين، من شأنه أن 
المجتمعات قوية في مواجهة  المخالفة، تصبح  القوية. وبمفهوم  الدولة  تبلور  إلى  يؤدي 
ممارسة  على  الــدولــة  قـــدرة  مقاومة  المجتمع  فــي  الــقــوة  مــراكــز  استطاعت  مــا  إذا  الــدولــة 
وفي  الدولة.  مؤسسات  على  وتفضيالتها  وقيمها  تحالفاتها  وفــرض  االجتماعي  الضبط 
الحالي  الوضع  على  اإلبقاء  محاولة  إلى  وقراراتها  الدولة  سياسات  تتحول  الحالة،  هذه 

بداًل من السعي إلى بناء مؤسسات قوية)8(.

أوالً: تعريف الدولة الفاشلة
بدأ االهتمام بمفهوم الدول الفاشلة من قبل األكاديميين وصانعي السياسة منذ بداية 
الثمانينيات من القرن الماضي، إال أن الترويج السياسي له جاء في أوائل التسعينيات على 
سياق  فــي  أولــبــرايــت  مادلين  آنـــذاك  المتحدة  األمــم  فــي  المتحدة  الــواليــات  مندوبة  لسان 

الحديث عن ضرورة التدخل الدولي إلنقاذ الصومال)9(.

يعنيه  لــمــا  مــانــع  جــامــع  تــعــريــف  يــوجــد  ال  االجــتــمــاعــيــة،  الــظــواهــر  جــمــيــع  ومــثــل 
الوظيفي  اإلخــفــاق  مــن  حــالــة  إلــى  يشير  عــام  بشكل  أنــه  إال  الــفــاشــلــة،  الـــدول  مصطلح 
القيام  لغيرها  يمكن  ال  التي  بوظائفها  القيام  على  قــادرة  غير  وتصبح  الــدولــة،  تعانيه 
الحكم  الــقــائــم عــلــى  الــنــظــام  الـــدولـــة وقــــدرة  قـــدرة  تــآكــل  إلـــى  تـــؤدي  الــحــالــة  هـــذه  بــهــا. 
تطرفًا  حــاالتــه  أكثر  فــي  منه  ينتج  مــا  وهــو  اســتــمــرارهــا،  عــوامــل  وإنــتــاج  وكــفــاءة  بفاعلية 

الدولة)10(. وانهيار  سقوط 

)7( أبو عمرة، »فاعلية سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه ظاهرة الدول الفاشلة أثناء فترة والية الرئيس 
جورج بوش الثانية 2005 - 2008 بالتطبيق على المنطقة العربية،« ص 32 - 35.

السياسة  )8( أمل حمادة، »معادلة جديدة: إعادة تشكيل العالقة بين الدولة والمجتمع بعد الثورات العربية،« 
الدولية، ملحق العدد 189 )2012(، ص 16 - 18.

 Valentin Cojanu and Alina Irina Popesco, «Analysis of Failed States: Some Problems of )9(
Definition and Measurement,» The Romanian Economic Journal, no. 25 (November 2007), p. 114.
 Badredine Arfi, «State Collapse in a New Theoretical Framework: The Case of Yugoslavia,» )10(
International Journal of Sociology, vol. 28, no. 3 (1998), pp. 15-42.
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يرى روبرت روتبيرغ أن الدولة الفاشلة هي الدولة العاجزة عن أداء وظائفها لفترة 
طويلة من الزمن)11(. وقد طور ويليام زارتمان هذا التعريف، وأضاف إليه عناصر شملت 
إقليمها،  األمنية على  المركزية، وتآكل شرعيتها، وتراجع سيطرتها  الحكومة  فاعلية  عدم 
تعريفًا  زارتمان  قدم  بينما  النظام)12(.  غياب  ومن  القانون  احترام  عدم  من  حالة  وانتشار 
نتيجة  وظائفها،  أداء  عــن  عــاجــزة  الــدولــة  فيها  تضحي  التي  الحالة  بأنها  الفاشلة  للدولة 
السياسي  والنظام  القوانين  انهيار  مع  شرعيتها،  وفقدها  الدولة،  هياكل  تفكك  أو  انهيار 

بأكمله)13(.

ذاتيًا،  الفشل  تصحيح  إعــادة  على  القدرة  الفاشلة  الــدول  تفقد  كثيرة  حــاالت  وفــي 
وذلك النعدام القنوات المعبرة عن اإلرادة والحاجات الحقيقية لشعوبها. ولهذا أرجعت 
اعتبار  على  الهيكلية،  األسباب  من  أكثر  القيادة  دور  إلــى  الدولة  فشل  الــدراســات  بعض 
أن القيادة، التي تتبنى النظرة المصلحية الضيقة لقلة تحُكم كمحدد الختياراتها وتهميش 
مصالح أغلبية محكومة، هي التي تدمر الدولة. وهنا تكون معادلة فشل الدولة هي: قائد 

فاشل + نظام فاشل = دولة فاشلة)14(.

عمرة،  أبــو  رنــا  الباحثة  قدمته  الــذي  التعريف  شــمــوالً،  األكــثــر  التعريفات  ومــن 
األساسية،  بوظائفها  القيام  تستطيع  ال  التي  »الدولة  بأنها  الفاشلة  الدولة  عرفت  حيث 
بــشــكــل  ــراد شــعــبــهــا  ــ والــمــســتــحــدثــة ألفـ الــتــقــلــيــديــة  بــاالحــتــيــاجــات  ــاء  الـــوفـ تــســتــطــيــع  وال 
عليها  تــدلــل  االســتــقــرار  عــدم  مــن  عــامــة  حــالــة  الــطــويــل  الــمــدى  على  يــولــد  مما  مستمر، 
عــوامــل  وتــتــعــاظــم  ثــقــافــيــة.  أو  اجــتــمــاعــيــة  أو  أمــنــيــة  أو  اقــتــصــاديــة  أو  ســيــاســيــة  مــؤشــرات 
قصور  بسبب  وإمــا  طويلة،  لفترة  ممتد  صــراع  فــي  الــدولــة  انــخــراط  بسبب  إمــا  الفشل 
وديمغرافية،  جغرافية  وظــروف  تاريخية  خبرات  نتيجة  الــدولــة  مؤسسات  في  بنيوي 
تــدهــور  نتيجة  فــاشــلــة  الــدولــة  تعتبر  وال  ومــفــاجــئــة.  حــادة  أزمــة  الــدولــة  لــمــواجــهــة  وإمــا 
عــن محيطها  بــمــعــزل  دولـــة  فــشــل  عــلــى  الــحــكــم  يــمــكــن  فــال  فــقــط،  الــداخــلــيــة  الـــظـــروف 

 Robert I. Rotberg, «Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators,» )11(
Wilson Center, p. 9, <http://www.wilsoncenter.org/publication/failed-states-collapsed-states-and-weak-
states-causes-and-indicators>.
 Cojanu and Popesco, «Analysis of Failed States: Some Problems of Definition and )12(
Measurement,» p. 115.
السياسة  الــــدول،«  انهيار  قـــراءة أولــيــة فــي أســبــاب ومــراحــل  المنهارة:  الــوهــاب عــمــروش، »الــدولــة  )13( عــبــد 

الدولية، ملحق العدد 189 )2012(، ص 24.
 Alemayehu Gebremariam, «Failed Leader+Failed Regime=Failed State Why is «Ethiopia» )14(
a Failed State?,» Ethiopia Media WebSite (14 July 2008), <http://www.ethiomedia.com/all/6209.html>.
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لــكــل حــالــة مــن حــاالت  يــجــعــل  الــدولــي مــمــا  الــنــظــام  اإلقــلــيــمــي ومــســتــجــدات وقــضــايــا 
خصوصيتها«)15(. الوظيفي  اإلخفاق 

ثانيًا: المفاهيم المعبرة عن ظاهرة الدول الفاشلة
ثمة مصطلحات متشابهة ومتشابكة تعبر عن ظاهرة الدول الفاشلة، ولكن ال يوجد 
أو  الوظيفي  الضعف  تعبر عن حالة من  المصطلحات؛ فهي جميعًا  بين هذه  فرق واضح 
لعوامل  المفجر  بــدور  الخارجية  أو  الداخلية  األزمــات  تقوم  ما  وعــادة  الهيكلي،  الخلل 
الفشل الكامن في الدولة. وتختلف هذه المصطلحات من حيث تركيز كل مصطلح على 
جانب من جوانب الفشل على حساب اآلخر أكان أمنيًا أم سياسيًا أم اجتماعيًا أم إنسانيًا 
أم اقتصاديًا، وذلك وفقًا ألهداف الجهة التي دشنت المفهوم، بما يساعدها على تصميم 
الدول على  إطار معالجة فشل  أعلى درجات توظيف لمواردها في  برامجها لكي تحقق 
التي  المرحلة  حيث  مــن  المصطلحات  هــذه  تختلف  كذلك  الــمــطــروح.  المفهوم  خلفية 
يصفها المصطلح؛ فالدولة الضعيفة أو المائلة إلى الفشل لم تصل بعد إلى مرحلة الدولة 
الدولة  مرحلة  إلــى  بعد  تصل  لم  الفاشلة  الــدولــة  فــإن  وكذلك  الفاشلة،  الــدولــة  أو  الهشة 
المطلقة،  الفشل  حالة  وليس  النسبية  الفشل  درجة  المصطلحات  تصف  حيث  المنهارة، 

وهو ما يعتبر سببًا في تداخلها بعضها مع بعض)16(.

(Collapsed State) 1 - الدولة المنهارة

انهيار  إلى  تشير  حالة  فهي  األساسية.  بوظائفها  القيام  على  القادرة  غير  الدولة  هي 
الــذي  الــحــد  إلــى  الــســيــاســي،  الــقــانــون والــنــظــام  انــهــيــار حكم  الــدولــة، وإلـــى  هيكل وسلطة 
يستلزم إعادة بنائه مرة أخرى، سواء بالرجوع إلى هيكل ما قبل االنهيار، أو تشكيل نظام 
من  تأثيراتها  في  حدة  أشد  تكون  والتي  البناء،  لعملية  انتكاسات  حــدوث  يتفادى  جديد 

االنهيار األول)17(.

واليــة  فترة  أثــنــاء  الفاشلة  الـــدول  ظــاهــرة  تجاه  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  سياسة  »فاعلية  عــمــرة،  )15( أبـــو 
الرئيس جورج بوش الثانية 2005 - 2008 بالتطبيق على المنطقة العربية،« ص 34.

)16( المصدر نفسه، ص 35 - 40.
 Joachim Spanger, «Hans, Failed State or Failed Concept? Objections and Suggestions, Faied )17(
 States,» paper presented at: Globalization and the Failed States Conference Florance – Italy 7-10 April
 2000, p. 4, <http://www.comm.uscb.edu/researh/mstohl/failed_states/2000/papers/spanger.html>, Access
Date 18/1/2009.
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إلى  تمتد  بل  بمؤسساتها،  الحكومية  البنية  تالشي  على  الــدولــة  انهيار  يقتصر  وال 
انهيار البنية االجتماعية)18(.

(Fragile State) 2 - الدولة الهشة
بتدهور  تتصف  التي  الدول  عن  حديثه  لدى  التوصيف  هذا  الدولي  البنك  استخدم 
ما  وعـــادة  قصيرة.  غير  لمدد  سياسية  أزمــة  وتعيش  واالجتماعية،  االقتصادية  أوضاعها 
السياسية  المستويات  على  المؤسسية  وتفتقد  النزاعات،  بعد  ما  آثــار  الــدول  هــذه  تعاني 

واالقتصادية، وتحقق معدالت نمو غير مرضية.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه الفئة تتضمن بعض الدول ذات الدخل المرتفع، لكنها 
كالبلقان،  اجتماعي  استقرار  عدم  أو  إبادة  حروب  أو  الصراعات  بعد  ما  تداعيات  تعيش 
نيبال، أو تهدد عوامل الضعف والفشل مناطق  أو تواجه أخطار صراعات متصاعدة مثل 
تتفاقم  عندما  والهشاشة  الفشل  بين  العالقة  وتظهر  الفيليبين)19(.  مثل  إقليمها  من  معينة 
الهشاشة  عوامل  حــدة  تــزداد  حينما  الفشل  يظهر  آخــر  بمعنى  للدولة.  ضعف  مشكالت 

ويتسع نطاقها.

(Weak State) 3 - الدولة الضعيفة
أو  اقتصادية،  أو  جغرافية،  تكون  قد  بنيوية،  هيكلية  ألسباب  ضعيفة  الــدول  تكون 
ومــؤقــت،  موسمي  بشكل  أزمـــات  إلــى  الــدولــة  هــذه  وتتعرض  ديمغرافية.  أو  اجتماعية، 
الــصــراعــات  أو تصاعد حــدة  اقــتــصــاديــة،  أزمـــات  أو  تــهــديــدات خــارجــيــة،  تــأخــذ شكل  قــد 
تنتقل  إثنية ودينية ولغوية وقبلية،  توترات  الضعيفة موطن  الدول  االجتماعية. وقد تكون 
من الكمون إلى االنفجار - في النهاية - في شكل أعمال عنف. كما تتسم الدول الضعيفة 
بارتفاع معدالت الجرائم، وتواضع قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة للمواطنين، 
وتدهور أوضاع البنية األساسية التحتية، وتفاقم المعاناة في المناطق البعيدة عن العاصمة 
وارتفاع  القومي،  الدخل  معدالت  انخفاض  ذلك  ويصاحب  الكبيرة،  الحضرية  والمدن 

معدالت الفساد، وغياب حكم القانون، وخنق المجتمع المدني)20(.

)18( المصدر نفسه، ص 6.
 «Engaging With Fragile States, An Independent Evaluation Group (IEG) Review of World )19(
 Bank Support To Low-Income Countries under Stress,» World Bank Independent Evaluation Group
(2006), <http://www.worldbank.org/ieg/licus/index.html>.
Rotberg, «Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators,» pp. 9-11.   )20(
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(Quasi States) 4 - أشباه الدول

عصر  فــي  الــوســتــفــالــي)21(  بالمفهوم  الــدولــة  ســيــادة  بــتــراجــع  المصطلح  هـــذا  يــرتــبــط 
سياساتها  رسم  في  الكبرى  القوى  لضغوط  خضوعها  في  يتجلى  ما  نحو  على  العولمة، 

الداخلية، وصياغة مواقفها الخارجية)22(.

(Soft State) 5 - الدولة الرخوة

نحت االقتصادي وعالم االجتماع السويدي غونار ميردال هذا المصطلح، وأطلقه 
الثالث)23(، كونها ال تطبق القانون وال تعتد بثقافة حكم القانون.  على أغلب دول العالم 
التنفيذية  السلطة  الفساد داخل  فيها  إلى نظام اجتماعي متماسك، ويتفشى  تفتقر  أنها  كما 
والسلطة التشريعية، فضاًل عن القضاء واإلعالم والتعليم، بحيث تتحقق مصالح فئة قليلة 

على حساب مصالح العامة)24(.

وأكد ميردال ضرورة قيام الدول الرخوة بدور على كل األصعدة من خالل عمليات 
إصالح سياسية واجتماعية للخروج من حالة الرخاوة هذه)25(.

(States at Risk/State in Crisis) 6 - الدولة المهددة بالخطر/الدولة المأزومة

انـــدالع صــراع.  ــة، وتــكــون عــلــى حــافــة  تــعــانــي أزمـ الــتــي  الـــدول  الــفــئــة  تــلــك  تــضــم 
إقــلــيــمــهــا أو عــلــى جــزء  فـــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى  الــدولــة عــلــى  قـــدرة  لــعــدم  نــتــيــجــة  وذلـــك 

منه)26(.

)21( يأتي المفهوم الوستفالي نسبة إلى معاهدة وستفاليا 1648، التي أنهت حرب الثالثين عامًا في أوروبا، 
وأقّرت ثالثة مبادئ رئيسية للعالقات الدولية، أصبحت تشكل في حّد ذاتها المفهوم الوستفالي، وهي: »مبدأ الوالء 

القومي«، و»مبدأ السيادة«، و»مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول«.
 Robert H. Jackson, «Quasi States: Sovereignty, International Relations and the Third World,» )22(
Cambridge University Press 1993, <http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp? isbn= 978 
0521447836>.

)23( جالل أمين، الدولة الرخوة في مصر )القاهرة: مكتبة سينا للنشر، 1993(، ص 1 - 3.
 Gunnar Myrdal, The Challenge of World Poverty: A World Anti-Poverty Program in Outline, )24(
The Christian A. Herter Lecture Series (London: Penguin Press, 1970), p. 21.

 Peter W. Preston, Development Theory: An Introduction To the Analysis of Complex Change )25(
(Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1996), p. 209.

 Marina Ottaway and Stefan Mair, «States At Risk and Failed States,» Carnegie Endownment )26(
for International Peace (September 2004), <http://www.carnegieendowment.org/publications/index.
cfm?fa=view&id=15862>.
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(Vulnerable Failing States) 7 - الدول المائلة إلى الفشل

 (USAID) الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  كتابات  فــي  المصطلح  هــذا  ويظهر 
والخدمات  األمــن  توفير  ضمان  في  الراغبة  غير  أو  الــقــادرة  غير  الــدول  تلك  عن  للتعبير 
األساسية ألغلب مواطني الدولة، حيث تصبح شرعية الدولة محل جدال. وأغلب الدول 

التي تنتمي إلى هذه الفئة هي تلك التي تعيش مرحلة ما بعد انتهاء الصراع)27(.

نالحظ من تلك المصطلحات أنها تتشابه وتتداخل بشكل كبير، إال أن االختالفات 
أمنيًا  أو  اجتماعيًا  أو  اقتصاديًا  ســواء  بالظاهرة  المفهوم  منها  يهتم  التي  الزاوية  في  تكمن 
بحيث  والــخــارجــيــة  الــداخــلــيــة  الــعــوامــل  بين  عــالقــة  وجـــود  على  التشديد  مــع  ســيــاســيــًا.  أو 
تعمل إحداها على تحريك األخرى، وتفجير محفزات الفشل التي عادة ما تكون كامنة. 
ظاهرة  عــن  تعبر  التي  والخارجية  الداخلية  الــعــوامــل   )1  -  2( الــرقــم  الــجــدول  ويــوضــح 

الدولة الفاشلة كما عكستها المصطلحات السابقة.

ثالثًا: مؤشرات الدول الفاشلة
يكن  الدولة، ومهما  انهيار وفشل  لتوصيف  المستخدمة  المصطلحات  تكن  ومهما 
مؤشرات  إلى  وتصنفها  لالنهيار،  مؤشرات  األدبيات  تطرح  اختالف،  أو  اتفاق  من  بينها 

اجتماعية، ومؤشرات اقتصادية، ومؤشرات سياسية.

1 - المؤشرات االجتماعية
وحجم  كثافة  ارتفاع  من  الضغوط  هذه  تنتج  بحيث  الديمغرافية  الضغوط  تصاعد   -
السكان في الدولة، وهو ما يؤثر في نصيب األفراد في المجتمع من االحتياجات األساسية.
انــتــشــار ظـــاهـــرة هــــروب الــعــقــول  الـــدائـــم، أي  ــفـــرار الــبــشــري  الـ انــتــشــار حــالــة مـــن   -

والكفاءات والمثقفين والسياسيين المعارضين لنظام الحكم إلى خارج دولهم .
في  جماعة  لــدى  باالضطهاد  شــعــور  أو  الشعب  أفـــراد  لــدى  عــدائــي  إرث  وجـــود   -

المجتمع؛ مما يولـِّد صراعات بين الجماعات الفرعية المكونة للمجتمع .
داخل  منطقة  في  السكان  من  عدد  تهجير  أو  كبير،  بشكل  الالجئين  حركة  تزايد   -

الدولة بشكل قسري .

 «Usaid Fragile States Strategy,» U.S.A. Agency for International Development Washington )27(
(January 2005), <http://www.usaid.gov/policy/2005_fragile_states_strategy.pdf>.
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الجدول الرقم )2 - 1(
أبرز العوامل الداخلية والخارجية التي تتضمنها المسميات المختلفة المعبرة عن الفشل الوظيفي للدولة

العوامل الخارجيةالعوامل الداخلية

- اندالع صراع مع قوى خارجية، سواء كان صريحًا أو كامنًا.الدولة المنهارة- عدم قدرة مؤسسة الدولة على االضطالع بوظائفها األساسية.

خدمات  تعليم،  المجتمع:  ألفـــراد  العامة  الــخــدمــات  تقديم  على  الــدولــة  قــدرة  -  عــدم 
صحية، مواصالت ..، باإلضافة إلى انخفاض درجة كفاءة الخدمات إذا تم تقديمها.

- تراجع القدرة على مواجهة آثار الكوارث.الدولة الفاشلة

- عدم القدرة على التصدي لهجوم خارجي.الدولة الهشة- غياب حكم القانون وانتشار ظاهرة الفساد و تقنينه في بعض الحاالت.

-  تزايد أعداد الالجئين النازحين من مناطق نزاعات إلى الدولة أو النازحين منها إلى دول أخرى الدولة الضعيفة- تزايد احتماالت اندالع حروب أهلية ونزاعات على أسس عرقية ودينية.
محيطة.

-  قد يكون للدولة دورها على الساحة الخارجية غير المعبر عن ضعف تماسكها الداخلي.الدول المائلة إلى الفشل-  غياب األمن الداخلي وارتفاع معدالت الجرائم وزيادة حدة االحتقان االجتماعي.

-  تراجع الممارسات السيادية التقليدية لصالح أطراف ال تعبر عن مصالح الدولة و رغبة الشعب.أشباه الدول- وجود أزمات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية دون حل لفترات زمنية طويلة.

صراعات الدولة الرخوة-  انخفاض مستوى الدخل، وعدم القدرة على الوصول إلى التوظيف األمثل للموارد. انتهاء  بعد  مــا  تــداعــيــات  تعاني  أو  صـــراع،  انـــدالع  وشــك  على  الــدولــة  تكون  مــا  -  عــادة 
مسلحة إقليمية أو دولية.

منظمات  أداء  وكذلك  والحزبي  والتعليمي  واإلعالمي  القضائي  الجهاز  أداء  -  ضعف 
المجتمع المدني.

- عادة ما تعاني اقتصاديات الدول الفاشلة فرض عقوبات دولية حاليًا أو سابقًا.الدولة في أزمة

الــعــوامــل الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة عالقة  بــيــن  ويــربــط 
دائرية مستمرة تعمل إحداها على تحريك األخرى 
وتفجير محفزات الفشل والتي عادة ما تكون كامنة.

-  تبعية الدول للخارج بدرجة تجعل أجندة أولوياتها غير معبرة عن الحاجات الحقيقية لشعوبها.

العربية،« )رسالة ماجستير غير منشورة، معهد  المنطقة  بالتطبيق على   2008 الثانية 2005 -  الرئيس جورج بوش  فترة والية  أثناء  الفاشلة  الدول  المتحدة األمريكية تجاه ظاهرة  الواليات  أبو عمرة، »فاعلية سياسة  المصدر: رنا مصطفى 
البحوث والدراسات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، القاهرة، 2010(، ص 39 - 40.
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2 - المؤشرات االقتصادية
على  عائدها  تــوزيــع  ســوء  إلــى  باإلضافة  االقتصادية،  التنمية  معدل  انتظام  عــدم   -

الجماعات الفرعية في المجتمع.

تدريجية  بــدرجــات  أو  حــادة  بــدرجــات  الوطني  االقتصاد  وضــع  تدهور  استمرار   -
متفاوتة.

- ازدياد معدالت الفساد وانتشار المعامالت غير الشرعية دون وجود ضوابط لهذا 
النمط من المعامالت .

3 - المؤشرات السياسية واألمنية
- افتقاد نظام الحكم لشرعيته ومصداقيته.

الدور  تراجع  أي  العامة؛  الخدمات  تقديم  على  الدولة  قدرة  تدهور  حدة  ازديــاد   -
األمــن  توفير  على  قدرتها  تــراجــع  وكــذلــك  الشعب،  بخدمة  والمتمثل  للدولة  األســاســي 

للمواطنين.

انــتــهــاك حــقــوق  مــمــارســات  ــتــشــار  الــقــانــون وان تــطــبــيــق حــكــم  تــعــلــيــق  أو  تــعــطــيــل   -
اإلنسان.

بسلطة  األمني  الجهاز  يتمتع  بحيث  األمنية  المسؤولية  ازدواجية  من  - ظهور حالة 
تضاهي سلطة الدولة، وهو ما ُيشـَار إليه بوجود دولة داخل دولة .

الـــدولـــة،  الــمــســيــطــرة داخـــــل  الــســيــاســيــة  الــنــخــب  تــصــاعــد االنـــشـــقـــاقـــات داخـــــل   -
واستغالل  الفرعية،  الجماعات  لصالح  الــدولــة  ومؤسسات  الحاكمة  النخب  وتفكك 
مصالح  على  والتضييق  مصالحها  لتحقيق  السياسي  الخطاب  أدوات  الحاكمة  النخبة 

معارضيها.

- تزايد حدة التدخل الخارجي سواء من جانب دول أو فاعلين من غير الدول.

وقد أغفلت المؤشرات السابقة البعد التاريخي المتمثل بدور الخبرة االستعمارية   
المشاكل  أغلب  مالمح  رسمت  حيث  الفشل،  جذور  زرع  في  النامية  الــدول  عانتها  التي 
للهياكل االجتماعية  الطبيعي  النمو  إعاقة  الدول، وكذلك كانت سببًا وراء  بين  الحدودية 
واالقتصادية للدول، والذي وصل إلى حد إثارة النزاعات بين الجماعات اإلثنية والعرقية 

والطائفية أو بين التيارات السياسية المختلفة في إطار الجماعة اإلثنية الواحدة .
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إلى  وانتهى  الـــدول،  انهيار  أســبــاب  تحديد  دراســتــه  فــي  كليمون  كاتي  حــاول  وقــد 
منفردة غير كاف النهيار  منها بصورة  أيًّ  توافر  بأن  رئيسية، علمًا  متغيرات  أربعة  تحديد 
الدولة. يتمثل المتغير األول بالبيئة الخارجية الداعمة الستمرار فشل الدولة. أما المتغير 
المجموعات ذات  تعبئة  إلى  الثالث  المتغير  فيتمثل باألزمة االقتصادية، وينصرف  الثاني 
الهويات المتمايزة، حيث تصبح هذه الهويات محركًا أساسيًا للتعبئة السياسية وللتحرك 
الثوري. ويتعلق المتغير الرابع بغياب تدوير النخبة. وحدد كليمون ثالث مراحل النهيار 
المرحلة  تتمثل  السابقة.  األربعة  المتغيرات  من  أي  توافر  درجــة  منها  كاًل  يميز  الدولة، 
األولـــى بــانــتــقــال الــدولــة مــن حــالــة الــدولــة الــقــويــة إلــى الــدولــة غــيــر الــقــويــة. وتــبــدأ الــدولــة 
باالنتقال إلى وضع الدولة غير القوية، في حال توافر أي من المتغيرات األربعة السابقة. 
حدوث  ويتطلب  األزمـــة،  حالة  إلــى  القوية  غير  الــدولــة  بانتقال  الثانية  المرحلة  وتتمثل 
المتغير  العامل االقتصادي هو  أو ثالثة متغيرات على األقل. ويعد  ذلك تفاعل متغيرين 
المركزي في هذه المرحلة. وتتمثل المرحلة الثالثة بمرحلة انهيار الدولة، وتبدأ في حال 

توافر المتغيرات األربعة مجتمعة، وهذا يؤدي إلى سقوط الدولة وانهيارها.

نسبة  أدائها، وتزداد  تدني مستويات  الدولة مع  الحكم على فشل  يبدأ  وبصفة عامة 
الفشل عندما تفقد الدولة قدرتها على أداء وظائفها بالكفاءة المطلوبة، وتصل الدولة إلى 

أعلى درجات الفشل عندما تنهار قوتها وسلطتها )انظر الشكل الرقم )2 - 1((.

الشكل الرقم )2 - 1(

المفاهيم المرتبطة بالحكم على فشل الدولة

الفاشلة  الـــدول  ظــاهــرة  تجاه  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  سياسة  »فاعلية  عــمــرة،  أبــو  مصطفى  رنــا  المصدر: 
ماجستير  )رســالــة  العربية،«  المنطقة  على  بالتطبيق   2008  -  2005 الثانية  بــوش  جــورج  الرئيس  واليــة  فترة  أثناء 
العربية،  الدول  جامعة  والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  العربية،  والدراسات  البحوث  معهد  منشورة،  غير 

القاهرة، 2010(، ص 35.
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رابعًا: التهديدات التي تمثلها الدول الفاشلة 
على األمن واالستقرار الدوليين

أصبح العالم المتقدم اليوم مسكونًا بشبح ضعف الدولة في البلدان الفقيرة، فنهاية 
الحرب الباردة خلفت وراءها حزامًا من الدول الضعيفة والفاشلة. وكان انهيار أو ضعف 
الدولة في تسعينيات القرن الماضي قد أدى إلى حدوث كوارث إنسانية كبيرة وانتهاكات 
خطيرة لحقوق اإلنسان. ولفترة من الزمن، كان بمقدور الدول التظاهر بأن هذه ال تتعدى 
كونها مشكالت محلية، لكن األعوام األخيرة أثبتت أن ضعف الدولة يشكل أيضًا تحديًا 
إلى الجريمة  النووية،  بانتشار األسلحة  استراتيجيًا هائاًل، حيث إن خطر اإلرهاب مرورًا 
الطاقة  أمــن  قضايا  وكذلك  البيئي،  التدهور  حتى  واألوبــئــة،  األمـــراض  وانتشار  الدولية، 
عن  الناجمة  المشاكل  أعــبــاء  إلــى  رئيسًا  أمنيًا  بــعــدًا  أضــافــت  اإلقليمي،  االســتــقــرار  وعــدم 
ضعف أنظمة الحكم في العالم. وهكذا برزت فجأة على رأس أولويات األجندة الدولية 
الدولة  إعادة تشكيلها، بحيث أصبح ضعف  أو  الدولة،  إمكانية دعم قدرات ومؤسسات 

قضية وطنية ودولية من الطراز األول)28(.

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الدول متوسطة الفشل قد تمثل تهديدًا أكبر 
الفشل  من  كبيرة  درجــات  تعاني  التي  الــدول  تلك  من  الدوليين،  واالستقرار  األمــن  على 
تصل إلى حد االنهيار)29(، أي أن تجمع الدولة بين عوامل الفشل ومقومات النجاح غير 

المستغلة، وهو ما يثير مراجعة للعالقة بين اإلرهاب والدول الفاشلة)30(.

وفيما يلي أهم التهديدات التي تمثلها ظاهرة الدول الفاشلة على األمن واالستقرار 
الدوليين بوجه عام)31(:

ــتـــي يــعــتــبــرهــا  ــيـــة لــعــمــلــيــات الـــجـــمـــاعـــات الـ - تـــعـــد الـــــــدول الـــفـــاشـــلـــة قــــواعــــد أســـاسـ
الــغــربــيــة، حيث  الــنــظــر  تــهــديــدًا مــن وجــهــة  الــفــاشــلــة  الــــدول  الــغــرب إرهــابــيــة. وبــهــذا تعتبر 

)28( فرانسيس فوكوياما، بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم و اإلدارة في القرن الحادي و العشرين، 
ترجمة مجاب اإلمام )الرياض: دار العبيكان، 2007(، ص 37.

 Liana Sun Wyler, «Weak and Failing States: Evoloving Security Threats and U.S. Policy,» )29(
 Papers Prepared at: Members and Committees of Congeres, Congressional Research Service Washington,
August 2008, <http://www.opencrs.com/document/rl34253>.
«Failed States Index 2009,» Foreign Policy (July-August 2009), <http://www.foreignpolicy. )30(
com/articles/2009/06/22/the_2009_failed_states_index>.
واليــة  فترة  أثــنــاء  الفاشلة  الـــدول  ظــاهــرة  تجاه  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  سياسة  »فاعلية  عــمــرة،  )31( أبـــو 

الرئيس جورج بوش الثانية 2005 - 2008 بالتطبيق على المنطقة العربية،« ص 47 - 56.
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بأنشطة  الــقــيــام  إلــى  يدفعها  مــا  وهــو  الــقــانــون،  تطبيق  غــيــاب  مــن  الجماعات  هــذه  تستفيد 
اقتصادية - مشروعة أو غير مشروعة - لتمويل عملياتها وتسهيل حصولها على األسلحة 
واحتياجاتها المختلفة. ويرى الغرب أن هذه الجماعات قد تلجأ إلى مخابئ لها في هذه 

الدول، مستغلة وجود مناطق غير خاضعة لسيطرة الدولة)32(.

ينافسون  الــدولــة  دون  مــا  فاعلين  وظــهــور  الــدولــة  داخــل  الفاعلة  ــراف  األطـ تعدد   -
لهذه  واالجتماعية  السياسية  الداخلية  والبنية  الخارجية  السياسة  في  يؤثر  مما  سلطتها، 
ما  أطراف  الدولة من خالل  ما دون  بأطراف  التعامل واالتصال  يتم  ما  الدولة)33(، وعادة 
سياسية  منها  أكثر  مدنية  إنسانية  صفة   - األحيان  أغلب  في   - تأخذ  والتي  الــدولــة،  فــوق 
المخدرات  وتــجــارة  اإلرهـــاب  مثل  العالمي  الطابع  ذات  بالقضايا  يتصل  مــا  فــي  خاصة 
وتهريب األسلحة وانتشار األمراض واألوبئة والتدهور البيئي)34( لتصبح الدولة محاصرة 

بنفوذ فاعلين: األول أصغر منها من الداخل، والثاني يأتي من خارجها.

التحديات ذات  انتهاكات حقوق اإلنسان وتراجع أهميتها، وانتشار  ثقافة  انتشار   -
الدولي  كاإلرهاب  ظواهر  وانتشار  واألوبئة  الفقر  مثل  واالجتماعي؛  االقتصادي  الطابع 
إلــى  ســيــؤدي  مــمــا  والطبيعية،  االقــتــصــاديــة  الـــمـــوارد  عــلــى  والــتــنــافــس  المنظمة  والــجــريــمــة 

استنزافها بال مقابل يعود على مواطني الدولة)35(.

الـــدول. ذلك  تــداعــيــات فشل  أبـــرز  الــنــزوح والــلــجــوء مــن  مــعــدالت  ارتــفــاع  يعتبر   -
بــيــن الالجئين  يـــؤدي إلـــى تــزايــد احــتــمــاالت االقــتــتــال وانــــدالع الــعــنــف مــا  الــنــزوح الـــذي 
أنفسهم أو بينهم وبين مواطني الدولة المستقبلة لهم، مما قد يسبب أزمات بين الدول أو 

الجماعات الفرعية في الداخل، وبالتالي تتسع دائرة العنف والعنف المضاد.

الــدولــة  تــفــشــل  فــعــنــدمــا  لــأمــن اإلنــســانــي.  تــهــديــد  الــفــاشــلــة مــصــدر  الــــدول  - تعتبر 
حقوقهم،  حماية  عن  تعجز  وبالتالي  لأفراد،  األساسية  باالحتياجات  الوفاء  تستطيع  ال 

بالسيطرة  والمقلدون  الشرعيين،  غير  والتجار  المهربون،  يقوم  غير مشروعة: كيف  تجارة  نعيم،  )32( موسى 
على االقتصاد العالمي )اإلسكندرية: معهد دراسات السالم، مكتبة اإلسكندرية، 2006(، ص 27.

)33( فوكوياما، بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم و اإلدارة في القرن الحادي و العشرين، ص 56.
غير  الخارجي  التأثير  مصادر  أحــد  تمّثل  التنمية  مجال  في  العاملة  الحكومية  غير  الدولية  )34( فالمنظمات 
الحذر  كبير من  بقدر  الحكومات  تتعامل معها بعض  والتي  األجنبية  االنتخابات  مراقبة  فإن وفود  المباشر، وكذلك 

والريبة، باعتبارها أحد أشكال التأثير الخارجي.
 Rosa Ehrenreich Brooks, «Failed States, or the State as Failure?,» Law Review (University of )35(
Chicago), vol. 72 (2005), <http://rosabrooks.squarespace.com/failed-states-or-the-states-as/>.
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ويرتبط ذلك - بصورة مباشرة - بازدياد عدد الالجئين والنازحين في الداخل وإلى دول 
أخرى؛ ذلك التحدي اإلضافي الذي سيمثل عبئًا على الموارد والفرص الحياتية المتاحة 
لمساعدة  تتدخل  أن  عليها  الــتــي  الــدولــيــة  المنظمات  على  عبئًا  وكــذلــك  الــــدول،  داخـــل 
قضية  إلى  بنا  يعود  ما  وهو  الالجئين،  ومساعدة  للتهديدات  المستقبلة  المناطق/الدول 

اللجوء كأحد سلبيات الظاهرة.

التغير المناخي وما يرتبط  التقليدية مثل  التحديات األمنية غير  - تضخيم تداعيات 
أغلب  فــي  ثانويًا  شأنا  تبدو  قــد  المناخ  فــي  التغيرات  فسرعة  المياه،  نــدرة  قضايا  مــن  بها 
األنــهــار  فأغلب  ــات)36(.  ــ أزمــ تــحــدث  حينما  إال  الــظــاهــرة  إلــى  الــتــطــرق  يتم  وال  األحــيــان، 
يمكن  ما  هناك  كان  إذا  صعوبة  األمــر  ويــزداد  مياهها،  حصص  في  دولــة  من  أكثر  تتشارك 
بين  الثقة  عــدم  من  حالة  هناك  أن  يعني  وهــذا  مــا،  منطقة  دول  بين  صراعيًا«  »إرثــًا  تسميته 
األطراف المعنية، لتصبح الحكومات غير راغبة في التعاون لحل األزمات)37(، وهو ما قد 

يؤدي إلى زيادة حدة التوترات والنزعة الصراعية بين الدول.

الــــدول، حيث  أبـــرز ســمــات هــذه الفئة مــن  الــفــســاد ورخــويــة الــحــدود مــن  انــتــشــار   -
وتهريب  لعبور  مناسبة  طرق  إلى  الــدول  تلك  تتحول  أن  في  السمتين  هاتين  توظيف  يتم 
األســلــحــة الــبــيــولــوجــيــة والــكــيــمــيــائــيــة واإلشــعــاعــيــة والــنــوويــة ومــعــداتــهــا، ســــواء كـــان ذلــك 
عمليات  استمرارية  تضمن  تحتية  إقليمية  طــرق  أو  شبكات  طريق  عن  أو  تقليدية  بطرق 

التهريب)38(.

الــدول  توفرها  التي  اآلمــنــة  المخابئ  مــن  تستفيد  الــدولــيــة  اإلجــرامــيــة  المنظمات   -
الضعيفة والفاشلة، ومن ناحية أخرى تستفيد من انتشار ظاهرة الفساد وغياب القانون في 

اللجوء إليها واالحتماء بها والقيام بعمليات غسيل األموال هناك)39(.

يعمل  مــجــاورة  دولـــة  فشل  أن  بمعنى  حــولــهــا)40(،  عما  بمعزل  تفشل  ال  الـــدول   -
الدولة  لهذه  المجاورة  الدول  بنية  أو  ممارسات،  في  الكامنة  الضعف  تعزيز عوامل  على 

 Oli Brown and Alec Crawford, «Rising Temperatures, Rising Tensions Climate Change and )36(
 The Risk of Violent Conflict in The Middle East,» International Institute for Sustainable Development
(Manitoba - Canada) (2009), p. 6, <http://www.iisd.org/pdf/2009/rising_temps_middle_east.pdf>.

)37( المصدر نفسه، ص 10 - 11.
Wyler, «Weak and Failing States: Evoloving Security Threats and U.S. Policy,» p. 7.   )38(

)39( المصدر نفسه، ص 8.

)40( المصدر نفسه، ص 8.
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كبيرة  أعداد  بتدفق  الجوار  دول  على  الدولة  لفشل  المباشرة  التداعيات  وتتمثل  الفاشلة. 
من الالجئين و زيادة معدالت تهريب األسلحة وانهيار التجارة البينية اإلقليمية.

من  الفئة  هذه  تقف  بحيث  التنمية  برامج  تطبيق  أمــام  عائقًا  الفاشلة  الــدول  تمثل   -
لتنمية  الكبرى  والقوى  الدولية  المنظمات  مجهودات  أمــام  التنموي  المنظور  من  الــدول 
العاملة في هذا  التي سبق أن صممتها الجهات  التنموية  البرامج  إذ إن  المجتمعات،  هذه 
المجال ال تتناسب وظروف الدول شديدة الفشل)41(، حيث إن من شروط الحصول على 
مساعدات أو تطبيق برامج وأنشطة تنموية توافر ظروف أكثر كفاءة من تلك التي تعيشها 
الدول شديدة الفشل، والتي كان يتم التعامل معها من منطلق إغاثي إنساني وليس سياسيًا 

أمنيًا.

النظام  فــي  أهــمــيــة  األكــثــر  المشكلة  أصــبــحــت  الــفــاشــلــة  ـــدول  الـ بـــأن  الــقــول  ويــمــكــن 
اإلرهابية  الجماعات  إيواء  وبخاصة  الذكر،  سالفة  التهديدات  ضوء  في  الجديد  العالمي 
االحتواء  أو  الــردع  أشكال  كانت  ولما  الــدول.  من  بغيرها  بالغ  ضرر  إلحاق  يمكنها  التي 
اقتضت  لهم،  دولــة  ال  الــذيــن  الــجــدد  الالعبين  مــن  النمط  هــذا  مثل  مــع  تنفع  ال  التقليدية 
أي  ظــهــور  لمنع  أنظمتها  وتغيير  الــــدول  تــلــك  ــل  داخـ إلـــى  الــوصــول  األمــنــيــة  االعــتــبــارات 
كان  بعدما  رئيسًا،  أمنيًا  بعدًا  الفاشلة  الدول  مشكلة  اكتسبت  وهكذا  مستقبلية.  تهديدات 
السيادة  تآكل مفهومي  إلى  ما أدى  إنسانية. وهو  باعتبارها مشكلة  الماضي  إليها في  ينظر 
والدولة، وهما حجر الزاوية في النظام العالمي الذي أعقب توقيع اتفاقية ويستفاليا. وفي 
داخل  ما يحدث  المبدأ، ألن  المفهومان لهجوم عنيف من حيث  تعرض هذان  الحقيقة، 

الدول يؤثر بشدة في أحيان كثيرة على األعضاء اآلخرين في النظام الدولي)42(.

خامسًا: التصنيفات الفرعية للدول الفاشلة
ومقاييس  رسمية  حكومية  مقاييس  بين  ما  الفاشلة  الدول  تصنيف  مقاييس  تعددت 
لمراكز بحثية وجامعات، إضافة إلى مقاييس المنظمات الدولية)43(. وتختلف المسميات 

 Kasturi Sen, «Fragile States or Failed Policies: Some Donors-Induced Dilemmas,» )41(
 International NGO Training and Research Center INTRAC, Oxford, United Kingdom, Policy Briefing
Paper; 19 October 2008, pp. 1-2, <http://www.intrac.org/resources_database.php?char=B>.
العشرين،  و  الــحــادي  الــقــرن  فــي  اإلدارة  و  الــحــكــم  الــعــالــمــي ومشكلة  الــنــظــام  الـــدولـــة:  بــنــاء  )42( فـــوكـــويـــامـــا، 

ص 165 - 166.
)43( المصدر نفسه، ص 56 - 60.
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التصنيفية للدول مع اختالف المقاييس، إال أنه ال يوجد مقياس للدول الفاشلة ال يتضمن 
تعبر  ما  فئات، وغالبًا  أربع  إلى  الفاشلة  الدول  المقاييس  أغلب  فرعية. وتقسم  تقسيمات 
التي  الــدول  فئة  إلى  تنتمي  التي  الــدول  ذاتها  األشــد فشال، وهي  الــدول  األولــى عن  الفئة 
المؤشرات ما يدلل  فلديها من  الثانية  الفئة  إلى  المنتمية  الدول  أما  بناء.  إعادة  إلى  تحتاج 
وبالتالي  الــمــؤســســات،  بعض  أداء  فــي  أو  المناطق  بعض  فــي  فشل  جــوانــب  وجـــود  على 
التي يجب معالجتها حتى ال تصبح محفزًا  نقاط الضعف األساسية  الترتيب عن  يكشف 
الثالثة قد تكون  الفئة  المنتمية إلى  الدول  الندالع العنف أو تدهور درجة فشلها. وبعض 
على قدر من الفشل الكامن مما يجعل أحوالها تتدهور بمعدالت أبطأ من الدول المنتمية 
زمنية  فرصة  الدولي  والمجتمع  الدول  هذه  مجتمعات  يمنح  البطء  هذا  الثانية.  الفئة  إلى 
في  الكامنة  وبــذورهــا  األخــطــار  لمواجهة  استراتيجيات  وتــطــويــر  الــضــغــوط  مــع  للتعامل 
المجتمعات. ويوضح الجدول الرقم )2 - 2( التقسيمات الفرعية الشائع استخدامها في 

مقاييس الفشل)44(.

المبكر  لإلنذار  آلية  تقديم  في  الفاشلة  للدول  الفرعية  التقسيمات  أهمية  وتظهر 
المعرضة  المجتمعات  وضع  تقييم  تحاول  كما  األزمات،  لتفجر  المحتملة  للمناطق 
إن  فيها.  داخلي  صراع  اندالع  احتماالت  وقياس  خطورتها،  بدرجة  وترتيبها  للخطر 
الفشل،  مــن  الــدولــة  مــوقــف  على  للحكم  كافيًا  يعتبر  الفرعية  الفئات  على  االعــتــمــاد 
المجموع  إلــى  النظر  يعتبر  الوسطية  الــفــئــات  إلــى  المنتمية  الـــدول  حــاالت  فــي  بينما 
إليها  تنتمي  التي  الفئة  إلى  النظر  من  عملية  أكثر  الدولة  عليه  حصلت  الذي  الرقمي 
قاطرة  اعتبارها  يمكن  التي  القوية  الضعف  نقاط  تبّين  خريطة  يظهر  بحيث  الــدولــة؛ 
أخطارها،  ومواجهة  قضاياها  مع  التعامل  إلــى  ومــدخــاًل  الــدولــة،  في  االستقرار  عــدم 
حالة  كل  يميز  الذي  اإلطار  هو  الدولة  عليه  تحصل  الذي  المجموع  يصبح  ثم  ومن 
الــتــي  الـــدول  لــســمــات  الــعــام  الــفــئــوي اإلطـــار  الــتــقــســيــم  يــعــتــبــر  بــيــنــمــا  فــشــل مــن األخـــرى 
الشروط  عرض  إلى  الفرعية  التقسيمات  هذه  تهدف  كما  المجموعة.  هذه  إلى  تنتمي 
خالل  من  المقاييس  تعرض  آخر  بمعنى  الــدول،  بناء  إعــادة  جهود  في  للبدء  الالزمة 
عمليات  في  للمضي  األولوية  ذات  والقضايا  المداخل  وترتيبها  الفاشلة  الدول  فئات 

. لتنمية ا

واليــة  فترة  أثــنــاء  الفاشلة  الـــدول  ظــاهــرة  تجاه  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  سياسة  »فاعلية  عــمــرة،  )44( أبـــو 
الرئيس جورج بوش الثانية 2005 - 2008 بالتطبيق على المنطقة العربية،« ص 60 - 65.
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الجدول الرقم )2 - 2(
التقسيمات الفرعية الشائع استخدامها في مقاييس فشل الدول

توصيفات الفئة األولى
األشد خطورة

المقياس الصادر عن دورية السياسة الخارجية ووقفية السالم)أ(Alert Criticalالدول المستنفرة

المقياس الصادر عن جامعة هارفاردCollapsedالدول المنهارة

المقياس الصادر عن جامعة جورج ماسونExtreme Caseالحاالت المتطرفة

المقياس الصادر عن وزارة الخارجية األمريكيةRebuildingالدول التي تحتاج إلى برامج إعادة بناء

المقياس الصادر عن دورية السياسة الخارجية ووقفية السالمWarning/In Dangerالدول المنذرة بالخطرتوصيفات الفئة الثانية

المقياس الصادر عن جامعة هارفاردFailedالدول الفاشلة

المقياس الصادر عن جامعة جورج ماسونحاالت الفشل المرتفعة

المقياس الصادر عن وزارة الخارجية األمريكيةRestrictiveدول توجه إليها برامج خاضعة لقيود وشروط

المقياس الصادر عن دورية السياسة الخارجية ووقفية السالمModerate/Border Lineالدول المتوسطةتوصيفات الفئة الثالثة

المقياس الصادر عن جامعة هارفاردWeakالدول الضعيفة

المقياس الصادر عن جامعة جورج ماسونSeriousالخطر الحقيقي

المقياس الصادر عن وزارة الخارجية األمريكيةDevelopingالدول النامية

توصيفات الفئة الرابعة
األقل خطورة

المقياس الصادر عن دورية السياسة الخارجية ووقفية السالمSustainable/Stableالدول المستقرة

المقياس الصادر عن جامعة جورج ماسونالدول ذات معدالت فشل منخفضة

المقياس الصادر عن وزارة الخارجية األمريكيةPartnershinpالدول التي يمكنها الدخول في شراكة

المقياس الصادر عن دورية السياسة الخارجية ووقفية السالمMost Stableاألكثر استقرارًاتوصيفات الفئة الخامسة

)أ( مركز أبحاث أمريكي يهتّم بالصراعات الدولية وسبل إدارتها وحّلها وأسباب اندالعها.
المصدر: المصدر نفسه، ص 62.
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الفشل  مقاييس  لنتائج  الفرعية  التقسيمات  هذه  أن  إلى  اإلشــارة  تجدر  عام  وبوجه 
تقييمًا  تقدم  أنها  إال  الــدولــة،  انهيار  أو  عنف  أعمال  النــدالع  محتملة  توقيتات  تتوّقع  ال 
لها  تداعيات حروب محيطة  والقدرة على مواجهة  الحروب  تجاه  الدولة  لحساسية هذه 
للدور  تقريبيًا  شكاًل  المقاييس  تضع  ذلــك  على  وبناء  واالجتماعي،  األمني  ببنائها  صلة 

المطلوب لمواجهة تحديات كل فئة.

وأخـــرى  مــوضــوعــيــة  خــريــطــة  الــفــرعــيــة  التقسيمات  تــقــدم  الــتــنــمــوي  الــمــســتــوى  فعلى 
تحدد  بحيث  الدولية،  التنموية  والمؤسسات  المحلي  المدني  المجتمع  تساعد  جغرافية 
التنمية  برامج  المحلية عن طريق توجيه  القدرات  بناء  الخريطة األولى أولويات عمليات 
وتساعد  إلحاحًا،  واألكثر  األولوية  ذات  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  القضايا  إلى 
أكثر  إلــى  االستثمارات  وتوجيه  الــمــوارد  تخصيص  على  المنظمات  الجغرافية  الخريطة 
الطريق  يمهد  قد  وهو ما  المساعدة،  إلى  حاجة  وأكثرها  الصراع  من  المتضررة  المناطق 

أمام البرامج التنموية ألن تكون ذات بعد إقليمي تكاملي.

الــدول  مقاييس  تقدمها  التي  الفرعية  التقسيمات  تهدف  األمــنــي  المستوى  وعلى 
بها  تتسم  التي  األمنية  الهشاشة  درجــة  مقابل  فــي  االســتــقــرار  درجــة  استبيان  إلــى  الفاشلة 
النزاع  نزاع داخلي. هذا  أو  الدولة، بمعنى آخر تعكس حساسية كل دولة الندالع حرب 
إما أن يؤدي إلى الفوضى واالنهيار أو - على أحسن الفروض - يعظم من عوامل الفشل 

الكامنة في الدولة.

ولهذه المقاييس أهميتها على المستوى األمني ألنها تلقي الضوء على تطور شكل 
الــنــزاعــات  بــهــذه  يرتبط  ومــا  الــدولــي،  المستوى  على  ومسبباتها  والــصــراعــات  الــنــزاعــات 
اإلنساني  الوضع  وتــدهــور  األسلحة  وانتشار  المنظمة  والجريمة  كــاإلرهــاب  ظواهر  من 
مقاييس  تحدد  كما  والفكري.  السياسي  والتطرف  البيئي  الوضع  وتــدهــور  لمجتمعاتها 
الفشل عوامل أو أحداثًا محفزة الندالع النزاع والصراع في الداخل تختلف من فئة فرعية 
إلى أخرى داخل المقياس، وتتمثل هذه العوامل بوقوع أحداث مفاجئة غير متوقعة مثل 
خصوصيات  تأثيرات  إطــار  في  انقالب،  حــدوث  أو  االغتياالت  شيوع  أو  العملة  انهيار 
والوطنية  الثقافية  التيارات  قيم  تناقض  أو  الجغرافية،  بعدم وحدتها  تتمثل  قد  التي  الدول 
والدينية السائدة في دولة ما، أو العوامل التخريبية مثل نشاط األحزاب المستبعدة ووجود 

عناصر معارضة في الخارج.
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في  الــدولــة  داخــل  أساسية  مؤسسات  خمس  تتحكم  المؤسساتي  المستوى  وعلى 
ترتيب وضعها على مقياس الفشل، بمعنى آخر يؤدي تحسين أداء وهيكل ووظيفة إحدى 
هذه المؤسسات إلى انتقال الدولة من فئة فرعية إلى أخرى. فهذه المؤسسات األساسية 
ومؤسسات  الشرطة،  بمؤسسة  وتتمثل  األساسية،  الدولة  وظائف  بــأداء  تقوم  الدولة  في 
المؤسستين  عــن  فضاًل  العسكرية،  والمؤسسة  القضائية،  والمؤسسة  المدنية،  الخدمة 

التشريعية والتنفيذية.

C
o
p
y
r
i
g
h
t
 
2
0
1
5
.
 
 
 
 
.

A
l
l
 
r
i
g
h
t
s
 
r
e
s
e
r
v
e
d
.
 
M
a
y
 
n
o
t
 
b
e
 
r
e
p
r
o
d
u
c
e
d
 
i
n
 
a
n
y
 
f
o
r
m
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
p
u
b
l
i
s
h
e
r
,
 
e
x
c
e
p
t
 
f
a
i
r
 
u
s
e
s
 
p
e
r
m
i
t
t
e
d
 
u
n
d
e
r
 
U
.
S
.
 
o
r
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
c
o
p
y
r
i
g
h
t
 
l
a
w
.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 6/14/2020 4:19 AM via EMIRATES CENTER FOR STRATEGIC STUDIES AND RESEARCH
AN: 1086497 ;   .;        :    
Account: s6314207.main.eds



101

لفصل الثالث
ا

مفهوم إعادة بناء الدولة وأبعاده

السائد  والسياسي  االقتصادي  اإلجماع  على  خروجًا  جوهره  في  الدولة  بناء  يعتبر 
واستبدال  السوق،  آلليات  وإخضاعها  االقتصادي،  دورها  وتقليص  الدولة،  تحجيم  بأن 
السحرية  العصا  يشكل  بــهــا،  الحكومية  غير  والمنظمات  الــمــدنــي  المجتمع  مــؤســســات 
فريدمان  ملتون  جعبة  في  يكن  فلم  المستعصية.  العالم  مشكالت  كل  حل  على  الــقــادرة 
نبّي الليبرالية الجديدة - على حد تعبير فوكوياما - إال كلمة واحدة يبشر بها المؤمنين من 
السوفياتي »خصخص، خصخص، خصخص«. لكن  الفلك  الخارجين حديثًا من  أتباعه 
فريدمان نفسه أدرك في أواخر أيامه أنه كان على خطأ، فاعترف بأْن ال سبيل إلى اإلصالح 
االقتصادي بغياب الدولة)1(، بحيث ال يصل تحجيم مدى وظائف الدولة إلى حيز وضع 
السياسات االجتماعية أو إعادة توزيع الثروة، لكن مع تقوية القدرات المؤسساتية للدولة 

في كل المجاالت على الصعيدين المحلي والدولي)2(.

خمسة  فــهــنــاك  الــدولــة،  بــنــاء  استراتيجية  عــلــى  أوســـع  تــركــيــزًا  يتطلب  الــوضــع  هــذا 
وقــوة  الــدولــي،  للنظام  المكونة  الــوحــدات  هــي  الــدول  ألن  أوالً،  التركيز.  لهذا  أســبــاب 
العالمي  األمن  بأن  العلم  مع  روابطها،  ضعف  أو  هشاشة  من  عليه  الحكم  يتم  نظام  أي 
الدولي  القانون  ويعتمد  يعترف  ثانيًا،  الدول.  أداء  بشكل حاسم على  يعتمدان  والرفاهة 

العشرين،  الحادي و  القرن  الحكم و اإلدارة في  العالمي ومشكلة  النظام  الدولة:  بناء  )1( فرانسيس فوكوياما، 
ترجمة مجاب اإلمام )الرياض: دار العبيكان، 2007(، ص 10.

 John Williamson, The Political Economy of Policy Reform (Washington, DC: Institute for )2(
International Economics, 1994), pp. 35-39.
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يكن  التي  هي  الــدولــة  ثالثًا،  وااللــتــزامــات.  الحقوق  لخلق  كآلية  الــدولــة  على  والوطني 
وتعزيز  إلنشاء  فعالية  األكثر  اآللية  هي  تزال  ال  حيث  والمشاعر،  الــوالء  مواطنوها  لها 
تعتمد  بالحياة  النابضة  المدنية  والمجتمعات  التنافسية  األســواق  من  كل  رابعًا،  األمن. 
التخلص  أو  خفض  يمكن  ال  خامسًا،  لها.  تمكينية  بيئات  خلق  على  الــدول  قدرة  على 
في  واالســتــثــمــار  الــثــروة  إحـــداث  أعــمــال  جـــداول  حــول  المواطنين  تعبئة  دون  الفقر  مــن 

البشري. األمن 

تحديدًا  يتطلب  الــعــالــم  تــاريــخ  مــن  المرحلة  هــذه  فــي  لــلــدولــة  الــمــحــوري  الـــدور  إن 
وكما  والعشرين)3(.  الحادي  القرن  في  بها  القيام  الدولة  على  يتعين  التي  للمهام  واضحًا 
فإن  وبالتالي  لوظائفها،  الدولة  أداء  في  انهيار كلي  إلى  يرجع  الدولة  انهيار  فإن  آنفًا،  ذكر 
عملية إعادة البناء تحتاج إلى إصالحات في وظيفة الدولة بحيث تصبح قادرة من جديد 

على القيام بوظائفها.

أوالً: ماهية عملية إعادة بناء الدولة

أخرى  إلى  مرحلة  من  تتباين  عديدة  أشكال  له  الدولة  فشل  أن  إلى  أشرنا  أن  سبق 
التباين  هذا  والدولي.  الداخلي  بالمجتمع  عالقتها  وطبيعة  الدولة  الوظيفية  لمدى  تبعًا 
التي تمر بها، وهو  بناء الدولة تبعًا لمرحلة الفشل  يتبعه بالضرورة تباين في عملية إعادة 
تلك  أبــرز  ومن  الدولة.  بناء  إعــادة  عملية  لفهم  قدمت  التي  التعريفات  تعدد  منه  نتج  ما 

التعريفات:

وبناء مؤسسات جديدة  القائمة،  المؤسسات  تقوية  بأنه  الدولة  بناء  فوكوياما  يعّرف 
تقليص كل  أي  نقيض تحجيمها،  بذلك  الذاتي، وهو  البقاء واالكتفاء  فاعلة وقادرة على 
مجاالتها  وأفــق  الدولة  مــدى  بأنها  أيضًا،  وعّرفها  واحــد.  آن  في  الدولة  وقــدرة  مــدى  من 
وأنشطتها ووظائفها المختلفة، بدءًا بتوفير األمن والنظام والمرافق والخدمات العامة في 
البيئة،  وحماية  التعليم  بتوفير  مــرورًا  الخارجي،  الغزو  ضد  الوطن  عن  والدفاع  الداخل، 
وانتهاًء بوضع السياسات الصناعية واالجتماعية وإعادة توزيع الثروة. من الجهة المقابلة، 

 Ashraf Ghani, Clare Lockhart and Michael Carnahan, «An Agenda for State-Building in the )3(
 Twenty-First Century,» Fletcher Forum of World Affairs (Academic Journal), vol. 30, no. 1 (Winter
2006), p. 110.
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تتجلى قوة الدولة في قدرتها المؤسساتية واإلدارية على وضع السياسات وسن األنظمة 
والقوانين ووضعها موضع التنفيذ)4(.

وفي  تأسيس،  إلعــادة  المبذول  »المجهود  بأنه  الدولة  بناء  كابالن  ريتشارد  ويعّرف 
بعض األحيان إلنشاء للمرة األولى، حكومة فعالة وأصلية في دولة أو إقليم ال يوجد فيه 
مثل ذلك الكيان، أو يوجد كيان تعرض للضعف الشديد«)5(. وهو مجموعة من األفعال 
لتأسيس وإصالح وتقوية مؤسسات  أو دوليين  فاعلين وطنيين  بواسطة  اتخاذها  يتم  التي 
مبادئ  أرســـت  الــتــي  سكوكبول  وتــعــرف  الــتــآكــل)6(.  أو  لالختفاء  تعرضت  الــتــي  الــدولــة، 
القوة  بأنها عملية تقوية  بناء الدولة، تلك العملية  مدرسة »المؤسسية الجديدة« في نظرية 

النسبية للدولة حيال المجتمع والفاعلين اآلخرين غير الدولة)7(.

الدولة  بناء  أن  ليبيا،  على  بالتطبيق  الــدولــة  بناء  إعــادة  درس  الــذي  فانديفال  ويــرى 
السياسية  الناحية  مــن  البشرية  الحياة  تنظيم  شأنها  مــن  التي  للهياكل  وتوسيع  خلق  هــو 
بـ »الدولة  واالقتصادية، وبمعنى آخر نمو الحكومة الرسمية حيال المجتمع في ما يسمى 
غير  العوامل  أهمية  تناولوا  الــذيــن  المفكرين  أوائـــل  مــن  فكان  هــون  ســو  أمــا  الــريــعــيــة«)8(. 
وتأثيرها  العولمة  إلى  مشيرًا  والمجتمع  الدولة  بين  العالقة  طبيعة  في  التأثير  في  الوطنية 
تمديد  أو  توسيع  بأنه  الدولة  بناء  وعّرف  اجتماعية،  منظمة  بأنها  الدولة  وعّرف  المتزايد، 
على  وقدرتها  والقسرية،  االستخراجية  قوتها  من  يعظم  بشكل  االجتماعية  المنظمة  تلك 

دمج المواطنين)9(.

على  الـــدولـــة  بــنــاء  إعــــادة   OECD والــتــنــمــيــة  االقــتــصــادي  الــتــعــاون  منظمة  وتـــعـــّرف 
يخص  مــا  فــي  وشرعيتها  ومؤسساتها  الــدولــة  قــدرة  تطوير  إلــى  تهدف  التي  األفــعــال  أنها 

)4( ماجدة صالح، »دور الدولة اإلنمائي: حاالت تطبيقية لدور الدولة اإلنمائي في آسيا،« في: جابر عوض، 
دور الدولة بين االستمرارية والتغير في الخبرة اآلسيوية )القاهرة: مركز الدراسات اآلسيوية، كلية االقتصاد  محّرر، 

والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2009(، ص 11.
 Richard Caplan, «International Authority and State Building: The case of Bosnia and  )5(
Herzegovina,» Global Governance, vol. 10, no. 1 (2004), p. 4.
 Richard Caplan, International Governance of War-Torn Territories: Rule and Reconstruction )6(
(New York: Oxford University Press, 2005), p. 14.
 Charles Tilly, «War Making and State Making as Organized Crime,» in: Peter Evans, D. )7(
 Rueschemeyer and Theda Skocpol, eds., Bringing the State Back In (Cambridge, MA: Cambridge
University Press, 1985), p. 169.
 Dirk Vandewalle, Libya Since Independence: Oil and State-Building (New York: Cornell )8(
University Press, 1998), p. 6.
 Su-Hoon Lee, State Building in the Contemporary Third World (New York: Westview Press, )9(
1988), p. 28.
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والهياكل  الــدولــة  بين  المشتركة  المطالب  حــول  التفاوض  من  الفعالة  السياسية  العملية 
ــر بــأنــهــا مــجــمــوعــة مـــن األفــــعــــال الـــتـــي يتم  الــمــجــتــمــعــيــة)10(. كــمــا تــعــّرفــهــا فـــي ســـيـــاق آخــ
على  للتغلب  مشترك،  وطني  حس  لخلق  وطنيين،  فاعلين  خالل  من   - عــادة   - اتخاذها 
والــوالء،  للهوية  البديلة  للمصادر  التصدي  أجــل  ومــن  الطائفية،  أو  العرقية  االختالفات 

وبهدف تعبئة الشعب خلف مشروع مواز لبناء الدولة)11(.

التي  العملية  بأنها:  الدولة  بناء  إعــادة  بريطانيا  في  الدولية  التنمية  وزارة  تعّرف  كما 
سوف  األداء  ذلك  أهــداف  أن  مالحظة  مع  األداء.  على  الدولة  قــدرة  تتحسن  خاللها  من 
بناء  »إعـــادة  ليصبح  الحكومة،  أولــويــات  مثل  الــعــوامــل  مــن  العديد  أســاس  على  تختلف 

الدولة« مصطلحًا ذا قيمة محايدة)12(.

الهيكل  وتقوية  تأسيس  إعـــادة  أو  تأسيس  بأنها  الــدولــة  بــنــاء  عملية  البعض  يــعــّرف 
ولكن  المادية،  القوة  استغالل  إلــى  الدولة  بناء  عملية  تهدف  وال  معين.  إقليم  في  العام 
اإلكــراه)13(.  ممارسة  إلى  الحاجة  بدون  الجمعية  القوة  عن  وتعبر  تركز  دولة  تأسيس  إلى 
مرتفعة  نمو  مــعــدالت  على  تقتصر  ال  متواصلة  تنموية  عملية  بأنها  آخـــرون  يعرفها  كما 
لمنع  الناس  شــؤون  تسيير  في  ومرئية  ظاهرة  يد  للدولة  يكون  أن  وإنما  القومي،  للناتج 
والــثــروات،  للدخل  العادل  التوزيع  وضمان  االجتماعية،  العدالة  وتحقيق  الــتــجــاوزات، 
الروح  إذكــاء  على  تعتمد  االستهالك  لثقافة  مغايرة  ثقافة  وإشاعة  الفساد،  على  والقضاء 
والشعور  الــعــام،  الــمــال  على  والمحافظة  االتكالية،  النزعات  على  والقضاء  الجماعية، 

بالمسؤولية تجاه المجتمع والوطن)14(.

ثانيًا: أبعاد عملية إعادة بناء الدولة
وفي هذا اإلطار، يقسم الباحث عملية إعادة بناء الدولة على النحو التالي:

 Catherine Barnes, «Renegotiating the Political Settlement in War-to-Peace Transitions,» Paper )10(
commissioned by: The UK Department for International Development March 2009, p. 8.
 Concepts and Dilemmas of State Building in Fragile Situations: From Fragility to Resilience )11(
(Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, 2008), p. 13.
 «State Bulding in Situations of Fragility: Initial Findings,» Organization for Economic )12(
Cooperation and Development (August 2008), <http://www.oecd.org/dac/fragilestates>.
 Armin Von Bogdandy and Rudiger Wolfrum, eds., Max Planck Yearbook of United Nations )13(
Law (Leiden: Koninklijke Brill, 2005), p. 583.
غير  دكــتــوراه  )أطــروحــة   »،1981  - مــن 1952  لــأزهــر  السياسي  »الــــدور  ربــيــع،  )14( مـــاجـــدة علي صــالــح 

منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1990(، ص 16.
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1 - األبعاد السياسية

تنقسم تلك العملية إلى عمليتين فرعيتين

أ - إعادة بناء مؤسسات الدولة

الذين  لالقتصاديين،  المطلقة  الفكرية  بالهيمنة  الــبــاردة  الحرب  بعد  ما  فترة  بــدأت 
دفعوا بشدة باتجاه اإلصالحات الليبرالية والدولة الصغيرة. لكن بعد عشر سنوات توصل 
لم  االقتصادي  التطوير  في  تؤثر  التي  المتحوالت  أهم  بعض  بأن  قناعة  إلى  منهم  الكثير 
السياسية.  وبالقضايا  المؤسسات  بطبيعة  متعلقة  كانت  بل  اإلطالق،  على  اقتصادية  تكن 
التطوير جرى  ُبعد كامل مفقود للدولة البّد من تقصيه، وهو جانب من جوانب  كان ثمة 
تجاهله في غمرة التركيز الشديد وأحادي البعد على مدى الدولة، أال وهو بناء مؤسسات 

الدولة)15(.

بناء  أن  الدولة، ذلك  بناء  إعادة  المرحلة األهم في عملية  المرحلة هي  وتعتبر تلك 
غياب  يــؤدي  إذ  برمتها،  البناء  إعــادة  عملية  لنجاح  والضمانة  القاطرة  يمثل  المؤسسات 
بناء  الدولة في وضع متخبط. وتكمن مشكلة إعادة  المالئم إلى ترك  اإلطار المؤسساتي 
المختلفة  األبعاد  هــذه  وبعالقة  بناؤها،  الواجب  الدولة  أبعاد  فهم  في  الدولة  مؤسسات 
بعملية التطوير. ومن المنطقي التمييز بين مدى فعاليات أو نشاطات الدولة، والتي تعني 
الدولة، أي  بها الحكومات؛ وبين قوة سلطة  التي تضطلع  المختلفة  الوظائف واألهداف 
ما  وهو  وشفافية،  بإنصاف  القوانين  وفرض  سياساتها،  وتنفيذ  تخطيط  على  الدول  قدرة 

يشار إليه حاليًا باسم »القدرة المؤسساتية«)16(.

أم  الدولة  مدى  تقليص  الكفاءة،  منظور  من  أهمية،  أكثر  أيهما  التساؤل:  يثار  وهنا 
العام من  بالمعنى  أهمية  أكثر  الدولة  أن قوة مؤسسات  إلى  ثمة دالئل تشير  زيادة قوتها؟ 
المسار اآلخــر)17( وشدد  أكده هرناندو دي سوتو في كتابه  ما  الدولة. وهو  مدى وظائف 

العشرين،  و  الــحــادي  الــقــرن  فــي  اإلدارة  و  الــحــكــم  الــعــالــمــي ومشكلة  الــنــظــام  الـــدولـــة:  بــنــاء  )15( فـــوكـــويـــامـــا، 
ص 68 - 69.

 Dani Rodrik, Has Globalization Gone to Far? (Washington, DC: انظر:  التفاصيل،  من  )16( لمزيد 
 Institute for International Economics, 1997), and Joseph Stiglitz, Globalization and its Discontents
(New York: W. W. Norton, 2002).
 Hernando De Soto, The Other Path: The Invisable Revolutionin the Third World (New York: )17(
Harper and Row Printing, 1989).
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عليه في كتابه لغز الرأسمالية)18(، إذ أبرز أهمية قوة الدولة المؤسساتية بالنسبة إلى الكفاءة 
الوظيفية.

فيمكن  فهمها،  نحاول  التي  المركزية  القضية  هي  المؤسساتية  القدرة  كانت  وإذا 
جوانب  أربعة  هناك  بناؤها؟  ينبغي  وكيف  الحيوية  المؤسسات  ما  اآلتــي:  بالسؤال  البدء 

متداخلة للدولة ينبغي تناولها بالبحث:

بالتصميم  الــدولــة  طبيعة  مــن  الثاني  الجانب  يرتبط  السياسي:  النظام  تصميم   )1(
تشكله.  التي  الفردية  الهيئات  مستوى  على  ال  ككل،  الــدولــة  مستوى  على  المؤسساتي 
ميدان  في  األضـــواء  إلــى  مــحــدودة  عــودة  األخــيــرة  السنوات  في  المؤسساتية  شهدت  وقــد 
االقتصادي  النمو  تأثر  مــدى  حــول  الــدراســات  من  العديد  وظهرت  المقارنة،  السياسات 
إلى  ومــا  والــحــزبــيــة  والــفــدرالــيــة  االنتخابية  األنــظــمــة  ــواع  أنـ وبمختلف  الــســيــاســي،  بالنظام 

ذلك)19(.

لتوافر  تبعًا  االقــتــصــادي،  النمو  مــن  تحد  أو  تحفز  أن  ذاتــهــا  للمؤسسة  أيــضــًا  يمكن 
الترويج  جرى  المثال،  سبيل  على  وظائفيتها.  فعالية  من  تزيد  التي  المكملة  المؤسسات 
أكثر  الحكومات  لجعل  طريقتين  باعتبارهما  واســع  نطاق  على  والــالمــركــزيــة  للفدرالية 
االقــتــصــادي)20(.  للنمو  وتــعــزيــزًا  دعــمــًا  وأكــثــر  السياسية،  الناحية  مــن  وشفافية  استجابة 
تنافس  إلــى  أدى  التسعينيات  في  الضريبي  القانون  فــرض  آليات  إلــى  روسيا  افتقار  لكن 
الحكومات المحلية مع الحكومة الفدرالية. ونظرًا إلى أن المستوى المحلي يتمتع بسبل 
أفضل للحصول على المعلومات، كانت النتيجة انهيار العائدات الضريبية على المستوى 

الفدرالي)21(.

الــبــيــروقــراطــي  الــجــهــاز  مــن  تشمله  بــمــا  الــعــامــة،  اإلدارة  تعتبر  الــعــامــة:  اإلدارة   )2(
ومؤسسات الحكم المحلي، في الوقت الراهن، ميدانًا واسعًا ومتطورًا يشمل طائفة كبيرة 
تدريب  تلقي  للمرء  يمكن  وكفاءات  خبرات  ومجموعة  التخصصية،  الفرعية  العلوم  من 
العلمية  المنهجية  الصفة  إلصباغ  المتكررة  الجهود  برغم  ولكن،  فيها.  معتمدين  وتعليم 

 Hernando De Soto, The Mystery of Capitalism: Why Capitalism Triumphs in the West and )18(
Fails Everywhere Else (London: Bantam Press, 2000).
 Peter F. Cowhey and Stephan Haggard, Presidents, Parliaments, and Policy (Cambridge, MA: )19(
Cambridge University Press, 2001).
 Roger Myerson, «Federalism and Incentives for Success of Democracy,» Quarter Journal of )20(
Political Scince, vol. 1, no. 3 (2006), p 23.
World Development Report 2002 (New York: World Bank; Oxford University Press, 2002).   )21(
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مشابه  نظري  جسم  إلى  وتحويلها  المؤسسات  حول  المتوافرة  المعارف  مجموعة  على 
لنظرية االقتصاد الجزئي، فإن تلك الجهود لم تحقق بعد نتائج مرضية تمامًا)22(.

بالمفهوم  ينبغي  الدولة معًا كما  يجب أن ال تعمل مؤسسات  الشرعية:  أساس   )3(
اإلداري فحسب، بل يجب أيضًا أن ينظر إليها كمؤسسات شرعية من قبل المجتمع.

إن اإلجماع في الرأي حول هذه القضية تغير جوهريًا عما كان عليه في ما مضى، إذ 
سبق للعديد من الكّتاب أن ظاهروا التحول إلى األنظمة االستبدادية، وهو موقف ال يزال 
تقليص  حيث  من  الرأسمالية  الديمقراطية  اتباع  إن  حيث  الــدول،  بعض  في  قبواًل  يلقى 
معارضًة  تولد  األمــد  قصيرة  السياسات  مــن  وغيرها  العاملين  وتسريح  الــوظــائــف،  عــدد 
األنظمة  اإلصــالح  بعملية  تضطلع  أن  البعض  يفضل  لذلك  عنيفة.  فعل  وردات  سياسيًة 
عن  البعيدة  التكنوقراط  نخبة  أو  المجتمعية،  المطالب  قمع  على  الــقــادرة  االســتــبــداديــة 
الضغوط السياسية. من ناحية أخرى، يرى كوفمان وهاغارد أن التحول الديمقراطي يبقى 
إلى الحصول على مساعدات حكومية  العنان لمطالب مكبوتة تسعى  إشكاليًا ألنه يطلق 

تتعارض مع أهداف اإلصالح)23(.

بأن  ســيــن)24(  أمــارتــيــا  رأي  تبني  أكــبــر  بشكل  شــاع  الــمــاضــيــة،  القليلة  الــســنــوات  فــي 
النمو  تحقيق  وســائــل  وإحــــدى  الــتــطــويــر،  أهــــداف  مــن  هــدفــًا  تشكل  نفسها  الــديــمــقــراطــيــة 
االقتصادية  النتائج  يحدد  ما  أن  يالحظ  السياق،  هــذا  وفــي  ذاتــه.  الوقت  في  االقتصادي 
ليس النظام االستبدادي بحد ذاته، بل نوعية الزعيم المستبد ومجموعة التكنوقراط الذين 
في  المدى  بعيدة  مشاكل  تعاني  االستبدادية  الــدول  أن  بالذكر  وجدير  النصح.  يقدمون 
تحقيق  على  القدرة  عبر  شرعيتهم  اكتساب  الــدول  قــادة  من  الكثير  حــاول  وقد  شرعيتها. 
النمو االقتصادي، لكن سرعان ما تبددت تلك الشرعية، وقامت االضطرابات مع توقف 

النمو أو تحوله إلى تدهور اقتصادي)25(.

الــدولــة  قـــدرة  مــظــاهــر  مــن  الــرابــع  المظهر  يــرتــبــط  والــبــنــيــويــة:  الثقافية  الــعــوامــل   )4(
ــنـــدرج الــقــســم األكـــبـــر من  الــمــؤســســاتــيــة بــجــمــلــة الــمــعــايــيــر والــقــيــم والــثــقــافــة الـــســـائـــدة. ويـ

)22( فوكوياما، بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم واإلدارة في القرن الحادي والعشرين، ص 71.
 Stephan Haggard and Robert R. Kaufman, The Political Economy of Democratic Transition )23(
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995), pp. 156-161.
Amartya K. Sen, Development as Freedom (New York: Knopf Printing, 1999), pp. 132-135.   )24(
 Gerard Bökenkamp, Direkte Demokratie Geschichte, Entwicklungen und Perspektiven für die )25(
Bundesrepublik, Position Liberal; 97 (New York: Friedrich Naumann Stiftung, 2011), pp. 19-24.
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المال  رأس  عنوان  تحت  التطوير  مجتمع  في  القضايا  هــذه  حــول  مــؤخــرًا  الــدائــر  النقاش 
أو  بتمكين  وذلــك  المؤسسات،  في  الثقافية  والقيم  العادات  تؤثر  حيث  االجتماعي)26(، 
إعاقة قيام أنماط معينة من المؤسسات، كما أنها تؤثر بتوليد حاجات مؤسساتية معينة أو 

خلق مؤسسات أخرى.

فالنوعية  الثقافية،  بالعوامل  بعيد  حــد  إلــى  يتأثر  الرسمية  المؤسسات  تطوير  إن 
الحرب  نهاية  بعد   - اليابان  في  ظهرت  التي  االقتصادي  التخطيط  لهيئات  المؤسساتية 
في  متجذرة  كانت  بل  التكنوقراط،  عمل  ودالئــل  كتيبات  من  تأت  لم   - الثانية  العالمية 
لقد  عديدة.  قــرون  إلــى  عهدها  يرجع  التي  البيروقراطيين  الموظفين  كبار  تقاليد  صلب 
حيث  النهائي،  نجاحها  في  كبيرًا  تأثيرًا  الهيئات  تلك  أدارت  التي  النخب  مواقف  تركت 
الــثــروات.  ونهب  النفوذ  الستغالل  فرصة  الحكومي  المنصب  اعتبار  الممكن  من  كــان 
في  تاريخية  وســوابــق  ضــاربــة  جـــذور  فيبر  مــاكــس  بمفهوم  لــلــدولــة  كــان  أخـــرى،  وبــعــبــارة 
المجتمعات جعلتها أقل عرضة لخطر اإلضعاف والتقويض أو الوقوع في أسر المحاباة 

والزبائنية)27(.

للتغيير خالل عملية  العناصر األربعة  تلك  قابلية   )1 الرقم )3 -  الجدول  ويوضح 
إعادة بناء مؤسسات الدولة. ويالحظ أن معظم المعارف القابلة للتغيير تكمن في العنصر 
أو  ترميم  يمكن  الــجــزئــي،  المستوى  هــذا  وعــلــى  الــعــامــة.  اإلدارة  مــكــون  فــي  أي  األول، 
وجود  ينفي  ال  وهذا  أســوأ.  أو  أفضل  بطرق  إدارتها  أو  المؤسسات  خلق  إعــادة  أو  تدمير 
القابلية حتى  بالتدريج درجة  قّلت  العناصر، وإن  باقي  للتغيير في  القابلة  المعارف  بعض 

الوصول إلى العنصر الرابع وهو األصعب)28(.

التطوير واإلصالح المؤسسي ال يمكن إجراؤهما في غيبة  وتجدر اإلشارة إلى أن 
وضع  كــان  وإن  حتى  تلقائي،  بشكل  إليها  الحاجة  تولد  ال  فالمؤسسات  إليها.  الحاجة 
المجتمع ككل سيتحسن بوجود مثل تلك المؤسسات الجيدة، فإن كل ترتيب مؤسساتي 
جديد كما يقول بيكر وستيغلر سوف يترك رابحين وخاسرين، والخاسرون بطبيعة الحال 

المستقبلية  الدولي للدراسات  المركز  المال االجتماعي، سلسلة مفاهيم )القاهرة:  رأس  )26( هاني خميس، 
واالستراتيجية، 2008(، ص 6 - 27.

 Chalmers Johnson, MITI and the Japanese Miracle (Stanford, CA: Stanford University Press, )27(
1982), pp. 45-47.
 Stephen Kranser, «Approaches to the State: Alternative Conceptions and Historical )28(
Dynamics,» Comparative Politics, vol. 16, no. 2 (January 1984), p. 223.
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نشأت  المثال،  سبيل  فعلى  مصالحهم.  عن  والدفاع  مواقعهم  حماية  إلى  يعمدون  سوف 
أي  من  أوســع  نطاق  على  تزايدت  التي  الحروب  نتيجة  الحديثة  األوروبية  الدولة/األمة 
الدولة  لبناء  بــارزة  مصادر  القومي  األمن  ومتطلبات  الحروب  كانت  كذلك  مضى.  وقت 
الدولة.  لبناء  التاريخ األمريكي، إذ شهدت الحرب األهلية األمريكية عمليات مكثفة  في 
بناء  في  أهمية  أقــل  دورًا  أّدت  الحرب  أن  إلــى  سورنسن  جــورج  أشــار  أخــرى،  ناحية  من 
الدولة في العالم الثالث عنه في أوروبا، ألسباب معقدة وغامضة. أحد تلك األسباب أن 
الدولة التي حققت تقدمًا في فترة متأخرة استطاعت ببساطة حيازة التكنولوجيا العسكرية 
الجاهزة، بشرائها من أسواق السالح دون الحاجة إلى إجراء إصالحات مؤسساتية قاسية 
الــدولــة  بــنــاء  عمليات  نجحت  الــحــاالت،  معظم  وفــي  الــمــنــاســب.  بالشكل  الستخدامها 
واإلصالح المؤسساتي عندما استطاع المجتمع توليد طلب محلي ملّح على المؤسسات 
الــشــروط  مــع  ومــواءمــتــهــا  األجنبية  الــنــمــاذج  اســتــيــراد  طــريــق  عــن  أو  بالكامل،  أوجــدهــا  ثــم 

المحلية.

الجدول الرقم )3 - 1(

عناصر القدرة المؤسساتية

قابلية التغييرالعلمالعنصر

عاليةإدارة األعمال، واإلدارة العامة، واالقتصادالتصميم التنظيمي واإلدارة

متوسطةالعلوم السياسية، واالقتصاد، والقانونالتصميم المؤسساتي

متوسطة إلى منخفضةالعلوم السياسيةأساس الشرعية

منخفضةعلم االجتماع، وعلم األنثروبولوجياالعوامل االجتماعية والثقافية

المؤسساتي  اإلصــالح  على  أو  المؤسسات  على  المحلي  الطلب  كفاية  عدم  تبقى 
العقبة األكثر خطورة في طريق التطوير المؤسساتي داخل الدول الفقيرة، ألن بروز ذلك 
المحلي  الطلب  غياب  حــال  وفــي  استثنائية.  ظــروف  أو  أزمــة  نتاج  يكون  ما  عــادة  الطلب 
المختلفة  الشروط  أولهما  مصدرين،  أحــد  من  وذلــك  الــخــارج،  من  الطلب  يأتي  الملح، 
الــدول  تفرضها  التي  لالقتصاد  البنيوي  والتكييف  اإلقـــراض  ومشاريع  ببرامج  المرفقة 
السياسية  السلطة  مــمــارســة  الثاني  والــمــصــدر  الــخــارجــيــة.  الــمــســاعــدة  هيئات  أو  المانحة 
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المباشرة من قبل القوى الخارجية التي تّدعي حق السيادة في الدول الفاشلة أو المتداعية 
أو المحتلة.

»الحب  مــن  نــوعــًا  الــدولــي  البنك  يفرضها  التي  الظالمة  الــشــروط  فوكوياما  ويعتبر 
القاسي« الذي ثبت فشله، وأدى إلى تدمير القدرات المؤسساتية المتبقية، أو امتصاصها 
بـــتـــواطـــؤ مــقــصــود أو غــيــر مــقــصــود مـــن الــــغــــرب. ويــطــالــب  ـــدول الــنــامــيــة،  ــ ــارج الـ ــ ــى خـ إلــ
والمتلقية،  المانحة  الـــدول  بين  العالقات  مــن  جديد  بنوع   - ذلــك  مــن  بــداًل   - فوكوياما 
الداخل  من  المؤسساتية  القدرة  بناء  واستبدال  المساعدات،  تسييس  عن  االمتناع  فيه  يتم 
التحلي بمزيد من  باالشتراط الخارجي، األمر الذي يفرض على الدول المانحة ضرورة 
تنمية  على  والعمل  المتلقية،  الــدول  في  المؤسسات  على  الطلب  لتوليد  واألنـــاة  الصبر 
رأس مالها االجتماعي، وتقديم الهبات والمنح والقروض مباشرة إلى الهيئات الحكومية 
إخضاعها  أو  استخدامها،  كيفية  حــول  محددة  شــروط  وضــع  دون  الذاتية،  قدراتها  لبناء 

لمعايير اإلدارة الجزئية، طالما حققت نتائج مقبولة وقابلة للقياس إجمااًل.

بــافــتــراض حسن   - تــكــمــن الــمــشــكــلــة فــي ســيــاســات الــــدول والــمــنــظــمــات الــمــانــحــة 
النيات - في أنها تود زيادة قدرة الحكومة المحلية على توفير خدمات محددة، كمشاريع 
الحقيقيين.  مستخدميها  إلى  مباشرة  تقديمها  ذاتــه  الوقت  وفي  والتعليم،  والصحة  الــري 
توفير  على  المحلية  الحكومة  قدرة  من   - عمليًا   - يحد  مباشرة  الخدمات  تقديم  أن  غير 
تلك الخدمات بعد انتهاء برنامج المساعدات الخارجية. ومن هنا يجب أن يكون الهدف 
توفرها  أن  يفترض  التي  الخدمات  ال  ذاتها؛  المؤسساتية  القدرة  بناء  للمانحين  الرئيسي 
المساعدات  برامج  فــاتــورة  يــســددون  الذين  فأولئك  للمستفيدين.  المحلية  الــقــدرة  تلك 
أموالهم  تذهب  أن  يريدون  وال  العالج.  قيد  المرضى  من  ممكن  عدد  أكبر  رؤيــة  يــودون 
إلى بيروقراطيين محليين، حتى وإن كانوا المسؤولين الذين يتحتم عليهم توفير خدمات 

الرعاية الصحية على المدى البعيد.

التي  المنمقة،  الــدولــي  المجتمع  أقـــوال  بين  الكامن  التناقض  فــي  تبقى  المفارقة 
القدرات  امتصاص  من  نوعًا  الواقع  في  كانت  التي  أفعاله  وبين  القدرة،  بناء  أهمية  تؤكد 
إلى  المعنية  الــدول  تعود  أن  المرجح  من  »إنــه  أغناتيف  مايكل  يقول  كما  الــخــارج،  إلــى 
التالية  المنطقة  إلــى  يحوله  أو  اهتمامه،  الدولي  المجتمع  يفقد  إن  ما  السابقة  أوضاعها 

لأزمات«.
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اليابان عام 1945 بدأت العمل  عندما جاءت الواليات المتحدة كقوة احتالل إلى 
فعليًا  اليابانيون  استورد  ديمقراطية. وقد  دولة  إلى  اليابان  لتحويل  الدولة  بناء  في مشروع 
العديد من المؤسسات الغربية، بما في ذلك الدستور الجديد الذي كتبه مساعدو وأركان 
حرب الجنرال ماك آرثر، بدرجة نجاح مدهشة. في مجاالت أخرى، لم تنجح المقاربات 
أدت  إذ  الــيــابــانــيــة،  الــبــيــروقــراطــيــة  ــــالح  وإصـ الــمــؤســســاتــي  ــــالح  اإلصـ لتحقيق  األمــريــكــيــة 
يعرف  ما  أو  الكبرى،  اليابانية  الصناعية  التكتالت  تفكيك  المتحدة  الواليات  محاوالت 
بصيغة  التالي  العقد  في  المؤسسات  تلك  ظهور  عــودة  إلى   ،(Zaibatsu) زايباتسو  باسم 

.(Keiretsu) جديدة، تعرف اليوم باسم كيرتيسو

المانحين  لــدور  الــذكــر  سالف  اإلخــفــاق  أن  إلــى  اإلطـــار  هــذا  فــي  التنويه  يجب  كما 
يشير  إذ  المؤسساتي،  والبناء  اإلصــالح  لعملية  المحلي  الطابع  مراعاة  ضــرورة  بقوة  أكد 
اإلداريــة  الممارسات  من  مختلفة  أنــواع  تصميم  يتطلبها  التي  للمعارف  المحلي  الطابع 
مجموعة  عبر  آخــر  إلــى  مجتمع  من  عمليًا  تنتقل  ال  المؤسساتية  الــقــدرة  أن  إلــى  الجيدة، 
في  نظرائهم  إلــى  محاضرات  لتقديم  المتقدم  العالم  من  استيرادهم  يتم  المعين  إداريــيــن 
بالممارسات  العامة  المعرفة  إن  دولهم.  في  مهامهم  أداء  كيفية  حول  تقدمًا  األقل  الدول 
الضوابط والفرص والعادات واألعراف  بفهم عميق مع  تقتضي مزجها  اإلدارية األجنبية 
يتّم تطويرها  أاّل  اإلدارية والمؤسساتية يجب  الحلول  أن  يعني  المحلية. وهذا  والظروف 
باالعتماد على مدخالت يقدمها المسؤولون المحليون، وليس فقط بمشاركتهم، بل من 

قبل هؤالء المسؤولين الذين سيقومون بإدارة المؤسسات المحلية مستقباًل.

وصالحة  ثابتة  قواعد  وجــود  عدم  وحقيقة  أمثل.  مؤسساتي  تنظيم  صيغة  ثمة  ليس 
علمًا.  منه  أكثر  فن  العامة  اإلدارة  ميدان  أن  بالضرورة  تعني  التنظيمي  للتصميم  عالميًا 
مصفوفة  إنشاء  يمكن  وهكذا  بها.  االسترشاد  يتم  عريضة  خطوطًا  نضع  أن  يمكن  ولكن 
تنظم كثافة العمليات مقابل إمكانية الضبط، وتقدم أربعة مربعات يطرح كل منها مشكلة 
حيث  من  سهولة  النشاطات  أكثر  توجد  واإلشـــراف.  المراقبة  قابلية  مشاكل  من  مختلفة 
المربع األول، وهي نشاطات عالية الضبط وكثافة عملياتها منخفضة،  المراقبة في  قابلية 
وعالية  العدد  قليلة  بها  يقوم  التي  فالعمليات  عسكرية،  حملة  يقود  جنرال  عليها  والمثال 

الضبط، ألنه إن فشل فسوف يعرف الجميع ذلك.

الــرابــع،  المربع  فــي  فتوجد  المراقبة  قابلية  حيث  مــن  سهولة  النشاطات  أقــل  أمــا 
النقيض،  بين طرفي  العمليات.  بانخفاض الضبط وارتفاع حجم  وهي نشاطات تتصف 
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تــبــقــى نــشــاطــات الــمــربــع الــثــانــي عــالــيــة حــجــم الــعــمــلــيــات ولــكــنــهــا أيـــضـــًا عــالــيــة مــســتــوى 
ربما  الثالث  المربع  يعتبر  بينما  للدولة؛  ملكيتها  تعود  اتصاالت  شركة  كإدارة  الضبط، 
يسودها  فترات  خــالل  مــا،  بلد  في  الخارجية  وزارة  إدارة  عليه  والمثال  نشاطًا،  األقــل 
يتخذها  التي  الــقــرارات  عــدد  ينخفض  إذ  الــدولــي،  المسرح  النسبيان،  والــهــدوء  السلم 
التقدير،  صعب  يكون  ما  غالبًا  الــدولــة  حــال  صــالح  في  تأثيرها  لكن  الخارجية،  وزيــر 
من  مختلفين  نمطين  تــمــثــالن  متوسطتين  فئتين  والــثــالــث  الــثــانــي  الــمــربــعــان  يشكل  لــذا 
في  مختلفة  مواقع  على  العام  القطاع  نشاطات  باقي  تحديد  ويمكن  المراقبة.  مشاكل 

المصفوفة.

الشكل الرقم )3 - 1(
مصفوفة كثافة العمليات مقابل إمكانية الضبط

المربع األولالمربع الثاني
مرتفع

الضبط

المربع الثالثالمربع الرابع
منخفض

منخفضمرتفع
حجم العمليات

المصدر: فرانسيس فوكوياما، بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم واإلدارة في القرن الحادي والعشرين، 
ترجمة مجاب اإلمام )الرياض: دار العبيكان، 2007(، ص 117 - 118.

يتحدث الكثيرون عن »حكم القانون« كما لو أنه حالة ثنائية، إما أن تكون بوضعية 
التشغيل أو اإليقاف، مع أن األنظمة القانونية/القضائية في الحقيقة فعاليات متوسطة إلى 
يتضمن  ال  القانون  حكم  توطيد  إن  الكثافة.  عالية  عمليات  أحجام  مع  الضبط  منخفضة 
والمحامين  والقضاة  المحاكم  أيضًا  تشمل  بل  فحسب،  القوانين  من  كثيفة  شبكة  إنشاء 
النظام  هذا  مثل  وضع  أن  المؤكد  ومن  كافة.  الدولة  أرجاء  في  والفرض  التطبيق  وآليات 
الــدولــة  بــنــاة  على  يتحتم  والــتــي  تعقيدًا  ــة  ــ اإلداري المهام  أكــثــر  أحــد  يشكل  التنفيذ  مــوضــع 

إنجازها)29(.

 Ulfrid Neumann, «Wissenschaftstheorie und Rechtswissenschaft,» in: Arthur Kaufmann and )29(
 Winfried Hassemer, eds., Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 6th ed.
(New York: UTB Uni-Taschenbücher Verlag, 1994), pp. 422-430.
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المعلومات  مصادر  إلى  أقرب  موقع  في  تكون  بحيث  القرار،  اتخاذ  سلطة  نقل  إن 
التغييرات في  المحلية، يتيح للمؤسسات فرصة االستجابة بسرعة أكبر ألنماط معينة من 
البيئة الخارجية. كذلك تبقى صناعة القرار السياسي أسرع إن تمت محليًا، وعندما تنتشر 
على عدد أكبر من الوحدات حيث يزداد التنافس بينها ويكثر االبتكار)30(. أضف إلى ذلك 
الناس الذين يفترض أن  أن الالمركزية تعني بقاء الحكومة أقرب وأكثر اهتمامًا بمصالح 
نوعية  الشرعية وتحسن  ارتفاع مستوى  ثم  المحاسبة، ومن  ازدياد  وجوب  أي  تخدمهم، 

الديمقراطية.

ذلك  ألن  السلطة،  تفويض  على  المترتبة  باألخطار  الالمركزية  عيوب  أهــم  يرتبط 
ذلك  يكون  قد  المخاطرة.  صالحية  الدنيا  المؤسسة  مستويات  تخويل  بالضرورة  يعني 
دائمًا.  ضرورية  ضيق  مستوى  على  المخاطرة  تبقى  حيث  المجاالت،  بعض  في  مالئمًا 
لكن في حاالت أخرى قد يؤثر تفويض المؤسسات قدرًا مفرطًا من السلطة والصالحية 
الحكومة  إلــى  السلطة  تفويض  يعني  ما  فغالبًا  الــدولــة؛  حــال  صــالح  في  تابعة،  لــوحــدات 
من  الزبائنية  الرعاية  وشركات  المحلية  النخب  تمكين  الثالث  العالم  بلدان  في  المحلية 
والتدقيق  الرقابة  آليات  عن  بمنأى  الخاصة  شؤونها  على  وسيطرتها  بسطوتها  االحتفاظ 
يمكن  القانون  فبسيادة  المعضلة.  هــذه  لعالج  الحل  هــو  القانون  وحكم  الــخــارجــيــة)31(، 
تنظيم أداء المؤسسات على المستويات المركزية والمحلية والرقابة عليها، مع قوة تنفيذ 

القانون على كل المستويات بما يحد من التجاوزات.

كانت  إذا  فقط  المجتمع  توحد  أن  السياسية  للمؤسسات  إن  القول  يمكن  وأخــيــرًا 
التي أدت  الحقيقية  المصالح  القائمة، وإذا ما مثلت  القوى االجتماعية  نشأتها من جانب 
قادرة على حل  التي كانت  التنظيمية  إنشاء اآلليات والقواعد واإلجــراءات  إلى  بعد ذلك 
السياسية  واألحــــزاب  السياسية  الــمــؤســســات  بين  الــصــالت  وتــقــوم  الــخــالفــات)32(.  تلك 
شرعيتها  حيث  من  أو  مؤسسيًا  ســواء  الــدولــة،  لتعزيز  األســاس  يشكلون  الذين  واألفـــراد 

الشعبية.

 Aaron Wildavsky, «A Double Security: Federalism as Compitition,» Cata Journal, no. 990 )30(
1990, p. 24.
)31( فـــوكـــويـــامـــا، بــنــاء الـــدولـــة: الــنــظــام الــعــالــمــي ومــشــكــلــة الــحــكــم و اإلدارة فــي الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، 

ص 136 - 137.
 Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven, CT: Yale University )32(
Press, 1968), p. 11.
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ب - التحول الديمقراطي

ثاني عمليات إعادة بناء الدولة سياسيًا. فال يتصور بناء مؤسسات بدون ديمقراطية 
بحيث  الشعب،  أطياف  تجاه  بواجباتها  قيامها  وتضمن  المؤسسات،  تلك  كفاءة  تضمن 

ال تخدم نخبة أو فئة بعينها على حساب عموم المواطنين)33(.

الداعية  القوى  بين  تتردد  التي  العناصر  من  مجموعة  الديمقراطي  التحول  ولعملية 
التحول  طبيعة  تحدد  التي  والدوافع  المقومات  من  العديد  لها  العملية  تلك  أن  كما  إليه. 

الديمقراطي ومدى مالءمته مع المرحلة التي تمر بها البالد في طور إعادة بنائها.

الديمقراطية  جودة  تقييم  في  دايموند  الري  استند  الديمقراطي:  التحول  أبعاد   )1(
نحو  سبيله  فــي  وهــو  السياسي  الــنــظــام  فــي  تــوافــرهــا  الــواجــب  العناصر  مــن  مجموعة  إلــى 

التحول الديمقراطي، وهذه العناصر هي)34(:
- سيادة الدستور والقانون: شريطة أن يعبر الدستور عن طموحات مجمل أطياف 

الشعب)35(.
والــعــرق،  الــديــن،  عــن  النظر  بغض  الــمــســاواة،  أســـاس  على  تــقــوم  الــتــي  المواطنة   -

واللون، والمذهب.. الخ.
انتخابات  تسبق  أن  ينبغي  إنه  باريس  يقول  ونزيهة:  حرة  دوريــة  انتخابات  وجود   -
»بناة  السياسي  للمجتمع  المشترك  الــحــس  وتنمية  السياسية  المصالحة  عملية  تنافسية 
أن  على  أدلــة  هناك  تكون  عندما  فقط  االنتخابات  في  قدمًا  المضي  عليهم  يجب  السالم 

)33( علي الدين هالل، »محاضرة،« في: كمال المنوفي ويوسف محمد الصواني، محّرران، ندوة الديمقراطية 
العالمي  المركز  )القاهرة:  22حزيران/يونيو 2005  القاهرة، 21 -  العربي، جامعة  الوطن  في  السياسي  واإلصالح 

لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر، 2006(، ص 48.
)34( لــلــمــزيــد حـــول تــلــك الــعــوامــل، انــظــر: هـــالل، الــمــصــدر نــفــســه، ص 48 - 49؛ جــمــال زهــــران، األصــول 
ثــابــت،  أحــمــد  51؛  الــدولــيــة، 2005(، ص 40 -  الـــشـــروق  )الـــقـــاهـــرة: مكتبة  الــســيــاســي  ــــالح  الــديــمــقــراطــيــة واإلصـ
الــديــمــقــراطــيــة الــمــصــريــة عــلــى مــشــارف الــقــرن الـــقـــادم، سلسلة كــتــاب الــمــحــروســة؛ 33 )الــقــاهــرة: مــركــز المحروسة 
حــدود اإلصـــالح السياسي )الــقــاهــرة:  ثــابــت، مــحــّرر،  11؛ أحمد  للبحوث والــتــدريــب والــنــشــر، 1999(، ص 10 - 
للتحول  الرابعة  الموجة  الحرية:  ألــوان  فــوزي،  وسامح   ،223 ص   ،)2007 ميريت،  دار  للتنمية؛  رشــد  ابــن  جمعية 
ولــمــزيــد من   .106 الــدولــيــة، 2007(، ص 94 -  الــشــروق  )الــقــاهــرة: مكتبة  الــعــالــم: رؤيــة مصرية  فــي  الديمقراطي 
 Lary Diamond, «The Quality of Democracy: An Overview,» :المعلومات حول نموذج الري دايموند، انظر
Journal of Democracy, vol. 15, no. 4 (October 2004).
Armin Von Bogdandy, Stefan Häußler and Felix Hanschmann, «State-Building, Nation- )35(
 Building, and Constitutional Politics in Post-Conflict Situations: Conceptual Clarifications and an
Appraisal of Different Paproaches,» Raphael Utz, <http://www.mpil.de/shared/data/pdf/pdfmpunyb/
bogdandyua_9_579_613.pdf>.
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األحزاب المعتدلة لديها ما يكفي من الدعم الشعبي للتغلب على األحزاب المتطرفة)36(. 
تشكيل  إلعــادة  أيضًا  ولكن  الدولة،  بناء  إلعــادة  فقط  ليس  التدخل  يحاول  المشروع  هذا 

عقلية سكان الدولة)37(.

- مبدأ الشفافية والحرية.
- التعددية الحزبية والمنافسة السياسية.

- توفير الحقوق والحريات المدنية والسياسية، حرية الرأي وحرية التعبير، الحرية 
حقوق  احــتــرام  دورهـــا،  وتفعيل  بها  واالعــتــراف  المدني  المجتمع  مؤسسات  تكوين  في 

اإلنسان، حق التقاضي، المشاركة السياسية.

- استقالل القضاء.
- المساءلة الرأسية، أي ممارسة المواطنين للمساءلة الرأسية والمساءلة األفقية في 

العالقة بين السلطات.

- االستجابية: مدى استجابة نظام الحكم لتوقعات المواطنين.

بــنــاء  عــلــى  الــطــلــب  إن  مـــا  بـــقـــدر  الـــديـــمـــقـــراطـــي:  الـــتـــحـــول  ودوافــــــع  ــوامـــل  عـ  )2(
داخلية  إما  دوافع  إلى  الديمقراطي  التحول  عملية  تحتاج  تلقائيًا،  يولد  ال  المؤسسات 

خارجية)38(. أو 

)أ( العوامل الداخلية

ومنهم  االتجاه  هذا  أصحاب  ينطلق  السياسية:  والنخب  القيادة  إدراك  في  التغير   -
مارك تومبسون من مالحظة أن النظم السلطوية وجدت نفسها إزاء معارضة قوية تمارس 
واضطرابات  انقالب  حدوث  احتمالية  فيها  بما   - الديمقراطية  أجل  من  متعددة  ضغوطًا 
عمل  على  تجبر  أن  قبل  الداخل  من  النظام  تغيير  عملية  إلــى  تبادر  جعلها  مما   - واسعة 

 Roland Paris, At War’s End: Building Peace after Civil Conflict (London: Cambridge )36(
University Press, 2004), pp. 189-190.
 «The State-building Agendas Laid Out by the UN Advisory Panels and the Report :37( انظر مثاًل(
of the Panel on UN Peace Operations,» Brahimi Report, A/55/305-S/2000/809 (August 2000), <http://
 www.un.org/peace/reports/peace_operations/>, and «The Report of the International Commission on
 Intervention and State Sovereignty: The Responsibility to Protect,» International Development Research
Centre (Ottawa) (2001).

)38( ثابت، الديمقراطية المصرية على مشارف القرن القادم، ص 15 - 42.
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من  إيالمًا  أشد  فترة  ألطول  بالسلطة  االحتفاظ  مخاطر  أن  أدركــت  النظم  فهذه  ذلــك)39(. 
إقامة نظام ديمقراطي حتى مع المساوئ المتولدة منه)40(.

الديمقراطي  التحول  يتضمن  أن  اعتبارها  في  التسلطي  النظام  نخبة  تضع  ما  وعادة 
االحتفاظ  وكـــذا  المسلحة،  الــقــوات  وهــي  الــدولــة  فــي  الرئيسية  المؤسسة  على  الــحــفــاظ 
توجيه  دون  الحيلولة  بجانب  السلطوي  النظام  ألنصار  البيروقراطية  المناصب  من  بكثير 
المساءلة من قبل نخبة النظام الجديد، فضاًل عما تطمح إليه النخبة السلطوية من إمكانية 

االنتقال من القوة السياسية إلى الثروة االقتصادية)41(.

تتسم  التي  للقيادة  الحاسم  الدوَر  ليبست  ومارتن  ولينز،  دايموند،  من  كل  ويؤكد 
باإلضافة  الديمقراطي)42(،  التحول  إلــى  المبادرة  في  بالديمقراطية  وااللــتــزام  بالكفاءة 
يوكل  الــتــي  األبــنــيــة  إضــعــاف  إلــى  يــؤدي  الحكم  فــي  اســتــمــرارهــا  بــأن  إدراكــهــا  تنامي  إلــى 
يتعرض  ذاته  السلطوي  النظام  أن  كما  الدمقرطة،  إلى  االنتقال  في عملية  مهم  دور  إليها 

للتآكل)43(.

وفيما يتعلق باألسباب الكامنة وراء المبادرة بالتحول الديمقراطي، تحدث دايموند 
النظم  داخــل  الحادثة  االنقسامات  الــداخــلــي)44(:  المستوى  على  رئيسيين  عنصرين  عــن 
التسلطية، وأوجه الفشل المختلفة في مواجهة المشكالت المتنوعة. والتغيرات في تطور 

وتنظيم ووعي المجتمع المدني)45(.

الفكر  منتدى  )عــّمــان:  العربي  الــوطــن  فــي  والــدولــة  المجتمع  مستقبل  إبراهيم ]وآخــــرون[،  الــديــن  )39( ســعــد 
 Mark Thompson, «Off the Endangered List: Philippine Democratization in aالعربي، 1988(، ص 41، و
Comparative Perspective,» Comparative Politics, vol. 28, no. 2 (January 1996), p. 181.
)40( جمال محمد سليم، »معضلة االختيار: النماذج األربعة للدولة الحديثة،« السياسة الدولية، ملحق العدد 
Thompson, Ibid., pp. 90-191 189 )2012(، ص 23، و 
Thompson, Ibid., pp. 182-183.   )41(
 Larry Diamomd, Juan J. Linz and Symour Martin Lipset, eds., Democracy in Developing )42(
 Countries, 4 vols. (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1989), vol. 4: Latin America, p. 39, and Stephen Elis,
 «Africa after the Cold War: New Patterns of Government,» Development and Change, vol. 27, no. 1
(January 1996), pp. 5-11.
 Seymour Martin Lipset, «Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and )43(
Political Legitimacy,» American Political Science Review, vol. 25 (March 1959), p. 91.
 Larry Diamond, «The Globalization and Democracy,» in: Robert O. Slater, Bary M. Schutz )44(
 and Steven R. Dorr, eds., Global Transformation and The Third World (Boulder, CO: Lyhne Riemer
Publishers, 1993), pp. 40-42.
 Horst Wolfgang Boger, Hrsg., Der Staat als Super Super Nanny (Berlin: Friedrich Naumann )45(
Stiftung, Satz und Druck: Altmann-druck, 2008), pp. 56-73.
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الــنــظــم الــســلــطــويــة ذات الــمــســتــوى الــمــؤســســي  الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فـــي  ويــعــتــمــد 
من  أو  الحكم  من  ســواء  السياسيين،  القادة  من  قليل  عــدد  يتيحها  فــرص  على  الملموس 
ويصلون  البعض،  بعضهم  مع  مفاوضات  في  يدخلون  فهؤالء  المعارضة.  صفوف  بين 
الفعالية على عملية  تقرير طبيعة وكيفية إضفاء  تعتبر حاسمة في  إلى تفاهمات واتفاقات 

التحول نحو الديمقراطية)46(.

- اإلحالل داخل النظم التسلطية: يهتم أصحاب هذا االتجاه بما يحدث من تغيرات 
داخل النظم السلطوية ليس في إدراك القيادات والنخب الحاكمة والمعارضة، وإنما عن 
طريق ما يحدث من إحالل نظم ديمقراطية تشارك فيه مؤسسات الدولة المختلفة وعلى 
رأسها المؤسسة العسكرية، وكذلك أحزاب وقوى المعارضة. ويعتبر هانتنغتون من أبرز 
من كتب في ذلك االتجاه، فقد صنف عمليات التحول الديمقراطي تبعًا لنوعية القوة أو 
الحكومات  بها  تبادر  التي  االنتقال  إلى ثالث عمليات)47(: عملية  للتحول  الدافعة  القوى 
تشترك  التي  أي  والمعارضة،  الحكومة  من  كل  عبر  تتم  التي  اإلحالل  وعملية  التسلطية، 
بإزاحة  المعارضة  بها  تبادر  التي  اإلحــالل  وعملية  مشترك،  عمل  خالل  من  القوتان  فيها 

الحكم التسلطي.

عالم  بــلــدان  فــي  الــســيــاســي  اإلصــــالح  عمليات  مــن  العظمى  الــغــالــبــيــة  أن  ويــالحــظ 
الجنوب تنتمي إلى النوعين األول والثاني أي عمليات اإلحالل التي تقوم بها الحكومات 

أو تلك التي تتم كمبادرة مشتركة من قبل الحكومة والمعارضة)48(.

ثالث  نظري  اتجاه  هناك  السياسية:  النخب  توافق  خالل  من  السياسي  اإلصــالح   -
ركز على قضية التوفيق بين النخب السياسية كشرط ضروري للتحول الديمقراطي، ومن 
التوافق  أبرز رواده جون هيغلي ومايكل بيرتون وغنتر)49( وقد حاول هؤالء تطبيق متغير 
والبناء  السياسية  والثقافة  التحديث  أنماط  تباين  عن  النظر  بغض  السياسية  النخب  بين 

 Dolf Sternberger, Verfassungspatriotismus: vol. X (Frankfort: Insel Verlag-Aufl Edition), )46(
1990, pp. 24-30.
 Samuel Huntington, «How Countries Democratize,» Political Science Quarterly, vol. 106, )47(
no. 4 (1992), p. 582.
Robert Pinkney, Democracy in the Third World (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1994), pp. 101- )48(
102.
 John Higly and Michael Burton, «The Elite Variables in Democratic Transitions and )49(
 Breakdowns,» American Sociological Review, no. 54 (1989), pp. 17-32, and John Higly and Richard
 Gunter, eds., Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe (Cambridge,
MA: Cambridge University Press, 1992), pp. 33-40.
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االجتماعي. إذ ركزوا على التسويات التي تصل إليها النخب وتقارب النخب، وكذا على 
سمات النخب بين االنقسام والروابط التنظيمية)50(.

)ب( العوامل الخارجية: تؤدي المؤثرات الخارجية - بافتراض حسن النيات - دور 
الثالث، وإن كانت ال تخلقه  العالم  الديمقراطي في دول  التحول  إلى  الدافع  أو  المسهل 
بممارسة  الدولية  التمويل  وهيئات  المانحة  الــدول  وتقوم  فيه.  الحاسم  بالدور  تقوم  وال 
الــضــغــط عــلــى الـــــدول الــنــامــيــة بـــهـــدف دفــعــهــا نــحــو تــبــنــي إصـــالحـــات مــعــيــنــة مـــن خـــالل: 
المتطورة،  التجارية، والتكنولوجيا  الفنية والمالية، والتسهيالت  المساعدات والمعونات 
مخاطر  إلى  الباحثين  من  عدد  ويشير  اإلنساني..الخ.  والتدخل  األجنبية،  واالستثمارات 
المانحة  الدول  أن  النامية، كما  الدول  إلى إضعاف  يؤدي  التدخل؛ فهو قد  النوع من  هذا 

تحاول دومًا تفكيك العالم الثالث بحيث يتحول إلى موضوع وليس إلى فاعل)51(.

ولــعــل مــن أهـــم مــحــاذيــر الــتــدخــل الــغــربــي فــي مــجــال دعـــم اإلصــــالح الــســيــاســي في 
المتحدة  فالواليات  الديمقراطية.  حول  والــرؤى  التصورات  تناقض  الثالث،  العالم  دول 
عن  الدولة  ابتعاد  أدى  حين  في  للتنمية،  معوق  الدولة  أن  تعتبر  الدولية  التمويل  وهيئات 
الرأسمالي  التحول  نحو  والــدفــع  والــتــوزيــع  والــتــدريــب  والتكنولوجيا  اإلنــتــاج  مــجــاالت 
الــزراعــة  وعــمــال  النساء  مثل  السكان  مــن  كبيرة  قطاعات  تهميش  إلــى  والــخــصــخــصــة)52( 
فإن  ثــم  ومــن  األقــلــيــات)53(.  وبعض  األميين  بجانب  الفني  التعليم  مؤسسات  وخريجي 
ثم  ومــن  سياسي،  تهميش  إلــى  يفضي  أن   - بقوة   - المحتمل  مــن  االقــتــصــادي  التهميش 
يكون التحول الديمقراطي مجرد تغيير في الحكومات، وليس تغييرًا في ثقافة الديمقراطية 

ذاتها)54(.

 Adam Przeworski, Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern )50(
 Europe and Latin America Cambridge, MA: (Cambridge University Press, 1991), pp. 28-30, and Adam
 Przeworski and Fernando Limongi, «Political Regimes and Economic Growth,» Journal of Economic
Perspectives, no. 7 (Summer 1993), pp. 51-69.

 Azmi Bishara, «Democratization in the Middle Eastern Context,» in: Jochen Hippler, ed., The )51(
 Democratization of Disempowerment: The Problems of Democracy in the Third World (London: Pluto
Press, 1995), pp. 179-185.
 Jochen Hippler, «Democratization of the Third World after the end of the Cold War,» in: )52(
Hippler, ed., Ibid., pp. 15-17.
 Basher Vashee, «Democracy and Development in 1990s,» in: Hippler, ed., Ibid., pp. 196-197, )53(
 and Heater Deegan, The Middle East and the Problems of Democracy (Boulder, CO: Lynne Rienner,
Open University Press, 1994), p. 131.
 Mark E. Warren, «Deliberative Democracy and the Authority,» American Political Science )54(
 Review, vol. 90, no. 1 (March 1996), pp. 50-53, and Morton H. Halperin and Kristen Lorasney, «Toward
a Global Guarantee Clause,» Journal of Democracy, vol. 4, no. 3 (July 1993), pp. 66-68.
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2 - األبعاد االقتصادية

عملية  تــنــاولــت  رئيسية  فِــَكــٍر  خمس  االقــتــصــاديــة  التنمية  أدبــيــات  على  سيطرت 
لــلــتــنــمــيــة، والــمــدرســة  الــخــطــيــة  الــمــراحــل  نــمــوذج  بــــ:  اقــتــصــاديــًا. وتــتــمــثــل  الــدولــة  بــنــاء 
الــجــديــدة، والــعــالج  الــمــتــبــادل، والــكــالســيــكــيــة  الـــدولـــي  الــهــيــكــلــيــة، وثــــورة االعــتــمــاد 

بالصدمة.

أ - نموذج المراحل الخطية

النمو االقتصادي: وثيقة غير شيوعية أن عملية  مراحل  يرى والت روستو في كتابه 
أما  متتالية.  مــراحــل  خمس  مــن  تتكون  خطية  تاريخية  عملية  هــي  اقــتــصــاديــًا  الــدولــة  بــنــاء 
المرحلة األولى فهي عبارة عن مجموعة من الشروط المسبقة لالنطالق مثل وجود نخبة 
في  التحتية،  البنية  في  باالستثمار  العامة  السلطات  تقوم  أن  على  الحكم،  سدة  في  فكرية 
حين يقوم األفراد باالستثمار في المشاريع اإلنتاجية. وبتحقيق ذلك ينطلق المجتمع إلى 
الثانية التي تبدأ فيها عملية النمو المستدام من خالل زيادة معدالت االستثمار،  المرحلة 

وظهور الصناعات الجديدة وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة)55(.

النضوج  ســمــات  مــن  بعضًا  تحمل  والــتــي  ذلــك  بعد  الثالثة  المرحلة  تدشين  ويــتــم 
الــذات.  على  االعتماد  وزيـــادة  اإلنــتــاج  وتنوع  التكنولوجيا  بانتشار  المتمثل  االقتصادي 
والخدمات  البضائع  تصبح  حيث  الكبير،  االستهالك  عصر  فتشهد  الرابعة  المرحلة  أمــا 
أن  مالحظة  مع  الثقيلة،  الصناعات  تنافس  أنها  لدرجة  بمكان  األهمية  من  االستهالكية 
الخامسة  المرحلة  تــأتــي  ثــم  الــضــروريــة.  الــحــاجــات  على  يقتصر  يعد  لــم  هنا  االســتــهــالك 
واألخيرة، وهي ما بعد التقدم والبناء االقتصادي، حيث تحل الخدمات محل الصناعات 

كقطاع رائد لالقتصاد، وتحل المعرفة محل الطاقة كقطاع إنتاجي)56(.

وفي الدول المتقدمة، أسهم اقتراب روستو في نشر االعتقاد بأن المساعدات المالية 
للدول النامية لن تستمر إال لمدة قصيرة تصل إلى عشرين عامًا ثم تصبح قادرة على خلق 

رأس مالها الوطني الذي يمكنها من إكمال طريق التنمية باالعتماد على نفسها)57(.

 W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (Cambridge, )55(
MA: Cambridge University Press, 1960), pp. 4-16.

)56( المصدر نفسه، ص 17 - 22.
 Anis Chowdhury and Colin Kirkpatrick, Development Policy and Planning: An Introduction )57(
to Models and Techniques (New York: Routledge, 1993), p. 14.
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في  سياسية  أداة  أنها  على  المالية  المساعدات  إلى  النظر  إلى  ذلك  بعد  قاد  ما  وهو 
المقام األول)58(.

ب - المدرسة الهيكلية

أن  المنهارة  لــالقــتــصــادات  خاللها  مــن  يمكن  الــتــي  واآللــيــات  األدوات  على  تــركــز 
إلى  التقليدية  الكفاف  زراعـــة  على  االعــتــمــاد  مــن  لديها  االقــتــصــادي  البناء  هيكل  تــحــول 
البنوك دورًا محوريًا  الصناعة والخدمات، على أن تؤدي  - على  أكبر  - بشكل  االعتماد 

في استثمار األموال لزيادة العوائد واألرباح، ومن ثم جذب المزيد من المستثمرين)59(.

)1( نموذج لويس لفائض العمالة: طبقًا لنموذج آرثر لويس فإن االقتصاد المتخلف 
الكفاف  يعتمد على زراعة  الذي  التقليدي  القطاع  األول هو  يتكون من قطاعين؛  ما  عادة 
كثيفِة العمالة. ويرى لويس أنه قطاع فائض العمالة، أي يمكن خروج العمالة منه دون أن 
الثاني هو القطاع الصناعي الذي تتحول إليه العمالة لحاجته إليهم.  يتأثر اإلنتاج. القطاع 
ويأتي تركيز نموذج لويس على نقل العمالة من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي من 

جانب، وزيادة العمالة وتطور أداء القطاع الصناعي من جانب آخر)60(.

وتتحدد سرعة التوسع في اإلنتاج في القطاع الصناعي بمعدل االستثمار الصناعي 
شيء  هنا  االستثمار  أن  لويس  ويــرى  المتقدمة.  الصناعات  في  المال  رأس  وتخصيص 
سيعاودون  المستثمرين  وأن  لــأجــور،  األربـــاح  تجاوز  االعتبار  في  أخذنا  ما  إذا  طبيعي 
يرى  فإنه  الصناعي،  القطاع  في  األجــور  تحديد  يخص  ما  وفي  أرباحهم.  معظم  استثمار 
أدنى لأجور في  أن يؤسس كحد  يمكن  التقليدي  الزراعي  القطاع  في  أن معدل األجور 
األجور  معدل  في  فارقًا  يشهد  أن  العملي ال بد  الواقع  أن  يضيف  لكنه  الصناعي.  القطاع 
تستمر  أن  المفترض  من  العملية  وتلك  بالمائة)61(.   30 بنسبة  األقــل  على  القطاعين  بين 

حتى يتم امتصاص كل العمالة الريفية الفائضة في القطاع الصناعي)62(.

 Yifan Ding, Mechanisms for Improving Economic and Industrial Growth in Developing )58(
Countrie (London: EOLSS Publishers co. Ltd., 2009), p. 3.
Wolf Von Laer, «Probleme des etablierten Notenbankensystems-Free Banking als Alterna- )59(
 tive?,» Argumente der Freiheit (Friedrich Naumann Stiftung, Universum, Kommunikation und Median
AG-Berlin), Band 26 (2010), pp. 36-35.
 Arthur Lewis, «Economic Development with Unlimited Supplies of Labour,» The Manchester )60(
School (London), vol. 22, no. 2m (1945), p. 142.
 Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, Economic Development (New Jersey: Prentice Hall, )61(
2003), p. 118.

)62( المصدر نفسه، ص 150.
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التاريخية  الخبرة  عن  وتعبيره  النموذج،  بها  يتسم  التي  البساطة  من  الرغم  وعلى 
سبيل  فعلى  فرضياته.  من  العديد  في  طاله  النقد  أن  إال  الغربي،  العالم  دول  من  للعديد 
أرباحهم مرة أخرى،  استثمار  يعاودون  العمل سوف  أرباب  أن  النموذج  يفترض  المثال، 
إلى  أموالهم  نقل  يفضلون  الرأسماليين  مــن  فالكثير  بــالــضــرورة،  صحيحًا  ليس  مــا  وهــو 
المال«. كما يفترض أن  بـ »سفر رأس  بلدان أخرى في ما يعرف  البنوك أو االستثمار في 
المال،  رأس  تخصيص  بمعدل  مرتبط  الصناعي  القطاع  في  وزيادتها  العمالة  نقل  معدل 
بحيث كلما زاد معدل تخصيص رأس المال، زادت فرص العمل، وهو ما ليس صحيحًا 
إلى  احتياجًا  أقل  معدات  في  استثمارها  يتم  المال  رأس  أربــاح  من  الكثير  ألن  بالضرورة 

العمالة)63(.

نموذج أطر التنمية: يحاول هذا النموذج أن يحدد التغيرات الهيكلية المتتابعة   )2(
التي يمكن من خاللها إحالل القطاع الصناعي المتقدم محل الزراعات التقليدية كقاطرة 
لعملية التنمية. ولكن على عكس نموذج لويس، فإن زيادة االدخار واالستثمار محركان 
رئيسيان لعملية النمو والتغير الهيكلي، جنبًا إلى جنب مع تخصيص رأس المال المادي 
مثل  االقتصادية  األبعاد  جميع  على  هنا  تطرأ  الهيكلية  التغيرات  أن  ويالحظ  والبشري. 
الدولية،  والتجارة  المستهلكين،  قبل  من  الطلب  هيكل  في  والتغير  اإلنــتــاج،  في  التغير 
والنمو  التحضر  مثل  واالجتماعية  االقتصادية  العوامل  في  والتغير  الــمــوارد  واستخدام 

والكثافة السكانية)64(.

فرصة  لديها  النامية  الدول  أن  تؤكد  الهيكلي،  التغير  نظرية  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
في  أخــذنــا  مــا  إذا  وذلـــك  المتقدمة،  نظيرتها  مــن  أســـرع  بشكل  التنمية  عملية  تحقيق  فــي 
المصنعة  والمواد  والتكنولوجيا  المال  رأس  على  الحصول  في  الكبيرة  الفرص  االعتبار 
التغير  مجال  في  تقديمها  تم  التي  النماذج  أفضل  ومــن  المتقدمة.  الــدول  من  والخبرات 
للعديد من دول  التنمية  الهيكلي: نموذج هوليس تشينري)65(، حيث قام بدراسة تجارب 
التغير في هيكل عملية اإلنتاج من  الهيكلي تتضمن  التغير  العالم، وتوصل إلى أن عملية 
السلع  إلى  والغذائية  الضرورية  السلع  من  الطلب  هيكل  في  التغّير  صناعي،  إلى  زراعــي 

 Kojo A. Quartey, A Critical Analysis of the Contribution of Notable Black Economists (New )63(
Hampshire: Ashgate Publishing Lt., 2003), p. 45.
 Ndomo Melingui and Thérèse Aisha, Future Africa: Sub-Saharan Take-Off in Light of )64(
Practice in Chinese Economic Development (Bloomington: AuthorHouse, 2011), p. 110.

)65( المصدر نفسه، ص 111.
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السكاني  النمو  ومن  الحضاري،  والمد  المدن  ونهضة  والخدمات،  والمتنوعة  المصنعة 
المتسارع إلى النمو المتباطئ)66(.

ج - ثورة االعتماد الدولي

جمود  عملية  تــعــانــي  الــنــامــيــة  الــــدول  أن  مــفــادهــا  رئيسية  فــكــرة  حـــول  الــنــظــريــة  تـــدور 
مؤسسي، وحوصرت في عالقة اعتماد وهيمنة من الدول الغنية)67(.

وداخل ذلك اإلطار النظري تبرز ثالثة نماذج:

هو  النموذج  هــذا  أن  البعض  يــرى  الجديدة:  االستعمارية  االعتمادية  نموذج   )1(
التاريخي  التطور  إلــى  واســتــمــراره  التخلف  وجــود  ُيرجع  الــذي  الماركسي  للفكر  امــتــداد 
للنظام الرأسمالي بعالقاته غير المتساوية بين الدول الغنية والدول الفقيرة. ويرى منظرو 
النموذج أن للدول الرأسمالية الدور األكبر في بقاء الدول المتخلفة على وضعها، وعدم 
تمكنها من اللحاق بركب التطور. ومن ثم، فإن نموذج االعتمادية االستعمارية الجديدة 
الثوري  النضال  والبناء، وأن  التخلف  الخارجية هي األساس في عملية  العوامل  أن  يرى 

هو السبيل إلى الخروج من قيود ذلك النظام)68(.

إلى  يرجع  النامي  العالم  دول  أصاب  الذي  الفشل  أن  يرى  الكاذب:  النموذج   )2(
والــدول  الــدولــيــة  المنظمات  فــي  الــدولــيــون  الــخــبــراء  يقدمها  التي  المناسبة  غير  النصائح 
ويرى  المتقدمة.  الــدول  إلى  بتحيزهم  يتسمون  والذين  المانحة،  والمؤسسات  المتقدمة 
االقتصادية  المقاييس  مــن  العديد  يــوفــرون  الخبراء  أولــئــك  أن  الــكــاذب  النموذج  منظرو 
سياسات  تطبيق  إلى  النامي  العالم  دول  تقود  التي  المعقدة  والمفاهيم  النظرية  والهياكل 
العالم  نخب  مع  التحالف  طريق  عن  يتم  ذلك  أن  النموذج  ويــرى  سليمة.  غير  أو  فاشلة 
الذكر  سابقة  النماذج  من  العديد  توفير  يتم  بحيث  البالد،  في  السلطة  تمتلك  التي  النامي 
مثل نموذج لويس أو نموذج تشينري، والتي يقود تطبيقها غير الواعي إلى خدمة مصالح 

النخبة الموجودة محليًا وعالميًا)69(.

Todaro and Smith, Economic Development, p. 123.   )66(
 Marcus E. Ethridge and Howard Handelman, Politics in a Changing World: A Comparative )67(
Introduction to Political Science (Boston, MA: Wadsworth, 2010), pp. 472-473.
 Suvendra Jenamani, Poverty and Underdevelopment in Tribal Areas: A Geographical Analysis )68(
(New Delhi: Concept Publishing Company, 2005), p. 35.

)69( المصدر نفسه، ص 36 - 37.
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فــرضــيــات  ــع  ــ أربـ ــة  ــ ــيـ ــ مـــبـــدأ االزدواجـ يــتــضــّمــن  الـــمـــزدوجـــة:  الــتــنــمــيــة  فــرضــيــة   )3(
رئيسية)70(:

في  متدنية،  واألخـــرى  متفوقة  بعضها  المختلفة،  الــظــروف  مــن  مجموعة  وجــود   -
ومــاهــرة  مثقفة  نخبة  متفوقة،  وأخـــرى  لــإلنــتــاج  متخلفة  نــمــاذج  وجـــود  مثل  معين،  فــضــاء 

وجموع غفيرة أمية، دول صناعية متقدمة ودول زراعية متخلفة.

الــزوال، بل سيظل  الغنية والفقيرة ليس ظاهرة مصيرها  الدول  بين  ما  - االختالف 
االختالف موجودًا.

- الفجوة بين تقدم البعض وتخلف اآلخر في طريقها إلى االتساع وليس التقلص. 
على سبيل المثال، فإن فارق الخبرة بين العاملين في الدول المتقدمة ونظرائهم في الدول 

النامية يزداد وال يقل.

األول  تقدم  عناصر  أن  إلــى  تشير  والمتخلف  المتقدم  بين  المتبادلة  الــعــالقــات   -
تخلفه  إيقاف  في  المساعدة  أو  معه  األمــام  إلــى  المتخلف  سحب  إلــى  حاجة  في  ليست 
على األقل. وفي حقيقة األمر، فإنها تستفيد من حالة التردي التي يعانيها إلى الدرجة التي 

تدفعها إلى تنمية تخلفه)71(.

النامية  الـــدول  تقدم  عامل  أن  يــرون  الــدولــي  االعــتــمــاد  ثــورة  منظري  فــإن  إجــمــااًل، 
النظام  يعانيه  الــذي  الخلل  إصــالح  في  بل  القومي،  الدخل  بإجمالي  النهوض  في  ليس 
ــي بــعــض الـــحـــاالت الــمــتــشــددة يــطــالــب مــنــظــرو هـــذا الــنــمــوذج  االقـــتـــصـــادي الـــدولـــي. وفـ
والقضاء  االقتصاد  بتنمية  العام  القطاع  ينهض  أن  أمل  على  الخاصة  األمــالك  بمصادرة 

الفقر)72(. على 

إلى  ماسة  العالم في حاجة  االعتبار يجعل دول  في  الدولية  التبعية  أخذ مدرسة  إن 
المتقدم،  العالم  دول  عن  انعزالها  هذا  يعني  وال  التنمية.  عملية  في  نفسها  على  االعتماد 
التنمية األولى تتطلب المزيد من االكتفاء الذاتي، ليأتي بعد ذلك االنفتاح  ولكن مراحل 

على الدول المتقدمة تدريجيًا كما فعلت الصين بدءًا من 1978 والهند بعد 1990.

 Melingui and Aisha, Future Africa: Sub-Saharan Take-Off in Light of Practice in Chinese )70(
Economic Development, p. 111.
 Asan Ali Golam Hassan, Growth, Structural Change and Regional Inequality in Malaysia )71(
(Burlington: Ashgate Publishing Co., 2004), pp. 34.
Melingui and Aisha, Ibid., p. 114.   )72(
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د - الكالسيكية الجديدة: أصولية السوق

تنبع الفرضية األساسية لتلك المدرسة من أن الفشل نابع باألساس من التخصيص 
الــدولــة.  مــن  الــقــوي  والــتــدخــل  السليمة  غير  السعرية  للسياسات  كنتيجة  لــلــمــوارد  الفقير 
وهــاري  ليتل،  وإيــان  وديــبــاك الل،  بــور،  بيتر  الــلــورد  المدرسة:  تلك  منظرو  يــرى  ثم  ومــن 
تحرير  أدوات  اتباع  في  تكمن  البناء  عملية  إلى  األمثل  السبيل  أن  بالسا  وبيال  جونسون، 
السوق، وخصخصة المؤسسات العامة، وتحرير التجارة والتوسع في التصدير، والترحيب 
بــاالســتــثــمــار األجــنــبــي، وتــقــلــيــل الــقــيــود واإلجـــــــراءات الــحــكــومــيــة عــلــى األســـعـــار الخاصة 

بالمنتجات وعوامل اإلنتاج واألسواق المالية)73(. وتضم تلك النظرية ثالثة نماذج:

)1( نــمــوذج الــســوق الــحــر: يــرى أنــصــار هــذا الــنــمــوذج أن األســـواق وحــدهــا كافية 
للنهوض بعملية التنمية، ومن ثم فال حاجة إلى تدخل الدولة)74(.

ــمــــوذج االخــتــيــار الــشــعــبــي: يــــرى أصـــحـــاب ذلــــك االتـــجـــاه أن الــســيــاســيــيــن،  ــ )2( ن
البيروقراطيين، المواطنين، والدول تتصرف بشكل أحادي ومن منظور المصلحة األناني، 
الجميع  أمام  ثم ال يصبح  قوة وسلطة)75(. ومن  للحكومة من  ما  معتمدين في ذلك على 

إال تقليص الدور الحكومي بهدف تحقيق االستخدام األمثل للموارد.

ويقوم  الــدولــي.  البنك  بكتابات  يرتبط  للسوق:  المالئمة  السياسات  )3( نــمــوذج 
تذليلها  الدولة  على  يجب  التي  البناء  عقبات  من  العديد  فيها  النامي  العالم  دول  أن  على 

من خالل سياسات مالئمة للسوق وغير انتقائية)76(.

إال  للدولة،  االقــتــصــادي  للفشل  المهمة  الــزوايــا  إلحــدى  تناولها  مــن  الــرغــم  وعلى 
أن  إلــى  تنتبه  لم  الــدولــي،  االعتماد  مدرسة  غــرار  وعلى  الجديدة،  الكالسيكية  نظرية  أن 
القانونية  وحتى  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  أوضاعها  في  تختلف  العالم  دول 
أثرًا سلبيًا  - وإن رتب  الذي  التدخل الحكومي  الذي يفرض  بالشكل  بعضها عن بعض، 
فإن خبرات  أخرى،  ناحية  الحاالت. ومن  كثير من  في  إيجابية  تأثيرات  - يحدث  أحيانًا 
استطاعت  الثالثة  بأجيالها  اآلسيوية  النمور  دول  رأسها  وعلى  العالم،  دول  من  العديد 

 Sunil Chaudhary, ed., Global Encyclopedia of Welfare Economics (New Delhi: Global Vision )73(
Publishing House, 2009), p. 58.

)74( المصدر نفسه، ص 58.
Todaro and Smith, Economic Development, p. 129.   )75(
Chaudhary, ed., Global Encyclopedia of Welfare Economics, p. 58.   )76(
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قطع شوط كبير يعتد به في بناء اقتصادياتها؛ على الرغم من تبني أغلبيتها آلليات التدخل 
الحكومي بشكل أو بآخر في مراحل التنمية األولى.

هـ - العالج بالصدمة

ــتـــصـــادي عــلــى الــتــطــبــيــق الــســريــع والـــشـــامـــل لكل  ــادة الــبــنــاء االقـ ــ ــلـــوب إعــ يـــقـــوم أسـ
فترة  باالتساروفيتش«  إلى وجود ما أسماه »لتسك  الكبرى نظرًا  اإلصالحات االقتصادية 
الحكومة  تقوم  والتي  الديمقراطي،  النظام  إقامة  أعقاب  في  االستثنائية  السياسات  من 
تطبيقها؛  عند  نكوص  يحدث  ال  حتى  ممكنة  سرعة  بأقصى  اإلصالحات  بتطبيق  خاللها 
وذلك استنادًا إلى الدعم الشعبي الكبير لعملية التحول عقب انهيار النظام القائم بصورة 
أنصار  ويــبــرر  والــســرعــة.  الشمول،  هما:  األســلــوب  هــذا  فــي  الرئيسيان  فالعنصران  كلية. 
تكاليف  زيادة  في  يتسبب  بأنه  لإلصالحات  التدريجي  للتطبيق  رفضهم  بالصدمة  العالج 
عملية التحول، ويقوض مصداقيتها، ويتيح الفرصة إليجاد جماعات مصالح خاصة، كما 

يزيد من فرص انتشار األرباح الريعية واستشراء الفساد)77(.

3 - األبعاد االجتماعية والثقافية

إن إعادة بناء الدولة سياسيًا واقتصاديًا ال يمكن أن يؤتي أكله بمعزل عن بناء الدولة 
واإلصــالح  البناء  عملية  فــإن  رأيــنــا  كما  أنــه  ذلــك  والثقافي.  االجتماعي  الصعيدين  على 
حتى  قويًا؛  الداخل  يكون  أن  يجب  عليه،  وبناء  الــداخــل.  من  تنبع  أن  من  ال بــد  والتنمية 

يكون المخرج النهائي متناسبًا مع ما تصبو إليه عملية إعادة البناء ككل.

التنمية االجتماعية والثقافية في أي مجتمع تتم من خالل  ويرى البعض أن تحقيق 
الديمقراطية  ثم  الثقافي،  المستوى  رفــع  بهدف  بالتعليم  أواًل  تبدأ  رئيسية،  محاور  ثالثة 
وخلق  جانب،  من  المجتمع  أفراد  بين  المتبادل  االحترام  من  ثقافة  خلق  بهدف  التوافقية 
بأوضاع  االرتقاء  بهدف  التمكين  ذلك  بعد  يأتي  آخــر.  جانب  من  سياسية  مشاركة  ثقافة 

الفقراء الذين يعانون حاالت تهميش في مستواهم االقتصادي واالجتماعي والسياسي.

اجتماعيًا  الدولة  بناء  بإعادة  متعلقة  عناصر  عدة  الجزئية  هذه  في  الباحث  ويتناول 
وثقافيًا من خالل اآلتي:

)77( صدفة محمد، »التحول عن االشتراكية في بولندا خالل فترة التسعينات،« )رسالة ماجستير غير منشورة، 
كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2007(، ص 30 - 31.
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أ - أهداف بناء الدولة اجتماعيًا وثقافيًا

الــدولــة اجــتــمــاعــيــًا وثــقــافــيــًا أن يــوضــع فــي االعــتــبــار تحقيق أهـــداف  بــنــاء  يــجــب عــنــد 
محددة، سواء على المديين القريب أو البعيد، ومن أهم تلك األهداف)78(:

المجتمع  أدوار اجتماعية جديدة ألفراد  إيجاد  التغيير من خالل  الرغبة في  - خلق 
لتحويله من مجتمع تقليدي إلى مجتمع متقدم اجتماعيًا وماديًا.

أوضاعهم  تحسين  إلــى  ــراد  األفــ ودفـــع  نوعيته،  وتحسين  التعليم  فــرص  تعميم   -
االجتماعية، والتعاون والتضامن للمساهمة في حل مشكالتهم المشتركة.

الريف  من  كالهجرة  االقتصادي  البناء  عملية  على  المترتبة  المشكالت  معالجة   -
إلى الحضر التي من شأنها أن تزيد من نسبة البطالة)79(.

والتعاون  والصبر  المثابرة  مثل  اإليجابية  االجتماعية  واالتجاهات  القيم  تدعيم   -
وأداء الواجب.

- تدعيم الحياة األسرية لتزيد قوتها وتماسكها واستقرارها.

ب - معوقات بناء الدولة اجتماعيًا

هناك العديد من المعوقات التي قد تعرقل عملية بناء الدولة اجتماعيًا وثقافيًا، ومن 
أهمها:

وتــركــز  الــمــصــالــح،  وتــعــارض  واالســتــغــالل،  العصبية،  االجــتــمــاعــيــة:  الــمــعــوقــات   -
السلطة، والمحاباة االجتماعية، واألمية)80(.

- المعوقات الثقافية: من الضرورة التشديد على دراسة البناء االجتماعي للمجتمع 
البناء االجتماعية فشلت  قبل تخطيط أي مشروع نهضوي؛ ذلك أن كثيرًا من مشروعات 

نتيجه الجهل بثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده)81(.

Boger, Hrsg., Der Staat als Super Super Nanny, pp. 36-54.   )78(
 Jakob Vin Weizsäcker, Hoher Zaun und enge Pforte? Prioritäten für die europäische )79(
Migrationspolitik (Berlin: Comdok, Friedrich Naumann Stiftung, 2011), pp 6-15.
 Henri Tajfel, Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology )80( انــظــر: 
(London: Cambridge University Press, 1981).
 Hans Albert, «Methodischer Individualismus und historische Analyse,» in: Karl Acham and )81(
Winfried Schulze, eds., Teil und Ganzes: Zum Verhältnis vom Einzel-und Gesamtanalyse in Geschichte-
und Sozialwis-Senschaften (München: [n. pb.], 1990), p. 219.
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على  البناء  إعـــادة  لعملية  المجتمع  رفــض  أو  قبول  يتوقف  النفسية:  المعوقات   -
قيمتها وأهميتها وقناعة المواطنين بمدى مالءمتها لبنائهم الثقافي.

بالموارد  وكذلك  االقتصادي،  والوضع  بالفقر  وترتبط  االقتصادية:  المعوقات   -
قــدرة  أقصى  تحقيق  مــن  االقــتــراب  إلــى  يــؤدي  قــد  مــا  لها،  األمــثــل  المتوافرة واالســتــخــدام 

إنتاجية.

إصـــدار  وبـــطء  والــروتــيــن،  اإلجـــــراءات  تعقيد  فــي  وتتمثل  اإلداريـــــة:  الــمــعــوقــات   -
العمل  عــالقــات  على  الشخصية  العوامل  وسيطرة  والمحسوبية،  والــواســطــة  الــقــرارات، 

الرسمية.

مختلف  فــي  والــتــوازن  والتكامل  الشمول  مــراعــاة  عــدم  التخطيطية:  المعوقات   -
الكافي  والتنسيق  التعاون  وعدم  المجتمع،  أفراد  قبل  من  المشاركة  وتجاهل  القطاعات، 

بين األجهزة المختلفة وبالتحديد أجهزة التخطيط وأجهزة التنفيذ.

ج - عناصر بناء الدولة اجتماعيًا وثقافيًا

يمكن إجمال تلك العناصر في النقاط التالية)82(:

جديدة،  اجتماعية  وتنظيمات  أدوار  ظهور  يقتضي  الــذي  التغير  البنيوي:  التغير   -
التغير  من  النوع  هــذا  ويقتضي  القائمة.  والتنظيمات  األدوار  عن  نوعيًا  اختالفًا  تختلف 

حدوث تحول كبير في الظواهر والنظم والعالقات السائدة في المجتمع.

بإحداث  االجتماعي  المجال  في  القوية  الدفعة  تحدث  أن  يمكن  القوية:  الدفعة   -
توزيعًا  الخدمات  المواطنين، وتوزيع  بين  والدخول  الثروات  في  التفاوت  تقلل  تغييرات 
الــعــالج، والــتــوســع في  قـــدر اإلمـــكـــان، وتــأمــيــن  إلــزامــيــًا ومــجــانــيــًا  التعليم  عــــاداًل، وجــعــل 

مشروعات اإلسكان... وغيرها من المشروعات والبرامج الخدمية.

االستراتيجيا المالئمة: ويقصد بها اإلطار العام والخطوط العريضة لالنتقال من   -
حالة الفشل إلى حالة البناء الذاتي.

وفقًا  موزعة  تكون  أن  من  بد  ال  صحيحًا؛  استخداما  الوسائل  هذه  ُتستخدم  ولكي 
كاماًل.  استغالاًل  األدوات  استغالل جميع  من  تمكن  أن  اإلعــداد، من شأنها  لخطة جيدة 

 Horst Werner, «Ordnung in Freiheit,» Argumente der Freiheit (Friedrich Naumann Stiftung, )82(
Universum, Satz und Druck: Altmann-druck - Berlin), Band 24 (2009), pp. 276-289.
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الدولة،  قبل  من  التدخل  عدم  استراتيجية  يسمى  ما  االستراتيجيات  من  يستبعد  أن  على 
فالدولة تؤدي دورًا فعااًل في عملية البناء على الصعيد االجتماعي)83(.

د - مرتكزات عملية البناء اجتماعيًا وثقافيًا)84(

)1( على المستوى االجتماعي

1 - االهتمام بالتعليم: من خالل بناء المؤسسات التعليمية وتهيئة مستلزماتها لنشر 
المعرفة المهنية والثقافة العامة من أجل تنمية المواطنين معرفيًا ومهنيًا. لقد أوضح سيدني 
فيربا وغابريل ألموند في هذا الخصوص أهمية التعليم باعتباره األداة األهم في بناء ثقافة 
ديمقراطية تتسم بالحرية. فكلما زادت نسب التعليم أصبحت الفرص أفضل لوجود نظام 
تسجل  التعليمي  المجال  في  الــدول  أقل  وحتى  كليًا،  متعلمة  تعتبر  فأوروبا  ديمقراطي، 
95 بالمئة من نسبة التعليم، ولهذا تعد أوروبا أكثر مناطق العالم ديمقراطيًة. بينما تحتفظ 
أن  ليرنر  أكــد  كما  التعليم)85(.  من  بالمئة   85 عن  تقل  ال  بنسبة  ديمقراطية  األقــل  الــدول 
التحضر والتعليم وتطور وسائل اإلعالم هي األساسيات المطلوبة لعملية التنمية في دول 

الشرق األوسط)86(.

العامل  يعتبر  العمل  أن  على  خــالف  أدنـــى  هــنــاك  ليس  البطالة:  على  القضاء   -  2
الرئيسي على المستوى المجتمعي والفردي في القضاء على الفقر بعد التنمية االقتصادية 
على مستوى الدولة بشكل عام. وعلى الدولة أن تقوم بتوفير فرص العمل والعيش الكريم 
لمواطنيها، لكن الشرط األساسي لحصولهم على الدخل المالي العادل هو اشتراكهم في 
عملية إنتاج السلع والخدمات، وتجنب تحولهم إلى عاطلين يشكلون عبئًا على الميزانية 
الضرر  فيلحقون  العام  المال  من  لجزء  هــدر  مصدر  أو  المقنعة،  للبطالة  مثااًل  أو  العامة 
بمنافع بقية المواطنين باعتبار أن هذا الضرر الجسيم هو صورة للفساد المالي واإلداري 
الذي تعانيه العديد من دول العالم الثالث، إضافة إلى البطالة التقليدية التي بسببها ال يجد 

الكثير من المواطنين السكن والدخل الذي يلبي حاجاتهم المتعددة.

 Jürgen Habermas, Die postnationale Konstellation: Politische Essays (Suhrkamp: [n. pb.], )83(
1998), pp. 94-96 and 114.
 Liah Greenfeld, «Is Modernity Possible Without Nationalism?,» in: Michael Seymour, ed., The )84(
Fate of the Nation State (Ottawa: National Library of Canada Cataloguing Publications, 2004), pp. 38-49.
 Lipset, «Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political )85(
Legitimacy,» p. 79.
 Zehra F. Arat, «Democracy and Economic Development: Modernization Theory Revisited,» )86(
Comparative Politics, vol. 21, no. 1 (October 1988), p. 22.
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أفراده  وتأهيل  نموذجي  اقتصادي  مجتمع  بناء  طريق  عن  الفقر:  على  القضاء    - 3
تتناقض  سلبية  اجتماعية  ظاهرة  باعتباره  الفقر  يشكون  عاطلين،  وليسوا  منتجين  ليكونوا 

مع قيم ومثل وثقافة الدولة المدنية الحديثة.

الحماية االجتماعية وتوفير المناخ األمني واالستقرار النفسي لكل المواطنين:    - 4
باعتبار أن الحاجة إلى األمن ضرورة اجتماعية ونفسية ال يمكن االستغناء عنها. والحماية 
االجتماعية يتم تصميمها ألجل توفير األمن فيما يخص توفير متطلبات الحياة األساسية 
للفقراء. وأحد أهم طرق الحماية االجتماعية هي المعاشات غير المرتبطة بحالة العمالة. 
إلــى  بالنسبة  التعليم  تحسين  إلـــى  الــمــعــاشــات  أدت  وقـــد  ونــامــيــبــيــا،  أفــريــقــيــا  جــنــوب  فــفــي 
األحفاد، وتحسين أوضاع التجارة المحلية بشكل كبير. وفي زامبيا، لم يكتف الحاصلون 
باستهالك  السكان،  من  بالمئة   10 أفقر  وهــم  المشروطة،  غير  المالية  التحويالت  على 
وفي  واألراضــي.  الماشية  في  منها  كبيرًا  جــزءًا  يدخرون  كانوا  بل  فقط،  التحويالت  تلك 
االبتدائي،  التعليم  في  األطفال  صحة  تحسين  في  المالية  التحويالت  ساهمت  نيكاراغوا 

وبالتالي التوفير على أهاليهم)87(.

المؤسسات  بناء  طريق  عن  االجتماعية:  والرعاية  الصحية  المنظومة  تطوير    - 5
وتوفير  واألوبئة  األمراض  لمكافحة مختلف  الحديثة  التقنية  الوسائل  الصحية وتضمينها 
المجتمع،  ـــراد  والــمــعــنــوي ألفـ والــنــفــســي  الــصــحــي  األمـــن  يكفل  بــمــا  مــنــهــا؛  الــوقــايــة  ســبــل 
الخاصة  السن وذوي االحتياجات  لرعاية كبار  الضمان االجتماعي  نظام  الدولة  واعتماد 

والمتقاعدين.

سكن  على  الحصول  المجتمع  أفراد  حق  فمن  للمواطنين:  كريم  سكن  توفير    - 6
مالئم تتوافر فيه جميع الخدمات، من صرف صحي وكهرباء ومياه ويتمتع باألمن، وهي 

الخصائص الواردة جميعًا في تقرير األمم المتحدة الخاص بالحق في السكن.

الذاتي،  باالستقالل  أنه عملية خلق إحساس  يفهم على  التمكين االجتماعي:    - 7
التغير االجتماعي في  الفردي والجماعي إلحداث  بالنفس والقدرة على التصرف  والثقة 
العالقات والمؤسسات والخطابات. إن تمكين الفقراء من محاسبة اآلخرين تتأثر بشكل 
وقدراتهم  والمدخرات  والماشية  والعقارات  األراضي  مثل  لهم،  التي  بالممتلكات  كبير 
االجتماعي،  االنتماء  مثل  االجتماعية  وأوضاعهم  والتعليم  الجيدة  الصحة  مثل  البشرية 

 Maxime Molyneux, «Conditional Cash Transfers: A pathway to Women’s Empowerment?,» )87(
Brighton Institute of Development Studies, RPC Working Paper (2008), pp. 15-18.
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مستقبل  تخيل  على  والــقــدرة  بالنفس،  والثقة  الــقــيــادة  وعــالقــات  بالكرامة،  واإلحــســاس 
يعني  كــافــة)88(. وال  لــأفــراد  عامة  ممتلكات  اإلطـــار وجــود  هــذا  فــي  المهم  ومــن  أفــضــل. 
بل  فقط،  واالجتماعية  النفسية  وأوضاعهم  األفــراد  مهارات  تطوير  االجتماعي  التمكين 
رغبة  على  بناًء  الكريمة  الحياة  على  فــرد  كل  يحصل  بحيث  المجتمع  تطوير  أيضًا  يعني 

الجميع في الحياة، وليس بناًء على ما يقرره اآلخرون)89(.

)2( على المستوى الثقافي

حماية التعددية الثقافية في المجتمع: والمرتبطة باالنتماءات الدينية والطائفية    - 1
والقومية والعرقية وعدم السماح بتحولها إلى كيانات سياسية تمارس الصراع بعضها مع 
ذلك سيؤدي حتمًا  السياسية، ألن  الدولة ووظائفها  االستحواذ على سلطة  بهدف  بعض 
التمتع  مــن  المواطنين  مــن  واســع  طيف  وحــرمــان  أنــواعــه  بمختلف  االســتــبــداد  ظهور  إلــى 

بحقوقهم الثقافية المشروعة.

التعدد  فرص  لتوفير  الدولة  عليها  تركز  أن  يجب  التي  األساسية  المرتكزات  ومن 
ثقافيًا:

وحــريــاتــهــم  الــثــقــافــيــة  حــقــوقــهــم  عــلــى  الــحــصــول  مــن  المجتمع  ــراد  أفــ كــل  ● تمكين 

لكل  أن  كما  اآلخــريــن،  بمعتقدات  المساس  دون  من  الدينية  معتقداتهم  عن  التعبير  في 
أو  قومية  أفـــراد  ولكل  والمذهبية.  الدينية  طقوسها  ممارسة  فــي  الحق  الدينية  الطوائف 

عرقية أو أقلية الحق في التمسك بهويتهم والدفاع عنها بعيدًا عن التعصب.

الــقــومــيــات واألعــــــراق والـــمـــذاهـــب ســلــوكــيــة »الــمــواطــنــة«  ــراد  ــ أفـ يــتــبــنّــى كـــل  ● كما 

للتمييز  ألن  وذلــك  واحــدة.  بوتقة  في  والحواجز  العصبيات  كل  لتذويب  وتطبيقيًا  نظريًا 
االجتماعي دورًا كبيرًا في حرمان العديد من األفراد من الحصول على حقوق المواطنة. 
ففي البرازيل والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا على سبيل المثال، فإن العملية االنتخابية 
السياسي،  االستبعاد  عملية  تعاني  زالــت  ما  أنها  إال  الملموس،  تطورها  من  الرغم  على 
ويتبع ذلك معاملة غير متوازنة للمواطنين من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وهو ما أدى 

«Empowerment and Accountability,» Applied Knowledge Services, <http://www.gsdrc.org/ )88(
go/topic-guides/empowerment-and-accountability/social-and-economic-empowerment#soc>.
 Rosalind Eyben, Naila Kabeer and Andrea Cornwall, «Conceptualising Empowerment and )89(
 the Implications for Pro Poor Growth,» paper prepared at: The DAC Poverty Network by the Institute of
Development Studies, Brighton, 2008, p. 8.
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التي  الخدمات  بشكل عادل على  الحصول  كبير من  قطاع  استثناء  إلى  المطاف  نهاية  في 
يحصل عليها غيرهم وفقًا للقانون، مثل الرعاية الطبية واألمن والتعليم)90(.

محددة  قانونية  ضوابط  وفق  الطرق  بشتى  الــرأي  حرية  عن  التعبير  سبل  تهيئة    - 2
التعبير هذه مفتوحة ومتاحة في مجاالت عديدة منها حق االشتراك في  ورسمية، وحرية 
الحرة،  الصحافة  عبر  النظر  وجهة  وإبــداء  وانتخابًا،  ترشيحًا  التشريعية  السلطة  تحديث 
المؤتمرات والندوات، وتأسيس  وتفعيل سلوكية االحتجاج والتظاهر واالجتماع وإقامة 
تثقيف  عملية  وممارسة  الحقوق  عن  للدفاع  المدنية  والنقابات  واالتحادات  المنظمات 
الثقافة  قيم  لتطبيق  واالجتماعية  المهنية  مسؤولياتهم  على  المحافظة  بضرورة  أعضائها 

المدنية.

هـ - نماذج بناء الدولة على الصعيد االجتماعي

توجد ثالثة نماذج لبناء الدولة اجتماعيًا وثقافيًا، وهي)91(:
القومي  المستوى  على  تنطلق  التي  البرامج  مجموعة  وهــو  التكاملي:  النموذج   -
الكامل  التنسيق  تحقيق  مع  الدولة،  في  المناطق  وجميع  الفرعية  القطاعات  كل  وتشمل 

بين الجهود الرسمية الحكومية والجهود الشعبية.
- النموذج التكيفي: ال يتطلب هذا النموذج استحداث تغييرات في التنظيم اإلداري 
القائم ألن برامجه يمكن أن تنفذ في ظل أي نوع من التنظيمات اإلدارية. وتختصر برامج 
هذا النموذج في التركيز على عمليات تنظيم المجتمع واستثارة الجهود الذاتية واالعتماد 

على التنظيمات الشعبية.
- نموذج المشروع: يتم على مستوى منطقة جغرافية معينة نظرًا إلى ظروف خاصة 

مثل تنمية الصحراء وتوطين البدو.

و - أسس التخطيط لعملية البناء االجتماعي والثقافي

لبناء  تخطيط  عملية  أي  في  توافرها  يتعين  التي  العامة  األســس  من  مجموعة  هناك 
الدولة اجتماعيًا وثقافيًا، وهي)92(:

 Peter P. Houtzager and Arnab K. Acharya, «Associations, Active Citizenship, and the Quality )90(
of Democracy in Brazil and Mexico,» Springer Science Business Media (2010), p. 2.
 Daniel Weinstock, «Four Kinds of Post-nation-building,» in: Seymour, ed., The Fate of the )91(
Nation State, pp. 51-53.
Werner, «Ordnung in Freiheit». )92( انظر: 
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االحــتــيــاجــات  وحــصــر  للمجتمع  الفعلية  اإلمــكــانــات  بتقدير  الــواقــعــيــة: وتــكــون   -
الحقيقية لأفراد، ثم العمل على تحقيق أفضل مطابقه ممكنة بين الموارد والحاجات.

في  الوظيفية  القطاعات  مختلف  يتناول  الــذي  الشامل  التخطيط  أي  الشمول:   -
المجتمع، مع مراعاة التوازن الجغرافي.

- التكامل: ضرورة التكامل الرأسي واألفقي مع المستويات المختلفة لمشروعات 
خطة البناء.

- االستمرار: عدم انفصال مراحل عملية إعادة البناء بعضها عن بعض.

التنسيق بين األهداف المختلفة للخطط  التنسيق: ويكون على مستويين: األول،   -
الفرعية. والثاني، التنسيق بين الوسائل واإلجراءات الالزمة لتنفيذ خطة إعادة البناء.

- المرونة: أي أن تكون الخطة قابلة للتعديل أو التبديل، عند مراجعتها وتقييمها.

ز - إعادة إحياء هوية الدولة

والهوية  الخارجية،  الهوية  الدولة:  هوية  أبعاد  من  بعدين  بين  ويندت  ألكسندر  ميز 
النخبة الحاكمة  القيم والمعتقدات بين  البعد الداخلي إلى مجموعة من  الداخلية. ويشير 
مع  والـــعـــالقـــات  والـــوظـــائـــف  واألدوار  والــمــســؤولــيــات  الـــدولـــة  حــقــوق  حـــول  والــشــعــب 
الحضاري  الــتــراث  إحــيــاء  ضـــرورة  مــن  يصاحبه  ومــا  المجتمع  داخــل  أخــرى  مجموعات 
صورة  تشكل  التي  والقيم  المعتقدات  من  مجموعة  إلى  الخارجي  البعد  ويشير  القومي. 
الدوليين  والفاعلين  الـــدول  مــن  غيرها  تــجــاه  وسلوكها  ومسؤولياتها  وحقوقها  الــدولــة 

اآلخرين)93(.

بــيــن مختلف الــفــئــات االجــتــمــاعــيــة داخــل  الــتــفــاعــالت  بــنــاء الــهــويــة مــن خـــالل  ويــتــم 
المجتمع، لكل منها تعريفها الخاص للهوية، وكل فئة تحاول فرض تعريفها للهوية على 
اآلخرين لتصبح هوية الدولة. وهكذا ال يتم فرض هوية على الدولة خارجيًا، وبداًل من 

ذلك، تتشكل الهوية داخليًا من خالل التفاعالت بين المجموعات المختلفة)94(.

 Maxym Alexandar, «The Concept of State Identity in International Relations: A Theoretical )93(
Analysis,» Graduate School for International Development and Cooperation IDEC Hiroshima University-
Japan, pp. 36-37.
 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge, MA: Cambridge )94(
University Press, 1999), pp. 215-221.
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إن عملية بناء الهوية عادة ما تكون جزءًا من مشروع سياسي تقوده النخبة الحاكمة 
لـويندت،  ووفقًا  السياسية.  األحــزاب  أو  مؤثرة  مصالح  جماعات  أو  العام،  الــرأي  وقــادة 
تصبح  المجتمع؛  فــي  الــقــبــول  وتكتسب  المجتمع  مــن  المقبولة  الــهــويــة  بــنــاء  يــتــم  إن  مــا 
تحت  دائــمــًا  الــدولــة  هوية  أن  بوزداغليوغلو  يجادل  ذلــك،  ومــع  التغيير.  وتــقــاوم  مستقرة 
النهاية  وفي  الجماعية،  الهوية  حول  المستمر  النقاش  في  منخرطة  فالمجتمعات  البناء، 
الجماعات  عليها  تهيمن  ســوف   - الــدولــة  هوية  وبالتالي   - الوطنية  الهوية  تعريف  فــإن 

األقوى)95(.

الداخلي  الهيكل  تغيير  يتم  عندما  مشكلة  تصبح  الدولة  هوية  بناء  إعــادة  عملية  إن 
أنها  على  الحالية  الهوية  إلى  تنظر  التي  النفوذ  ذات  الجديدة  الجماعات  لصالح  للسلطة 
المعارضة وفقًا للتصور الخاص بها عن الهوية)96(. على سبيل المثال، في عهد شاه إيران، 
وجدت جماعات المعارضة اإلسالمية بقيادة آية الله الخميني أن الهوية التي أعلن عنها 
الشعب  واحتياجات  آلراء  معارضة  الهوية  هذه  وأن  الخاصة،  نظرتهم  عن  مختلفة  الشاه 
اإليراني. وكان الشاه في نظر هذه الجماعة دمية تسيطر عليها الدول الغربية ويعمل ضد 
مصالح إيران والعالم اإلسالمي؛ فراحت تطور هوية موازية للدولة التي عبروا عنها وعن 
أدوارها المحلية والخارجية. وانتهى الصراع بين هاتين الهويتين - هوية الشاه وسياساته 
التغيير  هذا  انعكس  وقد  الموازية.  الهوية  بفوز   - معارضة  جماعة  تدعمها  التي  والهوية 
الوطنية. وعالوة على ذلك،  والرموز  الوطني،  والنشيد  الدولة،  الدستور ومؤسسات  في 
الجديدة  الدينية  الهوية  استيعاب  أجل  من  ثقافية  ثــورة  الجديدة  الحاكمة  النخبة  أطلقت 

لجمهورية إيران اإلسالمية)97(.

األساسي  المحرك  هو  وخارجيًا  داخليًا  الدولة  هوية  بناء  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجدر 
سياسيًا  الــبــنــاء  ــادة  إعــ عملية  مــن  يــتــجــزأ  ال  جـــزء  فــهــي  بــرمــتــهــا،  الــدولــة  بــنــاء  ــادة  إعــ لعملية 
واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وستكون ذات تأثير جذري في ما ستنبثق عنه الدولة خالل 
وبعد انتهاء عملية إعادة البناء. وهذا ال يعني أن بناء هوية الدولة يستتبع بالضرورة التركيز 
على هوية بعينها مع تجاهل باقي هويات فئات المجتمع، بل يجب أن تكون هوية الدولة 

 Yücel Bozdaglioglu, Turkish Foreign Policy and Turkish Identity: A Constructive Approach )95(
(London: Routledge, 2003), p. 27.
 Eman Ragab, «Egypt’s Identity after the 25th of January Revolution: What Role for the Islamic )96(
 Political Groups: Researcher,» Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies Unit for Security and
Strategic Studies- Cairo, IRP Project (22 May 2012), pp. 3-4.
 Cherine Bajjali, «Iranian Identity: Foreign Policy Changes,» Frank Enscribe (4 July 2010), )97(
<http://frankenscribe.com/>.
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مزيجًا بين كل الهويات االجتماعية والثقافية والدينية والعرقية التي تعيش داخل الدولة. 
من  جو  في  الحوار  يجري  أن  على  التيارات،  مختلف  بين  الحوار  خالل  من  ذلك  ويتم 
المصداقية والتنسيق والتكامل والمرونة وتقبل اآلخر...، مع اعتماد كل السبل التي سبق 

تناولها في عملية إعادة البناء بكل أشكالها.

4 - األبعاد العسكرية

تعتبر قدرة الدولة العسكرية من أهم القضايا التي تواجه القيادة السياسية في مرحلة 
إعادة البناء؛ ذلك أن العالقة بين االستقرار والتنمية عالقة متالزمة إلى حد بعيد. فالدولة 
واألمن،  االستقرار  من  بحالة  تتمتع  التي  هي  الغالب  في  عالية  نمو  معدالت  تحقق  التي 
تعاني  التي  الـــدول  أمــا  المستدامة.  التنمية  تحقيق  على  قــدرة  أكثر  تكون  أنها  عــن  فضالً 
المطلوب  المستوى  دون  لديها  النمو  معدالت  تكون  االستقرار  وعدم  األمني  االختالل 
الذي يدفعنا  التنموية. وهو األمر  تنفيذ الخطط والبرامج  انخفاض قدرتها على  إلى  نظرًا 
والــذي  الــبــاردة،  الحرب  انتهاء  بعد  بــرز  الــذي  السالم«  »عائد  مصطلح  عن  الحديث  إلــى 
حيث  االقتصادي،  األداء  وزيــادة  العسكري  اإلنفاق  خفض  بين  عالقة  وجــود  إلــى  يشير 
اعتقد الكثيرون أن انتهاء الحرب الباردة سيؤدي إلى تقليص أعباء الدفاع، وهو ما سيؤثر 
واألمية  والــمــرض  الفقر  على  القضاء  ثــم  ومــن  العالمي  االقــتــصــادي  األداء  على  إيجابيًا 
ُأثبت خطُأه على أرض  الذي  العالمية)98(، وهو األمر  وغيرها من المشكالت المجتمعية 
اإلنفاق  ونوعية  وتوقيت  كمية  على  يعتمد  للسالم  عائد  أي  تحقيق  أن  إلى  نظرًا  الواقع، 
هذا  الــمــوارد)99(،  لتلك  البديلة  االستخدامات  عن  فضاًل  خفضه،  سيتم  الــذي  العسكري 
باإلضافة إلى المصالح السياسية التي تعارض الزيادة في نفقات القطاع االجتماعي على 

حساب اإلنفاق العسكري)100(.

اإلنفاق  بــزيــادة  ممثلة  العسكرية،  الــقــدرات  تنمية  بين  العالقة  جدلية  بــرزت  وهنا 
على  الحفاظ  أجل  من  الدفاع  في  استثماره  يتم  ما  أن  يرى  من  بين  والتنمية،  العسكري، 

)98( تجدر اإلشارة إلى أن تكلفة غواصة نووية واحدة تساوي ميزانية التعليم السنوي ألكثر من 26 بلدًا ناميًا 
فيه 180 مليون طفل في سّن الدراسة، وفضاًل عن ذلك، فإن اإلنفاق العسكري العالمي يفوق ستة أضعاف الديون 

الخارجية للدول النامية.
 Alex Mintz and Randolph T. Stevenson, «Defense Expenditures, Economic Growth, and the )99(
 Peace Dividend: A Longitudinal Analysis of 103 Countries,» Journal of Conflict Resolution, vol. 39, no. 2
(June 1995), p. 300.
 Rabia Aslam, «Measuring The Peace Dividend: Evidence From Developing Economies,» )100(
Defence and Peace Economics, vol. 18, no. 1 (February 2007), p. 39.

 EBSCOhost - printed on 6/14/2020 4:19 AM via EMIRATES CENTER FOR STRATEGIC STUDIES AND RESEARCH. All use subject to 
https://www.ebsco.com/terms-of-use 



135

بإمكانات تكنولوجية عالية هو عامل يحفز  الوطنية وتوفير أنشطة جديدة  األمن والحرية 
ويستنزف  التنموية  العملية  يضعف  العسكري  اإلنفاق  أن  يرى  ومن  االقتصادية،  التنمية 
الموارد لغايات غير منتجة. وقد جاءت نتائج األبحاث التي تدرس تلك العالقة متفاوتة 
يرى  إذ  حــولــهــا)101(.  نظر  وجــهــات  أربــع  عــن  يقل  ال  مــا  هناك  كــان  بحيث  حاسمة،  وغير 
الفريق األول أن هناك عالقة إيجابية تحفيزية من اإلنفاق العسكري نحو النمو االقتصادي 
اإلنفاق  أن  وجد  فقد  الثاني  الفريق  وأما  الكلي.  والطلب  الشرائية  القوة  زيــادة  طريق  عن 
العسكري يضر بالنمو االقتصادي؛ ألن الموارد ستتحول بعيدًا عن اإلنفاق األكثر إنتاجية 
بين  العالقة  أن  وجدوا  فقد  الثالث  الرأي  أصحاب  أما  الصحية.  والخدمات  التعليم  مثل 
إلى  تــؤدي  الــدفــاع  نفقات  أّن  أي  اتجاهين،  ذات  االقتصادي  والنمو  العسكري  اإلنــفــاق 
النمو االقتصادي، والنمو االقتصادي يؤدي إلى ارتفاع اإلنفاق العسكري. وأخيرًا، هناك 

فريق رابع خلص إلى أن اإلنفاق العسكري ال يساعد وال يعوق النمو االقتصادي)102(.

ويتناول الباحث في هذا اإلطار أبرز الحجج التي قدمها كل من الفريقين الذي يرى 
والفريق  سلبي،  مردود  ذات  عكسية  التنموية  والعملية  العسكري  اإلنفاق  بين  العالقة  أن 

الذي يرى أن العالقة إيجابية ذات مردود إيجابي.

أ - االتجاه المؤيد ألن اإلنفاق العسكري ذو مردود سلبي على التنمية

اإلنفاق  أن  على  دامــغ  دليل  أنها  يرى  التي  الحجج  من  مجموعة  الفريق  هذا  يقدم 
العسكري يؤثر سلبًا في العملية التنموية، ومن ثم فمن األجدى خفض اإلنفاق العسكري 

ونزع السالح وتحويل مخصصاته إلى التنمية. ومن أبرز تلك الحجج:

الدفاع؛  إنفاق الحكومة على مشتريات  إلى زيادة  العسكري  - تؤدي زيادة اإلنفاق 
ثّم إلى عجز في الميزانية العامة أو زيادة هذا العجز.

- زيــــادة اإلنـــفـــاق الــعــســكــري تــــؤدي إلـــى تــحــويــل الـــمـــوارد االقــتــصــاديــة الــضــروريــة 
خفض  إلى  أو  االجتماعية  والتنمية  والصحة  كالتعليم  االقتصادي  النمو  في  تسهم  والتي 

مخصصاتها.

 Yousif Khalifa Yousif, «Defense Spending and Economic Growth: Some Empirical Evidence )101(
from the Arab Gulf Region,» Defence and Peace Economics, vol. 13, no. 3 (June 2002), pp. 187-188.
 Riad A. Attar, «The Political Economy of Military Spending, Freedom, Conflicts, and )102(
 Economic Growth in Developing Countries,» (Ph.D. Dissertation College Station, Texas A&M
University, USA, May 2006), p. 11.

 EBSCOhost - printed on 6/14/2020 4:19 AM via EMIRATES CENTER FOR STRATEGIC STUDIES AND RESEARCH. All use subject to 
https://www.ebsco.com/terms-of-use 



136

ــاق الــعــســكــري عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل إلــــى نــضــوب الـــمـــوارد  ــفـ - تــــؤدي زيـــــادة اإلنـ
المشاكل  زيـــادة  ثــّم  المدفوعات،  مــيــزان  مشاكل  وزيـــادة  التضخم،  وارتــفــاع  االقتصادية، 

االقتصادية والسياسية، ما يؤدي إلى عدم استقرار الدولة.

اقتصادية  مــوارد  تمتص  سوف  مرتفع  عسكري  إنفاق  مستويات  على  المحافظة   -
كبيرة تؤثر في كمية ونوعية االستثمار وفي حجم وتشكيل األيدي العاملة. فتأثير اإلنفاق 
العسكري في االستثمار يعتمد على البنية االقتصادية للدولة، وعلى القرارات السياسية، 

وعلى مقدار سيطرة الحكومة على االقتصاد.

يرتفع  الــطــلــب  زيــــادة  فــعــبــر  ــعـــار،  زيــــادة األسـ فــي  كــبــيــر  الــعــســكــريــة دور  لــلــنــفــقــات   -
الطلب  الدولة على اإلنتاج لمقابلة  إذا ما رافق ذلك عدم قدرة  التضخم، خاصة  مستوى 

االستهالكي المستقبلي، ما يؤدي إلى ضعف القاعدة اإلنتاجية.

- تؤدي زيادة اإلنفاق العسكري إلى زيادة تكاليف األيدي العاملة؛ نظرًا إلى قدرة 
القطاع العسكري على جذب األيدي العاملة المدربة، إذ إن القطاع العسكري يعتمد على 
عوامل إنتاجية مرتفعة التكاليف كرأس المال والتكنولوجيا المتقدمة، ما يؤدي إلى زيادة 
تكاليف عوامل اإلنتاج في الصناعات األخرى، خاصة تلك التي تعاني انخفاض إنتاجية 

عوامل اإلنتاج؛ وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

- تترتب على زيادة اإلنفاق العسكري - بالتحديد في مجاالت األسلحة المتطورة، 
ومنها النووية والكيميائية والبيولوجية - أضرار صحية وبيئية، فضاًل عن التكاليف المالية 
وتجربة  استخدام  جــراء  من   - للبيئة  أم  للبشر  ســواء   - المعالجة  عمليات  تتطلبها  التي 
أنها تصيب  الالحقة، فضاًل عن  إلى األجيال  آثارها  انتقال  المحتمل  هذه األسلحة. فمن 
التهديدات  دائــرة  يوسع  ما  استخدامها؛  جــراء  من  والمناطق  الــدول  من  واسعة  مساحات 

والمخاطر الموجهة ضد األمن ثم التنمية.

األجور  في  يؤّثر  وهــذا  إضافية،  ضرائب  فرض  تتطلب  العسكري  اإلنفاق  زيــادة   -
ومعدالت الفائدة الحقيقية، ويشّوه القرارات االقتصادية.

- أن انتشار التسلح وتوافره يمكن أن يشّكال خطرًا على السالمة العامة واالستقرار 
والتنمية  الثقة االجتماعية واالقتصادية، وال يشّجعان على االستثمار  والرفاه، ويقّلال من 

االقتصادية، ما يسهم في دورة الفقر والتخلف والجوع على المستوى العالمي.
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- اإلنـــفـــاق الــعــســكــري الــعــالــمــي يـــزيـــد أضـــعـــافـــًا مــضــاعــفــة عـــن اإلنـــفـــاق عــلــى حل 
من  بالمئة   10 نسبته  مــا  إنــه  حيث  واألمــيــة،  واألمــــراض  الفقر  مثل  العالمية  المشكالت 

اإلنفاق العسكري العالمي كفيل بالقضاء على الفقر والجوع في العالم.

خفض  إمــا  خــيــارات:  عــدة  فأمامها  العسكري  إنفاقها  زيــادة  الدولة  أرادت  ما  إذا   -
الطبقات  بقية  من  أكبر  عسكريًا  عبئًا  الفقراء  يحمل  ما  وهــو  االجتماعي،  العام  اإلنــفــاق 
االجتماعية. أو خفض اإلنفاق الرأسمالي، الذي يؤدي إلى تدني معدل النمو االقتصادي، 
أو زيادة حجم الميزانية وتقليل حجم االستهالك الخاص إذا كان التمويل عن طريق رفـع 
من  التـمويل  يكون  حينما  التضخم  مستوى  زيــادة  إلى  يــؤدي  ما  وهو  الضرائب،  مستوى 

خالل زيادة العجـز)103(.

على  إيجابي  مردود  ذو  العسكري  اإلنفاق  ألن  المؤيد  ب -  االتجاه 
لتنمية ا

العملية  في  اإليجابية  اآلثــار  من  العديد  له  العسكري  اإلنــفــاق  أن  الفريق  هــذا  يــرى 
األخــرى.  القطاعات  في  نهضة  بالضرورة  يتبعها  العسكري  اإلنفاق  زيــادة  وأن  التنموية، 

ومن أبرز حجج هذا الفريق:

- أن اإلنفاق العسكري يخلق األمن الذي يسمح للعاملين في القطاعات األخرى 
إذ  األجــنــبــيــة.  ـــداءات  ــت االعـ مــن  مــن دون خـــوف  والــخــدمــيــة  االقــتــصــاديــة  األنــشــطــة  بتنفيذ 
يدافع  عالية  عسكرية  بــقــدرات  قــوي  وطني  جيش  قيام  يؤمن  عسكري  إنــفــاق  وجــود  إن 
ويحمي  والداخلية،  الخارجية  التهديدات  ويــواجــه  مصالحها،  ويحمي  البالد  أمــن  عن 
االقتصاد الوطني بشكل عام، والبنى التحتية والهياكل االرتكازية الصناعية، وما تتمتع به 
الدولة من ثروات طبيعية ذات صبغة استراتيجية، كما يؤدي إلى تحفيز النمو االقتصادي 

المجتمع. ويحمي 

ــزع الــســالح واألمــــن الــدولــي:  )103( لــلــمــزيــد حـــول مـــبـــّررات هـــذا االتـــجـــاه، يمكن الـــرجـــوع إلـــى: التسلح ونـ
الكتاب السنوي 2009، ترجمة عمر األيوبي، أمين األيوبي وحسن حسن )بيروت: مركز دراســات الوحدة العربية 
 «The Relationship between بالتعاون مع معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي، 2009(، ص 307 - 308؛
 Disarmament and Development in the Current International Context,» Report of the secretary General,
 Department for Disarmament Affairs United Nationas Publications (New York) (2004), pp. 17-18, and
 Bernauer Thomas, Koubi Vally and Ernest Fabio, «National and Regional Economic Consequences of
Swiss Defense Spending,» Journal of Peace Research Sage Publication (2008), pp. 3-4.
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- أن القدرات العسكرية تساعد الدولة على مواجهة الضغوط التي قد تتعرض لها 
تلك  لمواجهة  المسلحة  القوة  باستخدام  التلويح  عندها  ليتم  دول،  أو عدة  دولة  قبل  من 

الضغوط.

- أن زيادة اإلنفاق العسكري عن طريق توسيع الجيش ستجعله البؤرة التي ينصهر 
يعمل على رفع درجة  ما  دياناتهم وأعراقهم، وهو  باختالف  المجتمع  أبناء  فيها مختلف 
ثم  ومن  واالقتصادي  االجتماعي  االستقرار  على  ذلك  وانعكاس  االجتماعي،  التجانس 

السياسي وتوفير األمن وبلوغ التنمية.

الدولة،  تواجهها  التي  االقتصادية  المعوقات  الناجم عن  السياسي  الضغط  تقليل   -
فطالما استخدمت وسيلة المعونات العسكرية في بعض الحاالت أداة للضغط السياسي، 
االقتصادية،  التبعية  دائرة  ضمن  األضعف  الدول  لتجعل  الممنوحة،  القروض  عن  فضاًل 

وفي أغلب األحيان السياسية، للدول األقوى.

- أن زيادة اإلنفاق العسكري أو تمويله تؤدي إلى زيادة الطلب الفعال، ما يؤدي إلى 
واالدخار،  واالستهالك  االستثمار  مثل  االقتصادية،  المتغيرات  في  إيجابي  تأثير  حدوث 

وهو ما يحقق النمو االقتصادي، ويزيد من احتماالت تحقق الرفاهة واالستقرار.

وبناء  إنشاء  مثل  المهمة  الخدمات  بعض  توفير  في  يسهم  العسكري  القطاع  أن   -
اإلغاثة  أعمال  في  يساعد  كما  والمستشفيات،  والمواني  والطرق  والجسور  المطارات 
والمسح الجيولوجي لأرض والمسح الجوي...، والتي تعد من العوامل المهمة للتنمية، 

ومن ثم فإن زيادة اإلنفاق العسكري ستزيد من مساهمته في هذه الخدمات .

إلى  العسكري،  التصنيع  مجال  فــي  خصوصًا  العسكري،  اإلنــفــاق  زيـــادة  تــؤدي   -
المتحققة، ويتضح ذلك من خالل قيمة  زيادة حجم الصادرات وارتفاع مستوى األرباح 
المسلحة  للقوات  التابعة  وصيانتها  األسلحة  إنتاج  مصانع  عن  فضاًل  األسلحة،  مبيعات 
للدول، وهذا نظرًا إلى أن الطلب على المواد العسكرية يكون ذا أهمية كبيرة، وال يخضع 

لقوانين العرض والطلب أو لحساب التكاليف.

فــي المجتمع  الــبــطــالــة  إلـــى خــفــض  الــعــســكــري  الــصــنــاعــي  الــمــجــمــع  تــطــور  يـــؤدي   -
العمل  فرص  وتوفير  المختلفة  قطاعاته  في  العاملين  من  اآلالف  عشرات  استيعابه  نتيجة 
وتوظيف الطاقات واستيعاب رؤوس األموال والموارد البشرية غير المستغلة، ما يفضي 
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إلى زيادة الطلب الكلي في المجتمع، األمر الذي يساهم في تطور القطاعات المدنية من 
االقتصاد.

على  اإلنفاق  مستوى  ورفع  التكنولوجيا  تطوير  في  العسكرية  النفقات  تساهم   -
في  واألبحاث  التكنولوجيا  تلك  استخدام  حال  في  يؤدي  الذي  األمر  العلمي،  البحث 
المعلومات  اإلنترنت وتكنولوجيا  إن  إذ  االقتصاد ونموه.  تطور  إلى  المدنيَّة  القطاعات 
بداية  ظهرت  وتطويرات  اختراعات  كانت  وغيرها  والليزر...  الصاروخي  والمحرك 
تنموية  طــفــرات  وحــقــقــت  الــمــدنــيــة  الــقــطــاعــات  إلــى  انتقلت  ثــم  الــعــســكــري،  الــقــطــاع  فــي 

هائلة)104(.

ج - العوامل المؤثرة في تحديد مستوى اإلنفاق العسكري

تخضع  أن  البديهي  فمن  ثم  ومن  استراتيجي،  قرار  بمنزلة  العسكري  اإلنفاق  يعتبر 
عملية اتخاذ قرار بهذا الشأن لتأثير عوامل سياسية واستراتيجية واقتصادية مختلفة تتفاعل 
القائم، وطبيعة نظام الحكم،  العوامل السياسية بالوضع السياسي  بينها)105(. تتمثل  في ما 
أن  يمكن  بتحالفات عسكرية  االرتباط  والتحالفات، ومدى  السياسي،  االستقرار  ودرجة 
بخطر  فتتمثل  االستراتيجية  العوامل  أما  عالية.  مستويات  عند  العسكري  اإلنفاق  تجعل 
والصراع،  بالتوتر  المليئة  المحيطة  والبيئة  أخرى،  دولــة/دول  مع  أو  أهلية  حرب  نشوب 
احتماالت  أفقها  فــي  تــلــوح  الــتــي  المناطق  فــي  عــالــيــًا  يــكــون  العسكري  اإلنــفــاق  إن  حيث 

الحرب، وكذلك الحروب األهلية والنزاعات اإلقليمية.

بين  الجدلية  العالقة  في  األبــرز  العامل  وهــو  االقتصادية،  بالعوامل  يتعلق  ما  وفــي 
اإلنفاق العسكري والعملية التنموية، فإنها تتمثل بـ:

كانت  االقتصادية،  بالموارد  غنية  الدولة  كانت  فكلما  االقتصادية:  الموارد  توافر   -
أكثر قدرة على اإلنفاق على األغراض العسكرية، والعكس صحيح.

)104( للمزيد حول هذا االتجاه يمكن الرجوع إلى: عباس علي محمد، »األمن والتنمية: دراسة حالة العراق 
للمدة 1970 - 2007،« )رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة، العراق، 2010(، 
األردن  الطوق:  دول  من  لمجموعة  االقتصادية  التنمية  على  العسكري  اإلنفاق  »أثر  عصفور،  يوسف  فؤاد  وحابس 
وسورية ومصر وإسرائيل،« )رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة اليرموك، عّمان، 
Thomas, Vally and Fabio, Ibid., pp. 3-4. 1992(، ص 20 - 22، و 
)105( طالل محمود كداوي، اإلنفاق العسكري اإلسرائيلي، 1965 - 1990، سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 

31 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1997(، ص 48 - 56.
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- مستوى التنمية االقتصادية، والذي ُيعبر عنه عادة بالتغير في متوسط نصيب الفرد 
من الناتج المحلي اإلجمالي، فمع تزايد مستويات النمو قد يميل اإلنفاق العسكري إلى 
االرتفاع لحماية المكتسبات التنموية من أي تهديدات داخلية أو خارجية يمكن أن تؤثر 

فيها.

كبير،  بفائض  وتتمتع  كبيرة  الــدولــة  ميزانية  كانت  فكلما  الــدولــة:  ميزانية  حجم   -
كانت لديها فرصة أكبر لتنمية قدراتها العسكرية.

- الصرف األجنبي، فتوافر الصرف واالحتياطيات األجنبية يمكن أن يساعد الدولة 
العسكرية  بالنفقات  يدفع  ما  وهو  المتطورة،  العسكرية  المعدات  من  حاجاتها  تلبية  على 

إلى االرتفاع، والعكس صحيح.

التي  الــدول  ففي  محلية.  عسكرية  صناعة  وجــود  مــدى  أي  العسكري،  التصنيع   -
ضمان  ضغط  تحت  نفسها  العسكرية  المؤسسة  تجد  عسكرية،  صــنــاعــات  فيها  تــتــوافــر 
طلب مستمر كاٍف على إنتاج هذه الصناعات، األمر الذي يجعل اإلنفاق العسكري عند 

مستويات مرتفعة.

العسكري  اإلنفاق  بين  واحد  اتجاه  ذات  بعالقة  يتعلق  ال  األمر  أن  القول،  خالصة 
العسكري  التسّلح واإلنفاق  يتعلق بحجم  والتنمية، سواء أكانت طردية أم عكسية، وإنما 
بها  تمر  التي  والمرحلة  واالستراتيجية،  واالقتصادية  السياسية  العوامل  من  بغيره  مقارنة 
المدرستين،  اتباع أي من  بالضرورة  تتطلب  البناء  إعادة  أن مرحلة  يعني هذا  الدولة. وال 
العملية  نحو  الموارد  وتوجيه  العسكري  اإلنفاق  من  الحد  استراتيجية  اتبعت  دول  فهناك 
واجتماعيًا  اقتصاديًا  ونــمــوًا  بــارزة  سياسية  مكانة  تحقق  أن  بذلك  واستطاعت  التنموية، 

هائالً، ومن بين تلك الدول ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية.

العسكري  اإلنــفــاق  رفــع  استراتيجية  انتهجت  دول  هناك  اآلخـــر،  الجانب  وعلى 
ــــدول أيـــضـــًا أن  بـــالـــتـــوازي مـــع الــســيــاســات الــتــنــمــويــة األخـــــرى، وقـــد اســتــطــاعــت تــلــك الـ
واقتصاديًا  سياسيًا  واســتــقــرارًا  مرتفعة  نمو  مــعــدالت  وحققت  بــارزة  دولــيــة  مكانة  أ  تتبوَّ
المتحدة وروسيا  الواليات  الدول  تلك  بين  التنموية، ومن  العملية  واجتماعيًا الستدامة 
االتحادية. ومن ثم، فالعالقة بين اإلنفاق العسكري والتنمية تتجلى بطرق مختلفة وفي 
أو  بلد  في كل  السائدة  والظروف  التنمية  وأولويات  األمن  تعتمد على  حاالت مختلفة، 

منطقة.
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كل  على  الــدولــة  بــنــاء  إعـــادة  عملية  مكونات  كــل  أن  على  التشديد  يجب  وأخــيــرًا، 
تعتمد  والعسكرية،  والحضارية  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  األصعدة، 
منها.  المرجو  البناء  إعــادة  عملية  تحقق  لن  وإال  فصلها؛  يمكن  وال  بعض  على  بعضها 
فالقيادة  لها.  الرئيسي  والمحرك  العناصر  هذه  بين  الوصل  حلقة  السياسية  القيادة  وتعد 
ما  وهــو  برمتها،  والبنائية  السياسية  العملية  وترسم  تحدد  التي  هي  وتوجهاتها  السياسية 

سنتناوله بالتفصيل في الفصل الرابع.
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دور القيادة السياسية في إعادة بناء الدولة

المؤسسات  عنها  تغيب  البناء  إعــادة  من  األولــى  المراحل  في  الــدول  أن  إلــى  نظرًا 
بشكل أو بآخر، تقع مهمة إعادة البناء على عاتق القيادة السياسية. وتواجه القيادة العديد 
الذي  واألمــنــي  واالقــتــصــادي  والسياسي  االجتماعي  السياق  من  تنبع  التي  المشاكل  من 

تعمل فيه)1(.

البلدان  تعرفها  التي  القيود  تواجه  ال  فإنها  النامية  الــدول  في  السياسية  القيادة  أمــا 
العملية  فــي  وحــاســمــًا  واضــحــًا  السياسية  الــقــيــادات  تــأثــيــر  يجعل  الـــذي  ــر  األمـ الــمــتــقــدمــة، 
ليطول  السياسي  النظام  خــارج  إلــى  تأثيرها  ويمتد  بأكمله،  السياسي  والنظام  السياسية 
على  والمحاسبة  الرقابة  وسائل  غياب  الوضع  ذلك  ويدعم  األخــرى.  الفرعية  النظم  كل 
ممارسات وتصرفات القيادة السياسية؛ فرؤيتها هي التي تحدد أولويات المجتمع وكيفية 

استغالل موارد الدولة، كما أنها تحدد أي شكل للحكم أفضل للمجتمع الذي تقوده)2(.

التي تعرضت  اليابان  الدولة، نجد  بناء  القيادة في إعادة  أبرز األمثلة على دور  ومن 
في الحرب العالمية الثانية )1939 - 1945( إلى ضربة قاصمة، بعد أن ألقت الواليات 

 Verena Fritz and Alina Rocha Menocal, «Understanding State-Building from a Political )1(
 Economy Perspective: An Analytical and Conceptual Paper on Processes,» Embedded Tensions and
 Lessons for International Engagement, Report for DFID’s Effective and Fragile States Teams, Overseas
Development Institute (2007), p. 21.
)2( بشير محمد الخضرا، النمط النبوي - الخليفي في القيادة السياسية العربية.. والديمقراطية )بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية، 2005(، ص 75 - 79.
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»هيروشيما«  مدينة  على  األولـــى  ذريــتــيــن،  قنبلتين   ،1945 عــام  فــي  األمريكية  المتحدة 
وخضوع  النظام  وسقوط  اليابان  استسالم  إلــى  أدى  ما  »نــكــازاكــي«،  مدينة  على  والثانية 
وتخريب  اقتصاديًا  وتدميرها  لليابان  الشامل  التحطيم  ورغــم  أمريكي.  الحتالل  البالد 
كثير من مقومات بنيتها التحتية، إال أن ذلك لم يمنع قيام نظام جديد على مفاهيم جديدة 
النظام  قاده  الذي  التغيير  وبفضل  العالمية.  والمتغيرات  المستجدات  لمتطلبات  استجابة 
بناء  وإعادة  الحرب  الذي سببته  الدمار  البالد من  أمكن إصالح  فقد  بدافع وطني،  بنفسه 
الدولة، إلى أن وصلت اليابان إلى ما وصلت إليه من نهضة وتقدم، وارتفاع في الدخول 
وفي مستويات المعيشة، حتى أصبحت في مقدمة الدول العالمية في االقتصاد والصناعة، 

وغزت منتجاتها أسواق العالم.

أما دول جنوب شرق آسيا، والتي كانت في الخمسينيات من القرن الماضي متخلفة 
قويًا.  اقتصادها  وبــات  الصناعية  األقــطــار  مــن  أصبحت  الجنوبية  كــوريــا  أن  فنجد  كثيرًا، 
شعبها،  مستوى  وتحسن  ونهضت،  تقدمت  محمد  مهاتير  قيادة  بفضل  ماليزيا،  أن  كما 
والمنتجات  السلع  مــن  الكثير  إنــتــاج  فــي  وتخصصت  الصناعية،  الــبــالد  مــن  وأصــبــحــت 
لم  أنـــه  إال  لــوطــنــه،  نــجــاح  مــن  محمد  مهاتير  حققه  مــا  ورغـــم  اإللــكــتــرونــيــات.  وبــخــاصــة 
يتمسك بالحكم، فاستقال ليترك المجال لغيره. كذلك فإن الهند التي بدأت نهضتها بعد 
مستوى  ودون  سيئًا  وقتئذ  االقتصادي  وضعها  وكان   ،1947 عام  بريطانيا  عن  استقاللها 
الكمبيوتر  فــي  العالم  دول  أهــم  مــن  وتــعــد  كــبــرى،  وصناعية  بشرية  قــوة  أصبحت  مــصــر، 
وعالم البرمجيات، وأصبح يطلق على منطقة »بانغلور« الهندية المتخصصة في برمجيات 

الكمبيوتر ومستلزماته اسم »وادي سيلكون)3( الهند«)4(.

جوهرها  فــي  الــدولــة  بــنــاء  إعـــادة  عملية  إن  الــقــول  يمكننا  األمــثــلــة،  تلك  خــالل  مــن 
تهم  التي  الحيوية  القضايا  حــول  السائدة  األيديولوجيا  بين  مستمر  لتفاعل  انعكاٌس  هي 
المجتمع، وبين  العقالني ألفراد ذلك  التطور  ما مستوى  إلى حد  والتي تعكس  المواطن 
العامل  تمثل  التي  السياسية  القيادة  وبين  فيه،  االقتصادية  والبنية  اإلنتاجي  المادي  الواقع 
المحفز لهذا التفاعل. وتشكل عملية التفاعل تلك، اإلطار العام الذي يحدد تطور مسار 
عملية بناء الدولة وأهدافها المختلفة)5(. ومن ثم فإن عملية إعادة بناء الدولة ذات شقين، 

)3( منطقة وادي سيلكون في والية كاليفورنيا األمريكية هي مهد صناعة الكمبيوتر والبرمجّيات، إالّ أن كثيرًا 
من نشاط »وادي سيلكون« انتقل إلى »بنجلور« في الهند لما تتمّتع به الهند من مزايا.

)4( محمد علي الفرا، العروبة إلى أين؟: أمة بال قيادة )عّمان: دار مجدالوي، 2008(، ص 204 - 222.
)5( أسامة شهوان، إدارة الدولة: المفاهيم والتطور )القاهرة: دار الشروق، 2001(، ص 100.
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والثاني  بها.  تتمتع  أن  يجب  التي  والسمات  ودورها  ذاتها  السياسية  بالقيادة  يتعلق  األول 
الوصل والمحرك  القيادة كحلقة  يأتي دور  ثم  أداء وظائفها.  بالدولة وقدرتها على  يتعلق 

لعملية بناء الدولة برمتها من خالل إدارة عملية البناء بأبعادها وعناصرها المختلفة.

آثار  عدة  أيضًا  وتفرز  سياسية،  شــروط  عدة  توافر  تتطلب  االقتصادية  البناء  فعملية 
ففي  السياسية.  بالقيادة  منها  كــل  وترتبط  السياسية،  البناء  عملية  عناصر  على  تنعكس 
والمشاركة  السياسي  االستقرار  اقتصاديًا،  الدولة  بناء  لعملية  السياسية  الشروط  مقدمة 
السياسية. فاالستقرار السياسي الحقيقي - المستند إلى الشرعية - يخلق اإلطار المالئم 
عملية  في  واالستمرارية  المتابعة  فــرص  ويتيح  واالستثمار،  واالدخـــار  المشترك  للعمل 
التخطيط، وفي تنفيذ خطط البناء االقتصادية دون انقطاع. والقيادة السياسية مسؤولة عن 
ضمان ذلك االستقرار من خالل توفير متطلبات المشاركة السياسية واالندماج السياسي 
فتعني  معانيها  بأوسع  المشاركة  أما  االجتماعية.  العدالة  عن  فضالً  السياسية،  والشرعية 
مشاركة شعبية في صنع القرارات العامة، وفي الرقابة على القيادة الحاكمة، وفي صياغة 
وتنفيذ أهداف الخطط االقتصادية وتقييمها، وهي مشاركة ليست في تحمل األعباء فقط؛ 
بل أيضًا في التمتع بالعوائد. ويتمثل دور القيادة السياسية بتوفير القنوات واألطر النظامية 
لتمكين  الــالزمــة  المتطلبات  تــوفــيــر  وفـــي  الشعبية،  الــمــشــاركــة  تــحــدث  خــاللــهــا  مــن  الــتــي 

الجماهير من المشاركة الفعلية، وفي احترام الرأي العام، وتقبل الرقابة السياسية.

السياسية،  الــبــنــاء  عملية  فــي  اقــتــصــاديــًا  الـــدولـــة  بــنــاء  عملية  تــؤثــر  ثــانــيــة  نــاحــيــة  ومـــن 
توزيع  في  العدالة  ومراعاة  األساسية،  االجتماعية  الحاجات  إشباع  القائمة على  فالعملية 
الديمقراطية  المتعددة:  بعناصره  السياسي  البعد  في  إيجابيًا  تؤثر  التنمية  وعــوائــد  أعباء 
واالندماج واالستقرار والشرعية. وهنا تبرز مسؤولية القيادة السياسية في تحديد أهداف 
مضمون  ذات  دائمًا  تكون  بحيث  االقتصادية،  البناء  إعــادة  وسياسات  خطط  وتوجهات 

سياسي - اجتماعي.

بين  للتفاوت  حــد  وضــع  مــن  تتضمنه  بما  االجتماعية  فالعدالة  أخـــرى،  جهة  ومــن 
الطبقات والقوى االجتماعية في الدخول والثروات وأوضاع المعيشة وإشباع الحاجات 
من  أساسيًا  متطلبًا  تمثل  لإلنسان،  االقتصادية   - االجتماعية  الحقوق  وضمان  األساسية 
التغيرات  أن  ذلك  إلى  أضف  المتنوعة.  بعناصرها  السياسية  البناء  عملية  نجاح  متطلبات 
تطرح  جديدة  اجتماعية  قوى  تفرز  ما  عادة  العمراني  والنمو  التعليم  كانتشار  االجتماعية 
مطالبها على النظام السياسي الذي يجب أن يتحرك ليوفر القنوات الصالحة الستيعابها. 
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وهو ما يرتبط بالقيادة السياسية من خالل تبني سياسات للتنمية ذات مضمون اجتماعي، 
إلعــادة  سياسات  وتبني  األساسية  االجتماعية  الحاجات  بإشباع  يتعلق  ما  في  وبخاصة 
المتوازنة جغرافيًا  االقتصادية واالجتماعية  للتنمية  والثروات، وسياسات  الدخول  توزيع 

لسد الفجوة بين سكان الريف والحضر.

الــحــاجــات االجــتــمــاعــيــة  إشــبــاع  تــســتــهــدف  الــتــي  االقــتــصــادي  الــبــنــاء  أن عملية  كــمــا 
تحقيق  فــي  فــعــااًل  عنصرًا  تمثل  والــعــوائــد  األعــبــاء  تــوزيــع  فــي  الــعــدالــة  وتحقيق  األســاســيــة 
أقاليم  إلى  المتوازنة  بالنظرة  االقتصادية  الخطط  اتصفت  ومتى  بل  االجتماعية،  العدالة 
المجتمع؛ فإنها تصير وسيلة فعالة لسد الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية، والفجوة 

بين طبقات المجتمع.

تتطلب  فاألخيرة  االقتصادية،  الشؤون  في  تؤثر  بدورها  االجتماعية  البناء  وعملية 
المال  رأس  لتطوير  االستثمار  من  كنوع  العلمي  والبحث  والتدريب  التعليم  إلــى  النظر 
البشري، ومن ثم يجب توجيه برامج وسياسات التعليم والتدريب والبحث العلمي وفقًا 
اإلنفاق  مجال  في  ليس  السياسية  القيادة  مسؤولية  تبرز  وهنا  االقتصادية.  لالحتياجات 
والخبرات  الكفاءات  احترام  مجال  في  أيضًا  ولكن  فقط،  العلمي  والبحث  التعليم  على 

القومية، وفي تقديم القدوة الصالحة للجماهير)6(.

بتعاظم قوة وسطوة  تأثيرًا سلبيًا  تتأثر  السياسية  البناء  أن عملية  نغفل  أن  يمكننا  وال 
البيروقراطية،  على  السياسية  الــرقــابــة  ضعف  ظــل  فــي  الــبــيــروقــراطــيــة،  والــقــيــادات  األبــنــيــة 
وضعف المؤسسات السياسية. ومن ناحية ثانية، فإن السمات المميزة للقيادات السياسية 
بمعنى  األبــوي،  الحكم  مفهوم  من  نابعة  سمات  وهي   - عمومًا  النامية  المجتمعات  في 
هيمنة دور القائد في صنع القرارات، وعدم الرسمية وعدم المؤسسية، وتقديم اعتبارات 
تنعكس على   - مــن ســمــات  ذلـــك  إلـــى  ومـــا  والــمــحــابــاة  الــكــفــاءة  عــلــى  الشخصي  الــــوالء 
التي تصير بدورها في قراراتها وسلوكها معبرة عن خصائص هذا  البيروقراطية  القيادات 
وذلك  البيروقراطية،  تلك  على  القضاء  في  السياسية  القيادة  دور  يأتي  هنا  ومــن  النمط. 
اإلدارات  في  الالمركزية  األطــر  غرس  على  والعمل  المؤسسات،  دور  تفعيل  خالل  من 

)6( ومن النماذج الواضحة في هذا الّصدد القيادة الفيتنامية، ففي 15 كانون الثاني/يناير 1958 قام »هوشي 
منه« بزيارة إحدى المناطق الريفية، والحظ مدى معاناة سكان تلك المنطقة من الجفاف الذي أصابهم خالل تسع 
القائد بذلك؛ بل شاركهم  أربعة عشر مياًل، ولم يكتف  للري بطول  قناة  متتالية، فأشار عليهم بضرورة شّق  سنوات 
في مراحل العمل بالقناة، ولهذا لم يستغرق شّق القناة سوى شهر بفضل القدوة التي قّدمها القائد للجماهير، والتي 

أطلقت على هذه القناة اسم » قناة العم هو«.
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على  للقضاء  عليها  الرقابة  دور  تفعيل  إلــى  إضافة  الــدولــة،  مؤسسات  كل  وفــي  المحلية 
النمط  على  بالضرورة  ينعكس  القيادي  فالنمط  والمحاباة.  الشخصي  الــوالء  اعتبارات 

اإلداري البيروقراطي)7(.

واجتماعيًا  واقــتــصــاديــًا  ســيــاســيــًا  مــالئــمــة  بيئة  الــهــويــة  إحــيــاء  عملية  نــجــاح  ويتطلب 
إنها  حيث  السياسية،  الــقــيــادة  مسؤولية  بــاألســاس  هــو  البيئة  هــذه  مثل  وتــوفــيــر  ــًا،  ــ وإداريـ

تقتضي)8(:

القومية والتراث الحضاري، ومؤمنة  ● وجود قيادة سياسية مؤمنة بالهوية والذات 

والنماذج  بالثقافات  االنبهار  الدولة دون  بناء  إعادة  لعملية  منطلقًا  تصير  أن  بقدرتها على 
األجنبية.

المجتمع عادات وأنماطًا  اقتصادية ال تفرض على  الحاكمة سياسة  القيادة  ● تبني 

الحضارية  السمات  تطمس  وال  القومية،  التاريخية  القيم  مع  متناقضة  وسلوكية  معيشية 
المميزة للمجتمع.

على  اعــتــمــادًا  ــة  ــ اإلداريـ األجــهــزة  وتــطــويــر  لتنمية  ســيــاســة  الــحــاكــمــة  الــقــيــادة  ● تبني 

الكفاءات القومية.

وسائل  اإلعالمية  واألجهزة  التعليمية  المؤسسات  تصير  أن  على  القيادة  ● حرص 

للمحافظة على ذاتية المجتمع وهويته.

● تعاون القيادة الحاكمة وتشجيعها للقيادات الفكرية.

فعلى سبيل المثال، نهجت اليابان في البداية سياسة توحيد المقاطعات اليابانية في 
دولة مركزية واحدة، وقضت على القوى المحلية التي سعت إلى تغريب اليابان، وحاربت 
أذهان األجيال  الوطنية، وعملت على ترسيخها في  الثقافة  التغريب، وركزت على  ثقافة 
المتعاقبة بالتربية في األسر، وفي المدارس والمعاهد والجامعات، وفي النوادي وفي كل 
التجمعات. وزرعت في عقول اليابانيين أن أرض اليابان مقدسة، ال يجوز احتاللها، ألن 
الموت.  حتى  أرضــه  في  يقاتل  أن  الياباني  وعلى  ياباني،  كل  لكرامة  امتهانا  يشكل  ذلك 

)7( شهوان، المصدر نفسه، ص 97 - 104.
)8( جون رالستون سول، انهيار العولمة وإعادة اختراع العالم، ترجمة محمد الخولي )القاهرة: الدار المصرية 

اللبنانية، 2009(، ص 407 - 460.
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من  الرغم  وعلى  اليابانية)9(،  األرض  قدسية  خدمة  في  الجيش  الياباني  النظام  وضع  وقد 
قبلت  أنها  إال  ثقافتها،  مقومات  على  محافظة  ظلت  وأنها  التغريب،  ثقافة  اليابان  رفض 
تتخلى  أن  دون  وتطويرها  واستيعابها  توطينها  على  وعملت  الغرب،  تكنولوجيا  اقتباس 
عن أصالة تقاليدها االجتماعية، وعاداتها الموروثة وفنونها الرائعة وثقافتها اإلنسانية التي 

ميزت اليابانيين من باقي الشعوب)10(.

أوالً: أبعاد العالقة بين القيادة وعملية إعادة بناء الدولة
الدولة  بناء  لعملية  المتنوعة  الجوانب  بين  العالقات  أن  السابق  التحليل  من  يتضح 
هذا  يتم  عبرها  التي  القنطرة  السياسية  القيادة  وتمثل  المتبادل،  والتأثير  التفاعل  أساسها 

التفاعل. ويمكننا إبراز أبعاد هذه العالقة على النحو التالي)11(:

بحيث  البنائية،  العملية  أبعاد  من  بعد  وكل  السياسية  القيادة  بين  الوثيق  ● االرتباط 

تصير القيادة هي المحور الذي تتمركز حوله عملية التفاعل والتأثير المتبادل بين مختلف 
األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

أوالً:  الــبــنــاء،  إعـــادة  عملية  وطبيعة  الــقــيــادة  طبيعة  بين  عــديــدة  أوجــه  فــي  ● االتفاق 

تقتضي  حركية  ظــاهــرة  بطبيعتها  السياسية  فــالــقــيــادة  والديناميكية،  الحركية  بخصوص 
بما  المجتمع  تواجه  التي  المواقف  مع  التعامل  في  القائد  جانب  من  المستمرة  الحركة 
المواقف  لخصائص  طبقًا  التعامل  في  القيادة  أساليب  وتكييف  تطويع  من  ذلك  يقتضيه 
وخصائص الجماعة السياسية، لتصير القيادة أكثر قدرة وفاعلية. كما أن عملية إعادة البناء 
بأبنيته  المجتمع  جانب  من  الدائمة  الحركة  أساسها  مستمر،  ديناميكي  تطوير  عملية  هي 
االتفاق  ذلــك  يظهر  ثانيًا:  المتجددة.  والمطالب  الحاجات  لمواجهة  وقيادته  المتنوعة 
عناصر:  عــدة  مــن  مركبة  ظــاهــرة  السياسية  فــالــقــيــادة  والــتــفــاعــل،  والــشــمــول  الكلية  بــصــدد 
بين  تفاعل  عالقة  عن  تعبر  بطبيعتها  والقيادة  والقيم.  والموقف  السياسية  والنخبة  القائد 
بين هذه  البناء بدورها عملية كلية متعددة األبعاد، والعالقة  العناصر. وعملية إعادة  تلك 
األبعاد تفاعلية، بل ويتمركز هذا التفاعل حول محور القيادة السياسية، وثالثًا: يظهر ذلك 

النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختالف النتائج، عالم المعرفة؛ 252  )9( مسعود ضاهر، 
)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 1999(، ص 14.

)10( المصدر نفسه، ص 16.
Roger B. Myerson, «Toward a Theory of Leadership and State Building,» PNAS (23 Decem- )11(
ber 2010), <htttp://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1019397108>.
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فهي  حدوثها،  حيث  من  حتمية  ليست  البناء  إعــادة  فعملية  التغيير،  إرادة  بصدد  االتفاق 
تتطلب توافر العنصر النفسي الداخلي النابع من المجتمع نفسه، والذي يشار إليه بـ »إرادة 
التغيير«، والقيادة السياسية متى اتصفت بالوعي، وبضرورة التغيير، وبالغايات المنشودة، 
وذلك  اإلرادة  تلك  تبلور  أن  يمكنها  التغيير،  على  القدرة  عن  فضاًل  تحقيقها،  وبمسالك 

الوعي، وأن تكتل المجتمع حولها من أجل تحقيق الهدف المنشود.

● القيادة السياسية واالرتباط بين بناء الدولة والسياسة اإلقليمية والسياسة الدولية، 

نجاح  دون  مــن  دولــيــة  وهيبة  نشطة  خارجية  سياسة  لــه  تــكــون  أن  مجتمع  ألي  يمكن  ال 
لتشكل  القيادة  وتأتي  الفعالة.  اإلقليمية  بالمساندة  تمتعه  دون  ومــن  الداخلية،  سياسته 
نجاح  إن  والــدولــيــة.  واإلقليمية  الداخلية  السياسات  بين  بالترابط  يسمح  الــذي  المحور 
اإلقليمية  سياسته  تتصف  أن  للمجتمع  يتيح  متماسك؛  داخــلــي  بــنــاء  تحقيق  فــي  الــقــيــادة 
والخبراء،  المثقفين  مع  والتعاون  التعامل  في  القيادة  ونجاح  والتأثير.  بالفاعلية  والدولية 
بالتدبر والعلمية والتخطيط. ونجاح  للمجتمع تتصف  اإلقليمية والدولية  السياسة  يجعل 
القيادة في حل مشكلة االنقسامات الداخلية الناشئة عن التنوع العرقي والديني والتفاوت 
الصراعات  تفجير  في  األجنبية  القوى  نجاح  فــرص  من  يقلل  االقتصادي   - االجتماعي 

والحروب األهلية.

اختيار،  عملية  إال  هــي  مــا  الــبــنــاء  ــادة  إعـ فعملية  الــبــنــاء،  إعـــادة  نــجــاح  أداة  ● القيادة 

الذي  المجتمع  بأن  القول  يمكن  هنا  ومن  السياسية.  القيادة  وظيفة  جوهر  هو  واالختيار 
من  حــالــة  شعبها  على  وتــفــرض  تغيير  أي  تــرفــض  جــامــدة  تقليدية  سياسية  قــيــادة  تحكمه 
برامج  تتبنى  قــيــادة  تحكمه  آخــر  مجتمع  فــي  بينما  بــنــاء،  أي  يشهد  وال  والــعــزلــة  الــجــمــود 
للتطور والبناء تؤتي نجاحًا يختلف في سياساته وأهدافه ونتائجه عن العملية التي تتحقق 

في مجتمع آخر في ظل قيادة ثورية راديكالية.

السياسي  النظام  لشرعية  الحقيقي  السند  السياسية،  للشرعية  ركيزة  ● اإلنجازات 

والــقــيــادة الــســيــاســيــة هــو مـــدى قــــدرة الــقــيــادة ونــجــاحــهــا فــي تــحــقــيــق األهـــــداف اإلنــمــائــيــة 
للمجتمع.

ثانيًا: رؤى حول إعادة بناء الدولة
ودور  الدولة  بناء  إعادة  خطوات  عن  تحدثت  مدارس  ثالث  الجزئية  هذه  تتناول 
بناء  إعادة  مراحل  حول  فوكوياما  لـفرانسيس  بحثية  رؤية  أوالها،  فيها.  السياسية  القيادة 
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تنطلق  والتي   ،(OECD) والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  برامج  وثانيتها،  الدولة. 
لم  فيها  الــعــســكــريــة  الــمــؤســســة  أن  طــالــمــا  االنــهــيــار  مــرحــلــة  إلـــى  تــصــل  لــم  الــدولــة  أن  مــن 
- الذي يتحدث عن عملية  - كهيئة دولية مانحة  البنك الدولي  تسقط. وثالثتها، برنامج 
فيها  بها  مؤسساتها  بكل  الدولة  فيها  تنهار  والتي  الصراعات،  بعد  ما  الدولة  بناء  إعــادة 

العسكرية. المؤسسة 

1 - رؤية فرانسيس فوكوياما

أصبح  بما  األول  يتعلق  الدولة،  لبناء  ثالثة  أطــوارًا  أو  مظاهر  ثمة  أن  فوكوياما  يرى 
يعرف اليوم باسم إعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاع المسلح، وينطبق على دول تخرج 
فيها  الــدولــة  سلطة  انــهــارت  إذ  وكوسوفو،  والصومال  كأفغانستان  عنيف  نــزاع  من  لتوها 
يرى  الحالة،  هذه  في  القمة.  إلى  القاعدة  من  بناء  إعــادة  عملية  إلى  بحاجة  وكانت  تمامًا 
الدولة  كــون  اإلعــمــار  إعــادة  عملية  في  دورًا  األجنبية  القوى  تــؤدي  أن  ضــرورة  فوكوياما 
والمنظمات  الــدول  تلك  مهام  تنحصر  وهنا  البناء.  إعــادة  لعملية  مؤهلة  غير  ومؤسساتها 
األجنبية - على المدى القصير - في توفير االستقرار عبر ضخ المزيد من القوى األمنية، 
والكهرباء  الماء  وإعــادة  العامة  المرافق  إلصــالح  التقنية  والمساعدات  الشرطة،  ورجــال 
محظوظة  المنهارة  الــدولــة  كانت  وإذا  ذلــك.  إلــى  ومــا  الــرواتــب  ودفــع  المصرفي  والنظام 
الثانية  المرحلة  تبدأ  القوى األجنبية،  لتحقيق قدر من االستقرار بمساعدة  الكفاية  فيه  بما 
واالكتفاء  البقاء  على  قــادرة  حكومية  مؤسسات  إقامة  على  الرئيسي  الهدف  يتركز  حيث 

الذاتي، حتى في حال انسحاب قوى التدخل الخارجية.

إلى  بالنسبة  حيوي  لكنه  سابقه،  من  صعوبة  أكثر  التطور  هــذا  إنجاز  يبقى  بالطبع، 
مع  الــثــالــث  المظهر  ويــتــداخــل  المعنية.  الـــدول  مــن  الــخــروج  شـــاءت  إن  األجنبية  الــقــوى 
المظهر الثاني إلى درجة كبيرة، إذ يرتبط بتقوية الدول الضعيفة التي ال تزال سلطة الدولة 
الوظائف  ببعض  االضطالع  على  قــادرة  غير  لكنها  معقول،  حد  إلــى  ووطيدة  قائمة  فيها 
الضرورية مثل توفير التعليم األساسي. وتضم هذه الفئة دواًل تحتفظ بخبرات مؤسساتية 
إلى  إضافة  أخرى،  مجاالت  في  الخدمات  تقديم  في  مشاكل  وتعاني  معينة  مجاالت  في 

دول تعاني المؤسسات فيها ضعفًا حادًا في كل المجاالت)12(.

الحادي والعشرين،  القرن  العالمي ومشكلة الحكم واإلدارة في  النظام  الدولة:  بناء  )12( فرانسيس فوكوياما، 
ترجمة مجاب اإلمام )الرياض: دار العبيكان، 2007(، ص 176 - 177.
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(OECD) 2 - رؤية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

مؤسساتها  تــزال  وال  لالنهيار  تتعرض  الدولة  أن  إلــى  منظورها  في  المنظمة  تستند 
تعمل، ولكنها تحتاج إلى تفعيل أدائها لوظائفها. وترى أن القيادة السياسية عليها التركيز 

على مجموعة من القضايا خالل عملية إعادة البناء، وهي)13(:

أ - األمن والعدالة

القيادة السياسية  التركيز عليها من قبل  ينبغي  التي  ترى المنظمة أن الخطوة األولى 
بــنــاء الــدولــة هــي كــفــالــة األمـــن والــعــدالــة؛ ذلـــك أن ضــمــان وجـــود األمــن  فــي سبيل إعــــادة 
والعدالة متطلبات رئيسية لتحقيق االستقرار السياسي، ولخلق مناخ من الثقة في الدولة، 
وتعظيم قدرتها على تحقيق الخطوات القادمة في البناء والتنمية. وترى المنظمة أن ذلك 
عليها،  والرقابة  للمحاسبة  آليات  ووضــع  األمــن  قــوات  تدعيم  خــالل  من  تحقيقه  يمكن 

وأيضًا دعم استقالل القضاء.

ب - التحكم في النفقات والمدخرات

متطلبات  تحقيق  أو  أركــانــهــا  دعـــم  أو  نفسها  بــنــاء  لــلــدولــة  يمكن  ال  عــوائــد  بـــدون 
في  المساعدة  شأنها  من  التي  الخطوات  بعض  اتخاذ  الدولة  على  يصبح  وهنا  مواطنيها. 
في  المنظمة  أكدت  وقد  والنفقات.  المدخرات  في  والتحكم  للدولة  المالي  الدعم  توفير 
األســواق  ومحاربة  الــدولــة،  لــمــوارد  األمثل  االستغالل  على  العمل  ضــرورة  الصدد  هــذا 
التحديد  التجارة عالميًا، وكذلك  تحرير  نحو  السوداء، واالتجاه  الشرعية واألسواق  غير 

الدقيق ألولويات إنفاق العوائد.

ج - التنمية االقتصادية وخلق العمالة

المسؤولة عن  العوامل  أحد  والتشغيل  الصناعي  المتدنية لإلنتاج  المستويات  تعتبر 
هشاشة الدولة. وعادة ما تتسم تلك الحالة االقتصادية بقلة اإلنتاج الزراعي الذي يستوعب 
غالبية األيدي العاملة في البالد مع وجود مستويات متدنية من اإلنتاج الصناعي، ويصبح 

 Supporting State Building in Situations of Conflict and Fragility: Policy Guidance (Paris: )13(
OECD, 2011), pp. 68-74.
<http://www.oecd. انظر:   ،(OECD) والتنمية  التعاون االقتصادي  برنامج منظمة  المعلومات حول  لمزيد من 
org/dac/fragilestates>.
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على القيادة أن تأخذ في اعتبارها دعم االستثمارات المحلية واألجنبية، واالهتمام بتنمية 
الريف والعشوائيات، والعمل على خلق فرص عمل في المجاالت التي تحتاجها الدولة 

لدعم عملية التنمية االقتصادية.

د - توفير الخدمات

إن تدخل الدولة في عملية توفير الخدمات من شأنه أن يزيد من شرعية تلك الدولة 
إنتاجية أعلى، ومن ناحية أخرى، فإن توفير الخدمات الصحية والتعليمية  ويجعلها ذات 
والمياه النظيفة مهم جدًا في سبيل تقوية العقد االجتماعي بين الدولة والمجتمع. ولكن 
تفاضل  الدولة  يجعل  بما  ومختلفة  متنوعة  الخدمات  يخص  ما  في  المجتمع  متطلبات 
البعيد،  المدى  ثم  ومــن  القصير،  المدى  على  منها  األهــم  لتختار  الخدمات  تلك  بين  ما 

وبحسب الموارد المتاحة في الوقت نفسه.

المدني  المجتمع  منظمات  دعــم  عليها  السياسية  الــقــيــادة  أن  المنظمة  تــرى  وهنا 
إلى  للمجتمع،  الــخــدمــات  تلك  توفير  فــي  معها  الــتــعــاون  إلــى  الــدولــة  مــؤســســات  ودفـــع 
من  بـــداًل  المحليات  مــســتــوى  عــلــى  أي  أفــقــي،  بشكل  الــخــدمــات  تــوفــيــر  ضـــرورة  جــانــب 

المراكز. قصرها على 

3 - رؤية البنك الدولي

تقوم  كليًا،  المنهارة  الدولة  بناء  إلعــادة  خطة  رسم  من  الدولي  البنك  رؤيــة  تنطلق 
بها قوى التدخل األجنبية، فما يعنيه باألساس هو ضمان أمواله. ونظرًا إلى أنها تبدأ من 
البنك  خطة  فإن  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة  منها  انطلقت  التي  من  أبعد  نقطة 
الدولي تتحدث عن العديد من الخطوات التي يمكن من خاللها بناء الدولة على النحو 

اآلتي)14(:

 Audrey Sacks and Marco Larizza, انظر:  الدولي،  البنك  برامج و مشاريع  التفاصيل عن  )14( لمزيد من 
 «Why Quality Matters: Rebuilding Trustworthy Local Government in Post-Conflict Sierra Leone,»
World Bank E-Library (April 2012), <h t t p : / / e l i b r a r y . w o r l d b a n k . o r g / c o n t e n t / w o r k i n g p a p e r /   1 0 . 1 5 

 9 6 / 1 8 1 3 - 9 4 5 0 - 6 0 2 1 >; Alcira Kreimer [et al.], «The World Bank’s Experience with Post-Conflict
Reconstruction,» World Bank E-Library (October 1998), <http://elibrary.worldbank.org/content/
 book/9780821342909>; Laurie Effron and Stephen O’Brien, «Bosnia and Herzegovina-Post-Conflict
 Reconstruction and the Transition to a Market Economy,» World Bank E-Library (September 2004),
<http://elibrary.worldbank.org/content/book/9780821359785>, and James Dobbins [et al.], The Begin-
ner’s Guide to Nation Building (Boston, MA: RAND, 2007), pp. 19-255.
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أ - القوات المسلحة

الــبــالد هــو أحـــد المالمح  الــقــوات األجــنــبــيــة داخـــل  الــدولــي أن تــواجــد  الــبــنــك  يـــرى 
أو  العسكرية  الــتــدخــالت  مــن  غيرها  مــن  تتميز  والــتــي  الــدولــة  بناء  إعـــادة  بعملية  اللصيقة 
االقتصادية ذات األغراض األخرى. فالقوات األجنبية - على حد قوله - يمكنها الفصل 
محل  والحلول  منها،  األسلحة  واستعادة  المليشيات  وتفكيك  المتناحرة  األحــزاب  بين 
قــوات  وتــدريــب  وتكوين  الــحــدود،  على  والــرقــابــة  الــوطــنــي،  والجيش  المحلي  البوليس 
داخل  بل  منفرد،  شكل  في  تعمل  ال  القوات  تلك  ومعظم  والشرطة.  الجيش  في  جديدة 
إقليمية مثل  أم أي منظمة  الناتو  أم لحلف  المتحدة  تابعًا لأمم  أكان  تحالف دولي سواء 

االتحاد اإلفريقي.

ب - الشرطة

مع  التعامل  على  وقــادرة  وقوية  محلية  شرطة  قــوات  توافر  إن  الدولي  البنك  يقول 
حاالت الخروج على القانون أمر مهم جدًا، ويجب أن تقوم قوات الشرطة الدولية ببناء 
تلك القوات المحلية من خالل إصالح جهاز الشرطة القائم أو بناء جهاز شرطة جديد، 
والتجهيزات  بالمعدات  وتدعيمه   - الحالتين  فــي   - الجهاز  ذلــك  تــدريــب  يتم  أن  على 

الالزمة.

ج - حكم القانون

وجميع  الــعــدل،  ووزارة  المحاكم،  فيها  بما  القطاعات  كــل  الــقــانــون  حكم  يشمل 
القانون، وليس األفراد«. حكم  تأكيد مقولة أرسطو »حكومة  التي من شأنها  المؤسسات 
لأفراد.  وعادلة  متساوية  معاملة  يضمن  الذي  للقانون  العادل  التطبيق  إلى  يشير  القانون 
أبعد ما تكون  بأنها مجتمعات  التي خرجت لتوها من حالة الصراع  وُتعرف المجتمعات 

عن تطبيق القانون.

وهنا يرى البنك الدولي أن حكم القانون وبناء القضاء يستلزم العمل على مسارين، 
األول غرس ثقافة احترام القانون لدى المواطنين، والثاني تأسيس نظام قضائي قائم على 
فصل السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، بحيث ال يصبح القضاء ساحة 

الستغالل النفوذ أو خاضعًا لسيطرة الساسة ورجاالت الدولة.
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د - اإلغاثة اإلنسانية

في  الكبيرة  الخسائر  منع  يتضمن  والــبــنــاء  االســتــقــرار  لعمليات  اإلنــســانــي  المكون 
الــمــأكــل والــمــشــرب والــمــســكــن  مـــن  الـــضـــروريـــة  الــمــتــطــلــبــات  تــوفــيــر  مـــن خـــالل  األرواح 

والخدمات الطبية العاجلة للسكان المحليين.

وانتشار  والحروب  الصراعات  أماكن  في  تتحرك  اإلغاثية  والمنظمات  نشأتها  منذ 
األوبئة والمجاعات. وعلى الرغم من أن منظمات اإلغاثة عادة ما تكون ذات دعم كامل 
النماذج أوضحت  أن بعض  إال  الظروف،  الواقع في أصعب  للعمل على أرض  وجاهزة 
أن تلك المنظمات عانت مشاكل في العمل نتيجة لعدم توافر األمن لها. وهنا يؤكد البنك 
العمل  إلى جانب  بتوفير األمن والحماية ألفراد اإلغاثة،  الدولة  تقوم  أن  الدولي ضرورة 
تلك  في  التحتية  والبنية  والطرق  الصحي  والصرف  والمياه  الكهرباء  نظام  إصــالح  على 
المناطق، حتى ال تعود المنطقة المنكوبة إلى وضعها السابق مرة أخرى بعد خروج أفراد 

اإلغاثة منها.

هـ - الحكومة

عادة ما تكون المجتمعات الخارجة من الصراعات غير مستعدة كليًا للديمقراطية، 
الخدمات  وتوفر  القانون  بتنفيذ  تقوم  حكومة  وجــود  إلــى  ماسة  حاجة  في  بالطبع  لكنها 
شاملة.  نهضة  لعملية  المجتمع  وتهيئة  صحية،  ورعاية  ومياه  وكهرباء  أمن  من  المختلفة 
أن  إال  ومعنويًا،  ماديًا  الحكومة  دعم  في  خارجي  فاعل  فيه  يساعد  قد  الذي  الوقت  وفي 
اختيار أفراد تلك الحكومة يجب أن يكون من الداخل. وهنا يشير البنك الدولي إلى أنه 
في حالة وجود حكومة مقبولة من الشعب يصبح دعم هذه الحكومة أمرًا مطلوبًا وحتميًا، 
األجنبية  السلطات  على  الضروري  من  يصبح  حكومة  هناك  تكن  لم  إذا  حال  في  ولكن 
التعيين  أو  االختيار  في  بالمشاركة  ســواء  جديدة،  حكومة  تأسيس  حين  إلى  البالد  إدارة 
الحكومة  مساعدة  األجنبية  السلطات  على  يجب  الحاالت،  جميع  وفي  االستشارة.  أو 

المحلية في توفير الخدمات العامة وفي االضطالع بدورها كسلطة تنفيذية.

و - االستقرار االقتصادي

لتحقيق االستقرار االقتصادي وخلق مناخ من التقدم والتنمية، يجب على السلطات 
التأكد من وجود بيئة يستطيع فيها األفراد بكل أمان المشاركة في العملية االقتصادية دون 
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الخوف من خسارة ممتلكاتهم. وبالطبع فإن الدول التي قامت فيها الحروب والصراعات 
تعاني اختفاء أجواء األمن واالستقرار، وغياب البنية التحتية، وغيرها من الشروط الالزمة 
الدول  تلك  على  الصدد  هذا  في  الدولي  البنك  ويقترح  مستقرة.  اقتصادية  عملية  لوجود 
الدولية  والمنظمات  الدوليين  والــداعــمــيــن  الخارجية  الـــدول  مــســاعــدات  على  االعــتــمــاد 
وكذلك  االستثمار،  وجــذب  العملة  استقرار  لدعم  االقتصاد  في  األمــوال  لضخ  المانحة 
لدفع األجور وبناء البنية التحتية، على أن تقوم الدولة في المقابل باتخاذ إجراءات تحرير 
نفقاتها، خاصة في ظل عدم وجود  الدعم حتى تحد من  العملة ورفع  االقتصاد وتحرير 
الفساد،  للمحاسبة ومكافحة  نظام  أهمية خلق  المرحلة، مؤكدًا  تلك  إنتاجية في  إيرادات 
تنفيذ  متابعة خطوات  اإلنفاق، وكذلك  الرقابة على  األجنبية على  السلطة  تعمل  أن  على 
البناء  إعادة  عملية  سير  لضمان  الجديد  االقتصادي  والبناء  الحكومة  هيكلة  إعادة  برامج 

في المسار الصحيح.

ز - التحول الديمقراطي

بناء  إعـــادة  عملية  متطلبات  أهــم  أحــد  الــديــمــقــراطــي  الــتــحــول  الــدولــي  البنك  يعتبر 
بينها  به ومن  المحيطة  والتحديات  الفرص  قراءة  السياسية  القيادة  أنه على  الدولة. ويرى 
عندما  تأثيرًا  أكثر  يكون  الخارج  من  يأتي  الــذي  الضغط  أن  يرى  إذ  الخارجية،  الضغوط 
يأتي من دولة أو منظمة قوية قادرة على التأثير)15(. كما يتحدث البنك عن أهمية تشكيل 
ووضع  الحر  واإلعــالم  المدني  المجتمع  ودعــم  الدستور  وصياغة  التمثيلية  المؤسسات 

نظام انتخابي يتوافق مع الديمقراطيات الكبرى.

ح - التنمية

أو  الصراع  من  لتوها  خرجت  التي  للدول  األولين  العامين  إن  الدولي  البنك  يقول 
حالة االنهيار يعتبران عامين من التقدم الشديد والمتطور إذا ما تم تطبيق خطوات العمل 
أو حالة االنهيار ويتم تدشين خطط اإلصالح في  الحرب  تنتهي  على أكمل وجه، حيث 
البنية التحتية والخدمات، وتحقيق الرعاية الصحية لأفراد، واستخدام الدعم الدولي في 
بناء الجهاز اإلداري للدولة بمختلف فروعه. ويصبح على الحكومة بعد ذلك أن تستمر 
المرحلة هي  الطويل. وهذه  المدى  استقالاًل وعلى  أكثر  والتنمية بشكل  البناء  في عملية 

 Robert Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition (New Haven, CT: Yale University )15(
Press, 1971), p. 197.
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واستيراد  العلمي  البحث  تشجيع  على  التركيز  أهمية  إلــى  الدولي  البنك  فيها  يشير  التي 
المرحلة  هذه  في  أنه  يرى  كما  العالمي.  االقتصاد  على  واالنفتاح  الخارجية  التكنولوجيا 
يجب أن يوجه النقد والدعم األجنبي إلى المجاالت االستثمارية التي تحتاجها المناطق 

الريفية والعشوائية والقطاعات الصناعية والزراعية.

بداية على ضرورة  أنها تركز  الذكر، نرى  المطروحة سالفة  الخطط  من خالل تلك 
اإلعمار  إعــادة  تبدأ عمليات  ذلك  بعد  ثم  أخــرى.  أي خطوات  اتخاذ  قبل  األمن  استعادة 
بينها  مــا  فــي  اختلفت  كــانــت  وإن  الـــتـــوازي،  واجــتــمــاعــيــًا على  اقــتــصــاديــًا وســيــاســيــًا  والــبــنــاء 

بخصوص الجهة المنوط بها القيام بتلك العملية.

القيادة  افتراضية مفادها أن العالقة بين  الباحث أن تلك الخطط انطلقت من  ويرى 
ثم  ومن  قائمة،  والشعب  السلطة  بين  المتبادلة  الثقة  وأن  مستقرة،  والمواطنين  السياسية 
الدول  في  أنه  يرى  الباحث  أن  إال  إجرائي.  بشكل  ستنطلق  الدولة  بناء  إعــادة  عملية  فإن 
وتشوبها  مستقرة  غير  الــدولــة  تلك  ومواطني  القيادة  بين  العالقة  تكون  ما  عــادة  الفاشلة 
بــســط سيطرتها  أجـــل  مــن  تــتــصــارع  المجتمع  فــئــات  أن  إلـــى  نــظــرًا  الــشــوائــب،  مــن  الــعــديــد 
ورؤيتها على أجندة إعادة البناء بما يضمن لها اليد العليا، هذا باإلضافة إلى المنتفعين من 
بقاء الوضع على ما هو عليه والخاسرين من جراء تلك العملية. أما عن القيادة السياسية، 
وصولها  بمجرد  فإنها  طبقي،  حتى  أو  عرقي  أو  ديني  بعينه:  لتيار  تأكيد  بكل  تنتمي  التي 
قوى  قبل  من  التعيين  أو  ثورة  أو  انقالب  أو  االنتخابات  الطريق  - سواء عن  الحكم  إلى 
الدولة  تمثيل  يضمن  بما  البناء  إعــادة  لعملية  رؤيتها  فرض  ستحاول   - األجنبي  التدخل 
األخرى  التيارات  سيدفع  ما  ذلك  وفي  السلطة،  في  ممكنة  فترة  أطول  وبقاءها  ألهدافها 
إلى عدم قبول هذا النمط من القيادة، ويولد مشاعر عدم ثقة وعدم استقرار على مستوى 
العالقة بين القيادة والنخب السياسية، وعلى مستوى العالقة بين القيادة وعموم الشعب، 

وبين األخيرة والنخب السياسية.

كما يرى الباحث أن خطة البنك الدولي قائمة باألساس على دور قوات/سلطات 
التنمية،  استدامة  مرحلة  وحتى  األولــى  الخطوة  منذ  المراحل  كل  في  األجنبية  التدخل 
الدولة  الخروج من  التدخل األجنبية  فيها على سلطات  التي يجب  المرحلة  دون تحديد 
يحدد  لم  أنه  كما  األمــور،  تسيير  في  بدورها  باالضطالع  المحلية  الحكومة  تقوم  بحيث 
وشرطة(  )جيش  العسكرية  األجنبية  بالقوات  ويرحبون  سيقبلون  المواطنون  كان  إذا  ما 
من  الدولي  البنك  انطلق  فقد  ذلك  على  وبناًء  احتالل.  كقوات  معها  سيتعاملون  أنهم  أم 

 EBSCOhost - printed on 6/14/2020 4:19 AM via EMIRATES CENTER FOR STRATEGIC STUDIES AND RESEARCH. All use subject to 
https://www.ebsco.com/terms-of-use 



157

تلك  نيات  حسن  افتراضية  وكذلك  األجنبية،  الــقــوات  لتلك  المواطنين  قبول  افتراضية 
الدول والمنظمات ورغبتها فقط والجادة في إعادة بناء تلك الدولة.

ثالثًا: القيادة وإعادة بناء الدولة، برنامج مقترح
بناء  إعــادة  بعملية  الخاصة  والــدراســات  البرامج  من  لعدد  الباحث  قــراءة  خالل  من 
الرئيسية  الخطوات  حول  تصورًا  اعتباره  يمكن  ما  تقديم  اإلطــار  هذا  في  يحاول  الدولة، 
يــكــون هــذا  الـــدولـــة، مــن دون أن  لــبــنــاء  الــســيــاســيــة  الــقــيــادة  تــتــخــذهــا  الــمــمــكــن أن  الــتــي مــن 
التصور دليالً أو نموذجًا لعملية إعادة بناء الدولة؛ نظرًا إلى قناعة الباحث بأن لكل حالة 
إضافة  والمجتمعية...،  والحضارية  الثقافية  وخصوصيتها  بالدولة  المتعلقة  خصوصيتها 
إلى مرحلة الفشل التي تبدأ منها الدولة عملية إعادة البناء. وقد استعان الباحث بمجموعة 

من المصادر إليضاح وجهة نظره.

 1 -  بناء جسور العالقة بين القيادة السياسية والمواطنين، بناء الشرعية
وبناء الثقة

قيادة  بمثابة  السياسية  القيادة  تكون  مــا  عــادة  الــدولــة  بناء  إعـــادة  خــطــوات  أولــى  فــي 
كــل شيء  وقــبــل  ومــؤســســات  دســتــور  مــن  الــدولــة  دعــائــم  تتثبت  الــبــالد حتى  تــقــود  انتقالية 
البناء  إعـــادة  مسيرة  ستستكمل  التي  الــجــديــدة  الــقــيــادة  انتخاب  يتم  ثــم  سياسي،  اســتــقــرار 
أو  االنتقالية   - السياسية  القيادة  وعلى  بالتوافق.  الدولة  رسمتها  التي  للمرتكزات  وفقًا 

المنتخبة - منذ اللحظة األولى في عملية إعادة بناء الدولة العمل على:

في  الرئيسية  الــخــطــوة  هــي  المرحلة  هـــذه  دعــمــه:  وكــســب  حولها  الشعب  ● جمع 

مرحلة عملية إعادة البناء، حيث إنَّ توافر الثقة هو الذي سيولد بالضرورة نجاحًا في عملية 
إعادة البناء برمتها. فجموع الشعب تثق بالقيادة السياسية التي تعبر عنها وترى فيها آمالها 
وطموحاتها، وتشعر بأن َهم القائد هو همهم وليس تصفية حساباته الخاصة، كما أنها تثق 
في رغبة القيادة وقدرتها على الخروج بالدولة من تلك المرحلة إلى بر األمان. ومن الناحية 
األخرى، فإن القيادة السياسية تثق بأن جموع الشعب تقف وراءها وتساندها، وتدعمها في 
كل نجاح، وتشد من أزرها في حال أي إخفاق. فدعم االستقرار الحقيقي يأتي من خالل 
نحو  على  والمنافع  والمناصب  القوى  تــوزع  سياسية  شبكة  بناء  في  الحاكمة  القيادة  دور 
يكسبها ثقة المواطنين. وبعبارة أخرى، فإن القيادة السياسية في مرحلة البناء يجب عليها 
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اكتساب القلوب والعقول)16(، وأن يمثل القائد النموذج المثالي لمجتمعه بقيمه ومبادئه، 
وأن يعمل على توحيد الجمهور نحو الهدف األسمى والغاية النهائية.

خطة  الــبــدايــة  فــي  تضع  أن  الــقــيــادة  على  األجـــل:  قصيرة  خطة  أو  بــرنــامــج  ● وضع 

وقابلة  بسيطة  أهدافًا  تكون  أن  على   - تقدير  بأقصى   - اثنين  أو  واحــدًا  هدفًا  فيها  تحدد 
للتنفيذ وذات تأثير ملموس. ونجاح القيادة في تنفيذ تلك الخطة سيعطيها دفعة قوية في 
على  قــادرة  القيادة  بأن  المواطنين  مع  الثقة  من  جسرًا  وستبني  الدولة،  بناء  في  خطواتها 
في  القيادة  تساند  سيجعلها  مما  المجتمع،  مشكالت  ومعالجة  لأهداف  الجدي  التنفيذ 
المجتمع سيساندها. وبعد  فإن  تنفيذها  في  القادمة، حتى وإن واجهت تحديات  خططها 
نجاح تلك الخطة، عليها وضع خطة ثانية بأهداف أكثر تأثيرًا وصعوبة ولكنها أيضًا قابلة 
األكبر  البرنامج  المواطنين حول  الثقة لدى  الثقة. وكذلك ستبني  المزيد من  لبناء  للتنفيذ 

للقيادة.

موقف  تتخذ  أن  السلطة  توليها  بمجرد  السياسية  القيادة  على  والتوفيق:  ● الحياد 

الحياد والتوفيق بين الجماعات المختلفة دون انحياز أو محاباة للجماعة التي جاءت بها 
إلى السلطة وتسوية ما قد ينشأ من خالفات، كما يجب عليها االبتعاد عن السياسة القائمة 
على أن »الدين أفيون الشعوب« - سواء لكسب الدعم أو في الحمالت االنتخابية - ذلك 
ناحية  المجتمع على أساس طائفي، ومن  الُفرقة داخل  تدعم  ناحية  السياسة من  تلك  أن 
أخرى فإنها إذا انقلبت عليه فإنه سيفقد حتى دعم الطائفة التي حاول كسب ودها أو حتى 
مجتمعي  حــوار  عقد  إلــى  الــدعــوة  السياسية  القيادة  على  يجب  هنا  ومــن  منها.  جــاء  التي 
يشمل كل أطياف الشعب ودعمه بشتى السبل للتوفيق بينهم، من دون استبعاد أي فصيل، 
توافق  ظل  في  الدولة  بناء  إعــادة  على  القائد  تساعد  مشتركة  أرضية  على  للوقوف  وذلك 
لحوار  منصٍت  مجرد  يكون  وأال  اآلراء،  لكل  جــيــدًا  يستمع  أن  وعليه  حــولــه،  مجتمعي 
تكون  ذلــك،  يحدث  لم  وإذا  والــداخــل.  للخارج  القائد  حكمة  مدى  إظهار  هدفه  شكلي 
بلبلة وعدم استقرار، مما يفقد  القيادة، وإحداث  النتيجة هي االستياء والسخط على أداء 

القائد شرعيته وثقة غالبية الشعب فيه.

أو  أنه سليم  الحاكم على  للنظام  الشعب  قبول  إلى  الشرعية  تشير  الشرعية:  ● بناء 

العمل.  على  قادرتين  غير  والقيادة  الدولة  تصبح  الشرعية،  من  أدنى  حد  فبدون  صحيح. 

Myerson, «Toward a Theory of Leadership and State Building».   )16(
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وفي سبيل تحقيق شرعيته، يصبح على القائد أن يتبع حزمة من اإلصالحات القائمة على 
ومقاومة  والمحاسبة،  الرقابة  من  نظام  وخلق  الــفــوارق،  وتقليل  والتضمين،  المشاركة، 
فالشرعية والثقة ستولدان االستقرار السياسي من  الفساد واالعتماد على االنتخابات)17(. 
سيقفون  الذين   - الشعب  أطياف  مختلف  من   - المؤيدين  من  عريضة  قاعدة  بناء  خالل 
من  الحاكم  النظام  سلب  تريد  التي  المعارضة  قوى  مواجهة  في  السياسية  القيادة  بجانب 
أو  إلى عدم االستقرار  الدولة مرة أخرى  البناء، بحيث ال تعود  إعادة  قواه وتهديد عملية 
وفي  السلطة،  إلى  الحاكم  وصول  كيفية  وليس  الشعب  مصدرها  فالشرعية  االنهيار)18(. 
مظاهرات  في  ذلك  وقد ظهر  قائدًا،  واألخيرة  للجماهير  تابعًا  القائد  يصير  معينة  حاالت 
9 - 10 حزيران/يونيو 1967 في مصر حيث كانت الجماهير - وليس عبد الناصر - هي 

القائد الذي اتخذ قرار رفض الهزيمة)19(.

2 - الحاجات اإلنسانية األساسية، األمن أوالً

الـــقـــدرة عــلــى حــمــايــة نفسها  ــدون  بــ الــوطــنــيــة  تــحــقــق ســيــادتــهــا  لــلــدولــة أن  يــمــكــن  ال 
ومواطنيها، وال وجود لتنمية أو إصالح أو نمو اقتصادي من دون أمن واستقرار داخلي. 
فالمجتمعات التي خرجت من الصراعات يوجد فيها نسب متدنية لأمن، ويصبح تحديًا 
القيادة أن تحّول ذلك الوضع غير اآلمن إلى وضع آمن. ويفرض ذلك على  أمام  رئيسيًا 
القيادة السياسية أن تتعامل مع مجموعة متفرقة من الجيش والشرطة والمليشيات. وعلى 
القيادة السياسية أن تتعامل مع ذلك الوضع بحذر؛ ألن تفكيك الوحدات المسلحة عادة 
وثقة  احــتــرام  السياسية  القيادة  يكسب  األمــن  توفير  إن  جديد.  من  القتال  إلــى  يعيدها  ما 
المجتمع من جانب، ويعيد لالقتصاد حركته وحيويته من جانب آخر. وفي المقابل، فإن 
التعامل الخاطئ مع تنظيم األمن والذي قد يجعل من قوات األمن عدوًا للحقوق المدنية 
قد  والمسلحة،  األمنية  الجماعات  متوجسة من  أو  نظرة شعبية غاضبة  في ظل  والفردية، 
األمن  توافر  أن عدم  ذلك  إلى  أضف  السياسية)20(.  بالقيادة  ويطيح  الحاكم  بالنظام  يودي 

 Derick W. Brinkerhoff, «Rebuilding Governance in Failed States and Post-Conflict Societies: )17(
 Core Concepts and Cross-Cutting Themes,» Public Administration and Development, vol. 25, nos. 3-14
(2005), pp. 6-7.
 Roger Myerson, «Rethinking the Fundamentals of State-building,» PRISM, vol. 2, no. 2 )18(
(2010), p. 92.
 Arnold S. Tannenbaum, «Leadership: Sociological Aspect,» in: International Encyclopedia of )19(
the Social Science (New York: [n. pb.], 1987), p. 89.
 Brinkerhoff, «Rebuilding Governance in Failed States and Post-Conflict Societies: Core )20(
Concepts and Cross-Cutting Themes,» pp. 6-7.
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حرب  يشبه  ما  إلى  المجتمع  فيتحول  بنفسه،  نفسه  حماية  إلى  يلجأ  يجعله  قد  للمواطن 
السياسية  القيادة  دعمت  ما  إذا  أهلية  حــرب  إلــى  تصل  قد  والتي  والعصابات،  الــشــوارع 
باقي  حساب  على  معين  فصيل  بجانب  وقوفها  عبر  المجتمع  داخــل  بالطائفية  الشعور 
»الــطــرف  منعًا الســتــمــرار مشكلة  األمـــن  بــنــاء  أهمية  تــأتــي  الــحــاالت  تلك  وفــي  األطــيــاف. 

المجهول« التي يتم إلصاقها بأي خطأ يظهر)21(.

ويرى الباحث أن األمن بمعناه الواسع ينقسم إلى ثالثة أشكال:

أ - األمن القومي

من األهمية بمكان أن تؤمن الدولة حدودها من أجل خلق استقرار داخلي يساعدها 
القدرات العسكرية والتسليح، وهو ما  التركيز على رفع  البناء بداًل من  التركيز على  على 

يستنفد كثيرًا من موارد الدولة. وتحقيق األمن القومي يتطلب من القيادة السياسية:

● التجهيز والتخطيط: يجب أن تقوم القيادة بقراءة البيئة المحيطة بالدولة لتحديد 

مراكز التهديد الخارجية، وجمع المعلومات الالزمة عنها، وذلك حتى تتمكن من تحديد 
خارجية  بتهديدات  البناء  إعــادة  عملية  أثناء  الدولة  تفاجأ  فال  المراكز،  تلك  تأمين  كيفية 
التهديد  ذلــك  مــواجــهــة  أجــل  مــن  عنها،  االنــحــراف  على  تجبرها  أو  العملية  تلك  تــعــوق 

الخارجي الذي يجابهها.

بريطاني،  عسكري  مؤرخ  وهو  كالويل،  للكولونيل  طبقًا  والرقابة:  ● المخابرات 

ثم  ومــن  المخابرات.  خــالل  من  الظالم  في  األكبر  دورهــا  تمارس  ما  عــادة  القوات  فــإن 
بهدف  البالد  وخــارج  داخــل  المختلفة  أجهزتها  استخدام  عليها  المسلحة  الــقــوات  فــإن 
الضرر  هــذا  بــأن  علمًا  بــالــدولــة.  اإلضـــرار  شأنها  مــن  يكون  للعدو  تحركات  أي  تحجيم 
واالقتصادية  االجتماعية  الجوانب  ليشمل  يمتد  بل  العسكرية،  الجوانب  على  يقتصر  ال 

وغيرها)22(.

● نزع السالح: المناطق الحدودية عادة ما ينتشر فيها السالح، خاصة حال وجود 

الحدودية  التهريب  عمليات  تزايد  إلى  يؤدي  ما  وهو  بالنزاعات،  مليء  إقليم  في  الدولة 

)21( فـــوكـــويـــامـــا، بــنــاء الـــدولـــة: الــنــظــام الــعــالــمــي ومــشــكــلــة الــحــكــم واإلدارة فــي الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، 
ص 3 - 10.

Dobbins [et al.], The Beginner’s Guide to Nation Building, pp. 20-21.   )22(
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للسالح. وهنا يجب العمل على نزع تلك األسلحة من سكان تلك المناطق، وذلك عن 
طريق المفاوضات أكثر من التدخل العنيف)23(.

قاطني  بين  تنشأ  الــتــي  الــصــراعــات  فــي  الفصل  ضـــرورة  الــنــزاعــات:  فــي  ● الفصل 

اإلصــالح  بــرامــج  خــالل  مــن  ثقتهم  كسب  على  والعمل  الخصوص،  وجــه  على  الــحــدود 
المختلفة وتقديم الخدمات.

ب - األمن الداخلي

تقابله تحديات عديدة مثل  قد  فإن إصالح منظومة األمن  الدول األكثر هشاشًة  في 
وعدم  القرارات،  فيه  تسير  منتظم  إدارة  خط  وجود  وعدم  نظامية،  أمن  قوات  وجود  عدم 
دفع الرواتب، واختفاء الوالء، وانتشار الرشوة، حتى تصبح قوات الشرطة أشبه ما تكون 
»احتكار  ومنها  السيادية  الــقــدرات  خلق  الــدولــة  بناء  عند  الــضــروري  فمن  بــالــمــرتــزقــة)24(. 
االستخدام المشروع للقوة المادية«)25(، ومما ال شك فيه أن الهدف ليس استخدام القوة 
المادية وإنما التركيز والتعبير عن القوة الجماعية دون الحاجة إلى ممارسة اإلكراه)26(. من 

ثم فإن توفير األمن الداخلي - أمن المواطن - يتطلب من القيادة السياسية القيام بــاآلتي:

● اإلصالح المؤسسي: بحسب طبيعة وحالة البوليس المحلي تقف استراتيجيات 

من  تبقى  ما  إصالح  في  قدمًا  المضي  إما  اإلداريــة،  منظومته  لبناء  خيارين  أمام  اإلصــالح 
قوات الشرطة، أو الشروع في بناء جهاز شرطة جديد بعد تفكيك الجهاز القديم. وعادة 
يكون  ال  قد  األحيان  بعض  في  ولكن  الثاني،  من  بكثير  أسهل  األول  االختيار  يكون  ما 
هناك أي فرصة لالختيار بين االثنين مثلما حدث في شرق تيمور والصومال وكوسوفو، 
األمن  جهاز  على  ويجب  جــديــد)27(.  جهاز  وبناء  القديم  الشرطة  جهاز  تفكيك  تم  حيث 
بحقوق  واالهتمام  السائدة  والعادات  القيم  االعتبار  في  األخذ  إصالحه  على  يقوم  ومن 

اإلنسان والقيم الدينية والمجتمعية.

)23( المصدر نفسه، ص 28 - 30.
)24( المصدر نفسه، ص 3 - 10.

Armin Von Bogdandy, Stefan Häußler and Felix Hanschmann, «State-Building, Nation- )25(
 Building, and Constitutional Politics in Post-Conflict Situations: Conceptual Clarifications and an
Appraisal of Different Paproaches,» Raphael Utz, pp 583, <http://www.mpil.de/shared/data/pdf/
pdfmpunyb/bogdandyua_9_579_613.pdf>.
 Margaret Canovan [et al.], «Three Paradoxes of Nationhood,» in: Michael Seymour, ed., The )26(
Fate of the Nation State (Ottawa: National Library of Canada Cataloguing Publications, 2004), pp 19-22.
Dobbins [et al.], The Beginner’s Guide to Nation Building, pp. 60-61.   )27(
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العمل على خلق منظمات مدنية  يتطلب ذلك  ● خلق وسائل للمحاسبة والرقابة: 

الطابع يكون لها صالحيات الرقابة على جهاز الشرطة لمنع التجاوزات في الممارسات 
من  كــاًل  المنظمات  تلك  تضم  أن  على  والمحاسبة.  الشفافية  إعــمــال  وتضمن  األمــنــيــة، 
تكون  أن  مالحظة  مع  المدني،  المجتمع  منظمات  من  وغيرها  اإلنسان  حقوق  منظمات 

األجهزة الرقابية خاضعة بدورها للسلطة السياسية)28(.

فإنه  الشرطة،  لجهاز  المؤسسي  اإلصــالح  عن  النظر  بغض  والتدريب:  ● التجنيد 

في بعض األحيان تتم االستعانة بقوات الشرطة التي كانت موجودة من قبل، وفي أحيان 
ألسباب  العمل  من  فصلها  تم  التي  تلك  محل  تحل  جديدة  بقوات  االستعانة  تتم  أخرى 
الفساد وغيرها. وفي كلتا الحالتين يلزم التدريب المكثف لتلك القوات في األكاديميات 
على  الــقــدرة  يكسبها  بشكل  الــنــفــس،  ضبط  وســبــل  اإلنــســان  وحــريــات  بحقوق  الــخــاصــة 

التعامل مع الجرائم المختلفة وتعقب المجرمين)29(.

الــكــثــيــر من  إلـــى  تــحــتــاج  الــمــحــلــيــة  الــشــرطــة  قــــوات  والـــمـــعـــدات:  الــتــحــتــيــة  ● البنية 

واالتصاالت،  المواصالت  وسائل  وحتى  واألسلحة  الرسمي  الزي  من  بدءًا  التجهيزات 
وال بد أيضًا من خلق فروع التحقيق الجنائي ومعامل التشريح والتحليل وفحص األدلة، 

وهو ما يندرج كله تحت بند البنية التحتية)30(.

مــرتــبــطــة  االســتــخــبــاراتــيــة  ــور  ــ األمـ أن  الــبــعــض  يــعــتــقــد  ــة:  ــابـ ــرقـ والـ ● المخابرات 

جمع  من  لها  البد  فالشرطة  كليًا،  صحيحًا  ليس  هذا  لكن  الجيش،  بقوات  باألساس 
الــجــريــمــة من  الــقــضــاء عــلــى  بــهــدف  الــبــؤر اإلجــرامــيــة  الــمــعــلــومــات االســتــخــبــاراتــيــة عــن 

جذورها)31(.

هي  األمــن  لقوات  األولــى  المسؤولية  إن  الــعــام:  األمــن  وتحقيق  القانون  ● تطبيق 

مناخ  توفير  بعد  مــا  فــتــرات  أن  إلــى  نــظــرًا  األمـــن  على  والــحــفــاظ  الــقــانــون  تطبيق  بالتأكيد 
االستقرار تشهد محاوالت متعددة للقضاء على ذلك االستقرار واستعادة الوضع السابق 

عليه من الحروب والصراعات.

 Joachim Spatz, «Die Referenten,» in: Andreas Feld and Thomas Gieslik, Hrsg., Deutschland )28(
 Aussen und sicherheitspolitik auf dem pruefstand: Zwischen militärischen Interventionen und ziviler
friedenspolitik (Berlin: Theodor Heuss Akademie, Friedrich Naumann Foundation, 2010).
Supporting State building in Situations of Conflict and Fragility: Policy Guidance, p. 70.   )29(
Dobbins [et al.], The Beginner’s Guide to Nation Building, pp. 59-60.   )30(

)31( المصدر نفسه، ص 56 - 57.
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األسلحة  تنتشر  ما  عادة  الثورات،  أو  النزاعات  بعد  ما  مراحل  في  السالح:  ● نزع 

على  والعمل  أماكنها  معرفة  على  العمل  يجب  لــذا  المجتمع،  داخــل  واســع  نطاق  على 
والقى  وكمبوديا  السلفادور  من  كل  في  البرنامج  ذلك  تطوير  تم  ولقد  وتفكيكها،  نزعها 

نجاحًا عظيمًا في استعادة األمن واالستقرار)32(.

ونظرًا إلى أن المليشيات عادة ما ال تذعن ألوامر نزع السالح، فإن األمر قد يتطلب 
لتسهيل  المحليين  السكان  مع  والتعاون  السياسية  والمفاوضات  المجهودات  من  المزيد 

مهمة قوات األمن في التوصل إلى حاملي السالح.

من  التعاون  يتطلب  قــوي  شرطة  جهاز  بناء  إن  والمواطن:  الشرطة  بين  ● العالقة 

من  مــنــاخ  وخــلــق  الــنــمــو،  وتــيــرة  تسريع  بــهــدف  الــجــهــاز  ذلــك  مــع  أنفسهم  المواطنين  قبل 
ثقة  على  أنفسهم  المواطنون  يكون  بحيث  الشرطة  جهاز  تقوية  مــن  بــد  ال  وهنا  األمـــن. 
كاملة بالجهاز ويشعرون باألمن. ومن ناحية أخرى، ال مناص من بناء نظام شرطة ونظام 

قضائي قويين يكون المواطن أمامهما مسؤواًل عن أي جريمة أو خطأ يرتكبه)33(.

ج - الحاجات اإلنسانية األساسية

آمـــن، وغـــذاء سليم، وعمل  مــن مسكن  اإلنــســان األســاســيــة  احــتــيــاجــات  بـــدون ســد 
للوقت  مضيعة  هــو  الديمقراطية  لبناء  جهد  أي  فــإن  جــيــدة؛  صحية  وخــدمــات  مــنــاســب، 
حياة  تضمن  التي  األساسية  اإلنــســان  حقوق  مــن  حــق  الــخــوف  مــن  فالتحرر  والـــمـــال)34(. 
توفير  عن  فيها  الحكومة  تعجز  التي  الحاالت  ففي  ذلــك،  على  عــالوة  العنف.  من  خالية 
تــلــك االحــتــيــاجــات، تــكــون هــي ذاتــهــا مـــصـــدرًا الـــعـــنـــف)35(. فــمــن دون الــحــد األدنــــى من 
التنمية، وتحقيق االستقرار ال يعني وقف الصراع المسلح  االستقرار لن يستثمر أحد في 
إنسانية ألفراد المجتمع. ومن أجل ذلك يجب على  فقط، ولكن أيضًا منع حدوث أزمة 

القيادة السياسية االهتمام بـــاآلتي:

)32( المصدر نفسه، ص 28 - 30.
David Beetham, The Legitimation of Power (New York: Macmillan, 1991), pp. 64-99.   )33(
 Dirk Salomons, «Security: An Absolute Prerequisite,» in: Junne Gerd and Willemijn Verkoren, )34(
 eds., Postconflict Development: Meeting New Challenges (London: Lynne Rienner Publisher, 2005),
p. 19.
 William Zartman, «Posing the Problem of the Failed States,» in: William Zartman, Collapsed )35(
 States: The Disintegration and Restoration of Legitimate (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers,
1995), pp. 1-14.
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بناء الطرق والجسور  التحتية األساسية، وإعادة  البنية  التحتية: يعتبر تشييد  ● البنية 

الخطوة  مــن  جـــزءًا  األســاســيــة  العامة  والــخــدمــات   - تدميرها  حــال  فــي   - والمستشفيات 
األولى التي تهدف إلى تأمين االحتياجات اإلنسانية األساسية)36(.

البنية  األســاســيــة  ركيزتها  وكــانــت  إال  قامت  دولــة  مــن  فما  التعليمية:  ● المؤسسة 

القيادة  به  تقوم  أن  يمكن  استثمار  أعظم  هو  البشرية  الــمــوارد  في  فاالستثمار  التعليمية. 
خلق  خالل  من  االستدامة  على  قــادرًا  قويًا  بناًء  الدولة  بناء  في  بحق  رغبت  إذا  السياسية 
أجيال على قدر كبير من العلم والوعي. فتلك المؤسسة هي التي ستقدم للدولة األجيال 

التي ستقود باقي مراحل إعادة البناء والتي ستضمن استمراريته)37(.

● االهتمام باألطراف واألقاليم: إن توافر األمن والخدمات والقدرة على اإلنتاج 

في المقاطعات والواليات والمدن والقرى هو الخطوة األولى لبناء دولة قوية. ونجد أن 
عزلها  ثم  ومن  انتخابية،  كدوائر  استخدامها  هو  الكيانات  تلك  الستخدام  العام  االتجاه 
الكامل  االستخدام  تحقيق  في  هامًا  دورًا  القيادة  تؤدي  وهنا  االنتخابية.  الحمالت  بعد 
االستخدام  من  بــداًل  واالجتماعي  االقتصادي  للتقدم  أدوات  باعتبارها  الكيانات  لتلك 
الدولة  أنحاء  عبر  الثقة  بناء  على  الخطوة  تلك  وتساعد  االنتخابات.  في  لها  الهامشي 
تأمين كل وحدات  ثم  القرار؛ ومن  الجميع في صنع  الحكومي وإشراك  الوجود  وتقوية 

الدولة)38(.

3 - بناء المؤسسات

فتوافر  الــدولــة.  بناء  إعــادة  في  الحاسمة  النقطة  هو  ذاتــيــًا  مكتفية  مؤسسات  بناء  إن 
مرحلة  من  الــخــروج  أجــل  من  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  إطـــارًا  يعني  المؤسسات 
الحكم،  لنظام  القانونية  األطر  تشكيل  على  المؤسسات  بناء  عملية  وتشتمل  الفشل)39(. 

وسلطات الدولة، والحكومات المحلية، وسيادة القانون، والسوق، والمجتمع المدني.

 Richard Caplan, International Governance of War-Torn Territories: Rule and Reconstruction )36(
(New York: Oxford University Press, 2005), p. 137.
 Shing Kaishiwan, «The Strategy of the Investment in the Human Resources in China,» paper )37(
 presented at: Lecture in June 13th 2012, During a Summer Course about: The Public Administration in
 the Local Governance, Institute of Political Development and Governance, Peking University, 5-25 June
2012.
 Robert Nef, «In Praise of Noncentralism: Ideas on Liberty 3,» Friedrich Naumann Foundation )38(
(Berlin) (2004), pp. 67-69.
Caplan, International Governance of War-Torn Territories: Rule and Reconstruction, pp. 43- )39(
60.
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فــال يمكن  الــبــنــاء،  إعــــادة  فــي عملية  الــدولــة  أهــمــيــة دور  هــنــا عــلــى  الــتــشــديــد  ويــجــب 
التغاضي عنها بحجة أن الدولة هي العدو األكبر للتنمية. وفي هذا السياق يقول هيريرو)40( 
في  الجديدة  الليبرالية  الفلسفة  انتشار  رغــم  أنــه  الــدولــي  المجتمع  لدهشة  المثير  من  إنــه 
الحرة،  العالمية  والتجارة  للتنمية  األكبر  العدو  للدولة بوصفها  الدولي ورؤيتها  االقتصاد 
إلغاء  الضعيفة من خالل  الدول  تساعد  التي  األساسية  الدعائم   - قوله  - على حد  وهما 
أن  إال  الالمركزية،  وبناء  التنمية  عمليات  تحجم  التي  البيروقراطية  من  والتخلص  القيود 

الدولة أصبحت أضعف وشهدت تزايد الفجوة بين األغنياء والفقراء.

تخطو  أن  إلــى  بحاجة  الــدولــة  تصبح  األســاســيــة،  البشرية  االحــتــيــاجــات  تلبية  فبعد 
بناء التراكمات القائمة على التشاور السياسي، أي  أوالً،  ثالث مراحل لبناء المؤسسات. 
الثانية  المرحلة  في  والوطني.  المحلي  المستوى  على  المجتمع  من  السياسية  المشاركة 
السياسي،  النظام  إطــار  بناء  أجــل  مــن  السياسية  الــمــشــاورات  مــن  مزيد  إلــى  الحاجة  تبرز 
الشعب  أطياف  مختلف  عن  المعبر  المستقل  والبرلمان  المستقل  والقضاء  الدستور  أي 
يبرز  المحلي  المجتمع  دور  فــإن  وأخــيــرًا،  االنتقالية.  الحكومة  محل  لتحل  والحكومة 
دور  المرحلة  هــذه  وتضم  ذاتــيــًا.  مكتفية  لجعلها  المؤسسات  استخدام  نحو  السعي  في 
وتدريب  الفساد،  مكافحة  وبــرامــج  الرشيد،  الحكم  وتعزيز  المدني  المجتمع  منظمات 
الــمــســتــدامــة، أن  الــتــنــمــيــة  الــمــهــم جــــدًا مــن أجـــل تحقيق  الــمــدنــيــة. ومـــن  الــخــدمــة  مــوظــفــي 
والمعرفي  والحضاري  الثقافي  وتراثه  ومطالبه،  المجتمع  عن  معبرة  المؤسسات  تكون 
سيولد  أخــرى  بلدان  من  نماذج  على  االعتماد  أن  ذلــك  الديمقراطية.  والقيم  المتراكم، 
مؤسسات غريبة ومضللة، وعادة ما تكون غير فعالة. وذلك كما تفيد تجربة دول النمور 
وعندما  الدولة.  على  الكلي  االعتماد  تتطلب  البناء  مرحلة  بأن  الدولة  بناء  في  اآلسيوية 
في  األطـــراف  على  أكثر  االعتماد  بإمكانه  يصبح  النضج،  مــن  حالة  إلــى  المجتمع  يصل 

مرحلة تالية من مراحل التنمية)41(.

ونظرًا إلى أن العديد من مؤسسات الدولة مرتبطة بشكل النظام السياسي نفسه الذي 
ستحدده القوى الوطنية بالتوافق، مثل السلطتين التنفيذية والتشريعية والعالقة بينهما. فإن 
)الالمركزية(  اإلداريـــة  والــوحــدات  القضاء  سيتناول  المؤسسات  بناء  إطــار  فــي  الباحث 

 Jose Luis Herrero, «Building State Institutions,» in: Gerd and Verkoren, eds., Postconflict )40(
Development: Meeting New Challenges, pp. 43-58.
)41( مريم وحيد مخيمر، »السلطة غير المركزية: تحوالت شكل السلطة في مراحل ما بعد الثورات العربية،« 

السياسة الدولية، ملحق العدد 189 )2012(، ص 13.
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طبيعة  إلى  عملها  في  تستند  وال  وهامة،  رئيسية  مؤسسات  باعتبارها  المدني،  والمجتمع 
النظام السياسي ذاته.

أ - القضاء

الخروج  عدم  وضمان  القانون،  احترام  ضمان  بها  المنوط  المؤسسة  القضاء  يعتبر 
مؤسساتها  بمختلف  الدولة  بين  متوازنة  عالقة  ضمان  وكذلك  الديمقراطية،  مسار  عن 
ضمن  بها  االهتمام  يجب  أساسية  ركيزة  يعد  القضاء  استقالل  فإن  ثم  ومن  والمواطنين. 

عملية إعادة البناء، ويجب هنا على القيادة السياسية التركيز على:

أن  إلــى  نــظــرًا  اإلطـــالق  على  الهين  بــاألمــر  ليس  وهــو  مستقل:  قضائي  نظام  ● بناء 

بالنظام  ومرتبطين  جانب،  من  الدعم  قليلي  يكونون  ما  عادة  القضاء  إدارة  على  القائمين 
النظام  بناء  إعـــادة  على  العمل  الــضــروري  مــن  يصبح  ثــم  ومــن  آخــر.  جانب  مــن  السياسي 

القضائي بشكل يضمن نزاهته، وعدم خضوعه ألهواء النظام السياسي.

أمــام اإلصــالح في  التي تمثل تحديًا كبيرًا  المهام  القضاة والمحامين: من  ● تدريب 

النظام القضائي والقانوني نظرًا إلى أن الشخص المؤهل للمنصب ال بد من أن تكون لديه 
خبرة معلوماتية عالية وقبول من المجتمع بشتى فئاته االجتماعية وطوائفه ومجموعاته اإلثنية، 

ألن مثل تلك الطوائف قد ال تلجأ إلى القضاء إذا ما رأت أنها لم تمثل التمثيل العادل)42(.

● التأسيس لثقافة سيادة القانون: البد من نشر ثقافة اللجوء إلى القانون واحترامه 

فكثيرًا  أخــرى.  ناحية  من  والسياسيين  الدولة  رجــاالت  وبين  ناحية،  من  المواطنين  لدى 
البالد  فــي  القانوني  الــوضــع  على  السيطرة  أجــل  مــن  مناصبهم  السياسة  رجــال  يستغل  مــا 
مكسب  لتحقيق  احترامه  وعــدم  القانون  فوق  السمو  إلى  القائد  يلجأ  قد  كما  لصالحهم، 
الممارسات،  تلك  عن  االبتعاد  السياسية  القيادة  على  ويجب  لجماعته.  أو  له  شخصي 
من  حالة  إلى  المجتمع  سيحول  والقانون  القضاء  هيبة  بكسر  الدولة  رأس  قيام  أن  ذلك 

الفوضى وفرض سياسة الغاب.

انتهاكات  تنطوي على  الصراعات  أن جميع  في  االنتقالية: ال شك  العدالة  ● دعم 

يستخدمها  التي  االقترابات  أحــد  هنا  تمثل  االنتقالية  والعدالة  اإلنــســان.  لحقوق  متعددة 
المجتمع للتعامل مع إرث الماضي من انتهاكات وتعديات مثل محاكم مجرمي الحرب، 

Dobbins [et al.], The Beginner’s Guide to Nation Building, pp. 83-85.   )42(
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لمثل  االنــتــبــاه  مــن  الــمــزيــد  إعــطــاء  ويــجــب  الــحــقــائــق...وغــيــرهــا.  لتقصي  لــجــان  وتشكيل 
تصفية  مبدأ  من  االنطالق  دون  من  مسارها،  عن  تحيد  ال  حتى  واللجان  المحاكم  تلك 

الحسابات أو االستجابة لكسب الرأي العام)43(.

ب - تمكين الوحدات اإلدارية )الالمركزية(

في بعض األحيان ال تستطيع الحكومة أن تصل إلى جميع المناطق، أو تقوم بجمع 
الحكومات  وجود  يصبح  الحالة  تلك  وفي  معينة،  مناطق  عن  خاطئ  بشكل  المعلومات 
يفضل  مــا  وعـــادة  المركزية.  الحكومة  لمساعدة  هامة  ضـــرورة   - الالمركزية   - المحلية 
األفراد الحكومات المحلية ألنها تمثلهم بشكل أفضل، وتدرك رغباتهم وحاجتهم أفضل 
من الحكومات المركزية)44(، وفي الكثير من األحيان تسهم الحكومات المحلية في عدم 
بناء  يكون  المنقسمة،  المجتمعات  في  أنــه  كما  أخــــرى)45(.  مــرة  القتال  خانة  إلــى  الــعــودة 
المؤسسات في حاجة دائمة إلى التوجه نحو البناء المؤسساتي المشترك. فمن الضروري 
الهوية  تلك  بدون  ألنه  المؤسسات،  لبناء  المشتركة  الهوية  من  نوع  للمجتمع  يتحقق  أن 
على  ويكون  االســتــدامــة)46(.  لها  تكتب  لن  المؤسسات  فــإن  للديمقراطية  الــوالء  وبــدون 
صنع  عملية  في  أدوارًا  منحهم  على  وتحرص  المحليين،  الــقــادة  على  تعتمد  أن  القيادة 
إلى  هنا  اإلشــارة  وتجدر  الشعبية)47(.  قاعدتهم  من  لالستفادة  البعيد  المدى  على  القرار 
شكل  أساس  على  يتحدد  بالمركز  وعالقتها  المحلية  اإلداريــة  الوحدات  تنظيم  طبيعة  أن 
الدولة ذاتها، سواء أكانت دولة بسيطة أو مركبة، فدرالية أو كونفدرالية، ولكن في جميع 

الحاالت يكون من الضروري تخويلها مهام تلبية رغبات إقليمها.

ج - المجتمع المدني

من المؤكد أن الدولة في مرحلة إعادة البناء ال تكون قادرة على تلبية كل احتياجات 
أن  وخاصة  الفراغ،  ذلك  لملء  المدني  المجتمع  دور  تدعيم  عليها  ثم  ومن  المواطنين، 
الوصول  المرحلة  تلك  في  المركزية  الحكومة  على  يصعب  التي   - اإلداريـــة  الــوحــدات 

)43( المصدر نفسه، ص 86 - 90.
الفلسطينية  المؤسسة  فلسطين:   - الله  )رام  الفلسطينية  والحالة  واالنتخابات  الديمقراطية  نصار،  )44( وليم 

لدراسة الديمقراطية )مواطن(، 2006(، ص 167 - 174.
Nef, «In Praise of Noncentralism: Ideas on Liberty 3,» pp. 46-54.   )45(
Marina Ottaway, «Nation-Building,» Foreign Policy, vol. 4 (2002), pp. 16-24.   )46(
Myerson, «Rethinking the Fundamentals of State-building,» p. 94.  )47(
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على  هنا  مــن  الــخــدمــات.  تلك  توفير  على  قـــادرة  مجتمعية  منظمات  فيها  توجد   - إليها 
القيادة السياسية:

والـــذي  الــمــدنــي،  الــمــجــتــمــع  خــاللــه  مــن  سيعمل  الــــذي  الــقــانــونــي  اإلطــــار  ● توفير 

ال يمكنه أداء وظائفه بشكل مناسب بدونه)48(.
القانون  حكم  يتضمن  وهــذا  المجتمع،  في  المشاركة  ثقافة  غــرس  على  ● العمل 

وقدرة الدولة على خلق درجة من التماسك.
القواعد  مــن  مجموعة  يتضمن  أن  على  المنظمات  تلك  النــدمــاج  إطـــار  ● توفير 

بما  الجميع؛  من  مقبولة  تكون  أن  ويجب  المدني،  المجتمع  لعمل  المنظمة  والقوانين 
يضمن بناء الثقة المتبادلة)49(.

لمنع  الــدولــة  مــراقــبــة  على  تساعدها  الــمــدنــي  المجتمع  لمنظمات  حــريــة  ● إعطاء 

العقلية البيروقراطية من الوصول إلى نوع من التسلطية التي تولد القسوة والعنف)50(، مع 
ضمان عدم تجميد عملها أو حلها أو تعقب ناشطيها)51(.

الحريات  يضمن  دستوري  أســاس  على  والتظاهر  والتنظيم  الــرأي  حرية  ● تشريع 

المدنية وترسيخ مفهوم المواطنة بما فيها من حقوق وواجبات.
عدم  أجــل  مــن  المدني  المجتمع  ومنظمات  الــدولــة  بين  العالقة  تنظيم  ● ضرورة 

توفير  مع  والــمــوارد،  المال  إهــدار  في  يتسبب  قد  والــذي  بينهما،  ما  في  األنشطة  تداخل 
مجموعة من الصالحيات لتلك المنظمات - تحت رقابة الدولة - من أجل تيسير قيامها 

بهذا الدور.

4 - التنمية االقتصادية المستدامة
إن تأمين مصادر اقتصادية هو ربما أهم جزء في إعادة بناء الدولة. فكل نتيجة تتحقق 
أن  المستدامة. واالقتصاد ال يمكن  للتنمية  المادي  تعني األساس  القطاع االقتصادي  في 
الدولة  تجابه  أن  يمكن  التي  الهزات  من  السوق  تحمي  ديمقراطية  مؤسسات  دون  يعمل 

 George Schopflin, «Civil Society, Ethnicity and the State: A Threefold Relationship,» School )48(
of Slavonic & East European Studies, <http://www.ucl.ac.uk/ssees>, retrieved at 5/5/2013.
)49( شاكر عبد الكريم فاضل، »المجتمع المدني والدولة: تمايز المجال وتكامل األدوار،« الفتح، العدد 27 
<http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17300>. )تشرين الثاني/نوفمبر 2008(، 
Schopflin, Ibid.   )50(
)51( علي الدين هالل ونيفين مسعد، النظم السياسية العربية: قضايا االستمرار والتغيير، ط 2 )بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية، 2002(، ص 183.
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خالل مراحل إعادة البناء، كما أنها أيضًا حماية للدولة من إخفاقات السوق. ويجب على 
القيادة السياسية استيعاب أن الدول التي تمر بمرحلة إعادة بناء عادة ما تكون غير ناضجة 
عدم  إلى  نظرًا  الليبرالية؛  االقتصادية  واإلصالحات  االقتصادي  لالنفتاح  الكفاية  فيه  بما 
واالنفتاح  العولمة  تبعات  مجابهة  على  قــادر  قــوي  قانوني  وإطــار  مؤسسية  قاعدة  وجــود 

االقتصادي. ومن ثم فإن مسيرة التنمية االقتصادية تحتاج من القيادة السياسية إلى:

● توفير الموارد المالية: عندما تخطو الحكومات التي خرجت من مراحل الصراع 

وتدشين  الرواتب،  لدفع  األمــوال  من  الكثير  إلى  تحتاج  فإنها  االستقرار،  إلى  والحروب 
عملية التحسين واإلصالح للخدمات والبنية التحتية. فعلى القيادة السياسية عندما ترغب 
وزيادة  األسعار  رفع  وهما  األيسرين،  الخيارين  عن  االبتعاد  لالقتصاد  األموال  توفير  في 
الضرائب - غير المحسوبة - على األفراد، فهذا يعتبر بمثابة تدمير ذاتي للدولة)52(. ذلك 
أن الخيارين كفيالن بتوليد حالة من االحتقان وعدم الثقة واالحتكار واالستغالل وهروب 
االستثمارات المحلية واألجنبية وظهور السوق السوداء وزيادة الفجوة الطبقية، وبالتالي 
ارتفاع معدالت الفقر والجريمة، باإلضافة إلى االرتفاع التلقائي في األسعار نظرًا أن كل 
- إلى حدوث تضخم  - في نهاية المطاف  سلعة أو خدمة تعتمد على غيرها، مما يؤدي 
بقدر   - المانحين  مجتمع  عــن  االبتعاد  السياسية  القيادة  على  يجب  كما  االقــتــصــاد.  فــي 
أن  الــبــنــاء)53(، وخاصة  إعــادة  الــخــروج اآلمــن من عملية  - كــون ذلــك ال يضمن  اإلمــكــان 
النامية، وإنما تحركهم  الدول  بناء  الدوليين غير جادين بخصوص إعادة  المانحين  غالبية 
االقتصاد  يقوم  أن  يجب  بينما  الدول،  تلك  تبعية  تكريس  إلى  الرامية  السياسية  أجنداتهم 
على التجارة الداخلية واالستهالك واالدخار واالستثمار الداخلي في المقام األول، وبما 
من  األولــى  المراحل  في  المالية  ووزارة  المركزي  البنك  ويعزز  للعملة  االستقرار  يحقق 

عملية إعادة بناء الدولة اقتصاديًا)54(.

أما المعونات والقروض األجنبية وإن كانت وسيلة لتوفير األموال من أجل إشباع 
السياسية  المشروطية  عن  النظر  وبغض  النيات  حسن  بافتراض   - المجتمع  احتياجات 
مــن دون  مــالــي  مــدخــول  مــجــرد  اقــتــصــادي ألنــهــا  نــمــو  تعني أي  فــإنــهــا ال   - واالقــتــصــاديــة 
االقتصاد  يحرك  لم  إذا   - البعيد  المدى  على  أنها  كما  المالي.  الضخ  هذا  تقابل  إنتاجية 

 Bodo Herzog, «Haushaltslocher und Steuerentlastungen - Was ist zu tun?,» Friedrich )52(
Naumann Stiftung (Position Liberal, COMDOK – Berlin) (2011), pp. 25-34.
 Tony Killick, «Politics, Evidence and the New Aid Agenda,» Development Policy Review, vol. )53(
22, no. 1 (2004), pp. 5-29.
Dobbins [et al.], The Beginner’s Guide to Nation Building, p. 163.   )54(
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أنها  إلى  إضافة  المحلية،  العملة  في سعر صرف  بالغًا  - سوف تحدث ضعفًا  ذاتيًا  نفسه 
نعرفه عن  ما  إن  إيللي  فان  يقول  النمو. حيث  استدامة  يشل  مرتفع  إلى تضخم  تؤدي  قد 
مشجع  غير  نجاحه  واحــتــمــاالت  الــخــارج  مــن  الــمــؤســســات  على  الطلب  توليد  أســالــيــب 
لتحقيق  الــخــارجــي  بــاالشــتــراط  كــامــل  جيل  خــبــرة  فبعد  اإلحــبــاط.  إلــى  ويــدعــو  بمجمله، 
اإلصالح االقتصادي، يبدو بوضوح أنه نادرًا ما يحقق النتائج المرجوة منه بغياب الطلب 

المحلي من قبل النخب الوطنية إلجرائه)55(.

الخارجي،  االشــتــراط  لفشل  أسباب  عــدة  هناك  أن  إلــى  إيسترلي)56(  ويليام  ويشير 
المانحة  الــــدول  تــدعــي  حــيــث  الــمــانــحــيــن،  مجتمع  يضعها  الــتــي  الــحــوافــز  بــنــيــة  بينها  مــن 
من  اإلفــالت  على  الفقيرة  الــدول  مساعدة  في  ترغب  أنها  الدولية  المالية  والمؤسسات 
تنفيذ  فــي  فــشــاًل  وأكــثــرهــا  أداًء  الـــدول  أســـوأ  تــكــون  األحــيــان  معظم  فــي  لكن  الفقر،  قبضة 
األحسن  الــدول  يكافئ  االشــتــراط  أن  يعني  مما  واالقتصادية،  المؤسساتية  اإلصــالحــات 
حااًل والتي نجحت في عملية اإلصالح، في حين أن تطبيقه على الدول سيئة األداء يحرم 
أكثر الدول فقرًا من المساعدات أو التمويل. على الصعيد النظري، يمكن الدفاع عن هذا 
في  المانحة  الــدول  أن  غير   - فوكوياما  تعبير  حد  على   - القاسي«)57(  »الحب  من  النوع 
الواقع ال تحب التخلي عن النفوذ والسلطة اللذين يوفرهما اعتماد الدول عليها وتبعيتها 

لها.

جميع  تعبئة  السياسية  القيادة  على  يجب  الدولة:  مــوارد  لعوائد  األفضل  ● اإلدارة 

يــزيــد مــن كــفــاءتــهــا وفــاعــلــيــتــهــا)58(.  لــهــا وهـــو مــا  ــوارد المجتمع مــع االســتــغــالل األمــثــل  مــ
احتياجات  يلبي  لما  وفقًا  الــمــوارد  تلك  عوائد  إنفاق  أولــويــات  تحديد  عليها  يجب  كما 

المواطنين. فمن المهم زيادة العوائد، ولكن األهم حسن إنفاق تلك العوائد.

● مواجهة االقتصاد غير المشروع والتهديدات االقتصادية: استراتيجية العمل هنا 

المنتجات  على  للرقابة  ميكانيزمات  وخلق  القانون  وتطبيق  األمنية  المالحقات  تتضمن 
والموارد.

 Nicolas Van De Ealle, African Economics and the Politics of Permanent Crisis, 1979-1999 )55(
(London: Cambridge University Press, 2001), pp. 23-29.
 William R. Easterly, The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and )56(
Misadventures in the Tropics (Cambridge, MA: MIT Press, 2001), pp. 37-42.

)57( فوكوياما، بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم واإلدارة في القرن الحادي والعشرين، ص 20.
 ،)1997 الحديثة،  المطبوعات  مؤسسة  )القاهرة:  والقيادة  الجماعة  سيكولوجية  مملكة،  كامل  )58( لويس 

ص 60.
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التي  الــــدول  فــي  الــفــســاد:  ومــقــاومــة  المحاسبة  لــنــظــام  والــتــأســيــس  الـــقـــدرات  ● بناء 

مليء  واإلداري  االقتصادي  النظام  أن  نجد  االنهيار،  حالة  أو  الصراع  من  لتوها  خرجت 
والمحسوبية  والــرشــوة  الــخــبــرات  ونــقــص  الفساد  مثل  والــعــيــوب  التشوهات  مــن  بالكثير 
أولئك  محل  جدد  موظفين  إحالل  على  العمل  الجديدة  الحكومة  على  ويجب  وغيرها. 
محاربة  على  والعمل   - والـــوالء  المحسوبية  على  ال  الــكــفــاءة  على  اعــتــمــادًا   - الــقــدامــى 
العمل، وتوقيع  الرقابية ووضع خطط  إنشاء األجهزة  الجوانب من خالل  الفساد من كل 

أقصى العقوبات على من يخالف القانون)59(.

● التعاون على المستوى العالمي: بهدف تقليل فرص عمليات التهريب وعمليات 

غسيل األموال، وإمكانية مالحقة المنتجات أو الموارد أو األفراد الذين يتم تهريبهم.

● تشجيع االستثمار: يجب على القيادة السياسية توفير حس عام لدى المستثمرين 

أرباحهم. وعلى  استعادة  القدرة على  في  والثقة  باألمن واالستقرار  المحليين واألجانب 
المدى الطويل، يجب أن يكون الهدف خلق إطار إداري وقانوني لدعم الملكية وآليات 
أن  الــمــالحــظ  ومــن  الــتــكــنــولــوجــي)60(.  المستوى  ــادة  ــ وزي البطالة  وتقليص  الــعــقــود  تنفيذ 
األثر  ذلــك  له  يكون  ال  قد  المتوسط  أو  القصير  المدى  على  القانوني  بــاإلطــار  االهتمام 
المهم على العملية االقتصادية، وهنا تبرز أهمية العمليات التي تقوم بها القيادة السياسية 

مع المستثمرين المحليين واألجانب، وتهدف إلى إعادة الثقة إلى السوق المحلي)61(.

المختلفة  التنمية  تجارب  تضع  التحتية:  والبنية  الريف  لتنمية  األولــويــة  ● إعطاء 

التنمية،  عملية  في  األهــم  الخطوة  هي  الريفية  المناطق  تنمية  أن  مفادها:  أساسية  قاعدة 
ألن من شأنها إنقاذ العدد األكبر من السكان من براثن الفقر والجهل، والحد من الهجرة 
الصحة  مــن  للريف  التحتية  بالبنية  االهــتــمــام  خــالل  مــن  ذلــك  تحقيق  ويمكن  الــداخــلــيــة. 
التي يواجهها الفالح في  والتعليم والخدمات وغيرها، ومن ناحية أخرى تذليل العقبات 

زراعة أو بيع المحاصيل المختلفة.

في  المؤهلين  تستوعب  وظائف  خلق  على  العمل  من  ال بد  عمل:  فرص  ● خلق 

على  العمل  خالل  من  ذلك  تحقيق  ويمكن  والشباب.  والنساء  الرجال  من  العمل  سوق 

Dobbins [et al.], The Beginner’s Guide to Nation Building, pp. 172-178.   )59(
 Chau Gaiachang, «The Policies of Attracting Investments to China,» Lecture in June 7th )60(
 2012, Lecture in June 13th 2012, During a Summer Course about: The Public Administration in the Local
Governance, Institute of Political Development and Governance, Peking University, 5-25 June 2012.
Supporting State building in Situations of Conflict and Fragility: Policy Guidance, pp. 71-72. )61(
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وتوفير  ولوجستيًا،  ماديًا  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  دعم  أهمها:  مستويات  عدة 
البرامج التدريبية الالزمة لكل المؤهلين لسوق العمل.

المتطلبات  أحد  يعتبر  العامة  المالية  إلدارة  نظام  وجود  إن  العامة:  المالية  ● إدارة 

األساسية لبناء الدولة، والتي يقع على عاتق القيادة السياسية خلقها والتحكم فيها. وعادة 
ما يتوقف نطاق الثقة بين المواطن والقيادة السياسية على أسلوب إدارة القيادة السياسية 
والــخــاصــة  بــالــمــواطــن  مــبــاشــر  الــمــرتــبــطــة بشكل  الــنــاحــيــة  مــن  ســـواء  االقــتــصــادي،  للملف 
واتجاهات  االقتصادي  بالنظام  المتعلقة  الناحية  من  أو  والضرائب،  واألجــور  باألسعار 
للدولة)62(.  العامة  المالية  على   - منه  كبير  جزء  في   - يتوقف  ذلك  وكل  والتنمية،  البناء 
ومن ناحية أخرى، فإن ثقة المواطن بالقيادة السياسية ترتبط بأسلوب الحكومة في إدارة 
بالوظائف  وداعميها  مؤيديها  محاباة  إلــى  تميل  الحكومة  كانت  إذا  ومــا  العامة،  المالية 
للدولة وأوجه  العامة  المالية  إدارة  بأن وجود شفافية في  القول  يمكن  دون غيرهم. وهنا 

اإلنفاق يعتبر أمرًا ضروريًا)63(.

5 - التحول الديمقراطي

عملية  أنها  كما  لحظية،  عملية  وليست  األمــد،  طويلة  عملية  الديمقراطي  التحول 
ذاتها  القيادة  تتحّلى  أن  ويجب  الدولة.  بناء  إعــادة  خطوات  كل  مع  بالتوازي  تسير  خطية 
تبنى  أن  يجب  كما  ديمقراطيين)64(.  دون  من  ديمقراطية  تصور  يمكن  فال  بالديمقراطية، 
المدني على  المجتمع  السياسية واالقتصادية واالجتماعية وحتى مؤسسات  المؤسسات 
- يجب أن  - كما أشرنا آنفًا  أساس ديمقراطي، وشبكة العالقات بين عناصر بناء الدولة 

تكون قائمة على روابط ديمقراطية، وإال انهارت عملية بناء الدولة برمتها.

االحتياجات  تلبية  دون  من  الديمقراطية  مبادئ  بتطبيق  الــدولــة  بناء  عملية  بــدء  إن 
الصمود،  على  قــادر  اقتصاد  وبناء  المؤسسات  وبناء  األمــن  وتوفير  للمواطنين  األساسية 

 Lee Youngon, «Reforming the Financial and Banking Systems in China,» Lecture in June 7th )62(
 2012, Lecture in June 13th 2012, During a Summer Course about: The Public Administration in the Local
Governance, Institute of Political Development and Governance, Peking University, 5-25 June 2012.
 Brinkerhoff, «Rebuilding Governance in Failed States and Post-Conflict Societies: Core )63(
Concepts and Cross-Cutting Themes,» p. 99.
َمت إلى: ندوة إشكاليات تعثر  )64( أسامة الغزالي حرب، »مشكالت التحول الديمقراطي في مصر،« ورقة ُقدِّ
التحول الديمقراطي في الوطن العربي، الذي أقامها مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية بالقاهرة، بين 
 Samuel Huntington, The Third Wave (New York: University of Oklahoma Press,2/29 و1996/3/3، و
1991), p. 45.

 EBSCOhost - printed on 6/14/2020 4:19 AM via EMIRATES CENTER FOR STRATEGIC STUDIES AND RESEARCH. All use subject to 
https://www.ebsco.com/terms-of-use 



173

البناء،  إعــادة  عملية  بدء  قبل  عليه  كانت  مما  بأكثر  فشلها  فرص  تــزداد  دولــة  يخلق  سوف 
مبادئ  إن  إذ  الخارج؛  من  المدفوعة  الديمقراطي  التحول  برامج  فشل  يفسر  ذلك  ولعل 
إشباع  يتم  لــم  إذا  الــمــواطــنــون  يتفهمها  أو  بها  يشعر  لــن  اإلنــســان  وحــقــوق  الديمقراطية 
على  تساعد  ديمقراطية  أســس  على  قائمة  مؤسسات  تتوفر  ولــم  المعيشية  احتياجاتهم 
يكون  البناء  طــور  في  التي  أو  انقسامات  أو  صــراعــات  تعاني  التي  الــدول  ففي  تحقيقها. 
األساسية  احتياجاته  عن  المواطن  ويبحث  برمتها،  البناء  لعملية  تهديد  عنصر  فيها  األمن 
من أمن ومأكل ومسكن... قبل أن يفكر في الحريات وحقوق اإلنسان وحقوقه السياسية 
في  المواطنين  اختيار  في  جليًا  يظهر  ما  وهو  وغيرها،  السياسية...  والمشاركة  والمدنية 
تلك المرحلة لمن يخاطب احتياجاته، وليس من يحدثه عن الديمقراطية. وتتطلب عملية 

التحول الديمقراطي أن يتم العمل على:

أ - صياغة الدستور

ــادة الــبــنــاء  ــ ــم الــتــي تــحــدد كـــل شـــيء فـــي الـــدولـــة وتـــقـــود عــمــلــيــة إعـ إنــهــا الـــورقـــة األهــ
القواعد  يحدد  الــذي  األعلى  القانون  هو  فالدستور  بعد.  ما  في  واالستدامة  واالستقرار 
العامة  الــســلــطــات  الــحــكــومــة، ويــنــظــم  الــحــكــم، وشــكــل  الـــدولـــة، ونــظــام  األســاســيــة لشكل 
والواجبات  سلطة،  كل  وحــدود  بينها  والعالقات  واالختصاص  التكوين  حيث  من  فيها 
والحقوق األساسية لأفراد والجماعات. وتلتزم بالدستور كل القوانين األدنى مرتبة في 
صياغته  فإن  البناء  إعــادة  عملية  في  الدستور  أهمية  إلى  ونظرًا  ثم  ومن  التشريعي؛  الهرم 
ومن  واالجــتــمــاعــيــة.  والسياسية  الفكرية  الــتــيــارات  مختلف  مــن  الــجــهــود  تضافر  تستلزم 
فئات  كل  من  تشكيلها  يتم  التي  التأسيسية  الجمعية/اللجنة  الدستور  صياغة  وسائل  أبرز 

المجتمع بال إقصاء، وهي عملية تحتاج إلى:

تلك  تشكيل  حول  مجتمعي  حوار  قيام  ضمان  بداية  يجب  المجتمعي:  ● الحوار 

كل  بين   - المتساوي  التمثيل  أي   - توافقي  أساس  على  ستقوم  هل  التأسيسية.  الجمعية 
األطياف والتيارات، أو على أساس األغلبية أو على أساس التمثيل النسبي وفقًا لنسبة كل 

فصيل إلى إجمالي عدد السكان)65(.

إلى  اللجنة  تنقسم  أن  يفضل  الحالتين،  مــن  أي  فــي  التأسيسية:  اللجنة  ● تشكيل 

فريقين: اللجنة االستشارية، وهي اللجنة التي تتشكل من ممثلين عن األطياف والتيارات 

Dobbins [et al.], The Beginner’s Guide to Nation Building, pp. 198-199.   )65(
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نفسه  الفصيل  داخــل  مــن  باالنتخاب  فيها  العضوية  تكون  أن  ويفضل  المجتمع،  داخــل 
ال بالتعيين، مع وضع معايير تضمن كفاءة األعضاء. ومن الممكن أن تنقسم تلك اللجنة 
الثانية فهي لجنة الصياغة، وال بد من  اللجنة  أما  نفسها إلى لجان فرعية وفقًا للموضوع. 
أن تضم فقهاء دستوريين وقانونيين توكل إليهم مهمة صياغة ما تقدمه اللجنة االستشارية 
أن  لضمان  اللجنتين  بين  المستمر  الــتــواصــل  أهمية  تأكيد  ضـــرورة  مــع  مــقــتــرحــات.  مــن 

الصياغة تمثل المقترح على وجه الدقة.

على  عرضها  يجب  للدستور،  األولية  المسودة  إعداد  بعد  التشريعية:  ● المراجعة 

أو  جديدة  مواد  أّي  واقتراح  الشعب،  ممثلي  قبل  من  مراجعتها  أجل  من  الشعب  مجلس 
تعديل أيٍّ من المواد المشمولة في المسودة.

المحكمة  على  المسودة  تعرض  أن  يجب  كما  الدستورية:  القانونية  ● المراجعة 

الدستورية أو الهيئة القضائية المعنية بمراجعة القوانين من أجل التأكد من سالمة المسودة 
من الناحية القانونية.

● االستفتاء الشعبي: المرحلة األخيرة التي سيحدد فيها الشعب مدى مالءمة تلك 

المسودة لتطلعاته وطموحاته. فإما تمريره أو إرجاعه مرة أخرى إلى لجنة إعداد الدستور 
من أجل إعادة النظر فيه.

ب - نزاهة االنتخابات

انتخابي  نظام  الحديث عن  يمكن  العالم، وال  االنتخابية على مستوى  النظم  تتعدد 
وشفافية  نزاهة  هو  نفسه  االنتخابي  النظام  من  األهــم  ولكن  بــه،  االسترشاد  يمكن  أمثل 
االنتخابات. فهي العملية التي يحكم من خاللها المواطنون - من الناحية النظرية - على 
بعض  الـــدول  تتبع  مــا  وغــالــبــًا  التمثيلية.  المجالس  فــي  وممثليهم  الحاكم  النظام  شرعية 
بداية  المرتبط  القضائي  اإلشـــراف  وأهمها:  االنتخابات  نــزاهــة  تضمن  التي  اإلجــــراءات 
بضمان استقالل القضاء، والرقابة من قبل المجتمع المدني المحلي والرقابة الدولية من 
قبل المنظمات ذات الخبرة في مراقبة االنتخابات على المستوى الدولي دون مضايقات 
من الحكومة، إضافة إلى بعض األمور الشكلية مثل المراجعة الدورية للقوائم االنتخابية 
والصناديق الشفافة والحبر السري والورق المسلسل... وغيرها. وتجدر اإلشارة إلى أنه 
ترتبط باألساس بمستوى  أنها  العملية االنتخابية، ذلك  ال مجال للحديث عن كيفية سير 
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التعليم في الدولة المعنية، ومدى الوعي السياسي، وإمكانات الدولة المادية وتضاريسها 
الجغرافية، وغيرها من العوامل التي ستحكم تلك العملية.

ج - حرية اإلعالم

من  يدور حوله  ما  نحو  المجتمع  نظرة  تكوين  في  متزايد  بشكل  اإلعالم  دور  يبرز 
الثورة التكنولوجية الحديثة. وبناء على ذلك، أصبح اإلعالم قوة  أحداث، خصوصًا مع 
اإليمان  أو  لأولى  خضوعها  لضمان  والمواطنون  السلطة  تتنازعها  للمجتمع  محركة 
القيادة  مــن  يحتاج  اإلعـــالم  فــإن  ثــم  ومــن  المعلومة.  على  الحصول  فــي  الــمــواطــن  بحق 

السياسية إلى ما يلي:

اإلعالم،  وسائل  توفير  على  تعمل  أن  الدولة  على  يجب  اإلعــالم:  وسائل  ● تعدد 

الوسائل  تنوع تلك  المرئية والمسموعة والمقروءة واإللكترونية، وأن تعمل على ضمان 
ما بين حكومية وحزبية ومستقلة؛ وذلك لضمان تنوع مصادر المعلومة، وأيضًا لبناء الثقة 
لدى المواطنين بأن اإلعالم ليس موجهًا، وأن له الحق في التعرف إلى كل وجهات النظر 
التي  واألدلــة  المصداقية   - الخاصة  نظره  وجهة  من   - فيها  يرى  التي  النظر  وجهة  وتبني 

تدعم ما فيها من معلومات.

الموارد والتسهيالت  الدولة لوسائل اإلعالم  الموارد: يجب أن توفر  ● تخصيص 

الممكنة للقيام بعملها كسلطة رقابية على مؤسسات الدولة، وكذلك ضمان حق اإلعالم 
المعلومات  بدوره في جمع  للقيام  أنها ضرورية  يرى  التي  التجهيزات  االعتماد على  في 
الضرائب  يدفع  الــذي  للشعب  مملوكا  يظل  أن  يجب  فاإلعالم  الجمهور.  إلى  وإيصالها 
الدولة  من  ضغوط  دون  من  دورهــا  تمارس  أن  يجب  والتي  اإلعالمية،  المؤسسة  لدعم 
عبر التهديد بقطع الموارد والتسهيالت لتلك الوسائل حتى تعود إلى رشدها مرة أخرى.

القيادة  قبل  من  اإلعالم  لوسائل  الدائم  فالتكذيب  اإلعالم:  مع  ● شراكة ال صراع 

أن  ذلك  ذاتها،  اإلعالم  وسائل  من  أكثر  مصداقيتها  نفسها  القيادة  يفقد  ما  عادة  السياسية 
القيادة مع  المعلومة. فاألْولى أن تتعامل  التأكد من  يتيح قدرة أكبر على  تعددها وتنوعها 

اإلعالم على أنه شريك ووسيلة للحوار مع المجتمع؛ ال مجرد بوق أو كاشف أسرار.

حد  عند  يقف  ال  بــاإلعــالم  االهــتــمــام  االجتماعية:  والمسؤولية  اإلعـــالم  ● حرية 

تداول  وحرية  المشروعية  ضمان  يقتضي  وإنما  والجهود،  الموارد  من  المزيد  تخصيص 
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بــد من  فــال  الــمــجــتــمــعــيــة)66(.  بالمسؤولية  ذاتــهــا  اإلعــــالم  الــمــعــلــومــات واضــطــالع وســائــل 
اإلعالميين  عمل  لتسهيل  المعلومات  تــداول  لحرية  قانون  إصــدار  ضــرورة  على  التشديد 
في تقديم الحقيقة، خاصة أن توافر المعلومات يقضي على انتشار الشائعات واألكاذيب، 
بالمسؤولة  واستشعارها  الحقيقي  دورهــا  ممارسة  على  اإلعالمية  المؤسسات  ويساعد 
يعاد  مجتمعات  فــي  خــاصــة   - والــشــائــعــات  الــكــاذبــة  األخــبــار  نــشــر  أن  ذلـــك  تــقــدمــه،  فيما 
اإلعالميين  على  التضييق  إلى  ذلك  يؤدي  قد  كما  حقيقية،  كارثة  إلى  يؤدي   - البناء  فيها 
وحبسهم بتهمة اإلضرار بالمجتمع، في حين يكون الغرض الحقيقي هو إسكات اإلعالم 

وإخضاعه لمزيد من السيطرة الحكومية.

6 - الحاجة إلى االستدامة
في حال قيام القيادة السياسية بالعمل على تحقيق كل ما سبق؛ من دون العمل على 
أمرًا  يعد  الصفر  نقطة  إلى  العودة  فإن  المستويات،  إنجازه على كل  ضمان استدامة ما تم 
حتميًا، كما أن العمل على تثبيت دعائم الديمقراطية - والتي يجب أن تسير بالتوازي مع 
تضمن  ولكي  االستدامة.  ضمان  أجل  من  حتمية  ضرورة  يعتبر   - السابقة  المراحل  كافة 

القيادة السياسية أن ما تم إنجازه سيستمر في التنامي، فعليها التركيز على:

أ - التماسك المجتمعي

ال يمكن الوصول إلى التنمية المستدامة أو الديمقراطية المستدامة من دون تماسك 
معضلة  هنا  وتظهر  الممزق.  المجتمع  هــو  التنمية  استدامة  نحو  عقبة  فأكبر  المجتمع. 
توفر  فاعلة  لحكومة  األسبقية  تكون  أن  معنى  وعلى  أســبــق(،  أيهما  والبيضة  )الدجاجة 
النظام المستدام واالستقرار وبما يحقق تماسك المجتمع، أم أن تكون األسبقية للوحدة 
الوطنية ومن ثم تجرى انتخابات ناجحة وتتألف حكومة فاعلة)67(. ويرى الباحث أن األمر 
والقانون  الدستور  دور  إلى  إضافة  والمواطنين،  السياسية  القيادة  بين  الثقة  بناء  إلى  يعود 
األمية  محو  أن  كما  الــدولــة.  مستوى  على  وطنية  وحــدة  وتشكيل  دعــم  في  والمؤسسات 
على  والحفاظ  وتقوية  المدني،  المجتمع  دول  وتفعيل  االقتصادية،  والتنمية  والتعليم، 
الطبقة الوسطى، جميعها أمور من شأنها الحفاظ على تلك الوحدة. وهذا األمر يتطلب، 

لــلــدراســات  الــدولــي  الــمــركــز  )الــقــاهــرة:  مفاهيم  سلسلة  الحكومية،  اإلدارة  فــي  االبــتــكــار  عـــوض،  )66( رشــــا 
المستقبلية واالستراتيجية، 2008(، ص 36.

 Seth G. Jones and Wilson Jeremy, Establishing Law and Order after Conflict (Boston, MA: )67(
RAND Publication, 2005), <http://www.rand.org/publications/MR/MG-374.pdf>.
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من  إنــه  حيث  المجتمع،  أطــيــاف  كــل  عــن  والمعبر  المحايد  بــدور  الــقــيــادة  تقوم  أن  أوالً، 
الوطنية،  المجتمع  الخاصة حول هوية  تفرض رؤيتها  أن  السياسية  القيادة  الخطورة على 
وإن  حتى  وسياساته،  للقائد  الشعب  أطياف  مختلف  من  والــرفــض  الــصــدام  حــدث  وإال 
كانت سياسات تنموية، وثانيًا، ضرورة البحث عن هوية وطنية مشتركة تتوحد حولها كل 
- من دون المساس بخصوصية كل هوية سواء  - أو ما يعرف بالمواطنة  فئات المجتمع 
أكانت عرقية أم دينية أم ثقافية)68(. تلك الهوية الوطنية قد تنطلق من األرض التاريخية، أو 
القومية، وتنمية االعتقاد في ضرورة صيانة االستقالل والوحدة  الهوية  أو  العامة،  الثقافة 
المعضلة  تلك  لحل  ليغفارت)70(  أرنــد  اقتراح  عن  يختلف  وهــذا  المشتركة)69(.  والهوية 

التي أسماها »الفيتو المتبادل« في إطار تطبيق الديمقراطية التوافقية)71(.

ب - ضمان االستدامة والتأثير على المدى الطويل

يجب أن يتم وضع كل الركائز وبناء جميع المؤسسات وتنفيذ مختلف المشروعات 
المنفعة  الطويل ال على أساس  المدى  والتأثير على  البداية على أساس االستمرارية  منذ 
مهما   - سليمة  أسس  على  البداية  من  يتم  أن  يجب  والقوانين  الدستور  فوضع  اللحظية. 
ما  غالبًا  الــذي  الحالي  الواقع  مع  تتناسب  ومعايير  أســس  على  ال   - وقــت  من  استغرقت 
الخروج  حــاالت  في  فمثاًل  العقالنية.  من  أكثر  المشاعر  إلــى  تستند  بلحظة  متأثرًا  يكون 
الحقبة  بتلك  يتعلق  ما  كل  اجتثاث  في  عارمة  الرغبة  تكون  الــثــورات  أو  الصراعات  من 
بإيجابياته قبل سلبياته، بما قد يولد سلبيات مقصودة لمجرد مخالفة الماضي، ومن أبرز 
واستغرقت  تضامن(  )ثورة  الشيوعية  ضد  ثورة  فيها  قامت  التي  بولندا  ذلك  على  األمثلة 
عملية كتابة الدستور ثماني سنوات، وهي اآلن من أكثر الدول ديمقراطية في العالم)72(. 
حــتــى ال تضطر  ذاتــــه،  الــمــبــدأ  إلـــى  تستند  أن  يــجــب  والــمــشــروعــات  الــمــؤســســات  كــذلــك 

 Michael Ignatief, «State Failure and Nation-Building,» in: J. L. Holzgrefe and Robert )68(
Keohane, eds., Humanitarian Intervention (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2003), p. 300.

 Anthony Smith, «Culture, Community and Territory: The Politics of Ethnicity and  )69(
Nationalism,» International Affairs, vol. 72, no. 3 (1996), p. 447.
 Arend Lijphart: «Consociational Democracy,» World Politics, vol. 21, no. 2 (January 1969), )70(
 pp. 207-225, and «The Wave of Power-Sharing Democracy,» in: Andrew Reynolds, ed., The Architecture
of Democracy (New York: Oxford University Press, 2002), pp. 37-54.
)71( ُيقَصد بالفيتو المتبادل، أن يكون لكّل طائفة في المجتمع حّق الفيتو في قبول أو رفض أّي قرار ترغب 
قادرة  المجتمعية  األطياف  نخب  أن  ليغفارت  يعتقد  حيث  الحقيقية.  السلطة  تقاسم  آخر  بمعنى  اتخاذه،  في  الدولة 

على تخفيف التوتر بين وداخل المجموعات من خالل مثل هذا الفيتو.
)72( للمزيد حول حركة تضامن البولندية وكيف أعاد البولنديون بناء دولتهم، يمكن الرجوع إلى: أحمد سيد 
كلية  منشورة،  غير  ماجستير  )رسالة  المصرية،«  كفاية  حركة  السياسي:  واإلصــالح  االجتماعية  »الحركات  =حسين، 
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الحكومات المتعاقبة إلى البدء من جديد وإعادة تشكيل المؤسسات ألن ذلك يصب في 
شخصنة السلطة ال مؤسساتية السلطة.

ج - خلق بيئة مساعدة للنمو االقتصادي

بــنــاء مــنــاخ مــن االســتــقــرار واألمـــن  الــمــضــي قــدمــًا فــي  الــقــيــادة السياسية  يــجــب عــلــى 
ومن  التضخم،  وقــف  يصبح  الــصــدد  هــذا  وفــي  وتبعاته.  التضخم  عــن  بعيدًا  االقــتــصــادي 
يمكن  ال  ذاته،  الوقت  وفي  التنمية.  لعملية  الالزمة  األدوات  أهم  تقليله،  على  العمل  ثم 
المدفوعات،  ميزان  في  تــوازن  لديها  يكن  لم  إذا  التنمية  عملية  في  قدمًا  المضي  للدولة 
من  مزيد  تحقيق  على  تساعدها  نقدية  وفــرة  للحكومة  يضمن  التوازن  ذلك  مثل  فتحقيق 
واســتــيــراد  العلمي  الــبــحــث  تشجيع  يــجــب  كــمــا  الــعــمــل...  فـــرص  وخــلــق  والتشييد  الــبــنــاء 
التكنولوجيا المتقدمة، وهي العوامل التي من شأنها أن تضع الدولة على خريطة االقتصاد 

العالمي باعتبارها إحدى المناطق الجاذبة لالستثمارات)73(.

تسير  أن  يجب  وإنما  التتابع،  بها  يقصد  ال  الخطوات  تلك  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
جنبًا إلى جنب طوال عملية إعادة البناء، مع التشديد على أن الخطوات الخاصة ببناء الثقة 
بمكان  األهمية  من  هي  أشكاله،  بكل  باألمن  والخاصة  والشعب،  السياسية  القيادة  بين 
البناء  عجلة  سيحرك  الــذي  الرئيسي  الترس  كونها  مبكرًا  بها  البدء  يتم  أن  يجب  بحيث 
دامت  ما  مستمرة  إنها  بل  منها،  الغرض  تحقيق  بمجرد  تنتهي  أنها  يعني  ال  وهذا  برمتها، 
اآلخــر.  على  يعتمد  منها  كــاًل  ألن  بالتوازي  تسير  أن  فيجب  الخطوات  باقي  أمــا  الــدولــة، 
والضعف،  القوة  ونقاط  األولــويــات،  تحديد  في  السياسية  القيادة  أهمية  هنا  تبرز  ولكن 
التعجيل بإحداها مقابل السير بخطوات أقل  واالحتياجات اآلنية للمواطنين... من أجل 
تسارعًا في غيرها؛ بما يضمن االستقرار وعدم التخبط وتحقيق أكبر قدر من اإلنجازات 

على كل المستويات، وتلبية احتياجات المواطنين بما يرفع مستوى الرضاء الشعبي.

أن  يــجــب  الــدولــة  بــنــاء  وعملية  السياسية  الــقــيــادة  بــيــن  الــعــالقــة  إن  الــخــالصــة،  وفـــي 
تــكــون عــلــى أســـاس الــمــرحــلــة الــتــي تــمــر بــهــا تــلــك الــعــمــلــيــة؛ حــيــث يضطلع الــقــائــد خــالل 
يصبح  حتى  الوليد،  الكيان  لذلك  والحماية  األمــن  بتوفير  الــدولــة  لبناء  األولــى  المرحلة 

االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2008(، ص 85 - 97، وياروسواف برزيزينسكي، بولندا: كيف بنينا 
دولة ديمقراطية )بولندا: وزارة الشئون الخارجية، 2012(.

Dobbins [et al.], The Beginner’s Guide to Nation Building, pp. 228-231.   )73(

=
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الديمقراطية والمؤسساتية والالمركزية  قيم  إشاعة وغرس  الثانية على  المرحلة  في  قادرًا 
والمتحضر، ويكون  المعاصر  العالم  دول  تميز  التي  القيم  من  القانون... وغيرها  وحكم 
من  الــدولــة  تخرج  إن  ومــا  ومحوريًا.  رئيسيًا  دورًا  النمو  بداية  مرحلة  خــالل  القيادة  دور 
فشيئًا،  شيئًا  قبضتها  سحب  فــي  تــبــدأ  أن  السياسية  الــقــيــادة  على  يجب  الضعف،  مرحلة 
الدولة  أن  ذلك  الوقت،  مــرور  مع  صعودًا  تتدرج  االستقاللية  من  قــدرًا  الدولة  إعطاء  مع 
- قائمة على قيم ومؤسسات قادرة على أن تساعدها على  - في تلك المرحلة  أصبحت 
قبل  من  المباشرة  غير  الرقابة  بعض  مع  كنفه،  في  تعيش  الذي  الدولي  المجتمع  مواجهة 
إلى  الدولة  وصول  وبمجرد  الدولة.  من  مقصود  غير  خروج  أي  لتقويم  السياسية  القيادة 
فيها من مؤسسات سياسية  بناؤه  تم  ما  االعتماد على  قادرة على  النضوج، تصبح  مرحلة 
قدمًا  السير  على  قــادرًا  االقتصاد  ويصير  بنفسها،  نفسها  تنمية  في  واجتماعية  واقتصادية 
نحو تحقيق معدالت نمو مستقرة، وعندئذ يقتصر دور القيادة السياسية على دعم الدولة 

فيما إذا واجهت أزمة طاحنة لم تستطع التصدي لها، كاألزمة المالية العالمية مثاًل.
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بوتين وإعادة بناء روسيا االتحادية
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لفصل الخاـمس
ا

تطور دور القيادة السياسية في الدولة الروسية

بالعديد من حاالت الصعود والهبوط في أركان تلك األمة  الروسي  التاريخ  يحفل 
التي تغّير بنيانها وتسميتها وتسمية حكامها على مّر تاريخها. وبقراءة تاريخ تلك الدولة، 
نالحظ أن القيادة السياسية أدت الدور المحوري في التاريخ الروسي، وحاالت الصعود 
عاشتها  التي  السريعة  المتالحقة  التطورات  من  الرغم  فعلى  بها.  حاقت  الــذي  والهبوط 
الدولة الروسية، إال أنها على مر تاريخها لم تكن دولة مؤسسات، وإنما كانت دائمًا دولة 
وأدى  الميالد،  قبل  ما  عصور  إلى  يرجع  روسيا)1(  تاريخ  أن  من  الرغم  وعلى  أشخاص. 
السياسية في  القيادة  يبدأ من تطور دور  القادة فيها دورًا مهمًا، إال أن الحديث هنا سوف 

الدولة الروسية من مؤسس روسيا القيصرية إيفان الرهيب.

أوالً: روسيا القيصرية )1547 - 1721(

1 - إيفان الرابع )إيفان الرهيب(
حكمت موسكو  والتي   ،1480 عام  من موسكو  المغولية  الذهبية  القبيلة  طرد  بعد 
حوالى قرنين ونصف القرن، على يد إيفان الثالث، تم توحيد اإلمارات الروسية في دولة 

Древняя Русь, Большая актуаль )1( للمزيد حول تاريخ روسيا ما قبل القيصرية، يمكن الرجوع إلى: 
 ная политическая энциклопедия (Москва: Эксмо, 2009), c. 81-84; Glenn E. Curtis, ed., Russia: A
 Country Study (Washington, DC: Federal Research Division of the Library of Congress, 1996), and
 Robert Drews, Early Riders: The Beginnings of Mounted Warfare in Asia and Europe (New York:
Routledge, 2004).
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واحدة، وبرز الحاكم الروسي كحاكم قوي ومسيطر. وفي عام 1547 أصبح إيفان الرابع 
وقد  »قيصر«،  بلقب  يتّوج  موسكو  على  حاكم  أول  الرهيب«  »إيفان  بلقب  اشتهر  الــذي 
إيفان  كــان  روسيا.  كل  على  كامالً  طغيانًاً  طاغية  القيصر  سلطة  يجعل  أن  إيفان  استطاع 
قاسيًا كثير الشكوك، كما قتل بعض زعماء الكنيسة الذين عارضوه، بل ذهب إلى أبعد من 

ذلك حين قتل أكبر أبنائه في إحدى ساعات غضبه)2(.

قوانين  بإصدار  قام  حيث  روسيا،  أصلح  الذي  الدولة  كرجل  إليه  ينظر  ذلك،  ومع 
وتقدمت  الدين،  رجــال  نفوذ  من  وحــّد  روسية،  إقطاعية  تمثيلية  هيئة  أول  وأنشأ  جديدة، 
تدهور  بسبب  االضطراب  عصر  بدأ  وقد  الريفية)3(.  المناطق  في  المحلية  الذاتية  اإلدارة 

سلطات القيصر وانهيارها بعد موت إيفان عام 1584 )4(.

2 - بوريس غودونوف

شقيق  وأصــبــح  ضعيفًا،  قــيــصــرًا  إليــفــان،  الــثــانــي  االبـــن  وهــو  األول)5(،  فــيــودور  كــان 
فــي عــام 1598 من  فــيــودور  لــروســيــا. مــات  الفعلي  الــحــاكــم  بــوريــس غــودونــوف  زوجــتــه 
وعــّم  األهلية  الــحــروب  وفــاتــه  بعد  فاندلعت  الــعــرش،  على  وريــثــًا  وراءه  يخلف  أن  دون 
الزسكي  فانتخب  المشاكل/المصاعب«)6(.  »وقــت  باسم  المعروف  األجنبي  التدخل 
في  للبالد  قيصرًا  ليكون  غودونوف  بوريس   - السلطات  محدود  برلمان  وهو   - سوبور 
ظّل تلك األوضاع. فأصلح هذا اإلدارة الداخلية، وحّد من فساد القضاء، وأولى الطبقات 
للفقراء،  العمل  فــرص  بتهيئة  الــعــامــة  األشــغــال  وكــّلــف  ورعــايــة،  عطفًا  والــوســطــى  الــدنــيــا 
العامة،  عن  دفاعه  منه  كرهوا  الذين  النبالء  أن  إال  والتزاماتهم.  األرقــاء  أعباء  من  وخفف 
السجن  بعضهم  بوريس  فــأودع  خلعه،  على  وتــآمــروا  العرش  اعتالء  في  حقه  في  نازعوا 
ونفى آخرين. ولما كان يعيش آنذاك في جو من الشك والفزع، فإنه بّث العيون واألرصاد 
وانهارت  والنساء،  الــرجــال  وأعــدم  أمالكهم،  وصــادر  فيهم،  المشتبه  وأبعد  وهــنــاك،  هنا 

 В. Б. Кобрин, ИВАН ГРОЗНЫЙ (Москва: Изд. Московский انــظــر:  المعلومات،  مــن  )2( لــمــزيــد 
рабочий, 1989).
 Serge A. Zenkovsky, «The Russian Church Schism: Its Background and Repercussions,» )3(
Russian Review (Wiley Publisher), vol. 16, no. 4 (1957), pp. 37-58.
Кобрин, Ibid., с 106.   )4(
)5( آخر أفراد عائلة روريك مؤسس روسيا )إمارة روسيا( عام 862م، وهي األسرة التي حكمت روسيا نحو 

سبعة قرون.
«Time of Troubles,» Encyclopædia Britannica, <http://www.britannica.com/EBchecked/ )6(
topic/606795/Time-of-Troubles>.
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تأييد ومساندة من  بغير   )1604  - الفترة )1600  في  العجاف  السنوات  وتركته  شعبيته، 
األهالي الذين كانوا يتضورون جوعًا.

أوتربييف،  غريغوري  هو  الحقيقي  اسمه  بأن  ُيعتقد  رجل  ظهر  1603م،  عام  وفي 
يمت،  لم  دميتري  بــأن  وادعــى  الــرابــع)7(،  إيفان  ابــن  دميتري  أنــه  أعلن  سابق،  كاهن  وهــو 
ــرارًا لــخــوفــه مــن إلــقــاء الــقــبــض عــلــيــه. وفـــي عـــام 1604 غــزا  ــ وإنــمــا هـــرب إلـــى لــيــتــوانــيــا فـ
كبير من  الغزاة عدد  إلى  البولنديين. وانضم  الجنود  المزعوم روسيا ومعه بعض  دميتري 
لبداية عصر  الغزو كان معلمًا  الذين كانوا غير راضين عن حكم غودونوف. هذا  الروس 

االضطرابات في روسيا حتى عام 1613 )8(.

3 - ميخائيل رومانوف

من  زمــرة  تآمرت  أسابيع،  ببضعة   1605 عام  العرش  المزعوم  دميتري  اعتالء  بعد 
وبداًل  زعماءها،  واعتقل  المؤامرة  دميتري  كشف  خلعه.  على  شويسكي  بزعامة  النبالء 
من إعدامهم منحهم الحق في أن يحاكموا أمام الجمعية الوطنية، ولما أصدرت حكمها 
العودة،  لهم  أبــاح  أشهر  خمسة  وبعد  النفي،  إلى  الحكم  دميتري  خفف  باإلعدام  عليهم 
شويسكي  اقتحم   1606 أيار/مايو   17 وفي  جديد)9(.  من  المؤامرات  تدبير  إلى  وعــادوا 
وأتباعه الكرملين، وعندها أصبح األمير فاسيلي شويسكي/فاسيلي الرابع قيصر روسيا، 
هذه  انتهكت  ما  وغالبًا  الدوما،  موافقة  دون  من  أمالكًا  يصادر  وال  أحــدًا  يعدم  أال  وعهد 
الحكومة  تطوير  تاريخية على طريق  - خطوة  أية حال  - على  الضمانات، ولكنها كانت 
اكتسحت  عام 1612  في  البولنديون موسكو، ولكن  احتل  عام 1610  في روسيا. وفي 
ممثلين  من  تتألف  وطنية  جمعية  وأسسوا  البولنديين،  وطــردوا  روسيا  الفالحين  ثــورات 
من المدن الخمسين وبعض الفالحين، وانتخب ميخائيل رومانوف على العرش في 21 

شباط/فبراير 1613 )10(.

)7( أنجب إيفان الرهيب من زوجته السابعة واألخيرة ابنًا آخر هو دميتري الذي كان في الثالثة من عمره عند 
الشمال من  إلى  مياًل  ُبعد نحو 120  أوغليبش على  الطفل وأمــه لإلقامة في  الدوما  وفــاة والــده، وقد أرســل مجلس 

موسكو. وفي عام 1591 قضى دميتري نحبه بطريقة مجهولة.
Борис Федорович Годунов, «Биографическая Энциклопедия,» <http://www.biografija.ru/ )8(
biography/boris-fedorovich-godunov.htm>.
ثورة  قيام  قــرون وحتى  لثالثة  التي حكمت روسيا  أســرة »رومــانــوف«، وهــي األســرة  المؤامرة  )9( شـــارك في 

1917 وسقوط اإلمبراطورية وقيام االتحاد السوفياتي.
Михаил Романов, «Династия Романовых,» <http://romanov-dinasty.narod.ru/mixail.htm>. )10(
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4 - ألكسي رومانوف

كــان يطغى  الــقــيــاصــرة،  ألــكــســي رومــانــوف عــرش  فــيــه  اعــتــلــى  الـــذي  الــوقــت  وفــي 
هذه  إلى  سرت  العصرية  المؤثرات  بعض  أن  غير  الوسيط،  العصر  طابع  روسيا  علي 
وأقبل  الــغــرب،  مــع  أكثر  اتــصــاالت  بولندا  مــع  الــحــروب  اقتضت  فقد  الوسيطة.  البيئة 
إلى  األجــانــب  الفنيون  ودعــا  ــا،  أوروبـ مــن  مــتــزايــدة  أعـــداد  فــي  والــتــجــار  الدبلوماسيون 
مستوطنة  نمت   1650 عام  وفي  السالح.  وصنع  الصناعة،  وتنظيم  المناجم،  تطوير 
فــي أحـــد أحــيــاء مــوســكــو، وجــلــب األلـــمـــان والــبــولــنــديــون األدب  لــلــمــهــاجــريــن  كــامــلــة 
لتعّلم  بمدّرسين  الروسية  األســر  وزّودوا  المستوطنة،  هذه  إلى  الغربيين  والموسيقى 
في  خّلفت  الــمــمــارســات  تلك  أن  إال  مــوســكــو)11(.  فــي  مــســرح  ببناء  وســمــح  الالتينية، 
الكنيسة  فــي  واالنــقــســامــات  الــخــالفــات  أشـــد  عــشــر  الــســابــع  الــقــرن  مــن  الــثــانــي  الــنــصــف 

الروسية)12(.

5 - صوفيا ألكسيفنا

العرش،  فيودور  ورث  أبنائه)13(.  بين  عنيف  لصراع   1676 عام  ألكسي  موت  مّهد 
بــطــرســًا عــرش  يــوّلــوا  أن  الــــروس(  )الــنــبــالء  الــبــويــار  عـــام 1682. وأراد  فــي  مـــات  ولــكــنــه 
يكرهن  ُكــنَّ  ألبيه  بطرس  أخــوات  ولكن  إيفان.  عجز  من  رأوه  لما  أمه  بوصاية  القيصرية 
تتزعمهن  موسكو،  حامية  جــنــود  فحّرضن  حكمها،  تحت  ُيهملن  أن  ويخشين  ناتاليا، 
على  البويار  وأكرهوا   .)14( إيفان  تنصيب  على  ويصّروا  الكرملين  يغزوا  أن  على  صوفيا، 

قبول إيفان قيصرًا، يشاركه بطرس تابعًا له، وصوفيا وصية عليه.

Алексей Романов, «Династия Романовых,» <http://romanov-dinasty.narod.ru/alex.htm>.   )11(
وانقسمت  الطقوس بعض اإلصــالحــات،  - على  بطريرك موسكو   - نيكون  أدخــل  الخالف حين  )12( وقـــع 
المخالفون  أمــا  اإلصــالحــات،  قبلت  وقــد  ألكسيس،  يؤيدها  التي  الرسمية  الكنيسة  حزبين،  إلــى  الروسية  الكنيسة 
على  زعيمهم  ُأحـــرق  وقــد  منشّقة.  هيئة  إلــى  تــطــوروا  فقد  )ســتــاروفــيــرتــســي(،  المؤمنين  قــدامــى  أو  )راسكولنيكي( 
الخازوق. وَقَتَل كثيرون من قدامى المؤمنين أنفسهم مؤثرين الموت على دفع الضرائب لحكومة في نظرهم عدوة 

للمسيح.
»فــيــودور«، وآخر  يدعى  ولــدًا علياًل  ميلوسالفسكي  ماريا  األولــى  ألكسي رومــانــوف من زوجته  )13( أنــجــب 
أعرج نصف أعمى ونصف معتوه يدعى »إيفان«، وست بنات كانت أشدهن طموحًا صوفيا ألكسيفنا. كما أنجب من 

زوجته الثانية ناتاليا نارويشكينا ولده األشهر بطرس.
من  مــرأى  على  وقتلوه  بطرس،  قبضة  من  فانتزعوه  ينسحبوا،  أن  الجند  ناتاليا،  حاضن  ماتفيف،  )14( نــاَشــَد 
الصبي ذي العشرة األعوام، وقتلوا أخته ناتاليا ونفرًا من أنصارها. ولعل هذه الفظائع أسهمت في إصابة بطرس بتلك 

التشنجات التي نغصت حياته، وأعطته دروسًا ال تنسى في العنف والوحشية.
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مساكنهن،  فــي  النساء  عــزل  استنكرت  حيث  بــكــفــاءة،  الــبــالد  صوفيا  حكمت  وقــد 
واختارت  الغربية،  واألفــكــار  اإلصــالح  إلــى  تميل  وكانت  الــرجــال،  اجتماعات  ورأســت 
ألغي  عــهــده  وفــي  غوليتسين،  فاسيلي  األمــيــر  وهــو  لــهــا،  عشيقًا  وربــمــا  لــوزرائــهــا،  رئــيــســًا 
أحياء، وألغيت عقوبة اإلعدام  القتلة  الحكومة عن دفن  الدين، وكّفت  االسترقاق بسبب 
قيادة  في  فشله  بها  أودى  اإلصــالح  في  جهوده  أن  غير  التحريض.  بعبارات  التفّوه  على 
الجيش في حربين ضد األتراك، فأعطى الجنود الروس بطرسًا اإلشارة للقبض على زمام 
السلطة. وقد أجبرت صوفيا من قبل مؤيدي بطرس على إنهاء حكمها في عام 1689 )15(.

ثانيًا: اإلمبراطورية الروسية )1721 - 1917(

1 - بطرس األكبر
في  رئيسيًا  دورًا  وأدى  روســيــا،  فــي  الوحيد  الشخص  بمنطق  األول  بــطــرس  حكم 
أكبر  التي وثقت عالقتها معها، فأصبحت روسيا  الدول األوروبية  نظام  إلى  تحويل بالده 
دولة في العالم في عهده، أي ثالث مرات حجم أوروبا القارية)16(. كما تأثر كثيرًا بما كانت 
ن من قوة روسيا  تحمله أفكار التجارة العالمية والحكومات. ولكونه حاكمًا قويًا، فقد حسَّ
بطرسبرغ(  بطرس )سانت  مدينة  الروسية، وفي عام 1703 أسس  البحرية  الحربية وعّزز 
على بحر البلطيق، ونقل العاصمة إلى هناك في عام 1712. وفي عام 1721 خلع بطرس 
األكبر على نفسه لقب إمبراطور إلى جانب لقبه الرسمي كقيصر احتفااًل بغزواته وفتوحاته 

العديدة، معلنًا قيام اإلمبراطورية الروسية رسميًا في أواخر عام 1721 )17(.

اإلدارة  فــي  الغربية  الــنــمــاذج  أحـــدث  على  بــطــرس  اعتمد  حكومته  تنظيم  وإلعــــادة 
النبالء(  )مجلس  القديم  البويار  دومــا  محل  حــّل  حيث  والمجتمع،  واإلنــتــاج  والصناعة 
مجلس شيوخ، كما تم تقسيم الريف إلى مقاطعات ومناطق جديدة، وتضاعفت عائدات 
الهيكل  فــي  األرثــوذكــســيــة  الكنيسة  دمــج  وتــم  حكمه،  مــدار  على  مــرات  ثــالث  الضرائب 
المقدس(  )المجمع  جماعية  بهيئة  عنها  واستعاض  البطريركية  وألغى  للدولة،  اإلداري 

Царевна Софья, «Династия Романовых,» <http://romanov-dinasty.narod.ru/sofi.htm>.   )15(
)16( أصبحت روسيا أكبر إمبراطورية في العالم، حيث إن حدودها امتّدت من بولندا في أوروبا إلى آالسكا 

في أمريكا الشمالية.
جميع  أن  الرغم  وعلى   .1721 سنة  الـــروس«  كل  »إمبراطور  إلــى  »قيصر«  من  لقبه  األكبر  بطرس  )17( غــّيــر 
الحّكام الالحقين أبقوا على هذا اللقب، إال أن حاكم روسيا بقي ُيعرف باسم »القيصر« في جميع أنحاء العالم حتى 

سقوط اإلمبراطورية خالل ثورة شباط/فبراير سنة 1917.
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المحلي،  الذاتي  الحكم  تبّقى من  ما  أزال كل  ذاته،  الوقت  بقيادة مسؤول حكومي. وفي 
توفي بطرس األكبر عام  للدراسة)18(.  الجامعات األوروبية  إلى  الطالب  بإرسال  قام  كما 
القيصر هو  أن هذا  المؤرخون على  تاركًا وراءه خالفًا حول من سيعقبه. ويتفق   ،1725

من أرسى أسس الدولة الحديثة في روسيا، وأنه أعظم من حكمها على مر التاريخ)19(.

2 - آنا إيفانفنا

الــعــرش، إال أنــهــا توفيت  ــاة بــطــرس األكــبــر اســتــولــت كــاثــريــن األولــــى عــلــى  بــعــد وفـ
حفيد  الــثــانــي(،  )بــطــرس  أليكسيفيتش  بــطــرس  اعتلى  وفــاتــهــا  وبــعــد  ســنــوات.  ثــالث  بعد 
)عام  عامين  بعد  توفي  ًحيث  طوياًل،  حكمه  يدم  لم  ولكنه  روسيا،  عرش  األكبر،  بطرس 
عشر  حكمها  واستمر  العرش،   - الخامس  إيفان  ابنة   - إيفانفنا  آنا  واعتلت   ،)20()1730
كثيرة  قيود  فرض  أرادوا  إمبراطورة،  لتكون  آنا  المجلس  أعضاء  اختار  وعندما  سنوات. 
من  معظمهم   - المقّربون  مستشاريها  لكن  البداية،  في  وافقت  وقــد  قــرارهــا.  حرية  على 
بـــه. فنفتهم  قــامــت  مــا  الــمــجــلــس، وهـــذا  الــطــاولــة عــلــى أعــضــاء  أقــنــعــوهــا بقلب   - األلــمــان 
بطرس  أعــمــال  آنــا  وتابعت  مثياًل.  روســيــا  لها  تشهد  لــم  تنصيب  مــراســم  لنفسها  وأقــامــت 
بطرسبرغ  سان  من  البعيدة  األجزاء  ربط  بهدف  قناة  شق  واستكملت  ومبادراته،  الرئيسية 
إدخال  وتابعت  الفنون،  أكاديمية  وأطلقت  العلوم  أكاديمية  أنشأت  كما  البعض،  ببعضها 
آنا  كانت  اإليجابية،  الظاهرية  االتجاهات  هــذه  عكس  وعلى  البحرية.  إلــى  التحسينات 
ورغم  الــخــاص)21(.  ملكها  روسيا  وكأن  وتصّرفت  لشعبها،  يومًا  تصغ  لم  قاسية،  حاكمة 
للبحر  الشمالية  الشواطئ  على  واستولت  والتتار،  األتــراك  ضد  معارك  آنا  ربحت  ذلــك، 
األسود، وهو إنجاز لم يستطع بطرس تحقيقه)22(. وقد توفيت آنا في عام 1740، وُأعلن 
حّلت  العسكرية،  االنقالبات  من  سلسلة  بعد  ولكنه  قيصرًا.  السادس  إيفان  أخيها  حفيد 

محله ابنة بطرس األكبر إليزابيث)23(.

)18( ناتاليا غريب، إمبراطور الغاز، ترجمة عماد قط )القاهرة: مكتبة مدبولي، 2011(، ص 30.
)19( للمزيد عن بطرس األكبر، انظر: فيكتور بوغانوف، حياة بطرس األكبر، ترجمة خيري الضامن )موسكو: 

دار التقدم، 1990(.
والنشر،  للكتب  الريس  ريــاض  )بيروت:  الجديدة  الــوالدة  روسيا:  نمرًا.  ينقلب  الدب  إسكندر،  )20( مـــروان 

2011(، ص 47 - 50.
 Philip Longworth, The Three Empresses: Catherine I, Anne, and Elizabeth of Russia (New )21(
York: Holt Rinehart and Winston, 1973), p. 21.

)22( إسكندر، المصدر نفسه، ص 53.
Longworth, Ibid., p. 42.   )23(
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3 - إليزابيث

بــــدأت الــثــقــافــة الــعــصــريــة الــروســيــة فــي الــظــهــور فــي عــهــدهــا، فــقــد تــأســســت جامعة 
العلماء  وظــهــر   ،1757 عـــام  للفنون  اإلمــبــراطــوريــة  واألكــاديــمــيــة   ،1755 عـــام  مــوســكــو 
الترف  نتيجة اإلسراف في  إليزابيث أن تتسّبب بإفالس روسيا  البارزون. وكادت  الروس 
إلى  فنلندا  السويديين، وضّمت  تمّكنت من هزيمة  المقابل  في  لكنها  البالط،  ومتطلبات 
روسيا، وحصلت على تسمية »وريث عرش السويد«. لم تكن إليزابيث قاسية قط، وغالبًا 
بالنسبة  بالتعذيب. كما منحت روسيا طابعًا غربيًا  ما خففت أحكام اإلعدام، ولم تسمح 
خلفها   1762 عــام  في  توفيت  وعندما  الروسية.  بــالــروح  المساس  دون  من  الفنون  إلــى 

ابن شقيقتها بطرس الثالث)24(.

4 - كاترين الكبيرة)*(

الثالث على مدى قصير، ولم يحظ بشعبية)25(، وقد استفادت زوجته  حكم بطرس 
ألكسي  انقالب عسكري مع شقيق عشيقها  في  بخلعه  عليه، وقامت  السخط  كاترين من 
إمبراطورة روسيا.   - - األلمانية األصل  الثانية  قتلته)26(، وأصبحت كاترين  ثم  أورلوف، 
وفي تلك المرحلة، عاش معظم الروس في حالة جهل وفقر مدقع، األمر الذي أدى إلى 
قيام الفالحين بين عامي 1773 و1774 بثورة اكتسحت جميع أنحاء روسيا، وكادت أن 
تكتسح موسكو قبل أن تتمّكن الجيوش الحكومية من إخمادها. وخالل تلك االنتفاضة 
إلى  روســيــا  فقسمت  الــروســيــة،  المحافظات  إدارة  تنظيم  إعـــادة  على  كاترين  عــزم  تــعــزز 
مقاطعات ومناطق وفقًا إلحصاءات السكان، ثم وضعت الشرطة في كل مقاطعة إدارية، 
الدولة  ضــد  ناجحة  حــربــًا  خاضت  كما  القضائي،  الجهاز  وأصلحت  نطاقها،  ووســعــت 
تآمرت  ثم  األسود،  البحر  لمنطقة  الجنوبية  الحدود  في  توسع روسيا  عنها  نجم  العثمانية 
مع حكام النمسا وبروسيا لالستيالء على أراضي الكومنولث البولندي اللتواني، فدفعت 

بذلك الحدود الروسية غربًا إلى أوروبا الوسطى)27(.

)24( المصدر نفسه، صفحات متفرقة.
1796( يوازي مجموع  - بالكبيرة ألن مّدة حكمها )1762 -  - اسمها الحقيقي صوفيا  )*( سميت كاثرين 

فترات حكم اإلمبراطورات الثالث، كاترين األولى وآنا وإليزابيث.
ألمانية،  بيئة  في  نشأ  لذا  - غوتوروب،  دوق هولشتاين  كان  والــده  األكبر،  بطرس  حفيد  الثالث  )25( بطرس 

ولذلك فقد نظر إليه الروس كأجنبي.
)26( ُأعِلَن أنه مات بسبب سكتة دماغية.

)27( إسكندر، المصدر نفسه، ص 59 - 69.
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إلى محافظة  الفرنسية، تحّولت كاترين  الثورة  اندالع  وابتداًء من عام 1789، ومع 
متشّددة، واعتبرت أن أعمال مونتيسكيو وجان جاك روسو تهدد شرعية الملكية. وخالل 
تلك الفترة، كان أكثر ما تخشاه هو احتمال انتقال األفكار الليبرالية من فرنسا إلى روسيا، 
إليها، لقناعتها بأن روسيا بحاجة إلى قبضة من  بالنسبة  وباتت تلك المفاهيم بمنزلة لعنة 

حديد وقلب حنون في رأس السلطة لتزدهر)28(.

5 - ألكسندر األول

كانت روسيا قد برزت وأصبحت قوة عظمى في أوروبا وقت وفاة كاترين العظيمة 
خمس  بعد  حكمه  وانتهى  األول،  بــافــل  ابنها  الــعــرش  على  كاترين  خلف   .1796 عــام 
سنوات باغتياله في عام 1801م، وخلفه على العرش ابنه ألكسندر األول. وأخذ يتحّدث 
ذلك،  من  أبعد  إلى  ذهب  إنه  بل  روسيا،  أبناء  لكل  المدارس  وبناء  الفالحين  تحرير  عن 
التنازل عن العرش، وجعل روسيا جمهورية. وأدخل إلى البالد عدة  وأعلن عن اعتزامه 
إصالحات، وعفا عن كثير من السجناء السياسيين، وساعد على نشر بعض اآلراء الغربية 
إنهاء مشكلة  أو  الكاملة  القيصر  لتقليل سلطات  يفعل شيئًا  لم  الغربيين. ولكنه  وأساليب 
والسويد  فـــارس  بــالد  مــن  بعضًا  روســيــا  انتزعت  عــهــده  وخـــالل  واستعبادهم.  الفالحين 

والدولة العثمانية)29(.

إال  الــروســيــة،  األراضـــي  نحو  الضخم  الفرنسي  جيشه  نابليون  قــاد   1812 عــام  فــي 
البالد. وعندما  نابليون من غزو  يتمّكن  فلم  المحروقة،  اتبعوا سياسة األرض  الروس  أن 
الفرنسيون، وكانوا عرضة لهجمات روسية وحروب  تقهقر  القاتل  الروسي  الشتاء  قارب 
وطاردتهم  الفرنسيين،  الجنود  آالف  وأســرت  قتلت  التي  الثائرين  والفالحين  العصابات 
بــاريــس نفسها. وبعد  أبـــواب  ــا، وإلـــى  ــ الــروســيــة وصـــواًل إلــى وســط فــغــرب أوروب الــقــوات 
أوروبـــا«،  »منقذ  باسم  يعرف  الــروســي  القيصر  أصبح  روســيــا  أيــدي  على  نابليون  هزيمة 
أن  من  وبالرغم   .1815 عــام  فيينا  مؤتمر  في  أوروبـــا  خريطة  رســم  إعــادة  جلسة  وتــرأس 
ألكسندر بدأ بعض اإلصالحات، إال أن الحكم العنيف ظل سائدًا في روسيا. وفي أوائل 
عام 1816 أصبح كثير من الشبان األرستقراطيين ثوريين، وأخذوا في تشكيل جماعات 

سرية، وألفوا دساتير لحكم روسيا، وأعّدوا العّدة للثورة)30(.

)28( المصدر نفسه، ص 68.
Семён Любош, Последние Романовы (Москва: Полигон, 2010), C. 10-62.   )29(
ــداث تــاريــخــيــة غـــيـــرت مـــجـــرى الــعــالــم )الــــقــــاهــــرة: مــكــتــبــة ابــــن ســيــنــا، 2004(،  ــ =)30( عــــلــــي الـــجـــوهـــري، أحــ
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6 - نيقوال األول

في كانون األول/ديسمبر عام 1825 اندلعت ثورة الديسمبريين)31(، احتجاجًا ضد 
الحكومية  القوات  نيران  ولكن  ألكسندر،  شقيقه  موت  بعد  للعرش  األول  نيقوال  اعتالء 
أخمدتها. إال أن هذه الثورة أّدت إلى تغيير نظرة نيقوال إلى برنامج عصرنة روسيا، فأحيا 
األيديولوجيا األرثوذكسية واألوتوقراطية والوطنية)32(، حيث عزل األرستقراطيين الذين 
قّوى  ثم  العسكريين،  الضباط  بعض  محلهم  وأحل  الحكومية،  المناصب  يشغلون  كانوا 
التي  المنظمات  إنشاء  منع  والتعليم والسفر خارج روسيا، كما  الصحافة  قبضته على  من 
متخّصصة  حكومية  إدارات  ست  شّكل  ثم  السياسي،  النفوذ  بعض  لها  يكون  أن  يمكن 
من بينها الشرطة السرية... واشتهر نيقوال بلقب شرطي أوروبا ألنه أرسل بعض جيوشه 
لقمع الثورات التي نشبت في بولندا والمجر، كما أعلن نفسه حاميًا للكنيسة األرثوذكسية 
أن  فيهما  استطاع  و1829   1828 عامي  في  العثمانية  الدولة  ضد  حربين  وأثار  الشرقية، 
أن  في  بالحق  روسيا  وفــازت  األســود،  البحر  حــول  األراضــي  من  كثيرًا  روسيا  إلــى  يضم 
المتوسط.  األبيض  بالبحر  األســود  البحر  تربط  التي  المضايق  عبر  التجارية  سفنها  تبحر 
البريطانيون  العثمانية، وساعد  والدولة  بين روسيا  القرم  اندلعت حرب  عام 1853  وفي 
الــبــلــقــان،  فــي  الـــروســـي  الــتــوســع  تــعــارضــان  الــدولــتــان  كــانــت  إذ  العثمانيين،  والــفــرنــســيــون 
فُهزمت روسيا ووقعت على معاهدة باريس عام 1856 التي أجبرتها على أن تتنازل عن 
الحربية  الــبــوارج  وجــود  منعت  كما  العثمانية،  الدولة  من  اقتطعتها  التي  األراضــي  بعض 

واالستحكامات العسكرية الروسية في شواطئ البحر األسود)33(.

7 - نيقوال الثاني

مات القيصر نيقوال األول عام 1855 أثناء حرب القرم، وأصبح ابنه ألكسندر الثاني 

ص 143 - 144، ومجدي كامل، غلطة الشاطر بألف!!: أكبر األخطاء السياسية في التاريخ : أسقطت إمبراطوريات.. 
خربت حضارات، اغتالت مصائر شعوب واستنزفت ثروات أمم )دمشق: دار الكتاب العربي، 2009(، ص 11 - 22.
الحمالت  أثناء  الغربية  أوروبــا  دول  في  السائدة  بالليبرالية  تأثروا  الذين  الروسي  الجيش  ضباط  )31( ســعــى 
مجلس  ميدان  في  واجتمعوا  بالدهم.  في  األفكار  هذه  وتطبيق  التغيير  نحو  الفرنسية  اإلمبراطورية  على  العسكرية 
الديسمبريون  أطلق  ساعات  عدة  وبعد  لمواجهتهم.  الحكومة  أتباع  من  جنود  ووصل  بطرسبرغ  سانت  في  الشيوخ 

بعض الطلقات فما كان من جنود الحكومة إال أن أطلقوا نيران مدافعهم وأنهوا بذلك التمّرد بسهولة.
 Glenn E. Curtis, ed., «Russia: War and Peace (1796-1825): Country Studies,» Federal )32(
Research Division of the Library of Congress (Washington, DC) (July 1996), <http://lcweb2.loc.gov/frd/
cs/rutoc.html#ru0022>.
Любош, Последние Романовы, C. 69-115.   )33(

=
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والسياسي  واالجتماعي  العسكري  التنظيم  ضعف  الهزيمة  تلك  وأبــرزت  روسيا.  قيصر 
الفالحين، وأدخل  العبودية وحرر  الثاني إصالح روسيا، فألغى  الروسي. وقرر ألكسندر 
تلك  أن  إال  المحلية،  واإلدارة  والتعليم  القضائي  والنظام  الجيش  على  كثيرة  إصالحات 
»نارودنايا  منظمة  اغتيال  أعقاب  وفي  مصداقيتها.  ففقدت  بحرفيتها،  تطبق  لم  القوانين 
 ،1881 عــام  الثاني  ألكسندر  للقيصر  المجهولة  اإلرهابية  الشعبية()34(  )اإلرادة  فوليا« 
األول:  لـنيقوال  المأثور  القول  أحيا  الــذي  الرجعي  الثالث  ألكسندر  ابنه  إلــى  العرش  مر 

»أرثوذكسية وأوتوقراطية ووطنية«.

عهده  بداية  وفــي   .1894 عــام  الثالث  ألكسندر  والــده  الثاني  نيقوال  القيصر  خلف 
بدأت الثورة الصناعية تؤثر بشكل ملحوظ في اإلمبراطورية الروسية. فطالب الليبراليون 
من أصحاب الرأسمال الصناعي والنبالء بإصالح اجتماعي سلمي وبملكية دستورية. أما 
الثوريون االجتماعيون فدعوا إلى توزيع األراضي بين الفالحين. وثمة مجموعة أخرى، 
وهــي الــتــي تألفت مــن كـــوادر الــحــزب االشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي الــذيــن دعـــوا إلــى الــثــورة 

الماركسية االجتماعية واالقتصادية والسياسية)35(.

قاسية  بهزيمة  وانــتــهــت   ،)1905  -  1904( اليابانية   - الــروســيــة  الــحــرب  وقــعــت 
الثاني/يناير  كــانــون  وفــي  الجانبين.  بين  الــســالم  معاهدة  عقد  وتــم  الــروســي،  لأسطول 
على  عالمة  هــذه  وكانت  الــدامــي«)36(،  »األحــد  باسم  المعروفة  األحــداث  وقعت   1905

ابــتــدعــه  المصطلح  فــي روســيــا. وأصـــل  الــعــدمــيــة  بــاســم  الــمــعــروفــة  الــحــركــة  تــوّســعــت  )34( فــــي عـــام 1860 
والقوانين  المؤسسات  تدمير  العدميون  ويحّبذ  واألبــنــاء،  اآلبـــاء  روايـــة   1862 عــام  تقريره  فــي  تورجنيف  إيــفــان 
تحويل  أواًل  العدميون  حاول  وفاسدة.  مصطنعة  هي  والقوانين  المؤسسات  هذه  أن  فكرة  على  القائمة  البشرية، 
الشعب  تستهدف  حملتهم  وجعلوا  الفالحين،  إلــى  لجأوا  هناك  فشلوا  وحين  اإلصــالح.  كقضية  األرستقراطية 
االعتقاد  يستند  وكان  نارودنيك.  حركة  باسم  تعرف  وأصبحت  األرض،  نبالء  أو  األرستقراطية  الطبقة  من  بدال 
حين  وفي  األمــة.  لقيادة  السلمية  والقدرة  الحكمة  يمتلكون  نــارود،  باسم  والمعروفين  العاديين،  الناس  أن  إلى 
المتزايد  الفعل  رد  على  وردا  ذلك.  الستئصال  بسرعة  الحكومة  تحركت  زخمًا،  تكتسب  نارودنيك  حركة  كانت 
قتلوا  أو  بارزين  مسؤولين  على  النار  أطلقت  االرهاب.  ممارسة  إلى  للنارودنيك  المتطرف  الفرع  دعا  للحكومة، 
ثورية  قوة  بوصفها  روسيا  في  الفوضوية  صعود  يمثل  هذا  وكان  اآلخر.  تلو  منهم  واحد  كل  قنابل  انفجارات  في 

قوية.
دار  )القاهرة:  ج   3 أحمد،  الكريم  عبد  ترجمة   ،)1923  -  1917( البالشفة  ثورة  كــار،  هاللت  )35( إدوارد 
الكتاب العربي للطباعة والنشر، و وزارة الثقافة - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1973(، الجزء األول: 

من الفكر السياسي واالشتراكي، ص 33 - 50.
)36( قــــاد األب جــورجــي جــابــون حــشــدًا هــائــاًل مــن الــنــاس إلـــى قــصــر الــشــتــاء فــي ســانــت بــطــرســبــرغ لــرفــع 
الــيــوم  الــقــيــصــر تــدعــو إلــى تحسين ظـــروف الــعــمــل وعــدالــة األجـــور وانــخــفــاض ســاعــات الــعــمــل فــي  عــريــضــة إلــى 
العام.  باالقتراع  واألخــذ  اليابانية   - الروسية  الحرب  لوقف  أخــرى  مطالب  تضّمنت  كما  ســاعــات،  ثماني  إلــى 
القيصر  أن  من  وبالرغم  المتظاهرين،  على  النار  اإلمبراطوري  الحرس  فتح  القصر،  إلى  الموكب  وصل  =وعندما 
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فوافق   ،1905 شباط/فبراير  في  االحتجاجات  بــدأت  وبالفعل،  الروسية.  الــثــورة  بداية 
ولكن  استشارية،  باختصاصات  اإلمــبــراطــوري  الــدومــا  مجلس  إنشاء  على  الثاني  نيقوال 
 .1905 األول/أكتوبر  تشرين  في  عام  بإضراب  ذروتها  وبلغت  استمرت  االضطرابات 
القيصر،  إلــى  األول/أكــتــوبــر  تشرين  ببيان  الـــوزراء،  مجلس  رئيس  ويــت،  سيرغي  فتقدم 
السياسية، وتوسيع  بتشكيل األحزاب  المدنية األساسية، والسماح  الحقوق  بمنح  يطالب 
التشريعية  الهيئة  باعتباره  الدوما  العام، وإنشاء مجلس  نطاق حق االنتخاب نحو االقتراع 
وّقع  النهاية  في  ولكنه  أيــام،  ثالثة  لمدة  وجــادل  الثاني،  نيقوال  القيصر  انتظر  المركزية. 
على الوثيقة في 30 تشرين األول/أكتوبر 1905. وكان هذا من شأنه إرضاء الجماعات 
تنظيم  وحاولوا  كافية،  غير  إنها  قالوا  التي  التنازالت  رفضوا  االشتراكيين  لكن  المعتدلة، 
فكان  اإلصالحيين،  بين  انقسام  هناك  كان   1905 عام  نهاية  وبحلول  جديدة.  إضرابات 
دخل   1914 آب/أغــســطــس  وفــي  الــزمــن.  مــن  لفترة  القيصر  مــوقــع  تــعــزز  أن  ذلــك  عاقبة 

القيصر نيقوال الثاني في الحرب العالمية األولى)37(.

الـــــروس، وســـرت  الــعــســاكــر  انــخــفــضــت مــعــنــويــات  ــام 1915  وبــحــلــول مــنــتــصــف عـ
شــائــعــات بــنــفــاد قــريــب لــلــمــواد الــغــذائــيــة والـــوقـــود، وبـــازديـــاد عـــدد الــضــحــايــا، وبـــأن معدل 
بــهــا عمال  قـــام  الــتــي  ارتــفــاع عـــدد اإلضـــرابـــات  إلـــى  الـــذي دفـــع  يــتــصــاعــد؛ األمـــر  التضخم 
المصانع والفالحون، وتزايد السخط في داخل مجلس الدوما اإلمبراطوري الذي أصدر 
وقوع  من  محالة  ال  أنــه  وذكــر   ،1916 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  الثاني  لـنيقوال  تحذيرًا 
أسرع  في  واضــح  بشكل  للحكومة  الدستوري  الشكل  وضــع  يتم  لم  ما  البالد  في  كارثة 
بالنظام  الشعب  ثقة  انخفضت  ذاتــه  الوقت  وفــي  ذلــك،  كل  الثاني  نيقوال  تجاهل  وقــت. 
الحاكم بعد ظهور تقارير تفيد بأن للمتصوف غريغوري راسبوتين)38( تأثيرًا سياسيًا عظيمًا 
ُتعد  لم  لكن  الفضيحة،  هــذه   1916 عــام  في  األخير  اغتيال  أنهى  وقــد  الحكومة.  داخــل 

للدولة هيبتها المفقودة.

القتلى،  عــدد  ارتــفــاع  إلــى  نــظــرًا  عليه،  ألــِقــَي  الــلــوم  أن  إال  الشتوي،  القصر  فــي  الــوقــت  ذلــك  فــي  مــوجــودًا  يكن  لــم 
جريحًا،   333 مقابل  شخصًا   96 بلغ  القتلى  عدد  إن  الحين  ذلك  في  القصر  في  حكوميون  مسئولون  قال  حيث 
نفسه،  الــمــصــدر  انــظــر:  شــخــص.   4000 مــن  أكــثــر  بحياة  أودت  األحـــداث  تلك  بــأن  المعارضة  مــصــادر  وأفـــادت 

.74 ص 51 - 
)37( الجوهري، أحداث تاريخية غيرت مجرى العالم، ص 161 - 164.

)38( لــلــمــزيــد حـــول غــريــغــوري راســبــوتــيــن ودوره فــي رســـم ســيــاســة اإلمــبــراطــوريــة الــروســيــة، انــظــر: عصام 
عبد الفتاح، راسبوتين بين القداسة والدناسة )دمشق: دار الكتاب العربي، 2008(.
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ثالثًا: االتحاد السوفياتي )1922 - 1991(

 ،)40( 1917 ــــارس  آذار/مـ  3 فــي  شــبــاط/فــبــرايــر(   23( الــروســيــة)39(  الــثــورة  اندلعت 

المرحلة األولى )ثورة شباط/فبراير(، بدأت بإضراب عمال أحد  الثورة الروسية بثالث مراحل:  )39( مــّرت 
المصانع في سانت بطرسبرغ؛ وخالل أسبوع تقريبًاً أضرب جميع العاملين في المدينة واندلع القتال في الشوارع. 
ثم تفّجرت الثورة عندما حّل القيصر مجلس الدوما وأمر المضربين بالعودة إلى العمل، ورفض المجلس االنحالل، 
أنه  القيصر  أعلن  ثم  العمال،  جانب  إلى  علنًا  الجيش  ووقف  للنظام  تحديًاً  جماهيرية  اجتماعات  المضربون  وعقد 
ُأنشئت حكومة مؤقتة برئاسة األمير غريغوري لفوف،  أيام  تنازل عن الحكم لشقيقه ميخائيل رومانوف. بعد بضعة 
الوقت  وفي  القيصر.  على  القبض  ألقي  التالي  اليوم  وفي  النواب،  مجلس  قبل  من  الُمسمى  المعتدل،  اإلصالحي 
نفسه، نظم االشتراكيون االنتخابات بين العمال والجنود لتشكيل مجلس السوفيات من العمال والجنود والنواب، 
في  تقدمية من سلفه.  أكثر  كان  الذي  كيرنسكي  ألكسندر  المؤقتة وخلفه  الحكومة  رئيس  استقال  تموز/يوليو  وفي 
وبالرغم  بطرسبرغ.  سانت  اتجاه  في  يتحرك  وبــدأ  عسكريًا،  تمردًا  كورنيلوف  الفــار  اليميني  بدأ  آب/أغسطس   25
االستعانة  إلــى  اضطرت  التي  الحكومة  ضعف  على  دل  ذلــك  أن  إال  التمرد  إفشال  في  المؤقتة  الحكومة  نجاح  من 
الثانية )ثورة أكتوبر/الثورة  البالشفة وأدى إلى زيادة سلطتهم ونفوذهم. المرحلة  بالبالشفة، في حين دل على قوة 
والنقل،  الصناعة  في  اضطرابات  الكارثة؛  حافة  إلــى  البالد  المؤقتة  الروسية  الحكومة  سياسات  دفعت  البلشفية(، 
الحياة، وانخفض إجمالي اإلنتاج الصناعي، وتم إغالق حوالى  وازدادت الصعوبات في الحصول على أساسيات 
وتراجعت  المعيشة،  تكاليف  ارتفعت  كما  البطالة.  معدالت  ارتفاع  إلى  أدى  الذي  األمر  الشركات،  من  بالمئة   50
األجور الحقيقية للعمال، وارتفعت الديون الخارجية، وهو ما عرض البالد لخطر اإلفالس. عاد فالديمير لينين من 
التي أملت في أن يؤدي الصراع على نطاق واسع إلى انسحاب روسيا  ألمانيا  المنفى في سويسرا، مع مساعدة من 
من الحرب. وبالفعل سيطر السوفيات على الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 1917، واقتيد كيرينسكي وحكومته 
البلشفي  الحزب  يحصل  لم  األول/ديسمبر،  كانون  في  الوطنية  التأسيسية  الجمعية  انتخبت  وعندما  المنفى.  إلــى 
استثنائية  لجانًا  لينين  أســس   .1918 الثاني/يناير  كانون  في  لينين  قــوات  قبل  من  حلها  فتم  األصـــوات،  أغلبية  على 
إطالق  وتــم  ومعارضيهم،  أعدائهم  كامل  على  البالشفة  لقضاء  بداية  اعتبر  الــذي  األمــر  المضادة،  الثورة  لمكافحة 
مجموعة من المراسيم شملت التصديق على أعمال الفالحين الذين استولوا على األراضي الخاصة في جميع أنحاء 
روسيا وإعادة توزيعها في ما بينهم، وتأميم جميع البنوك الروسية، وصودرت الحسابات المصرفية الخاصة. وتمت 
المصادرة على مخّصصات الكنيسة، بما في ذلك الحسابات المصرفية، وتبرأوا من جميع الديون الخارجية، وأعطي 
التحكم في المصانع للسوفيات، وتم إصالح األجور بمعدالت أعلى مما كان عليه خالل الحرب، وخفض الدوام 
 1914 عام  لينين  طرح  اندالعها  أسباب  أبرز  من  الروسية(،  األهلية  )الحرب  الثالثة  المرحلة  ساعات.  ثماني  لمدة 
شعار تحويل الحرب االمبريالية إلى حرب أهلية، ورغم صعود البالشفة إلى السلطة في تشرين األول/أكتوبر عام 
1917 ظل هذا الشعار ملّحًا، إذ إن غالبية المسؤولين البالشفة ظلوا يعّولون على أن الثورة في روسيا ستتحول في ما 
بعد إلى ثورة عالمية، ورأوا في إشعال الحرب األهلية وسيلة فعالة لذلك. ومن األسباب أيضًا مقاومة الطبقات التي 
ألمانيا،  ليتوفسك مع   - التأسيسية )البرلمان(، وتوقيع معاهدة بريست  السلطة والممتلكات، وحل الجمعية  فقدت 
واإلجراءات القمعية التي استهدفت األغنياء من الفالحين بغية مصادرة ما تبقى لديهم من الحبوب، ودور األسرى 
العسكريين النمساويين والمجريين والتشيك الذين حاولوا حل مشاكلهم باستخدام القوة في روسيا، وتدخل دول 

التحالف )بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة( في الشؤون الداخلية لروسيا.
يوليوس  إلى  نسبة  )اليولياني(،  اليوليوسي  بالتقويم  تتعامل  روسيا  كانت  السوفياتي  االتحاد  ميالد  )40( قبل 
قيصر، الذي قام فيه - باالستعانة بأحد الفلكيين المصريين اإلسكندرانيين ويدعي سوسيجنويس - بتعديل التقويم 
الروماني القديم الذي كان يبدأ عد السنين من سنة تأسيس روما، وهي سنة 753 ق.م. وفي منتصف القرن السادس 
التقويم  أما  التقويم.  بداية  المسيح هو  ميالد  يكون  أن  إلى وجوب  أكسيجونوس  ديونيسيوس  األرمني  الراهب  دعا 
روما  بابا  عشر،  الثالث  غريغوريوس  القس  إلى  نسبة  )الميالدي(  الغريغوري  التقويم  فكان  أوروبــا،  في  =المستخدم 
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المناهضة  البيضاء  الــحــركــة  بين   )1921  -  1917( الــروســيــة  األهــلــيــة  الــحــرب  وتبعتها 
و1921   1918 عامي  بين  ما  الفترة  وفي  األحمر)41(.  بجيشه  الجديد  والنظام  للشيوعية 
االقتصادية  بالسياسة  يعرف  ما  في  شيوعي  اقتصاد  إلــى  روسيا  تحويل  البالشفة  حــاول 
خالل  روسيا  على  فرضها  إلى  البالشفة  سعى  التي  الحزب  شيوعية  وكانت  الجديدة)*(. 
تلك السنوات تجسيدًا لرؤية ماركسية خالصة، وكانت تهدف إلى إلغاء الرأسمالية مقابل 

إقامة اقتصاد مملوك ملكية جماعية، ويجري تخطيطه وفقًا لقواعد رشيدة وعقالنية)42(.

ــا عــلــى الــمــســتــوى  ــيـ ــًا فـــي روسـ ــاويـ ــًا مـــأسـ ــعـ خــلــفــت الـــحـــرب األهــلــيــة الـــروســـيـــة وضـ
مؤتمر  عقد  تــم  ذلــك،  مــن  الــرغــم  وعلى  والــصــحــي...  والبيئي  واالجتماعي  االقــتــصــادي 
وأوكرانيا  روسيا  جمهوريات  من  وفــود  حضرته   1922 األول/ديسمبر  كانون   28 في 
تأسيس  اتفاقية  فيه  ــروا  وأقـ االشــتــراكــيــة)43(،  االتــحــاديــة  السوفياتية  والــقــوقــاز  وبيالروسيا 

آذار/ بداًل من 12  آذار/مــارس  يوافق 11  الربيعي  يوم االعتدال  أن  اليولياني ألنه الحظ  التقويم  بتعديل  قام  الذي 
الخميس 4 تشرين األول/أكتوبر  يوم  الناس  نام  أيــام كل 400 سنة. وهكذا  ثالثة  االتفاق على حذف  فتم  مــارس. 
تّم  التقويم ظّل محّل خالف حتى  بأن هذا  تشرين األول/أكتوبر 1582، علمًا  الجمعة 15  يوم  1582 واستيقظوا 
االتفاق عليه في القرن العشرين. وعدم قبول الكنائس األرثوذكسية لهذا التعديل هو ما جعل المسيحيين الشرقيين 
األول/ديسمبر  كانون  يوم 25  الجميع  به  يحتفل  في حين  الثاني/يناير،  كانون  يوم 7  المسيح  ميالد  بعيد  يحتفلون 

بفارق 13 يومًا، وهو الفارق بين التقويمين.
 Николай Стариков, 1917 Разгадка Росской Революции (Москво: :لمزيد من التفاصيل، انظر )41(
Питер, 2012); Peter Holquist, Making War: Forging Revolution: Russia’s Continuum of Crisis, 1914-
 1921 (New York: Harvard University Press, 2002); Evan Mawdsley, The Russian Civil War (New York:
 Pegasus, 2008), and Peter Kenez and Richard Pipe, «The Prosecution of Soviet History: A Critique of
Richard Pipes: The Russian Revolution,» Russian Review, vol. 50, no. 3 (1991).
)*( New Economic Policy (NEP): في آذار/مــارس عام 1921 اعتمد المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي 
الروسي )البولشفيك(، بناًء على مبادرة من لينين القرار الخاص بـ »السياسة االقتصادية الجديدة« التي كانت تهدف 
ودوران  والتجارة  السوق  آليات  استخدام  طريق  عن  اشتراكي،  اقتصاد  وبناء  الرأسمالية،  عناصر  على  التغلب  إلى 
النقود. وكانت تقوم على تحالف الطبقة العامة والفالحين، وكان من المحتم أن تؤدي هذه السياسة في بدايتها إلى 

انتعاش العناصر الرأسمالية في المدينة والريف.
المجلس  )القاهرة:  بديع  فــؤاد  أحمد  ترجمة  العالمية،  الرأسمالية  أوهــام  الكاذب:  الفجر  غــراي،  )42( جــون 

األعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، ومكتبة الشروق، 2000(، ص 186 - 193.
)43( بحلول عام 1956 كان االتحاد السوفياتي قد أصبح كيانًا ممثاًل لست عشرة دولة اتحادية هي: جمهورية 
أرمينيا السوفياتية االشتراكية، وجمهورية آذربيجان السوفياتية االشتراكية، وجمهورية إستونيا السوفياتية االشتراكية، 
بيالروسيا  وجمهورية  االشتراكية،  السوفياتية  أوكرانيا  وجمهورية  االشتراكية،  السوفياتية  أوزبكستان  وجمهورية 
االشتراكية،  السوفياتية  جورجيا  وجمهورية  االشتراكية،  السوفياتية  تركمانستان  وجمهورية  االشتراكية،  السوفياتية 
وجمهورية  االشتراكية،  السوفياتية  طاجيكستان  وجمهورية  االشتراكية،  االتحادية  السوفياتية  روسيا  وجمهورية 
السوفياتية  التفيا  وجمهورية  االشتراكية،  السوفياتية  قرغيزستان  وجمهورية  االشتراكية،  السوفياتية  كازاخستان 
االشتراكية، وجمهورية ليتوانيا السوفياتية االشتراكية، وجمهورية مولدوفا السوفياتية االشتراكية، وجمهورية كاريليا 

السوفياتية االشتراكية.
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المعروف اختصارًا  السوفياتية االشتراكية، وإعالن تأسيس االتحاد،  الجمهوريات  اتحاد 
األكبر  االشتراكية  االتحادية  السوفياتية  روسيا  جمهورية  وكانت  السوفياتي)44(.  باالتحاد 
السوفياتي،  االتحاد  سكان  مجموع  نصف  من  أكثر  تشّكل  كانت  إذ  الحجم،  حيث  من 
تبنى  وقــد  بأكمله.  عــامــًا   69 البالغ  تاريخه  طيلة  االتــحــاد  على  تهيمن  بقيت  الــتــي  وهــي 
الشيوعي  الحزب  وهــو  الحكم  في  الــواحــد  الحزب  نظام  نشأته  منذ  السوفياتي  االتــحــاد 
في  أوحــد  كحزب  وجــوده  ــّرروا  وبـ السوفيات،  الــقــادة  عنه  دافــع  الــذي  البالشفة(  )حــزب 
وضمان  الــبــالد،  فــي  الرأسمالي  النفوذ  على  القضاء  لتأكيد  المثلى  الطريقة  بأنها  الــبــالد 
المركزية  لقواعد  وإرســاًء  تطبيقًا  كذلك  السوفياتي،  االتحاد  إلى  أخــرى  مرة  عودته  عدم 

الديمقراطية التي تمثل إرادة الشعب الحّر)45(.

1 - فالديمير لينين

وفـــي وصــول  الـــثـــورة،  خـــالل   - اإلشــــارة  كــمــا سبقت   - لـلينين  ــرز  األبــ الــــدور  كـــان 
التأثير.  بالغة  كانت  أنها  إال  حكمه،  فترة  قصر  من  الرغم  وعلى  السلطة.  إلــى  البالشفة 
حيث بدأ لينين بتأسيس دعائم االشتراكية، وتعظيم دور الدولة في الحياة العامة، إذ طلب 
من الفالحين مدفوعات نقدية لمنتجاتهم، ولكنهم استاؤوا من اضطرارهم إلى تسليم ما 

لديهم من فائض الحبوب إلى الحكومة كجزء من سياستها في الحرب األهلية.

لما  ونتيجة  الــســيــاســة)46(.  تلك  عــن  تــراجــعــًا  لينين  أبـــدى  الفالحين،  معارضة  ومــع 
الفائض من منتجاتهم في  ببيع  سبق، أعفى الفالحين من الجبايات في الحبوب، وسمح 
دورها  الدولة  واصلت  كما  التجزئة.  بتجارة  بالسماح  التجارة  وحفز  المفتوحة،  السوق 
كمسؤول عن األعمال المصرفية والنقل والصناعات الثقيلة، والمرافق العامة. وفي حين 
لتغييرات  للشعب  االجتماعية  الحياة  خضعت  تحواًل،  يشهد  كان  الروسي  االقتصاد  أن 
ولم  األســرة،  على  األبوية  الهيمنة  إضعاف  الحكومة  حاولت  إذ  الثورة،  بداية  من  جذرية 
تعد هناك حاجة إلى إجراءات قضائية في الطالق)47(، وتحررت المرأة بشكل متزايد في 
سوق العمل، وجرى تشجيع الفتيات على التعليم والعمل بعد أن أصبح التعليم إلزاميًا. 

 Richard Sakwa, The Rise and Fall of the Soviet Union, 1917-1991 (London: Routledge, )44(
1999), pp. 140-143.
Моше Левин, Советский Век (СССР) (Москва: Европа, 2008), C. 23-26.   )45(
 Sheldon L. Richman, «War Communism to NEP: The Road to Serfdom,» The Journal of )46(
Libertarian Studies (Alabama), vol. 5, no. 1 (1981), pp. 89-97.
 Natalia Pushkarev, «Marriage in Twentieth Century Russia: Traditional Precepts and )47(
Innovative Experiments,» Russian Academy of Sciences, <http://www.iisg.nl/womhist/pushkareva.doc>.
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حياة  مركز  لتحويل  جــهــودًا  وبــذلــت  الصغار،  األطــفــال  رعــايــة  مــراكــز  البلدية  أنــشــأت  كما 
السوفياتية،  والنوادي  والترفيهية  التعليمية  المؤسسات  إلى  المنزل  من  االجتماعية  الناس 
بخفض  يسمح  بما  وتدريبهم،  األطباء  عدد  زيادة  مع  الطبية  الخدمات  نطاق  توسيع  وتم 
القيصرية  التمييز  سياسة  عن  النظام  وتخلى  األعمار،  متوسط  وارتفاع  الوفيات  معدالت 
السوفياتية،  الحياة  في  أقلية  مائتي  من  أكثر  إدمــاج  سياسة  لصالح  القومية  األقليات  ضد 
وعــدم  لينين  حياة  فــي  األخــيــرة  األيـــام  ومنذ  الــحــكــومــي)48(.  الجهاز  تحسين  على  وعمل 
برصاص  اغتياله  محاولة  منذ   - الشديد  لمرضه  نتيجة  السياسي  دوره  أداء  على  قدرته 
بين  الصراع  احتدم  ثم  االقتصادي؛ ومن  البالد  الشكوك حول مستقبل  - حامت  مسموم 

القادة السوفيات على السلطة بعد وفاته عام 1924 )49(.

2 - حكم ستالين )1924 - 1953(

الرقابة  للجنة  رئيسا  بتعيينه  لينين  قام  أن  منذ  السياسي  نفوذه  ببسط  ستالين)50(  بدأ 
اإلدارية)51(. وفي 3 نيسان/أبريل عام 1922، تولى ستالين منصب سكرتير عام الحزب 
حيث  السلطة،  إلى  ستالين  صعود  رحلة  بدأت  المرحلة  هذه  ومن  السوفياتي،  الشيوعي 
معتمدًا  السوفياتي،  االتحاد  في  السياسية  الحياة  أرجــاء  في  قوي  نفوذ  تكوين  على  عمل 
مع  للبالد  األوحــد  الزعيم  أصبح  حتى  الــحــزب،  داخــل  معارضيه  كل  وتنحية  عــزل  على 
بعدما  الــبــالد  لحكم  شمولية  سياسات  وأقــر  الــعــشــريــن)52(،  الــقــرن  مــن  الثاني  العقد  نهاية 

تخلص من معارضيه في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي)53(.

شامل  شيوعي  اقتصاد  بناء  أجــل  من  الخمسية  خططه  ستالين  بــدأ   1928 عــام  في 
لينين، عمد  أجلها  التي عمل من  الدولية  البالد. وبقدر سعيه نحو تحقيق االشتراكية  في 

دار  )موسكو:  السوفييتي  االتحاد  تاريخ  موجز  بيرخين،  ب.  وي.  تارنوفسكي،  ن.  ك.  شميدت،  )48( س. 
التقدم، 1986(، ص 194 - 196.

Русь, Большая актуальная политическая энциклопедия, C. 161-164.   )49(
)50( للمزيد حول ستالين، انظر: أحمد ناصيف، ستالين.. القيصر األحمر يعود )دمشق: دار الكتاب العربي، 

.)2008
)51( كانت تقوم بأعمال تفتيش مفاجئة لضمان جودة سير العمل في مختلف المصالح والمنشآت الحكومية 

وعرفت تلك الهيئة باسم »لجنة العمل والفالحين التفتيشية« أو اختصارًا »رابكرين«.
أفراد  ثالثة  من  يتكون  ثالثي  مجلس  تكوين  إلى  السوفيات  القادة  السياسي  الفراغ  دفع  لينين  وفــاة  )52( بعد 
من القوى السياسية البارزة في البالد يوكل إليه إقرار القوانين واألمور السياسية من دون التدخل في شؤون الحكم 

ذاتها، وتم اختيار غريغوري زينوفايف من أوكرانيا، وليف كامينيف من روسيا، وجوزيف ستالين من جورجيا.
Левин, Советский Век (СССР), C. 31-40.   )53(
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ستالين إلى تأكيد نظرية شيوعية الدولة الواحدة التي كان قد نادى بها قبل عام 1924 )54(. 
كل  على  قبضتها  السوفياتية  الدولة  أحكمت  المثال،  سبيل  على  الصناعي،  المجال  ففي 
الهيئات الصناعية واإلنتاجية متبنّية العديد من البرامج التصنيعية الضخمة، كما قام بإنشاء 
من  وبالرغم  الــزراعــي)55(.  المجال  في  مماثلة  نهضة  تحقيق  أجل  من  الجماعية  المزارع 
األزمة االقتصادية التي عاناها العالم بأسره في منتصف الثالثينيات من البطالة المرتفعة، 
أوصلت  التي  والعقارات  المالية  األسهم  أسعار  وهبوط  الصناعة،  في  االستثمار  وعــدم 
األنظمة  أقــوى  من  كان  السوفياتي  االقتصاد  أن  إال  والكآبة،  الظالم  من  حالة  إلى  العالم 
كانت روسيا  الثانية، حيث  العالمية  الحرب  التي سبقت  الفترة  في  الموجودة  االقتصادية 
في  جديدة  وقـــدرات  أسلحة  مع   - روسيا  أن  أعلن  قد  ستالين  وكــان  اقتصاديًا،  مــزدهــرة 
وأوروبــا،  المتحدة  الواليات  تسبق  أن  يمكن   - الزراعي  اإلنتاج  وزيــادة  الطائرات،  إنتاج 
وبريطانيا  وألمانيا  المتحدة  الــواليــات  بينما  بالمئة،   5  -  4 بمعدل  تنمو  روسيا  كانت  إذ 
أطلقت  إذ  ســنــوات،  أربــع  مــدى  على  اإلنــتــاج  فــي  متزايد  نقص  مــن  تشكو  كانت  وفرنسا 
الحكومة االقتصاد المخطط، والتصنيع في المناطق الريفية من البالد، والعمل الجماعي 
في الزراعة، ومن ثم تحول االتحاد السوفياتي من اقتصاد زراعي بشكل أساسي إلى قوة 

صناعية كبرى في فترة قصيرة من الزمن)56(.

وتــنــوي  الــنــوويــة  القنبلة  قــد طــــورت  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  أن  عــلــم ســتــالــيــن  وعــنــدمــا 
االتحاد  يتمّكن  ال  أن  فــي  تــأمــالن  وبريطانيا  أمريكا  أن  وأدرك  الــيــابــان،  ضــد  استخدامها 
السوفياتي من تطوير القنبلة لبعض الوقت)57(، شعر الزعيم السوفياتي بحاجة روسيا إلى 
ضد  أمريكية   - بريطانية  عسكرية  عملية  من  تخّوف  حيث  القنبلة،  على  الحصول  تسريع 
أكثر  أحد  وكلف  بالكهرباء،  المركزية  التجارب  مراكز  بتزويد  فأمر  السوفياتي؛  االتحاد 

مساعديه قساوة وأكفأهم »بيريا« مسؤولية تنسيق هذه الجهود)58(.

Русь, Большая актуальная политическая энциклопедия, C. 316-320.   )54(
)55( القت فكرة إنشاء المزارع الجماعية معارضات شديدة من جانب الكوالك )مالكي المزارع وأصحاب 
يتعمدون  كانوا  الذين  نسبيًا  الحال  ميسوري  الفالحين  بعض  إلى  باإلضافة  الزراعية(  لأراضي  الخاصة  الملكيات 
العديد من  إلــى  أدى  الــذي  األمــر  الخاص،  وبيعه لحسابهم  للدولة  تسليمه  الــزراعــي وعــدم  إنتاجهم  إخفاء جــزء من 
االشتباكات بين الكوالك من جانب، والسلطات المحلية وبقية الفالحين الفقراء من جانب آخر، وأدى إلى انتشار 
وإرسالهم  اعتقالهم سياسيًا  تم  الكوالك، حيث  من  التخلص  إلى  دفع ستالين  ما  البالد، وهو  أنحاء  في  المجاعات 

للقيام بأعمال السخرة الجماعية.
)56( ناصيف، ستالين.. القيصر األحمر يعود، ص 33 - 36.

Simon Sebag Montefiore, Stalin: The Court of the Red Tsar (London: Vintage, 2005), p. 443. )57(
)58( إسكندر، الدب ينقلب نمرًا. روسيا: الوالدة الجديدة، ص 295 - 296.
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إال  السوفياتية،  االنــتــصــارات  ورغـــم   ،1939 عــام  الثانية  العالمية  الــحــرب  وقــعــت 
المدنيين  وفــيــات  نسبة  بلغت  إذ  ضــخــمــة،  بــشــريــة  خــســائــر  تكبد  الــســوفــيــاتــي  االتــحــاد  أن 
ُمني  كما  الحرب.  ضحايا  جميع  من  الثلث  حوالى  السوفياتي  االتحاد  من  والعسكريين 
االقتصاد والبنية التحتية السوفياتية بخسائر هائلة)59(. لكن ذلك أدى - على األقل - إلى 
أوروبــا  شرق  األحمر  الجيش  ودخــل  بها،  معترف  عظمى  كقوة  السوفياتي  االتحاد  بــروز 
كبيرة  مبالغ  تخصيص  وتــم  الشرقية.  ألمانيا  إلــى  وصـــواًل  الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد 
وأصبح  األخــرى،  االشتراكية  الــدول  إلى  المساعدات  تقديم  في  السوفياتية  الموارد  من 
االتحاد السوفياتي ثاني قوة نووية بعد الواليات المتحدة األمريكية، وأنشأ حلف وارسو، 
الواليات  الباردة مع  العالم عرفت باسم الحرب  الهيمنة على  ودخل في صراع من أجل 
األمريكي  الرئيس  أقر  عندما  بدأ  للتسلح  وسباق  األطلسي)60(،  شمال  وحلف  المتحدة 
ترومان مسارًا سريعًا لتطوير القنبلة الهيدروجينية في عام 1951، وكانت المدة الفاصلة 

بين اإلبداع األمريكي والرد الروسي بتجربة قنبلته الهيدروجينية بضعة أشهر)61(.

3 - روسيا بعد ستالين

بعقيدة  خروتشوف  نيكيتا  الجديد  الزعيم  نــّدد   ،1953 عــام  فــي  ستالين  وفــاة  بعد 
ــدأت ســيــاســة اجــتــثــاث الــســتــالــيــنــيــة، وعــمــل عــلــى إصــــالح نــظــام الــعــقــوبــات،  ــ ســتــالــيــن، وبـ
لسياسة  األولــى  الدعائم  أرســى  كما  تأهيلهم،  وأعــاد  السجناء،  من  العديد  ســراح  وأطلق 
المتحدة  الواليات  مع  التوتر  زاد  نفسه،  الوقت  في  السلمي.  والتعايش  الدولي  االنفراج 
الصواريخ  ونشر  تركيا،  فــي  األمريكية  الــصــواريــخ  نشر  حــول  الخصمان  اختلف  عندما 
على  السوفيات  تفوق   1957 عام  األول/أكتوبر  تشرين   4 وفي  كوبا)62(.  في  السوفياتية 
العالم  في  األول  الصناعي  القمر  السوفياتي  االتحاد  أطلق  عندما  الفضاء  في  األمريكيين 

الحقيقة  أنه في  أواًل، غير  الداخلية  التحديات  السوفياتية جهودها على  القيادة  ترّكز  أن  المنتظر  )59( كــان من 
وجدت أن التحديات هي على عتبة بابها. فبعد الحرب العالمية الثانية، كان لدى األمريكيين مطارات لقواتهم الجوية 
يهاجموا  أن  الممكن  من  وكان  وتركيا،  واليونان  وإسبانيا  وإيطاليا  وألمانيا  والنرويج  إنكلترا  في  ألسطولهم  ومرافئ 
موسكو من أي من هذه القواعد، ولم يكن لدى القيادة السوفياتية اإلمكانات لتهاجم المدن األمريكية جوًا أو بواسطة 
غواصات ذات مدى طويل كاٍف. وفي النهاية قّلصت القيادة السوفياتية من خوفها من أاّل تتمكن من مجابهة هجمات 
البلدان األوروبية المجاورة، ألنه صار بإمكانها أن تضرب الواليات المتحدة بعد تدعيم قوتها النووية والهيدروجينية.
 Русь, Большая актуальная политическая энциклопедия, C. 45-48; «Холодная Война,» )60(
 Там Же, с 367-370, И: А. П. Цыганков, Внешняя Политика России: От Горбачева до Путина
(Москва: Научная Книга, 2008), C. 47-111.

)61( إسكندر، الدب ينقلب نمرًا. روسيا: الوالدة الجديدة، ص 297.
Хрущев, большая актуальная политическая энциклопедия, C. 375-378.   )62(
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إنسان  أول  غــاغــاريــن  يـــوري  أصــبــح   1961 نــيــســان/أبــريــل   12 وفــي   .)63(»1 »سبوتنيك 
يسافر إلى الفضاء)64(، وأصبح السوفيات أول من يقهر الفضاء، وهو األمر الذي أغضب 
في  ذلك  وتحقق  القمر،  إلى  رجاًل  المتحدة  الواليات  ترسل  بأن  فتعهد  كيندي،  الرئيس 

آذار/مارس 1968 )65(.

الحكم  من  أخــرى  فترة  جــاءت   ،1964 عام  خروتشوف  نيكيتا  تنّحي  أعقاب  وفي 
ســنــوات  تــمــّيــزت  الــســوفــيــاتــي.  لــالتــحــاد  زعــيــمــًا  بريجنيف  ليونيد  أصــبــح  حــتــى  الــجــمــاعــي 
خروتشوف وليونيد بريجنيف بذروة العلم السوفياتي والصناعة، أول محطة نووية )مفاعل 
نووي( في العالم تأسس عام 1954 في أوبنينسك، وأصبح االتحاد السوفياتي أكبر منتج 
ومصدر للبترول والغاز الطبيعى، هذا باإلضافة إلى برنامج الفضاء السوفياتي الذي أسسه 
سيرغي كوروليوف. وعلى المستوى االقتصادي، كان االتحاد السوفياتي يعتمد أسلوب 
التخطيط الممركز، والخطط الخماسية، حيث شهد تطورًا ملحوظًا من دولة فالحية إلى 
دولة صناعية، خاصة مع عمليات التنقيب عن النفط في سيبيريا واكتشاف ثروات معدنية 
هائلة في تلك المنطقة، األمر الذي سهل عملية تعافي االقتصاد السوفياتي. كذلك ازدهر 
المركزية على كل  الفالحية، وسيطرة الحكومة  التعاضديات  االقتصاد السوفياتي بوجود 
االقتصاد  أصبح  أن  إلى  المجاالت،  كل  في  الدولة  وجود  دعم  ما  وهو  االقتصاد،  فروع 
باالهتمام  للسوفيات  سمح  بالثقة  الشعور  هــذا  العالم.  فــي  ســوق  أكبر  ثاني  السوفياتي 

بمعالجة حاجات اإلسكان والعناية الصحية وإمدادات الغذاء)66(.

وفي السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين، عزز السوفيات أمنهم حين 
أضافوا إلى قدراتهم التدميرية غواصات نووية تستطيع الوصول إلى الشواطئ األمريكية 
الغربية والشرقية من دون أن تكتشف، وظهر أن االتحاد السوفياتي يملك عددًا أكبر من 
وبريطانيا  المتحدة  الواليات  تملك  مما  النووية  بالرؤوس  المجهزة  النووية  الغواصات 
عن  راضــيــن  السوفياتي  االتــحــاد  مــواطــنــو  كــان  الثمانينيات،  وبــحــلــول  مجتمعًة.  وفــرنــســا 

مستوى معيشتهم وتعليمهم والعناية بصحتهم ومنزلتهم الدولية)67(.

Steve Garber, «Sputnik and the Dawn of the Space Age,» NASA, <http://history.nasa.gov/ )63(
sputnik/>.
Neil Perry, «Yuri Gagarin,» The Guardian, 12/4/2001, <http://www.guardian.co.uk/  )64(
news/2001/apr/12/netnotes.neilperry>.

)65( إسكندر، الدب ينقلب نمرًا. روسيا: الوالدة الجديدة، ص 298.
)66( المصدر نفسه، ص 300.

)67( المصدر نفسه، ص 301 - 302.
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كبير  بشكل  األوضــاع  تدهورت   ،1982 عام  نهاية  في  بريجنيف  وفاة  أعقاب  وفي 
أنــدروبــوف  أصــاب  حيث  تشيرنينكو،  وقسطنطين  أنــدروبــوف  يــوري  حكم  فترتي  خــالل 
أية  يجري  أن  قبل  الحكم  مقاليد  توليه  مــن  شــهــرًا   14 بعد  وفــاتــه  إلــى  أدى  خطير  مــرض 
دور  تأييد  على  تشيرنينكو  خلفه  عمل  حين  فــي  بها،  نــادى  التي  مــن  إصالحية  تغييرات 
في  جديًا  يكن  لم  أنــه  من  الرغم  على  والرعاية،  التعليم  وإصــالح  العمال،  لنقابات  أكبر 
منع تصعيد الحرب الباردة مع الواليات المتحدة، إال أن المرض اعتله أيضًا بعد حوالى 
المنية في  أن وافته  إلى  بمهامه  القيام  السوفياتي، وأعجزه عن  عامين من رئاسته لالتحاد 

مطلع عام 1985.

4 - ميخائيل غورباتشوف

وتقّلد  نــشــطــًا،  عــضــوًا  وكـــان  الــســوفــيــاتــي،  الشيوعي  بــالــحــزب  غــوربــاتــشــوف  التحق 
يمثل  الـــذي  للحزب  السياسي  المكتب  فــي  عــضــوًا  أصــبــح  حتى  مهمة  مناصب  عــدة  فيه 
 ،1985 شــبــاط/فــبــرايــر  فــي  الشيوعي  الــحــزب  مؤتمر  وفــي  ــة)68(.  الـــدولـ فــي  سلطة  أعــلــى 
سياسة  بتبني  اإلصــالحــي)69(  غورباتشوف  برنامج  على  الموافقة  الحزب  قيادات  قــررت 
وهيكلة  البناء  وإعـــادة  )الغالسنوست(،  الغرب  على  واالنفتاح  والمصارحة  المكاشفة 
غورباتشوف  ميخائيل  وُكلف  )البريسترويكا()70(،  الحكومية  واإلدارة  اإلنتاج  أساليب 
األوروبية  والمجموعة  المتحدة  الواليات  مع  العالقات  وتحسين  التغييرات  هذه  رعاية 
ومجموعة الدول السبع)71(. وكان الهدف هو إخراج االقتصاد السوفياتي من حالة الركود 
للجنة  عام  كسكرتير  غورباتشوف  انتخاب  تم  وقد  بريجنيف.  عهد  آخر  في  أصابته  التي 
وكــان   ،)72( 1985 آذار/مـــــارس   11 فــي  السياسي  المكتب  قبل  مــن  للحزب  الــمــركــزيــة 
أي  ذاته  لـغورباتشوف  يكن  ولم  اإلصــالح)73(.  أجل  بريجنيف من  أعــوان  متعجاًل إلزالــة 

)68( ميخائيل غورباتشوف، »أول رئيس سوفياتي ومهندس البريسترويكا،« الموقع اإللكتروني روسيا اليوم، 
<http://arabic.rt.com/info/33079/>.
الجواد  عبد  حمدي  ترجمة  والعالم،  لبالدنا  جديد  تفكير  البريسترويكا  غورباتشوف،  ميخائيل  )69( انــظــر: 

)القاهرة: دار الشروق، 1990(.
 Archie Brown, ed., Contemporary Russian Politics: A Reader (New York: Oxford University )70(
Press, 2001), p. 514.

)71( إسكندر، الدب ينقلب نمرًا. روسيا: الوالدة الجديدة، ص 104.
)72( غورباتشوف، »أول رئيس سوفياتي ومهندس البريسترويكا«.

وآسيا  روســيــا  إلــى:  مــت  ُقــدِّ ورقــة  السوفياتية،«  االمــبــراطــوريــة  ونهاية  دانــكــوس  »ك.هــــ.  السيد،  )73( رضــــوان 
الوسطى والعرب: مجموعة قراءات، الندوة التي أقامها مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية االقتصاد والعلوم 

السياسية، جامعة القاهرة، بين 26 و28 نيسان/أبريل 1993، ص 26.
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لم  ميدفديف،  زوريــس  المنفي  الروسي  المنشق  تعبير  وبحسب  كمصلح،  خاصة  سمعة 
يكن غورباتشوف »ال ليبراليًا وال مصلحًا جريئًا«)74(.

كـــان غــوربــاتــشــوف  فــي عـــام 1986 )75(  لــلــحــزب  الــســابــع والــعــشــريــن  الــمــؤتــمــر  وفـــي 
االقتصاد  في  واالضــطــراب  الفساد  يرى  ال  أنه  إال  االنفتاح،  شديد  االفتتاحي  خطابه  في 
واإلدارة والمحسوبيات وضيق األفق والطفيلية إال عند القوميات غير الروسية؛ وبالتالي 
غير  الجمهوريات  أبناء  من  الشيوعيين  المسؤولين  على  لإلصالح  استراتيجياته  رّكز  فإنه 

الروسية)76(.

وأقلية  تدعم  أغلبية  بين  للبريسترويكا  تبني غورباتشوف  بداية  في  المجتمع  انقسم 
المسلحة  للقوات  العليا  والقيادة  الدولة  وكانت  الحزب،  جهاز  في  تتواجد  بيروقراطية 
والقدرة  الفكرية  الجسارة  وتفتقد  جماهيرية،  غير  متعددة  قيادات  ذات  األمــن  وأجهزة 
ينبغي  التي  وتيرة اإلصالح  البريسترويكا حول  قادة  بين  الخالف  دّب  ثم  التجديد.  على 
التاسع والعشرين للحزب  المؤتمر  اتباعها. وبدأ االنقسام داخل الحزب في الظهور في 
في  ليغاشيف،  بزعامة  والمحافظين  يلتسين،  بزعامة  اإلصالحيين  بين   1988 عــام  في 
قيادة  لـغورباتشوف  الشاغل  الشغل  وظــل  الــتــوحــد)77(،  نحو  البيروقراطية  اتجهت  حين 

تيار الوسط)78(.

النظام  إطــار  في  إصالحية  ديمقراطية  ثــورة  أنها  على  البريسترويكا  مع  التعامل  تم 
االشتراكي، وأنه من الممكن، بل واألفضل، وفق حسابات غورباتشوف، أن يقود الحزب 
الشيوعي السوفياتي حركة البريسترويكا من خالل تغيير نفسه مع تغيير المجتمع والدولة 
وفقًا لمتطلبات هذه الثورة السلمية)79(، إال أن نتائج اإلصالحات سارت في االتجاه غير 

المرغوب فيه.

Zhores A. Medvedev, Gorbachev (New York: Blackwell Publishers, 1988), p. 23.   )74(
المركز  )القاهرة:  كلفت  خليل  ترجمة  والنتائج،  األسباب  السوفياتي:  النموذج  انهيار  هارمان،  )75( كــريــس 

القومي للترجمة، 2010(، ص 51.
)76( السيد، »ك.هـ. دانكوس ونهاية االمبراطورية السوفييتية،« ص 26 - 27.

الوسطى  وآسيا  روسيا  إلى:  مت  ُقدِّ ورقة  االتحادية،«  روسيا  في  السلطة  على  »الصراع  الخولي،  )77( لطفي 
والعلوم  االقــتــصــاد  كلية  السياسية،  والـــدراســـات  الــبــحــوث  مــركــز  أقــامــهــا  الــتــي  الــنــدوة  قــــراءات،  والــعــرب: مجموعة 

السياسية، جامعة القاهرة، بين 26 و28 نيسان/أبريل 1993، ص 103 - 104.
 Archie Brown and Lilia Shevtsova, eds., «Gorbachev, Yeltsin and Putin: Political Leadership )78(
in Russia’s Transition,» Carnegie Endowment for International Peace (2001), p. 9.

)79( الخولي، »الصراع على السلطة في روسيا االتحادية،« ص 103.
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أ - سياسات الدمقرطة

قام قادة الحركات الديمقراطية بتطوير شعار لينين القديم »كل القوى للسوفيات«، 
الشيوعي  الــحــزب  مــن  الــقــوة  تسحب  ديــمــقــراطــيــة  جــديــدة  إصــالحــات  يعني  ذلـــك  ــان  وكـ
وبيروقراطية الدولة، وناسبت هذه االستراتيجيا غورباتشوف، حيث إن دمقرطة السوفيات 
كان  وإذا  المعارضة)80(.  وإضعاف  اإلصالح  تنفيذ  من  ليتمكن  قوته  لتعزيز  وسيلة  كانت 
غورباتشوف لم يصل إلى حّد تقنين التعددية الحزبية، فقد سمح بالتعددية السياسية، بما 
انشقاق  تعمق  جسدت  السوفياتي  الشيوعي  الحزب  داخــل  تكتالت  قيام  قبوله  ذلك  في 
القانون االنتخابي الجديد في كانون األول/ البيروقراطية)81(. وتم تقديم  النخبة الحزبية 
وكحل  والقومي،  المحلى  المستويين  على  المرشحين  بانتخاب  ليسمح   1988 ديسمبر 
وسط بين اإلصالحيين والمحافظين في الحزب الشيوعي تم حجز ثلث المقاعد لممثلي 
من  التشريعية  الهيئة  الشيوعي  الحزب  أعضاء  كبار  دخــول  لتأمين  الحكومية  المنظمات 

خالل المنظمات الحكومية من دون خوض معركة االنتخابات التنافسية)82(.

المقاعد  ثلث  حجز  انتقاد  تم  التشريعي،  الجهاز  هــذا  إنشاء  على  عــام  مــرور  وبعد 
لممثلي مصالح تنظيمات محددة، وتم وصفه بأنه غير ديمقراطي، ومن ثم أصبح انتخاب 
االستقاللية  من  المزيد  إضفاء  تم  وبذلك  اإلقليمية)83(.  الــدوائــر  من  يتم  الــنــواب  جميع 
وجهاز  التنفيذية  الهيئة  مواجهة  على  قــدرة  أكثر  أصبحت  التي  األجهزة  هــذه  عمل  على 
تــرض غورباتشوف  لــم  االنــتــخــابــات  نتيجة  فــإن  ذلـــك،  مــن  الــرغــم  الــدولــة. وعــلــى  حــزب 
الذين  المحافظين  من  مجموعة  البرلمان  على  سيطرت  إذ  الديمقراطيين،  واإلصالحيين 
تمكنوا من تقويض فكرة إصالح الدستور، وبرنامج الحكومة لإلصالح االقتصادي)84(، 
إنشاء  إلــى  يهدف  غورباتشوف  وكــان  جديد.  سياسي  بناء  تصميم  إلــى  دفعه  الــذي  األمــر 
منصب دستوري للقائد أكثر قوة ومنفصاًل عن الهيئة التشريعية، وبتحقيق ذلك فإنه ينزع 

 John p. Willerton, «Yeltsin and the Russian Presidency,» in: Stephen White, Alex Pravda and )80(
 Zvi Gitelman, Developments in Russian and Post-Soviet Politics, 5th ed. (London: Macmillan, 1994),
p. 45.

مت إلى: روسيا وآسيا الوسطى  )81( طه عبد العليم، »ورثة االتحاد السوفياتي ومصير الكومنولث،« ورقة ُقدِّ
والعلوم  االقــتــصــاد  كلية  السياسية،  والـــدراســـات  الــبــحــوث  مــركــز  أقــامــهــا  الــتــي  الــنــدوة  قــــراءات،  والــعــرب: مجموعة 

السياسية، جامعة القاهرة، بين 26 و28 نيسان/أبريل 1993، ص 95.
)82( أماني عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« )رسالة ماجستير غير 

منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2011(، ص 133.
Brown, ed., Contemporary Russian Politics: A Reader, p. 11.   )83(

)84( عبد اللطيف، المصدر نفسه، ص 133 - 134.
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ربيع عام 1989،  في  الرئاسة  إنشاء منصب  اقترحت  التي  الديمقراطية  المعارضة  سالح 
ولكن طريقة تنفيذ ذلك أثارت الجدل في صفوف مستشاري غورباتشوف بين فريق مؤيد 
السلطات،  بين  الفصل  لمبدأ  رافض  وفريق  األمريكي،  الطراز  على  رئاسي  نظام  إلنشاء 

وفي النهاية تم تبني نظام شبه رئاسي يجمع بين القواعد البرلمانية والرئاسية)85(.

تــبــلــورت اإلصـــالحـــات الــســيــاســيــة لـــــغــوربــاتــشــوف عــنــدمــا أدخــــل مــبــدأ االنــتــخــابــات 
حكومية  مــنــاصــب  فــي  الــشــيــوعــي  الــحــزب  إلـــى  منتمين  غــيــر  أفــــراد  تعيين  وتـــم  التنافسية، 
جديدة  تنفيذية  هيئة  بــاقــتــراح  وقـــام  الــحــكــومــي،  الــجــهــاز  على  الــحــزب  سيطرة  مــن  للحّد 
فــي شــكــل نــظــام رئـــاســـي، وأنــشــأ مــجــلــس نــــواب الــشــعــب، وعــقــدت انــتــخــابــاتــه فــي آذار/
الطريقتين:  بإحدى  سيتم  فكان  الرئيس،  انتخاب  أما   .)86( 1989 ونيسان/أبريل  مــارس 
بالنسبة  وأخطاره  مكاسبه  منهما  ولكل  مباشر،  بانتخاب  أو  نــواب  مجلس  خالل  من  إما 
رئيس  أول  المجلس  يــخــتــار  أن  عــلــى  غــوربــاتــشــوف  ــّر  أصـ لــذلــك  غــوربــاتــشــوف)87(.  إلـــى 
انتخاب شعبي مباشر، وتّمت موافقة  انتخابات رئاسية عن طريق  تتلوه  سوفياتي على أن 
بسبب  تسوية  بمنزلة  أيــضــًا  الخيار  هــذا  كــان  وقــد  ذلــــك)88(.  على  الشعب  نــواب  مجلس 
انتخاب  تم   1990 آذار/مــارس  وفى  الرئاسة)89(.  لفكرة  الشيوعيين  المحافظين  مقاومة 
 59 بنسبة  وفاز  الشعب،  نواب  مجلس  قبل  من  السوفياتي  لالتحاد  كرئيس  غورباتشوف 
لم  أنــه  إال  السوفياتي.  لالتحاد  منتخب  رئيس  وآخــر  أول  وأصبح  األصـــوات،  من  بالمئة 
يتمتع بشرعية كممثل شعبي، حيث إنه انتخب من قبل مجلس نواب الشعب، وليس من 

خالل انتخابات شعبية مباشرة)90(.

لــم تسر وفــقــًا لما  ثــالــث  للبحث عــن طــريــق  الــدائــمــة  مــحــاوالت غــوربــاتــشــوف  لكن 
الجمهوريات،  في  العليا  السوفياتات  مستوى  على   1990 عــام  انتخابات  ففي  خططه، 
المقاعد  بالعديد من  الروسية  غير  الجمهوريات  العديد من  في  القومية  التنظيمات  فازت 

 Eugene Huskey, «Democracy and Institutional Design in Russia,» The National Council for )85(
Soviet and East European Research (Washington) (1995), p. 30.

)86( عبد اللطيف، المصدر نفسه، ص 84.
للنظام  وسلميًا  سريعًا  وانــتــقــااًل  الــرئــاســة  إلــى  غــوربــاتــشــوف  صــعــود  تضمن  المباشرة  غير  )87( فــاالنــتــخــابــات 
المؤسسي الجديد، لكنها تحرمه من الدعم الشعبي، كما أنه سيؤّدي إلى ترسيخ سلطة مجلس نواب الشعب بعمله 
االنتخاب  من  الناتجة  بالخسارة  المخاطرة  في  يرغب  ال  فهو  أخــرى  ناحية  ومن  والبرلمان،  للرئيس  انتخابية  كهيئة 

الشعبي.
Huskey, Ibid., p. 33.   )88(

)89( عبد اللطيف، المصدر نفسه، ص 135.
Willerton, «Yeltsin and the Russian Presidency,» p. 33.   )90(
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األمــر  موسكو،  فــوق  سيادتها  تأكيد  فــي  الجمهوريات  وبـــدأت  اإلقليمية،  المجالس  فــي 
الجمهوريات  المركزية، وهجرت حكومات  الحكومة  القوانين مع  إلى حرب  الذي دفع 
بتأييد  وقامت  المحلية،  القوانين  مع  تتعارض  والتي  االتحاد،  مستوى  على  التشريعات 
الــمــركــزيــة.  للحكومة  الــضــرائــب  عــوائــد  دفـــع  ورفـــض  المحلي  االقــتــصــاد  عــلــى  سيطرتها 
رسمية  غير  تنظيمات  ظهور  إلى  الشيوعي  الحزب  نطاق  خــارج  التنظيم  حرية  أدت  كما 
هناك  وكانت  الشيوعي،  للحزب  معادية  سياسية  أحــزاب  إلــى  تحولت  شعبية  وجبهات 

تظاهرات تدعو إلى إزالة احتكار الحزب الشيوعي من الدستور)91(.

ب - اإلصالحات االقتصادية

اعــتــمــدت الــســيــاســة االقــتــصــاديــة الــجــديــدة عــلــى االنــفــتــاح عــلــى الـــغـــرب، والــســمــاح 
من  كبير  تدخل  دون  من  مباشر  بشكل  معهم  والتعامل  الحرية،  من  أكبر  بقدر  للمنتجين 
الحكومية،  المؤسسات  وبيع  برنامجها  تنفيذ  في  السوفياتية  القيادة  واستمرت  الــدولــة. 
وإصالح  األجنبي،  االستثمار  على  القيود  وتخفيف  االحتكار،  لمواجهة  قوانين  وإصدار 
النهائية  المركزي. وكانت المحّصلة  للبنك  التام  اإلجراءات المصرفية، ومنح االستقالل 
والدخل  الناتج  انخفض  إذ  الكلي،  االقتصاد  مستوى  على  فوضى  البروسترويكا  لتطبيق 
الــقــومــي، فــي حــيــن ارتــفــع حــجــم الــتــضــخــم، مــع اســتــمــرار الــنــمــو فــي مــعــدل الــطــلــب على 
األسعار)92(،  ارتفاع  إلى  باإلضافة  العرض،  في  مقابلة  زيادة  دون  من  االستهالكية  السلع 
ــادة فــي مــيــزان الــمــدفــوعــات، وفــقــدان ســيــطــرة الــحــكــومــة على  ــة حـ إلـــى جــانــب ظــهــور أزمـ
التجارة  وانــخــفــاض  الخصخصة،  بعملية  ارتبطت  التي  للدولة  المملوكة  المشروعات 

البينية بين الجمهوريات)93(.

كان هناك اتفاق على أهمية اإلصالح االقتصادي بين مختلف التوجهات الفكرية، 
فــقــد كــانــت هــنــاك خــطــة ســتــانــيــســالف شــتــالــيــن والــلــيــبــرالــيــيــن لــلــتــحــول إلـــى الــســوق خــالل 
خمسمئة يوم، وفي مواجهة هذه الخطة، طرح برنامج »ريجكوف« والمحافظين للتحول 
المتدرج إلى اشتراكية السوق، وبهدف التوفيق بين االتجاهين، عمد غورباتشوف - قبل 

)91( عبد اللطيف، المصدر نفسه، ص 136.
العدد  الدولية،  السياسة  الجديدة،«  والتحديات  الداخل  من  السوفياتي  »االتحاد  فهمي،  محمود  )92( أماني 

103 )نيسان/أبريل 1991(، ص 249 - 250.
 Marek Dabrowski and Rafal Antczak, «Economic Transition in Russia, Ukraine and Belarus )93(
in Comparative Perspective,» Center for Social and Economic Research (Warsaw) (July 1995), <http://
www.case.com.pl/upload/publikacja_plik/3459873_050.pdf>.
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للتحول  اإلجــراءات  إلى مجموعة من  انقالب آب/أغسطس 1991 -  من  فقط  شهرين 
إلى اشتراكية السوق، ونجح في الحصول على موافقة السوفيات األعلى عليه، على أمل 
الحزب  باستمرار  التمسك  منها:  المرحلة)94(،  تلك  مجريات  في  اإلمكان  قدر  التحّكم 
الحزبي(،  البروستوريكا والجهاز  يمين  يناسب  الضخم )وهذا  التنظيمي  وبنائه  الشيوعي 
الــتــراث  يتبنى كــل  اشــتــراكــي  ديــمــقــراطــي  إلـــى حـــزب  تــعــديــل نهجه وبــرنــامــجــه  مــع  ولــكــن 
- اللينينية كمصدر  االشتراكي العالمي، فكرًا وممارسة، وال يقتصر فقط على الماركسية 
البريستوريكا  يسار  بأنها  نفسها  تصف  التي  االتجاهات  من  العديد  يناسب  )وهــذا  وحيد 

وبعض الليبراليين(، إال أن تلك اإلجراءات لم يكتب لها التطبيق على أرض الواقع)95(.

االقتصاد  تحرير  فــي  ينجح  أن  غــوربــاتــشــوف  على  تقريبًا  المستحيل  مــن  كــان  لقد 
الــذي  الــنــوع  مــن  تجارية  قوانين  السوفياتي  االتــحــاد  لــدى  يكن  ولــم  تدريجيًا.  ولــو  حتى 
محصورة  كانت  المحاسبة  فمتطلبات  الغربية،  البلدان  في  االقتصادية  النشاطات  ينظم 
بعملية السيل النقدي، إذ إن غالبية المؤسسات كانت مملوكة من الدولة. وكان التوظيف 
في  للحكم  مهيئين  يكونوا  لم  والقضاة  الموازنة.  في  عليه  يصدق  التحديث  أو  للتوسع 

النزاعات التجارية، ولم تكن هناك أسواق مالية لتقييم األسهم)96(.

ج - السياسة الخارجية

تستشعر  السوفياتي  لالتحاد  الــروســيــة  الــقــيــادة  بــدأت  الثمانينيات،  أواســـط  بحلول 
العجز الشديد في مواجهة تحديات ريغان، وتأمين اإلمدادات األساسية من النفط والغاز 
واليورانيوم إلى البلدان الدائرة في فلكها، باإلضافة إلى نزف الحرب األفغانية. وإلرضاء 
قــارب  ولــكــنــه  الــديــمــقــراطــيــة،  األســالــيــب  يتبنى  أن  غــوربــاتــشــوف  أراد  الــغــربــيــيــن  الــزعــمــاء 
لتحسين  طوياًل  وقتًا  خصص  وقــد  الشيوعية.  عن  يتخّل  لم  إذ  مقنعة،  غير  بطريقة  األمــر 
االتحاد  كبيرًا في تحسين صورة  تقدمًا  البريسترويكا، وأنجز  السوفياتية وتسويق  الصورة 
واألشخاص،  الموارد  وإنقاذ  السوفياتية  النوايا  حسن  على  وللداللة  وقيادته.  السوفياتي 
بالفعل في شباط/فبراير 1989.  أفغانستان، وسحبها  السوفياتية من  القوات  قرر سحب 
وقام غورباتشوف بأول زيارة للصين كزعيم روسي منذ أيام خروتشوف، كما قام بصياغة 
الباردة عن  النظام اإليراني. وقبل كل شيء استطاع أن يهدئ الحرب  صالت جديدة مع 

)94( عبد العليم، »ورثة االتحاد السوفياتي ومصير الكومنولث،« ص 95.
Цыганков, Внешняя Политика России: От Горбачева до Путина, C. 89-107.   )95(

)96( إسكندر، الدب ينقلب نمرًا. روسيا: الوالدة الجديدة، ص 106 - 107.
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طريق سلسلة من االتفاقيات مع الواليات المتحدة للحد من األسلحة، ومسائل االنتشار 
الذي سمح بخفض  األمر  تسليمها)97(،  النووية ووسائل  الرؤوس  النووي، وتحديد عدد 

العبء العسكري الواقع على اقتصاد االتحاد السوفياتي)98(.

لــم يتمكن غــوربــاتــشــوف مــن حمل  الــيــائــســة،  الــرغــم مــن ذلـــك ومــحــاوالتــه  وعــلــى 
تــنــازالت مــن جانب  بــعــد  األمــريــكــيــيــن عــلــى منحه مــســاعــدات مــالــيــة واقــتــصــاديــة. وحــتــى 
السوق  يفقه عمل  أن غورباتشوف ال  األمريكيون  اعتبر  النووية،  واحد لخفض األسلحة 

االقتصادية الحرة، إذ لم يظهر الليونة التي أظهرتها الصين)99(.

سقط  حيث   ،1989 عــام  في  برلين  حائط  هــدم  لـغورباتشوف  صدمة  أكبر  وكانت 
عن  كول  المستشار  يتأخر  ولم  الشرقية.  ألمانيا  في  الشيوعي  النظام  معه  وسقط  الحائط 
وانسحب  الــحــدود،  بفتح  سمح  إذا  عــارمــة  بمساعدات  السوفياتي  االتــحــاد  بوعد  القيام 
بانتظام من ألمانيا الشرقية، وقبل بمبدأ توحيد األلمانيتين)100(. وبالفعل كانت المساعدة 
الحقيقية على يد هلموت كول من أجل تحقيق هدفين: عدم إعاقة توحيد ألمانيا، وسحب 
المقترحة  المساعدة  رزمــة  وبلغت  الشرقية،  ألمانيا  من  منتظم  بشكل  السوفياتية  القوات 

20 مليار دوالر، ولكنها وصلت متأخرة جدًا لغورباتشوف)101(.

الروسي في  النفوذ  التي جسدت  األنظمة  أن  إلى  أدى في خريف 1989  كل ذلك 
أوروبا الشرقية بدأت تتداعى، وإذا كان وزير الخارجية السوفياتي قد واصل الحديث عن 
قدسية حدود ما بعد الحرب في أوروبا، فقد بدا أنه ليس بإمكانه هو وال غورباتشوف أن 

يفعال شيئًا ذا بال للحفاظ على تماسك الحكومات التابعة لهما)102(.

د - انهيار االتحاد السوفياتي

مركزية  أقـــل  ــة  دولـ ليصبح  الــســوفــيــاتــي  االتــحــاد  هيكلة  إعــــادة  غــوربــاتــشــوف  ــاول  حـ
لمواجهة التيار المتصاعد لدى الجمهوريات لالنفصال، إال أن اتباع سياسة الغالسنوست 

)97( المصدر نفسه، ص 104 - 111.
)98( هارمان، انهيار النموذج السوفياتي: األسباب والنتائج، ص 76.

)99( إسكندر، المصدر نفسه، ص 120.
)100( المصدر نفسه، ص 111 - 112.

Г. И. Герасимов, История Современной России: Поиск и Обретение Свободы (1985 )101(
2008) (Москва: Институт Общественного Проектирования, 2008), pp. 31-52.

)102( هارمان، انهيار النموذج السوفياتي: األسباب والنتائج، ص 76.
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أقاليم مختلفة، حيث  أدت إلى ثورات في االتحاد بأسره دعمت حركات االستقالل في 
تزايد الوعي بمشكلة السيادة القومية، كما أدت حرية الخطاب إلى صعود الروح القومية 

التي أعادت إيقاظ التوتر العرقي)103(.

وفي سبيل التحكم - قدر اإلمكان - في مجريات مرحلة االنتقال، دعا غورباتشوف 
إلى مجموعة  االنفصال واالستقالل)104(. وعمد  نزاعات  احتواء  بغية  القومي  البعث  إلى 
السوفياتي  لالتحاد  جــديــدة  ديمقراطية  صياغة  إلــى  التوصل  منها  كــان  اإلجــــراءات،  مــن 
كثيرًا  يخفف  نحو  على  له  المكونة  الجمهوريات  واستقالل  بسيادة  االعتراف  على  تقوم 
المركز  بين  إبرامها  يجرى  معاهدة  خــالل  من  وذلــك  موسكو،  في  المركزية  القبضة  من 
فــي 20 آب/أغــســطــس  الــمــقــرر توقيعها  الــتــي كــان مــن  الــمــعــاهــدة  والــجــمــهــوريــات، وهــي 
على  مركزي  قانون  أي  تطبيق  إلغاء  حق  جمهورية  كل  تمنح  المعاهدة  وكانت   .1991
أراضيها إذا تعارض مع دستور الجمهورية)105(. إال أنه قبل التوقيع بيومين، تم التخطيط 
النهاية، ومع ذلك ذهبت تلك  النقالب وقع في 18 آب/أغسطس)106(، ولكنه فشل في 

المعاهدة أدراج الرياح.

)103( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 65.
)104( عبد العليم، »ورثة االتحاد السوفياتي ومصير الكومنولث،« ص 61.

)105( عبد اللطيف، المصدر نفسه، ص 155.
وسكرتير  العسكري  الصناعي  المجمع  رئيس  باكالنوف   - االنقالبيون  تقدم  عندما  االنقالب  )106( بــدأ 
الداخلية،  وزير  بوغو  وبوريس  وأندروبوف،  المخابرات،  جهاز  رئيس  وكريوشكوف  للحزب،  المركزية  اللجنة 
بإنذارهم   - الدفاع  وزير  يازوف  الصفر  ساعة  في  بهم  والتحق  الوزراء،  رئيس  وبابلوف  الرئيس،  نائب  وياناييف 
»انقالب  يسمى  مــا  نــوعــًا  التخطيط  هــذا  وكــان  الــقــرم.  فــي  كريميا  فــي  منتجعه  فــي  إقامته  خــالل  غورباتشوف  إلــى 
حركتهم  تّتسم  أن  على  حــرصــوا  االنقالبيين  فــإن  ولــهــذا  لــلــدولــة،  رئــيــســًا  غــوربــاتــشــوف  على  اإلبــقــاء  مــع  الــقــصــر« 
ــراء دســـتـــوري تــحــّتــمــه ظـــروف اســتــثــنــائــيــة، وهـــي مـــرض الــرئــيــس الــمــفــاجــئ الـــذي أقــعــده عــن مــمــارســة  بــصــورة إجــ
تحتمل حدوث  البالد ال  أن  إلى  ونظرًا  المعاهدة.  لتوقيع  المحدد  الموعد  في  إلى موسكو  والحضور  مسؤولياته 
تضم  مؤقتة  طــوارئ  لجنة  تكوين  يستلزم  دستوري  وبشكل  جماعية  وبقيادة  بسرعة  مــأه  فــإن  السلطة؛  في  فــراغ 
بيانها  في  اللجنة  وتعهدت  واألمنية.  والعسكرية  والتنفيذية  السياسية  الدولة  ألجهزة  الرسميين  المسؤولين  جميع 
من  الرئيس  شفاء  بمجرد  تنتهي  مهمتها  وأن  السوفياتي،  االتــحــاد  وحــدة  على  والحفاظ  اإلصــالحــات  بمواصلة 
المنزلي، وأصدرت  اللجنة غورباتشوف في االعتقال  مرضه واستعادة قدراته على ممارسة مسؤوليته. ووضعت 
غــوربــاتــشــوف رفض  أن  إال  الــصــحــف،.  أغــلــب  مــؤقــتــًا، ويمنع صــدور  السياسية  األنــشــطــة  يــوقــف  طـــوارئ  مــرســوم 
معه  الموجودين  الــحــرس  ألفــراد  أوامـــره  وأعــطــى  والــدســتــور،  الشرعية  على  اعــتــداء  االنــقــالب  واعتبر  االنــصــيــاع، 
إلى  الــطــوارئ  لجنة  قــيــادة  دفــع  الموقف  هــذا  استراحته.  الخــتــراق  محاولة  أيــة  على  الــرصــاص  بــإطــالق  الــقــرم  فــي 
إلى  مرضه  وأكذوبة  غورباتشوف  مع  حدث  ما  وقائع  تنكشف  أن  خشية  الشوارع  إلى  الدبابات  بإنزال  اإلســراع 
الشعب واألحزاب والجيش ومؤسسات الدولة األخرى، وبذلك تحولت الحركة من شكلها المحدود كانقالب 
خالل  من  ويجري  جرى  عما  الصحيحة  األنباء  وانتشار  األحداث  حركة  سرعة  ومع  عسكري.  شكل  إلى  القصر 
اصطدمت  االنقالب،  حول  وغيرهم  وشيفارنادزه  وبوبوف  يلتسين  وبيانات  ونــداءات  األجنبية،  اإلعالم  =أجهزة 
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 - االشتراكية)*(  الشيوعية  الروسية  الجمهورية  رئيس   - يلتسين  تصريحات  كانت 
بعد فشل االنقالب تعزف على نغمة أن غورباتشوف مسؤول عن هذا االنقالب، نتيجة 
مشاركة  ذلــك  على  والــدلــيــل  ومستشاريه،  معاونيه  اخــتــيــار  فــي  وحــســابــاتــه  تــقــديــره  ســوء 
االستقالة،  حكومته  من  غورباتشوف  طلب  االنقالب  أثر  وعلى  االنقالب.  في  أغلبهم 
في  للمشاركة  ترتيبًا  تتضمن  ائتالفية  حكومة  تشكيل  على  يلتسين  مع  اتفق  أنه  وأعلن 
الدوائر  من  والعديد  الشيوعي  الحزب  مقار  بمهاجمة  أوامــره  يلتسين  وأصــدر  السلطة. 
بــرئــاســتــه مــن حقها  الــمــركــزيــة، وأعــلــن أن جــمــهــوريــة روســيــا  والــمــصــالــح والــمــؤســســات 
تحديد  في  النافذة  الكلمة  لها  يكون  أن  االنقالب  مقاومة  في  الرائد  ودورهــا  التاريخي 
جيدًا  تعي  أن  الجمهوريات  بقية  على  وأن  الجديد،  السوفياتي  االتحاد  وسياسة  هوية 
الحدود  رسم  إعادة  تقبل  أن  االنفصال  تريد  جمهورية  كل  على  وأن  الحقيقة)107(،  هذه 
جميع  نقل  على  عــازم  وأنــه   .1917 األول/أكــتــوبــر  تشرين  قبل  مــا  لخرائط  وفــقــًا  معها 
مسؤولياتها.  يتولى  التي  الرئاسة  إمــرة  تحت  ووضعها  روســيــا،  إلــى  النووية  المنشآت 
االتــحــاديــة،  والسلطة  المركز  إلضــعــاف  الــوســائــل  كــل  اســتــخــدام  فــي  انطلق  وباختصار، 

الدستورية)108(. اختصاصاتها  وسلب 

وعلى الرغم من فشل االنقالب، إال أنه لم يخرج فائزًا، وإنما أخذ يعاني تصدعات 
في السلطة. واضطر إلى االعتراف باستقالل جمهوريات البلطيق بعد أن كان يشترط قبيل 
االنقالب ضرورة سلوك طريق االستقالل واالنفصال الدستوري من خالل مجموعة من 
المركز على مدى خمس  بالمفاوضات مع  الشعبي، وتنتهي  باالستفتاء  تبدأ  اإلجــراءات، 
ثم  ومــن  الــمــركــز)109(.  إلــى  يذهب  ومــا  المنفصلة،  للجمهورية  يبقى  مــا  لتحديد  ســنــوات 

القائد  للرئيس  الــوالء  أو  العسكرية،  لقيادتها  الــوالء  بين  تختار  أن  عليها  وكــان  بالحقيقة،  العسكرية  المؤسسة 
وبعد  للشرعية.  الــوالء  العسكرية  المؤسسة  باختيار  انتهت  اجتماعات  عدة  وعقدت  المسلحة.  للقوات  األعلى 
إضعاف  تــم  لكن  منصبه،  إلــى  غورباتشوف  وأعــيــد  منظميه،  على  القبض  وتــم  االنــقــالب،  فشل  أيــام  ثالثة  مــرور 

سلطته.
ــِدَث مــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي روســيــا االتــحــاديــة فــي آذار/مــــــارس 1990، حــيــث ُألــحــق  ــُتـــحـ )*( اسـ
رئيس  انتخاب  حــول  االتــحــاديــة  بروسيا  خــاص  ســؤال  السوفياتي  لالتحاد  االتــحــاديــة  المعاهدة  حــول  باالستفتاء 
بوريس  وأصــبــح  المصوتين.  إجمالي  مــن  بالمئة   69.8 عليه  وافــق  مــا  وهــو  الشعب،  جانب  مــن  مباشرة  لروسيا 
في  مباشرة  رئاسية  انتخابات  أول  إجــراء  تم  حتى  الجمهورية  رئيس  بأعمال  قائمًا  آنــذاك،  البرلمان  رئيس  يلتسن، 

12 حزيران/يونيو 1991.
 Александр Самоваров, Нужно ли нам Возвращаться в СССР?: Русский Проект )107(
(Москва: Яуэа-Пресс, 2009), C. 12-53.

)108( إسكندر، الدب ينقلب نمرًا. روسيا: الوالدة الجديدة، ص 111.
)109( المصدر نفسه، ص 111.

=
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السوفياتي)110(،  االتحاد  انهار  حتى  األخــرى  تلو  واحــدة  باالنفصال  الجمهوريات  بدأت 
وتم حله إلى 15 دولة)111( في 25 كانون األول/ديسمبر 1991 )112(.

شهد غورباتشوف تفكك االتحاد السوفياتي يتتابع أمام عينيه، ولكنه لم يقم بأعمال 
المجتمع  مــن  بالمساعدة  ووعـــود  الغربية،  ألمانيا  مــن  بالمساعدة  وعــود  لسببين:  قمعية 
الوعدين،  هذين  من  وأهــم  الــدولــي.  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  وخصوصًا  الــدولــي، 
اللذين لم يتحققا في عهده - تحققا ليهدرا في سنى يلتسين - تعهد الرئيس جورج بوش 

)األب( بأن أمريكا لن تسعى إلى مد حلف الناتو نحو الشرق)113(.

شعار  تحت  السوفياتي  االتــحــاد  بناء  ــادة  وإعـ تحديث  مــشــروع  إن  الــقــول،  خالصة 
بهذا  تغييرًا  أن  إال  غورباتشوف)114(،  بالرئيس  ارتبط  و»الغالسنوست«  »البيرسترويكا« 
طويلة  واستراتيجيا  التغيير،  إلــى  الــداعــمــة  النخب  واتــفــاق  كــافــيــًا،  وقــتــًا  يتطلب  الحجم 
الجذرية.  الديمقراطية  التحوالت  لتفعيل  راديكاليًا،  وليس  تدريجيًا،  تغييرًا  تتبنى  المدى 
إلى  يهدف  يكن  الشيوعية، ولم  النظام في ظل  إلى إصالح  يهدف  فقد كان غورباتشوف 
تقويضها أو انهيار االتحاد السوفياتي، كما حدث على أرض الواقع)115(، حيث أضعفت 
السياسية،  للحياة  احــتــكــاره  وأنــهــت  السوفياتي،  الشيوعي  الــحــزب  سطوة  اإلصــالحــات 
الحزبية  البيروقراطية  النخبة  بــرؤوس  وأطاحت  باألوامر،  االقتصاد  إدارة  نظام  وقّوضت 
المحافظة التي توارثت السلطة واالمتيازات، وأضعفت قبضة الحزب الشيوعي المطلقة 
على اإلعالم، األمر الذي دفع إلى الكشف عن المشكالت االجتماعية واالقتصادية التي 
المافيا، وحجم  الواسع االنتشار، وسيطرة  الفساد  تقارير عن  الحكومة، فظهرت  حجبتها 
الفقر والبغاء، وتدهور الخدمة العامة، والتلوث المفزع، والمشكالت البيئية الهائلة)116(، 
تم  التي  اإلحــصــاءات  وبعض  المنال،  سهل  الدولة  أرشيفات  على  الحصول  أصبح  كما 

)110( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 157.
)111( جمهوريات السالف هي: روسيا، وأوكرانيا، وبيالروسيا. جمهوريات البلطيق هي: أستونيا، ولتوانيا، 
والتيفيا. جمهوريات األتراك هي: تركمانستان، وكازاخستان، وأوزبكستان، وقرغيزستان. جمهوريات القوقاز هي: 

أرمينيا، وجورجيا، وآذربيجان. باإلضافة إلى: مولدوفا )رومانية(، وطاجيكستان )إيرانية(.
СССР, Большая актуальная политическая энциклопедия, C. 311-316.   )112(

)113( إسكندر، الدب ينقلب نمرًا. روسيا: الوالدة الجديدة، ص 121.
السياسة الدولية، العدد 106 )تشرين  )114( حسن أبو طالب، »الهموم السوفياتية وترابط المصير الدولي،« 

األول/أكتوبر 1991(، ص 227 - 229.
)115( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 85.

)116( هارمان، انهيار النموذج السوفياتي: األسباب والنتائج، ص 51.
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حفظها من قبل أصبحت متاحة للبحث والنشر، وهي من األمور التي حاول غورباتشوف 
الحياة  في  السلبيات  هذه  إظهار  وأدى  الحكومة.  مصداقية  أضعف  الذي  األمر  تغطيتها، 
الشيوعي  الحزب  سلطة  أســاس  تمثل  التي  االجتماعية  القاعدة  تقويض  إلــى  السوفياتية 
االتــحــاد  هــويــة وتكامل  مــا هــدد  عــامــة، وهــو  بــصــورة  السوفياتي  والــنــظــام  بــصــورة خــاصــة، 
التدرج والثورة  بين خطى  التوازن  نفسه)117(. ورغم أن غورباتشوف استمر حريصًا على 
تهاوي  نحو  دفــع  فقد  والديمقراطيين،  الشيوعيين  وبين  والراديكاليين،  المحافظين  بين 
الشمولية التي مثلت العمود الفقري للنظام والوحدة في الدولة االشتراكية السوفياتية)118(، 
إن  حتى  وفــكــريــة)119(،  واجتماعية  وسياسية  اقتصادية  شاملة:  فوضى  أمــام  الطريق  وفتح 
عليه،  المتكرر  هجومهم  فــي  عنيفين  أضــحــوا  لـغورباتشوف  تمامًا  مؤيدين  كــانــوا  الــذيــن 
أمل، وأعلن  بخيبة  قد أصيبت  الشعب  نسبة ضخمة من  أن  الرأي  وأظهرت استطالعات 
فيتالي بونامروف من الجبهة الشعبية في موسكو في اجتماع حاشد: »نحن ال نثق مطلقًا 

بغورباتشوف، لقد خسر غورباتشوف نفوذه لدى الشعب«)120(.

مــن األوهـــام بشأن  كــان هناك تحرر  عــام 1990،  بــدايــة  مــع  أنــه  فــي  إذًا،  غــرابــة،  فــال 
غورباتشوف، سواء بين أولئك الذين يؤيدون مزيدًا من الدمقرطة في االتحاد السوفياتي 

أو أولئك الذين كانوا يؤيدون نظامًا من الطراز القديم)121(.

وأخيرًا، وتحت ضغط انتقادات بوريس يلتسين الذي انتخب في 12 حزيران/يونيو 
رئيسًا لروسيا، استقال غورباتشوف في 24 آب/أغسطس كرئيس للحزب الشيوعي، كما 

حظر البرلمان نشاط الحزب الشيوعي ابتداًء من 29 آب/أغسطس)122(.

رابعًا: روسيا االتحادية

1 - بوريس يلتسين

لم يكن لـيلتسين - وهو مهندس مدني - أية خبرات في اإلدارة الحكومية حتى سنة 

)117( عبد اللطيف، المصدر نفسه، ص 64 - 65.
)118( عبد العليم، »ورثة االتحاد السوفياتي ومصير الكومنولث«.

)119( هارمان، انهيار النموذج السوفياتي: األسباب والنتائج، ص 76.
Левин, Советский Век (СССР), C. 467-486.   )120(

)121( المصدر نفسه، ص 76.
Горбачев, Большая актуальная политическая энциклопедия, C. 61-63.   )122(
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1986 عندما رفعه غورباتشوف إلى مصاف القادة السوفيات)123(. وأثناء عمله كسكرتير 
أول لجنة مدينة موسكو، حدثت عدة صدامات بينه وبين غورباتشوف، انتهت بإقالته من 
منصبه. وكان سبب هذه الصدامات عدم رضاء يلتسين عن بطء وتيرة اإلصالح، ووصِفه 
غورباتشوف بأنه »غير ناضج سياسيًا وغير قادر على تحمل المسؤولية«. ثم جاءت فرصة 
ونجح  أعضائه،  أحــد  ليكون  انتخابه  تم  حيث  الشعب،  نــواب  مجلس  إنشاء  مع  يلتسين 
السياسي  والمكتب  غورباتشوف  بانتقاد  وقــام  األعــلــى،  السوفيات  فــي  مقعد  كسب  فــي 
والجيش، وأعلن معارضته للشيوعية كنظام لتنظيم االقتصاد والمجتمع، وتأييده للملكية 
كانت  الوقت  ذلك  في  لكن  يلتسين،  ضد  بحملة  بــدوره  غورباتشوف  ورّد  الخاصة)124(. 
نتيجة عكسية،  بقيادة غورباتشوف متدنية، فأدت تلك الحملة المضادة إلى  النظام  شعبية 
ربما   - جديد  نموذج  إلى  حاجة  هناك  أن  أعلن  الــذي  يلتسين)125(،  شعبية  دعمت  حيث 
زيــارتــه  خــالل  شهدها  الــتــي  الغربية  الديمقراطية  لمنجزات  يتسع   - اشتراكية  بتأثيرات 

للواليات المتحدة)126(.

تصّدى  حيث   ،1991 آب/أغسطس  انقالب  أحــداث  خــالل  بالظهور  يلتسين  بــدأ 
لـيلتسين  الفضل  إرجاع  العام، وتم  المدني واإلضراب  المقاومة والعصيان  إلى  له، ودعا 
في تجميع العامة ضد االنقالب، ومن ثم بدأ ميزان القوى في االختالل لصالح يلتسين، 
االتــحــاد  انــهــيــار  قبل   - لنفسه  أوجـــد  قــد  يلتسين  وكـــان  غــوربــاتــشــوف.  قــوى  تآكلت  بينما 
الــذي  األمـــر  الــمــعــارضــة،  قــائــد  الــنــظــام، وهــو  هــذا  مــن قبل  يــوجــد  لــم  مــكــانــًا   - السوفياتي 
كرئيس  يلتسين  انتخب  حيث  السوفياتي)127(،  االتحاد  انهيار  في  مهمًا  دورًا  يؤدي  جعله 
الحزب  مــن  استقالته  بعد  كمستقل  خاضها  الــتــي  االنــتــخــابــات  فــي   - السوفياتية  لروسيا 
بدعم  وحظي   ،1991 عــام  حزيران/يونيو   12 في   - السوفياتي)128(  لالتحاد  الشيوعي 
مرشح  على  متغلبًا  األولـــى  الجولة  فــي  وفــاز  المرشحين،  متعدد  سباق  فــي  قــوي  شعبي 
ثم  ومن  الشيوعي،  الحزب  أنشطة  بحظر  قــرار  بإصدار  يلتسين  فقام   .)129( غورباتشوف 

)123( إسكندر، الدب ينقلب نمرًا. روسيا: الوالدة الجديدة، ص 125 - 126.
)124( المصدر نفسه، ص 125 - 126.

Г. И. Герасимов, Цит, C. 54-72.   )125(
Ельцин, Большая актуальная политическая энциклопедия, Цит, C. 89-91.   )126(

)127( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 86.
Willerton, «Yeltsin and the Russian Presidency,» pp. 30-34.   )128(
الحرب  انتهاء  بعد  أوروبــا  شرق  فــي:  روســيــا،«  في  الديمقراطي  التحول  »إشكاليات  الشيخ،  )129( نــورهــان 
التنمية؛ 30  قضايا  ]وآخــرون[،  السيد  كامل  تحرير مصطفى  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  تحوالتها  الباردة: 

)القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول النامية، 2004(، ص 193.
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واستقال  كاملة،  بصورة  االتــحــاد  انهار  حتى  االستقالل  في  االتــحــاد  جمهوريات  بــدأت 
غورباتشوف)130(، وأصبح يلتسين رئيسًا لروسيا االتحادية.

وعلى المستوى الشخصي، عانى يلتسين صراعًا طوياًل مع مرض القلب، وإصابته 
نفسه  على  والمحافظة  المشي،  في  مشكالت  يعاني  وكــان  شديدة،  قلبية  نوبات  بخمس 
السياسي.  المستوى  بالغ في  أثر  له  الذي كان  منتصبًا، والتركيز، واالستيعاب)131(، األمر 
نتيجة   - الصحية  الوعكات  عليه  توالت  في حزيران/يونيو 1991  يلتسين  انتخاب  فمنذ 
إلى  باإلضافة  لفترات،  العامة  الحياة  من  حجبه  تستوجب  كانت  التي   - للكحول  إدمانه 
للحكومة  وزراء  أربــعــة  عــن  يقل  ال  مــا  إقــالــة  منها  عشوائية،  بــدت  قـــرارات  إصـــدار  تــوالــي 
خالل فترة تقل عن السنتين. وقد أدت هذه التصرفات العشوائية من قبل رئيس مريض، 
نظام  بمصداقية  الجماهير  قبل  الثقة من  انعدام  إلى تصاعد  بفرض سلطته،  متمسك  لكنه 

الحكم الذي شرع في تطبيقه منذ عام 1991 )132(.

أ - األوضاع الداخلية في عهد الرئيس يلتسين

الــوســائــل  كـــل  بــاســتــخــدام  يلتسين  انــطــلــق  مــضــطــرب:  داخــلــي  ســيــاســي  ــع  وضـ  )1(
هذا  أدى  وقــد  الدستورية.  اختصاصاتها  وسلب  االتــحــاديــة،  والسلطة  المركز  إلضعاف 
الداخل والخارج على  إلى ردود أفعال سلبية وغاضبة على جميع المستويات تقريبًا في 
ليلتسين وحلقته  المغامر  الطابع  الوضع قد كشف عن  انطالقًا من أن هذا  السواء، وذلك 
رجل  وخــصــال  صفات  وافــتــقــاده  نرجسية،  بــصــورة  السلطة  إلــى  الشديد  ونهمه  الضيقة، 

الدولة المسؤول)133(.

في السنوات األولى لروسيا ما بعد السوفياتية، لم يكن أي من الرئيس أو البرلمان 
قويًا بشكل كاف لفرض إرادته على اآلخر، وكل منهما يدافع عن نموذج مختلف للحكم، 
ففي حين طالب يلتسين بجمهورية رئاسية وقوة تنفيذ كبيرة، طالبت قوى معارضة بنظام 
القوة  تآكلت  للسمو،  منهما  كــل  مــحــاولــة  وفــي  ضعيفة.  رئــاســة  مــع  الــبــرلــمــان  فيه  يسمو 
الحقيقية للدولة، كما أصبحت الحكومة المركزية مقسمة داخليًا، وغير قادرة على فرض 

)130( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 86.
)131( ليليا شيفتسوفا، روسيا بوتين، ترجمة بسام شيحا )القاهرة: مكتبة مدبولي، 2006(، ص 23.

)132( نبيه األصفهاني، »االنتخابات الروسية وتوقعات المستقبل في القرن الجديد،« السياسة الدولية، العدد 
138 )تشرين األول/أكتوبر 1999(، ص 210.

)133( الخولي، »الصراع على السلطة في روسيا االتحادية،« ص 65.
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يلتسين  لجأ  الدوما  داخل  المعارضة  على  وللتغلب  اإلقليمية.  الحكومات  على  إرادتها 
والــبــيــروقــراطــيــيــن والجيش  األقــالــيــم واألولــيــغــارشــيــيــن  مــن حــكــام  الضغط  إلــى جــمــاعــات 
لدعمه ومساندته. وفي إنشائه لهذه لترتيبات السياسية غير الرسمية، قّوض يلتسين حكم 

القانون)134(.

لرئيس  الممنوحة  الــصــالحــيــات  بتحديد  الــبــرلــمــان  طــالــب  اآلخــــر،  الصعيد  وعــلــى 
ووافق  يلتسين،  قبل  من  تشيرنوميردين  فيكتور  الجديد  الوزراء  رئيس  تعيين  وتم  الدولة، 
أوائل  إليها فشلت، حيث شهدت  التوصل  تم  التي  التسوية  البرلمان، ولكن  عليه أعضاء 
عام 1993 توترات بين يلتسين والبرلمان حول صياغة االستفتاء على الدستور واقتسام 
للرئيس، وكرد  االستثنائية  السلطات  المجلس بخفض  قام  الصدام،  السلطة. وفي خضّم 

فعل قام يلتسين بتعجيل إجراء االستفتاء في 11 نيسان/أبريل 1993 )135(.

وفي الدورة الثامنة لمجلس نواب الشعب في 10 آذار/مارس 1993، شّن هجوم 
عقد  تم  آذار/مــارس  منتصف  وفى  دستورية.  غير  بطريقة  بالتصرف  واتهم  يلتسين،  ضد 
في  شعبي  استفتاء  بإجراء  الرئيس  اقتراح  برفض  األعضاء  ثلثا  وصــّوت  استثنائية،  دورة 
11 نيسان/أبريل، حيث لم يتم االتفاق على صيغة محّددة لالستفتاء، كما أقر المجلس 
العديد  من  يلتسين  وتجريد  خرقه،  أو  تجاوزه  وعــدم  الحالي  بالدستور  العمل  استمرار 
قوة  لها  قرارات  المجلس، وأهمها حق إصدار  له  أعطاها  التي  االستثنائية  من صالحياته 
القانون، كما قرر المجلس خفض مدة والية الرئيس والبرلمان بحيث تجري االنتخابات 
قاعة  من  منسحبًا  يلتسين  وخــرج   .1995 عــام  في  والرئاسية   ،1994 عــام  في  البرلمانية 
 20 وفي  نيسان/أبريل.   25 في  االستفتاء  إجراء  للرئيس  األول  النائب  وأعلن  البرلمان، 
الجهاز  تخويل  تضمن  الــذي  الخاص«  »النظام  مرسوم  بإعالن  يلتسين  قــام  آذار/مـــارس 
التنفيذي سلطات استثنائية حتى ظهور نتائج االستفتاء. واكتسب يلتسين دعمًا شعبيًا في 

مواجهة المجلس، واتهم البرلمان بمحاولة إعادة إحياء العهد السوفياتي)136(.

بتعديل  المجلس  قام   ،1993 آذار/مــارس   26 في  للمجلس  التاسعة  الــدورة  وفي 
وتقوية  الــرئــاســة  إضــعــاف  بــهــدف  األســاســي  الــقــانــون  فــي  تغييرًا  وأدخـــل 320  الــدســتــور، 
اكتمال  لعدم  بالفشل  بــاءت  المبادرة  لكن  يلتسين،  إبعاد  على  التصويت  وتم  المجلس. 

«Polity IV Country Report 2007: Russia,» Center for Systemic Peace (2008), <http://www. )134(
systemicpeace.org/polity/Russia2008.pdf>, Retrieved at: 17/3/2011.

)135( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 139.
)136( المصدر نفسه، ص 139.
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إلى  بالسعي  المجلس  بــدأ  يلتسين،  اتهام  فشل  وبعد  الــمــطــلــوب)137(.  القانوني  النصاب 
بـيلتسين،  المواطنين  ثقة  مدى  حول  تساؤالت  تتضمن  لالستفتاء  جديدة  مقاييس  وضع 
وتشريعية.  رئاسية  مبكرة  انتخابات  إجــراء  ودعــم  اإلصــالحــي،  برنامجه  على  والموافقة 
وصّوت البرلمان على ضرورة حصول الرئيس على 51 بالمئة من مجموع عدد الناخبين 
المسجلين كشرط لصحة االستفتاء. وحكمت المحكمة الدستورية الروسية بالفصل في 
هذا النزاع لصالح يلتسين، حيث قضت بضرورة توافر شرط 51 بالمئة من مجموع عدد 
برلمانية  انتخابات  إجراء  والرابع فقط حول  الثالث  السؤالين  المسجلين لصحة  الناخبين 
ورئاسية مبكرة، أما السؤاالن المتعلقان بمدى الثقة بالرئيس والثقة بسياساته االقتصادية، 
أصــوات  مــن  بالمئة   50 مــن  أكــثــر  قبل  مــن  بشأنهما  الــمــوافــقــة  على  الــحــصــول  مــن  بــد  فــال 

الناخبين المشاركين فعليًا في االستفتاء، وليس من مجموع الناخبين المسجلين)138(.

عقد االستفتاء في موعده، وحصل السؤال األول الخاص بمدى الثقة بالرئيس على 
أما  بالمئة.   53.7 إلى  االقتصادية  إلصالحاته  التأييد  نسبة  وصلت  بينما  بالمئة،   57.4
عن السؤالين الثالث والرابع، فقد وصلت نسبة المؤيدين إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة 
بالمئة.  إلى 43.1  مبكرة  برلمانية  انتخابات  والمؤيدين إلجراء  فقط،  بالمئة  إلى 31.7 
السؤالين  نتيجة  اعتماد  يتم  لــم  بينما  والــثــانــي،  األول  السؤالين  نتائج  اعتمدت  ثــم  ومــن 

الثالث والرابع)139(.

في  قدمها  التي  الدستور  مسودة  لمناقشة  مؤتمر  بعقد  مرسوم  بإصدار  يلتسين  قام 
والتي  بــه،  الخاصة  المسودة  وتقديم  تــرّدد  بعد  الحضور  المجلس  وقــرر  نيسان/أبريل، 
وانتهز  والــتــنــفــيــذيــة.  التشريعية  السلطتين  بــيــن  الــعــالقــة  طبيعة  إلـــى  مــضــادة  نــظــرة  تعكس 
االقتصادية  السياسة  لمراجعة  مرسوم  بتمرير  وقــام  الدولة،  رئيس  عطلة  فرصة  البرلمان 
إلنهاء انقسام المجتمع، والتحقيق مع عدد من مستشاري الرئيس واتهامهم بالفساد. ومع 

عودة الرئيس، أعلن أنه سيقوم باستخدام كل الوسائل إلجراء انتخابات جديدة)140(.

بــإصــدار  يلتسين  قـــام  حينما  األزمــــة  حـــدة  تــصــاعــدت   1993 أيــلــول/ســبــتــمــبــر  وفـــي 
المناهضة  البرلمان  قــيــادات  إلــى  انضم  الــذي  الرئيس  نائب   - روتسكوي  بإبعاد  مرسوم 

John Dunlpo, «Sifting Through the Rubble of the Yeltsin Year, Problems of Post- )137(
Communism,» Academic Journal, vol. 47, no. 1 (January 2000), p. 53.

)138( عبد اللطيف، المصدر نفسه، ص 140.
)139( فهمي، »االتحاد السوفياتي من الداخل والتحديات الجديدة،« ص 233.

)140( عبد اللطيف، المصدر نفسه، ص 141.
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الرئيس  ونــائــب  الــــوزراء  لرئيس  كنائب  غــايــدار  إيــغــور  وبتعيين  منصبه،  مــن   - ليلتسين 
عام  البرلمانية  المعارضة  قبل  مــن  بالقوة  عــزل  أن  سبق  قــد  وكــان  االقــتــصــاديــة.  للشؤون 
مبكرة،  ورئاسية  تشريعية  انتخابات  إقامة  إلى  يلتسين  دعوة  تمت  ذلك،  وعقب   .1992
وهو ما تجاهله البرلمان. كما قام يلتسين بحل مجلس السوفيات األعلى - وهي الخطوة 
 ،)6  -  121( والمادة  الدستور  نص  مع  يتناقض  ما  وهو   - الغرب  من  دعمًا  القت  التي 
إلغاء  يتم  الــحــالــة  هــذه  وفــي  شعبيًا،  منتخبة  مؤسسة  أي  حــل  الــرئــيــس  على  يحظر  حيث 

سلطاته فورًا)141(.

على  يلتسين  أنصار  وسيطرة   ،)142( 1993 األول/أكــتــوبــر  تشرين  أحــداث  وخــالل 
إمكانية  وأعــلــنــت  الــدســتــور،  بانتهاك  يلتسين  الــدســتــوريــة  المحكمة  اتهمت  الــتــلــفــزيــون، 
والغ،  باطل  الرئيس  مرسوم  أن  الــالتــوف  حسب  رســالن  برئاسة  البرلمان  وقــرر  اتهامه، 
وقام روتسكوي بالعمل كرئيس بالوكالة، وقام بتأدية القسم، األمر الذي أدى إلى وجود 
انتخابات رئاسية في  يلتسين إجراء  التالي أعلن  اليوم  السلطة. وفي  ازدواجية حقيقية في 
وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  إجــراء  الشعب  نواب  مجلس  وأعلن   ،1994 حزيران/يونيو 
في آذار/مارس 1994. فقام يلتسين بقطع الكهرباء وخدمات االتصال والمياه الساخنة 
المتظاهرون  واســتــولــى  للبرلمان،  الــمــؤيــدة  الــمــظــاهــرات  وانطلقت  الــبــرلــمــان،  مبنى  عــن 
المركزي  التلفزيون  مجمع  على  سيطرتهم  فــرض  وحــاولــوا  موسكو،  بلدية  مبنى  على 
موسكو  وشهدت  البالد،  في  الطوارئ  حالة  يلتسين  أعلن  لذلك،  ونتيجة  »اوستانكينو«. 
إلغالق  الداخلية  وزارة  وتحركت  يلتسين،  ومعارضي  البوليس  بين  دمــوي  صــدام  أول 
ما  وهــو   - البداية  في  تــردده  من  الرغم  على   - الجيش  إليها  وانضم  البرلمان)143(،  مبنى 
أن  بعد   - البرلمان  مبنى  السيطرة على  يلتسين، ومّكنه من  انتصار  في  مثل عامالً حاسمًا 
وحظر  الــالتــوف)144(،  وحسب  روتسكوي  على  القبض  وإلــقــاء   - بالدبابات  بقصفه  قــام 
من  كــاًل  بــأن  مرسومًا  وأصــدر  للبرلمان،  المؤيدة  والجرائد  والقومية  اليسارية  األحــزاب 
غرفتي البرلمان سيتم انتخابها، وقرر عقد االستفتاء على الدستور الجديد في 12 كانون 
دستور  حقبة  انتهت  وبتبنّيه  واسعة.  سلطات  الدولة  رئيس  يمنح  والذي  األول/ديسمبر، 

)141( المصدر نفسه، ص 141.
 «Октябрьские События 1993,» Большая актуальная политическая энциклопедия, Цит, )142(
C. 224-226.

)143( عبد اللطيف، المصدر نفسه، ص 140.
)144( المصدر نفسه، ص 140 - 141.
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1977، ونشأت روسيا كنظام رئاسي يمنح فيه الدستور رئيس البالد سلطات واسعة في 
مواجهة البرلمان)145(.

نفسه،  ترشيح  يلتسين  وأعلن   ،1996 عــام  في  للرئاسة  الثانية  االنتخابات  عقدت 
بسبب  السياسي  العمل  بــاعــتــزالــه  اإلعـــالن  هــذا  سبقت  الــتــي  الــتــوقــعــات  مــن  الــرغــم  على 
األولــيــغــارشــيــون)*(  وأدى  الـــصـــفـــر)146(.  قــاربــت  الــتــي  وتــدنــي شعبيته  الــصــحــيــة،  أوضــاعــه 

واإلعالم دورًا بارزًا في هذه االنتخابات التي فاز فيها يلتسين في الجولة الثانية)147(.

وفي صيف 1996، تم إنشاء المجلس السياسي االستشاري الذي يتكّون من قادة 
إلى  المواجهة  مــن  السلطتين  بين  العالقة  وتحولت  والتشريعية،  التنفيذية  المؤسسات 
التعاون. ثم أصبح المجلس في أوائل عام 1998 يتكّون من األربعة الكبار، وهم الرئيس 

ورئيس الوزراء ورئيس الدوما ورئيس المجلس الفدرالي)148(.

كان يلتسين قد أعلن في 17 آذار/مارس 1997 عن تشكيله حكومة جديدة تحت 
المواجهة  اإلمــكــان  بقدر  يتفادى  أن  بذلك  أراد  وقــد  اإلصــالحــي«.  االتــجــاه  »دعــم  شعار 

الدائمة مع الدوما)149(.

وفي أواخر عام 1997، وأوائل عام 1998، اكتسبت عائلة يلتسين السياسية، التي 
األركان  ورئيس  الرئاسية،  اإلدارة  رئيس  يوماشيف  وفالينتين  تاتيانا،  الصغرى  ابنته  تضم 
األوليغارشيين،  من  أبراموفيتش  ورومــان  بيريزوفسكي،  وبوريس  فولوشين،  ألكساندر 
أواخــر  فــي  الكرملين  حكموا  مــن  هــم  هـــؤالء  وكـــان  الــرئــاســيــة،  الــدائــرة  فــي  متناميًا  تــأثــيــرًا 

التسعينيات، واكتسب عدد منهم أهمية ال تتناسب مع قدراتهم الحقيقية)150(.

А. П. Цыганков, Цит, C 89-106.   )145(
األول/ )تشرين   126 العدد  الدولية،  السياسة  الجديد،«  الرئيس  انتظار  في  »روسيا  األصفهاني،  )146( نبيه 

أكتوبر 1996(، ص 158 - 159.
)*( كان األوليغارشيون يقترضون المال من المصارف الحكومية، ثم يقرضونها للحكومة بفوائد أعلى، وفي 
في  إعالم  تملكهم وسائل  بواسطة  نشاطاتهم  يغطون  كانوا  ثمينة جدًا.  السيطرة على أصول  يحققون  العملية  سياق 

الصحافة والتلفزيون. ومن أجل تأمين هروبهم من العقاب، مّولوا حملة إعادة انتخاب بوريس يلتسين عام 1996.
 Huskey, «Democracy and Institutional Design in Russia,» p. 29, and William H. )147( انـــظـــر: 
 Cooper, «Russia’s Economic Performance and Policies and their Implorations for the United States,»
Report for Congress (29 June 2009), <http://fas.org/crs/row/rl34512.pdf, retrieved:22/6/2009>.
Г. И. Герасимов, Цит, C. 173-179.   )148(
 129 العدد  الدولية،  السياسة  المستقبل،«  تحديات  مواجهة  في  االتحادية  »روسيا  األصفهاني،  )149( نبيه 

)حزيران/يونيو 1997(، ص 156.
 Nodari Simonia, «Economic Interest and Political Power in Post Soviet Russia,» in: Brown, )150(
ed., Contemporary Russian Politics: A Reader, p. 270.
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وفي 23 آذار/مارس 1998، قامت أزمة جديدة بين يلتسين والدوما، عندما أصدر 
الشاب بديال  كيرينكو  بإقالة رئيس الحكومة تشيرنوميردين، وقرر تعيين  يلتسين مرسومًا 
التزموا  ما  تنفيذ  في  الوزراء  يلتسين من فشل  باستياء  المفاجئ  القرار  تبرير هذا  منه. وتم 
به من وضع حّد للتأخيرات في تسديد األجور والمعاشات وااللتزام بالبرنامج الوزاري. 
الدوما  وافــق  النهاية  وفي  الدوما،  بحل  يلتسين  وهــدد  الجديد،  المرشح  النواب  ورفــض 

على ترشيح كيرينكو)151(.

فشل  أن  بعد  تشيرنوميردين  وزرائه  رئيس  إعادة  يلتسين  قرر  عندما  األزمة  تفاقمت 
برز عنصر حاسم  المرة  والمالية. وهذه  االقتصادية  األزمة  البالد من  إخراج  كيرينكو في 
لصالح المعارضة، وهو استفحال األزمة االقتصادية، وكانت نتيجة المواجهة هذه المرة 
اقترح تشيرنوميردين  الرئاسة عندما  تنازل من فريق  التشريعية. وجاء أول  لصالح السلطة 
التي  األغلبية  لحكومته  يضمن  الشيوعيين  إشـــراك  إن  حيث  ائــتــالفــيــة،  حكومة  تكوين 
تم  تشيرنوميردين،  رفض  على  البرلمانية  المعارضة  إصــرار  وأمــام  الدوما.  داخل  تسانده 
بتشكيل  قام  الذي  بريماكوف  الخارجية  وزير  تعيين  النهاية  في  وتم  جديدة،  أسماء  طرح 
من  بصيص  تبّين  في  حكومته  ونجحت  السياسية،  االنتماءات  عن  بعيدة  مهنية  حكومة 
إضفاء  إلــى  السياسية  األزمــة  أدت  حيث  الــمــالــيــة)152(،  األزمــة  من  روسيا  إلخــراج  الضوء 
صبغة الفاعلية على منصب رئيس الوزراء للمرة األولى بعد أن كان مجرد ممثل لأوامر 

الرئاسية)153(.

إقالة   - الصحية  حالته  تدهور  ذروة  في   - يلتسن  قــرر   1999 أيار/مايو   12 وفــي 
السبب  أكثر من تسعة أشهر، وكان  يكد يمض على تشكيلها  لم  التي  بريماكوف  حكومة 
المعلن وراء ذلك هو بطء عملية اإلصالح االقتصادي، إال أنه بدا في حقيقة األمر مؤيدًا 
اتهامات  خمسة  أعدت  قد  البرلمانية  المعارضة  وكانت  نفوذه.  استعادة  في  يلتسن  لرغبة 
يكفي واحد منها في حال ثبوته لعزل الرئيس يلتسين. وهذه االتهامات تتضمن مسؤوليته 
عن: تفكيك وحل دولة االتحاد السوفياتي، والهجوم العسكري على البرلمان وقصفه في 
أحداث تشرين األول/أكتوبر 1993، وهدم القدرات العسكرية الروسية، وإبادة الشعب 

)151( نبيه األصفهاني، »حكومة كيرينكو وتحديات المستقبل في روسيا االتحادية،« السياسة الدولية، العدد 
133 )حزيران/يونيو 1998(، ص 217 - 218.

)152( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 146.
العدد 141 )حزيران/ الدولية،  السياسة  التغيير واالستمارية،«  الروسية بن  )153( نبيه األصفهاني، »الرئاسة 

يونيو 2000(، ص 194.
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بسبب  المجلس  عــن  تخرج  لــم  النهاية  فــي  أنها  إال  الشيشان.  حــرب  وانـــدالع  الــروســي، 
المساومات والمفاوضات السرية التي أجراها يلتسين مع نوابه. ونتج من هذه األحداث 
تزايد عزلة يلتسين، حيث فقد مساندة األحزاب والحكومة)154(. وعلى هذا النحو تمثلت 
اللعبة خالل حكم يلتسين بحركة تحاول أن تعترض على القرار السياسي، يليها تفاوض 
األمــر  ينتهي  ثــم  ومــن  جــديــدة،  انتخابات  وإجـــراء  المجلس  بحل  التلويح  مــع  ومــســاومــة 

بموافقة المعارضة البرلمانية على القرار الرئاسي)155(.

)2( االنهيار االقتصادي

االتحاد  نهاية  إعــالن  قبيل  بالصدمة(:  )الــعــالج  االقــتــصــادي  اإلصـــالح  برنامج  )أ( 
انتهاء  وأعــلــن  جــديــد،  اقــتــصــادي  بــنــاء  إلقــامــة  برنامجه  يلتسين  طــرح  قــانــونــيــًا،  السوفياتي 
المالي  النظام  وانــهــيــار  الغذائية  األزمـــة  تفاقم  موضحًا  صغيرة،  بخطوات  التقديم  عهد 
تحت  تعيش  أصبحت  الروسية  العائالت  من  بالمئة   55 حوالى  وأن  األسعار،  وانفالت 
الفقر، وأن اإلنتاج قد تدهور بمعدل بلغ نحو ضعف معدل االنخفاض في االتحاد  خط 
»العالج  سياسة  طريق  عن  تغريبي  بمشروع  روسيا  واضطلعت  الــســابــق)156(.  السوفياتي 
هو  األول  العنصر  أو  جوهرها،  وكــان  غيدار،  إييغور  المالية  وزيــر  نّفذها  التي  بالصدمة« 
والمستشارين  الدولية  المنظمات  اتباع مشورة  الحكومة  إذ حاولت  األسعار)157(،  تحرير 
أخفقت  وحتميًا  متوقعًا  كان  وكما  األمريكي.  الطراز  على  سوق  اقتصاد  وبناء  الغربيين، 
الغرب  رأسمالية  عن  يختلف  الروسية،  الرأسمالية  من  جديد  نــوع  ظهر  فقد  المحاولة، 

وعن الرأسماليات التي تطورت في غيرها من بلدان ما بعد الشيوعية)158(.

سلطات   1991 الثاني/نوفمبر  تشرين  فــي  لـيلتسين  الشعب  نـــواب  مجلس  منح 
المجلس  رفــض  الــتــي   ،1992 عــام  بنهاية  تنتهي   - الــدســتــوريــة  الــقــيــود  تــتــعــّدى  استثنائية 

)154( نبيه األصفهاني، »روسيا ومواجهة جديدة بين السلطتين الرئاسية والتشريعية،« السياسة الدولية، العدد 
137 )حزيران/يونيو 1999(، ص 228 - 231.

)155( نبيه األصفهاني، »حكومة بريماكوف في مواجهة المأزق الروسي،« ص 243 - 244.
)156( السيد، »ك.هـ. دانكوس ونهاية االمبراطورية السوفييتية،« ص 53 - 54.

)157( ُأعلن أن تحرير األسعار جرى بصورة عفوية، وأن هذا التحرير العفوي لأسعار يفاقم الفساد والرشوة. 
التي تحّددها  السوداء. وأن األسعار  السوق  إلى  السلع  تدّفق  الجبري ال يحول دون  الكوبونات والتسعير  وأن نظم 
االتفاقات بين المؤسسات واألسعار التعاونية تظلم المستهلك، وتؤدي إلى انتشار الجريمة وفوضى اإلنتاج ونقص 
السلع الجماهيرية. كما أّكد يلتسين أن تحرير األسعار يمثل أداة زيادة اإلنتاج، ومن ثم خفض األسعار الحقًا. وشّدد 

على أن تحرير األسعار خطوة صعبة لكنها ضرورية.
)158( جراي، الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية، ص 186 - 187.
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سريان  بــدأ  االقــتــصــادي)159(.  اإلصــالح  لدعم   - يلتسين  طلب  على  بناًء  آنــذاك  تجديدها 
برنامج يلتسين لإلصالح االقتصادي)*( في 2 كانون الثاني/يناير 1992، وهو ما أدى إلى 
ارتفاع سريع في األسعار من دون ارتفاع مقابل في األجور، وخفض النفقات الحكومية، 
وفرض ضرائب ثقيلة، ورفع الدعم، وزيادة ديون العديد من الصناعات، األمر الذي أدى 
إلى إغالقها، وجعل البالد على حافة الدخول في كساد ممتد)160(. ومن ثم أصبح جانب 
كبير من االقتصاد تحت سيطرة االحتكارات، بحيث حقق المحظوظون المتحّكمون فيها 

كسبًا غير متوقع، في حين ازدادت أوضاع غالبية الناس سوءًا)161(.

الخصخصة  هــو  بــالــصــدمــة  لــلــعــالج  »غـــيـــدار«  بــرنــامــج  فــي  الــثــانــي  الــعــنــصــر  ــان  وكـ
غــيــدار  كــانــت حــكــومــة   1994 عـــام  نــهــايــة  وفـــي   ،1992 تــمــوز/يــولــيــو  فــي  بـــدأت  الــتــي 
الحجم،  والكبيرة  المتوسطة  الصناعية  المؤسسات  أربــاع  ثالثة  خصخصة  أتمت  قد 
وتم  الـــخـــاص)162(،  القطاع  فــي  توليده  يتم  اإلجــمــالــي  المحلي  الناتج  نصف  وأصــبــح 
تشكيل  بحجة  األعــمــال  رجــال  مــن  قليل  لعدد  الــدولــة  ممتلكات  مــن  قــدر  أكبر  إهــداء 
ــًا كــســب  الــهــائــلــة اســتــطــاعــوا أيـــضـ ثـــرواتـــهـــم  الــــروســــيــــة)163(، ومــــع  الــرأســمــالــيــة  طــلــيــعــة 

А. П. Цыганков, Цит, C. 127-144.   )159(
)*( يتضّمن برنامج اإلصالح االقتصادي الخطوات التالية: أوالً: تحقيق االستقرار االقتصادي ودعم الروبل، 
بتنفيذ سياسة مالية ونقدية وائتمانية انكماشية صارمة للغاية، مؤكدا أنه بغير هذه الخطوة الصعبة، فإن الحديث عن 
فوضى  عن  إال  تسفر  لم  األخيرة  السنوات  خــالل  الوسط  الحلول  أن  إلــى  مشيرًا  لغوًا،  يعدو  لن  والسوق  اإلصــالح 
قويًا،  خاصًا  قطاعًا  يضم  مختلط  اقتصاد  إلقامة  الــدولــة  قطاع  وتقليص  الخصخصة  برنامج  تنفيذ  ثانيًا:  اقتصادية، 
ثالثًا:  االجتماعية،  للمشاركة  نظام  إقامة  مع  الخاص  األعمال  نشاط  وتشجيع  الــزراعــي،  اإلصــالح  برنامج  وتسريع 
العالمية«، حيث تكفل السوق وحدها تحقيق  تحرير األسعار، وذلك استنادًا إلى خبرة ما أسماه يلتسين »الحضارة 
األسعار العادلة التي تمثل مقياسًا حقيقيًاً للعمل، رابعا: خفض اإلنفاق الحكومي، بتقليص مخصصات دعم اإلنتاج 
أو  تصفيته  مــن  بــد  ال  الــمــوازنــة  عجز  أن  يلتسين  وأكـــد  اإلداري.  الجهاز  ومــصــروفــات  الــدفــاع  ونفقات  الــكــفء  غير 
اقتصاد  مع  يتوافق  ال  الــذي  المشّوه،  الضريبي  النظام  إصــالح  خامسا:   ،1992 عام  خالل  األدنــى  الحد  إلى  تقليصه 
السوق، وال يتسم باالنضباط وغير عادل .. وأعلن يلتسين أن الضرائب لن تكون ثقيلة بالنسبة إلى رجال األعمال، 
باتخاذ  المصرفي، وذلك  الجهاز  سادسًا: إصالح  الضرورية،  السلع  لمنتجي  لنشاطهم، وخاصة  بل ستكون محفزة 
أن هذا  يلتسين  بغير ضــوابــط. وأوضــح  الــقــروض  تقديم  للنقود، وضــد  المقيد  غير  اإلصـــدار  إجـــراءات صارمة ضد 
اإلصالح يمثل ضرورة لوقف انهيار النظام النقدي ولجم التضخم الجامح، سابعًا: إقامة نظام للضمان االجتماعي، 
وأوضح يلتسين هنا، استحالة الحفاظ على مستوى معيشة جميع السكان في المرحلة األولى لإلصالح االقتصادي، 

كما أعلن رفع القيود على سقف األجور لمواجهة ارتفاع األسعار وحفز المبادرة الفردية.
)160( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 137 - 138.

)161( جراي، الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية، ص 202.
)162( المصدر نفسه، ص 202.

العدد  الدولية،  السياسة  الــدولــة،«  ورأسمالية  السوق  آليات  بين  الروسي  »االقتصاد  شلبي،  )163( مــغــاوري 
170 )تشرين األول/أكتوبر 2007(، ص 56 - 59.
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يلتسين  بــرنــامــج  بـــإدارة  المكلف  تــشــوبــايــس،  ألــكــســانــدر  كــان  كــمــا  ســيــاســي)164(.  نــفــوذ 
»سندات  مشروع  عن  المسؤول  هو  الخصخصة«،  »قيصر  بـ  والملقب  للخصخصة، 
أسهم  إلــى  القديمة  السوفياتية  الــصــنــاعــات  ملكية  فيه  قسمت  الــذي  الــقــومــيــة«  الــثــروة 
إلـــى جمعها وشــرائــهــا  ــادر  بـ الــقــســائــم  تــلــك  مــعــظــم  أن  غــيــر  الــنــاس،  عــامــة  عــلــى  وزعـــت 
العديد  شــراء  مــن  وكــالؤهــم  تمّكن  الــذيــن  األجــانــب  والــتــجــار  األولــيــغــارشــيــيــن  مــن  فئة 
الحقيقية  المشكلة  أن  بيد  الفودكا)165(.  من  زجاجة  بسعر  العاديين  الناس  قسائم  من 
عندما   1995 عــام  تشوبايس  طرحه  الــذي  أسهم«  مقابل  »الــقــروض  بمشروع  تمثلت 
كانوا  الذين  األوليغارشيين  إلى  ولجأت  موظفيها،  أجــور  دفع  عن  الحكومة  عجزت 
الذي شهدته  العادي  التضخم غير  قد أسسوا ألنفسهم مصارف خاصة. ولكن في ظل 
الـــدوالر،  أمــام  تــراجــعــه  الــروبــل  واصــل  عندما  الــمــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات  فــي  روســيــا 
يملكونها  التي  السيولة  عبر  ضخمة  أرباح  تحقيق  من  المصارف  تلك  أصحاب  تمّكن 
تشوبايس  فإن  ذلك،  على  عالوة  الخارج)166(.  إلى  وتهريبها  دوالرات  إلى  بتحويلها 
والمؤسسات  العقارات  أهم  أسهم  من  كبيرة  حصة  بشراء  المصارف  ألصحاب  سمح 

صورية)167(. مزادات  عبر  الروسية  الصناعية 

العنصر الثالث في سياسات غيدار للعالج بالصدمة، فكان تثبيت مالية الدولة.  أما 
تمويل  لمجرد  النقود  طبع  فيها  يتم  ال  متوازنة  ميزانية  وضع  إلى  يسعى  غيدار  كان  لقد 
الثلثين،  مــن  يقرب  بما  العسكرية  المشتريات  اختزلت  لــذلــك،  وتبعًا  حكومية.  أنشطة 
وخــفــضــت اإلعـــانـــات الــتــي كــانــت تــقــدم لــدعــم الــصــنــاعــة خــفــضــًا شـــديـــدًا، وحـــدث نقص 
من  يقرب  ما  إلى   1996 عام  بداية  مع  التضخم  انخفض  لذلك  ونتيجة  النقود.  في  حاد 
بمكافحة  المتعلق  الضيق  الجانب  في  نجاحًا  السياسة  هذه  حققت  وبذلك  بالمئة،   40

التضخم)168(.

يلتسين  رفــع  ســـوق«،  أجــور  ســـوق...  »أســعــار  العمال  نقابات  شعار  مواجهة  وفــى 
محدودي  لحماية  األســاســي  الــشــرط  أن  وأعــلــن  ســـوق«.  إنتاجية  ســـوق...  »أجـــور  شعار 

)164( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 71.
)165( المصدر نفسه، ص 72.

 David Hoffman, The Oligarchs: Wealth and Power in the New Russia (London: UK Public )166(
Affairs, 2002), pp. 100-127.
Marshall I. Goldman, «Putin and Oligarchs,» Foreign Affairs, vol. 83, no. 6 (2004), pp. 33- )167(
35.

)168( جراي، الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية، ص 203.
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كفاءة  زيــادة  وإنما  لدينا،  ما  توزيع  إعــادة  ليس  االقتصادي  اإلصــالح  ظــروف  في  الدخل 
االقتصاد وإنعاشه، خاصة في مجال اإلنتاج. وتمثلت النتيجة االقتصادية لسياسات غيدار 
باالنهيار االقتصادي، ودفعت بالماليين في هوة الفقر والفساد والجرائم. كما أدى تحرير 
األسعار إلى تآكل مدخرات الفرد بسبب ارتفاع األسعار)169(. واستمر األداء االقتصادي 
اآلسيوية  لأزمة  امتدادًا  مثلت  حادة  أزمة  جراء   1998 عام  ذروته  إلى  ليصل  التدني  في 
التي  روسيا  مكاسب  من  خفض  الــذي  األمــر  الطاقة،  من  العالمي  الطلب  في  أثــرت  التي 

تعتمد بصورة كبيرة على صادرات الطاقة)170(.

أنه  الروسية،  المالية  األوراق  شهدته  الــذي  االنهيار  عقب  أعلن،  قد  يلتسين  كــان 
ال تفكير في خفض قيمة الروبل، ولم تمض أيام قليلة حتى حدث خفض فعلي في سعر 
صرف الروبل بنحو 10 بالمئة، وخالل أسبوعين بلغ مقدار االنخفاض 40 بالمئة، ومن 
ثم زادت أسعار الواردات، وأغلبها سلع استهالكية جماهيرية، وكانت سرعة التحول إلى 
فانهارت  الصرف)171(،  انخفاض سعر  من  فاقم  الذي  األمر  الوحيد،  المالذ  تعد  الــدوالر 
وتقلص  األجانب،  المستثمرون  ورحل  الصغار،  للمودعين  الصرف  أجلت  التي  البنوك 

حجم العمالة)172(.

منح قروض  الدولي  النقد  والمالية، رفض صندوق  االقتصادية  األزمة  وباستفحال 
لروسيا التي أصبحت غير قادرة حتى على سداد فوائد ديونها الخارجية، بل حتى تسديد 

مستحقات موظفيها وعمالها)173(.

نامية  لــدولــة  عظمى  قــوة  مستوى  مــن  روســيــا  هبطت   ،1998 نهاية  وفــي  وإجــمــااًل، 
من  بالمئة  بالمئة:5   3  - األوليغارشيين  مــن  فئات  عليه  تسيطر  مهلهاًل  اقــتــصــادًا  تعاني 
السكان)174( - وبعد سنوات من تطبيق برامج إصالحية منقولة من الغرب من دون التكيف 
واقتصادية  مالية  أزمــة  فــي  غــارقــة  روســيــا  أصبحت  الــروســي،  المجتمع  واقــع  مــع  الكافي 

 Brown, ed., Contemporary Russian Politics: A Reader, pp. 247-250, and Mary Buckley, )169(
 «The Politics of Social Issues,» in: Stephen White, Alex Pravda and Zvi Gitelman, Developments in
Russian and Post-Soviet Politics, 5th ed. (London: Macmillan, 1994), p. 205.

 Anders Aslund, «Russia’s Financial Crisis: Causes and Possible Remedies,» Post Soviet )170(
Geography and Economic, vol. 39, no. 6 (1998), pp. 310-311.
 137 الــعــدد  الدولية،  السياسة  السياسي،«  االســتــقــرار  عــدم  يضاعفها  أزمــة  »روســيــا:  صبحي،  )171( مــجــدي 

)تموز/يوليو 1999(، ص 272.
)172( األصفهاني، »روسيا االتحادية في مواجهة تحديات المستقبل،« ص 239 - 240.

)173( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 73.
Peter Truscott, Russia First: Breaking with the West (London: I.B.Tauris, 1997), p. 130.   )174(
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وعانت  الحقيقي،  المحلي  اإلجمالي  الناتج  من  بالمئة   30 حوالى  وفقدت  طاحنة)175(، 
 1700 االستهالكية  السلع  أسعار  وزادت  بالمئة)176(،   2000 فاق  مرتفعًا  تضخم  معدل 
مرة، ونتيجة لذلك لم يعد لدى 80 بالمئة من األهالي الروس مدخرات من أي نوع)177(. 
والعلماء...  والمعلمين  المسلحة  والــقــوات  موظفيها  مرتبات  تدفع  الحكومة  تكن  ولــم 
في  مــواطــن  مليون  و67   65 بين  يــتــراوح  لما  والــتــحــويــالت  واألجـــور  المرتبات  وكــانــت 
صورة متأخرات، والمعاشات لم تكن تدفع ألصحابها في مواعيدها. كما شهدت روسيا 
بليون   150 إلــى  التقديرات  إحــدى  في  ووصلت  الــخــارج،  إلــى  األمـــوال  رؤوس  هــروب 
دوالر في الفترة )1992 - 1999(، وتراكمت الديون على االقتصاد الروسي لتصل إلى 
أكثر من 240 مليار دوالر بفوائد على القروض تصل إلى أكثر من 40 بالمئة من الدخل 
القومي)178( بسبب الديون الموروثة من االتحاد السوفياتي، واالقتراض غير المحسوب، 
إذ أصبحت  الــخــارجــي،  العالم  إلــى  الــروســي  االقــتــصــاد  وازديــــاد حاجة  الــفــوائــد،  وتــراكــم 
األمر  الصناعية)179(؛  المنتجات  من  بالمئة  و94  الغذائية،  المواد  من  بالمئة   85 تستورد 
المعيشية  المستويات  وانخفاض  الــدولــة،  تقدمها  التي  الخدمات  تفكك  إلــى  أدى  الــذي 
لغالبية السكان - سقط حوالى 45 مليون شخص في براثن الفقر)180( - وربع المواطنين 
الروس يعيشون تحت المستوى الرسمي للكفاف - 70 دوالرًا في الشهر - وقضي تمامًا 
على قرابة نصف الطبقتين الوسطى والمهنية، وانخفض معدل المواليد ومتوسط األعمار 
من  لالستغالل  عرضة  الــدولــة،  قبضة  لتراخي  نتيجة  الــروس،  وأصبح  شــديــدًا،  انخفاضًا 

جانب الجريمة المنظمة)181(.

)ب( المافيا والجريمة المنظمة: أصبحت الجريمة المنظمة موجودة في كل مكان، 
فحوالى ثالثة أرباع المؤسسات والبنوك التجارية التي تمت خصخصتها ترغم على دفع 
تعدو  ال  التقديرات  جميع  أن  وبرغم  للمافيا.  أعمالها  من  بالمئة  و20  بالمئة   10 بين  ما 

)175( األصفهاني، »روسيا االتحادية في مواجهة تحديات المستقبل،« ص 237 - 238.
 Cooper, «Russia’s Economic Performance and Policies and their Implorations for the United )176(
States».
Martin Wolf, «Russian Missed Chance,» Financial Times (18 March 1997), p. 18.   )177(
أخــطــاء ودروس  االقــتــصــاديــة:  األزمـــة  إزاء  »تــجــربــة روســيــا  وألــكــســانــدر شوكوينيكوف،  )178( مـــــارك شيلفر 
<http://www. ،)].مستفادة،« مجلة اإلصالح االقتصادي )مركز المشروعات الدولية الخاصة(، العدد 22 )]د. ت
cipe-arabia.org/files/pdf/art2206.pdf, Retrieved : 25/5/2009.

)179( شلبي، »االقتصاد الروسي بين آليات السوق ورأسمالية الدولة،« ص 95.
Truscott, Russia First: Breaking with the West, pp. 130 and 145.   )180(

)181( جراي، الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية، ص 204 - 204.
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فإن  أســود)*(،  اقتصاد  هو  الروسي  االقتصاد  من  كبيرًا  جانبًا  ألن  بالغيب  رجمًا  تكون  أن 
التقديرات لدخل المافيا بلغت حوالى 40 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي الروسي، 
التي  األمــوال  رؤوس  على  حصلت  ربما  الجديدة  األعمال  من  بالمئة   40 قرابة  أن  كما 
بدأت بها من مصادر تسيطر عليها المافيا)182(. وفي النصف األول من عام 1995 زادت 
بالمئة.   600 بنسبة  المسلح  االعــتــداء  وحـــوادث  بالمئة،   100 بنسبة  الخطف  حـــوادث 
وأصبح القتل بالتعاقد من األمور المألوفة. ويعتقد أنه يوجد حوالى 150 منظمة للمافيا، 
ألف  بين 35 و40  ما  - على  الروسية  الداخلية  وزارة  تقارير  إلى  استنادًا   - تسيطر  وهي 

مؤسسة، وحوالى 400 بنك)183(.

في  خلفت  السوفياتية،  الــدولــة  تمّزقت  عندما  العسكري:  الصناعي  المجّمع  )ج( 
تربة  وكـــان  أوصــالــه،  تفّككت  الـــذي  الــعــالــم،  فــي  عسكري  صناعي  مجّمع  أكــبــر  أعقابها 
خصبة للعصابات التي درجت على التنقيب في النفايات. ويسجل هاندلمان ذلك بقوله: 
بأكثر  بالدفاع  المتعلقة  الطلبيات  هبطت  السوفياتي،  االتحاد  تفّكك  من  أشهر  ستة  »بعد 
يعمل  حيث  ييكاترينبرغ،  مدينة  وفــي  وظائفهم.  عامل  ألــف   350 وفقد  بالمئة،   40 من 
المحلية  العصابات  كانت  فيها،  العمل  قــوة  ربــع  من  يقرب  ما  العسكرية  الصناعات  في 
ذات  كانت  التي  الصواريخ  إطــالق  ومنّصات  القنابل  لشراء  الزبائن  أهم  من  جانبًا  تمثل 
السياسية  القوة  يوّفرون  السوداء  السوق  في  المترّبحون  كان  كما  الدولة.  إلى  تذهب  يوم 
واألسلحة  االستراتيجية  األولــيــة  الــمــواد  لتسويق  الــالزمــة  الــدولــيــة  واالتــصــاالت  الفّعالة 

والمعادن في الخارج«)184(.

ــّل ســيــاســات غـــيـــدار، تـــم خــفــض مــشــتــريــات الـــســـالح بــحــوالــى 70 بــالــمــئــة،  وفـــي ظـ
إلى  انخفض  قد  الروسية  العسكرية  للصناعات  الكلي  الناتج  كــان   1993 عــام  وبحلول 
العسكري  اإلنــتــاج  من  للتحول  انعكاسًا  ــوال،  األحـ معظم  في  ذلــك،  يكن  ولــم  النصف. 
للمجّمع  االقتصادي  النشاط  في  صرفًا  انخفاضًا  كان  وإنما  المدنية،  االستخدامات  إلى 

العسكري الصناعي)185(.

)*( ُيقَصد به البضائع والخدمات التي يدفع ثمنها نقدًا وال ُيعلن عنها تهّربًا من سداد الضرائب.
Truscott, Ibid., p. 138.   )182(

)183( جراي، المصدر نفسه، ص 218.
 Stephen Handelman, Comrade Criminal: Russia’s New Mafiya (London: Yale University )184(
Press, 1997), pp. 233-234.

)185( غراي، المصدر نفسه، ص 219.
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2 - الغرب وروسيا االتحادية في عهد يلتسين

باعتباره  الغربية،  وأوروبـــا  المتحدة)*(  الــواليــات  من  مطلق  شبه  دعمًا  يلتسين  لقي 
عّبرت  التي  القديم  الحرس  دكتاتورية  من  ســواء  السوفياتي،  لالتحاد  التاريخي  المنقذ 
أنه  تصّور  الــذي  غورباتشوف  خالل  من  أو  آب/أغسطس  انقالب  خالل  من  نفسها  عن 
يمتلك القدرة على دمقرطة االشتراكية من خالل إعادة بناء االتحاد السوفياتي. وتعاملت 
صاحب  الــقــوي  الــرجــل  أنــه  أســـاس  على  يلتسين  مــع  الغربية  اإلعـــالم  وأجــهــزة  الصحافة 
السلطة الحقيقية)186(، حيث افترض الغرب أن روسيا عند خروجها من الفترة السوفياتية 
األوروبـــي  األســـاس  على  يــقــوم   - يلتسين  مــع   - واقــتــصــاديــًا  سياسيًا  نــظــامــًا  تــطــور  ســوف 

واألمريكي)187(.

لقد كان حكم يلتسين أوتوقراطيًا ومزاجيًا، وفي كثير من األحيان غير منطقي، فقد 
وبلدان  األمريكيين  ومــن  الــدولــي،  النقد  صندوق  من  المساعدة  طلب  على  روسيا  أجبر 
أوروبا الغربية، وخصوصًا ألمانيا. وبذلك رهنت جماعة صغيرة بقيادة أناتولي تشوبايس 
في  روسيا  يلتسين  أقحم  فقد  األمريكية.  للهيمنة  ومستقبلها  روسيا  روح  غيدار  وإيغور 
الــمــالــيــة اإلقليمية  الــمــؤســســات  أتـــون »إجــمــاع واشــنــطــن«، وفــّضــل االتــكــال عــلــى ســخــاء 
لمؤسسات  األبــــواب  شـــّرع  كما  روســيــا.  احتياجات  يعتبره  مــا  على  للحصول  والــدولــيــة 
عام  وبحلول  الخارجية،  باالستثمارات  تسمح  التي  القوانين  وشّجع  الــخــاص،  القطاع 
1994 أصبح تمّلك األجنبي قانونيًا، غير أنه لم يسمح باالستثمار األجنبي في الصناعات 

الدفاعية والمشاريع الفضائية وصهر المعادن)188(.

وشــّن  الــمــعــارضــة،  قمعه  عــن  النظر  بــصــرف  يلتسين،  األجــانــب  الــزعــمــاء  دعــم  وقــد 
حربين وحشيتين ضد الشيشان، األمر الذي أظهر أن الزعماء الغربيين في أمريكا وأوروبا 
يتمنّون التخّلي عن الشيوعية وفتح األسواق أكثر مما يتمنّون الحفاظ على حقوق اإلنسان 

تريد مهاجمة  الجماهير  الشيوعية، كانت  إعــادة   «KGB» الــروس ضد محاولة  ثار  )*( فــي سنة 1991 عندما 
بيلتسين، وقال له  الرئيسية لتدمير جميع ملفاتها السرية، اتصل جورج بوش )األب( بسرعة  الـ »كي جي بي«  مراكز 
إنه ال ينبغي بأية ظروف تدمير هذه الملفات ألنها تحتوي على معلومات هامة لأمن العالمي، ووعد بوش بإرسال 
الواليات  أن  الجديين  روسيا  مراقبي  بعض  إلــى  نسب  وقــد  وتبويبها.  الملفات  هــذه  على  للمحافظة  مالية  مساعدة 

المتحدة أمنت وصولها إلى ملفات الـ »كي جي بي« مقابل تقديم النصح والمساندة المالية.
)186( الخولي، »الصراع على السلطة في روسيا االتحادية،« ص 133.

Truscott, Russia First: Breaking with the West, pp. 2-6.   )187(
)188( إسكندر، الدب ينقلب نمرًا. روسيا: الوالدة الجديدة، ص 126 - 127.
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وتقدم الديمقراطية. فقد تلقت روسيا بين عامي 1994 و1998 أكثر من 30 مليار دوالر 
مساعدات من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك األوروبي للتطوير وإعادة 
فــرنــســا 5  ــــرت  وّف كــمــا  مــلــيــار دوالر،  عــلــى 20  األلــمــانــيــة  الــمــســاعــدات  اإلعـــمـــار. وزادت 
حّث  األولــى،  كلينتون  والية  من  شهر  ثاني   ،1992 شباط/فبراير  وفي  دوالر.  مليارات 
ريتشارد نيكسون ستروب تالبوت، صديق كلينتون ومستشاره في الشؤون الروسية، على 
الصعبة.  البالد  أوضــاع  على  التغّلب  على  لمساعدته  يلتسين  إلى  اإلعانات  عن  اإلفــراج 
وفي نيسان/أبريل من تلك السنة، قام يلتسين بزيارة إلى الواليات المتحدة طالبًا المزيد 
المبادرات  الروسي. ومن أجل مكافأة  التجار وتحرير االقتصاد  من أجل مساعدة صغار 
من  وقـــروض  بالمساعدة  تعهد  عــن  اإلفـــراج  نحو  األمريكيون  عمل  الــروســيــة،  الليبرالية 
في  عنها  أعــلــن  قــد  كــان  دوالر،  مليار   24 تبلغ  الــدولــي  والــبــنــك  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 

اجتماع الدول السبع الكبرى في طوكيو)189(.

يلتسين،  مــن  قمع  عمليات  أي  دون  مــن  استقاللها  البلطيق  دول  أعلنت  أن  وبعد 
من  كلينتون  تمّكن  العائدين،  الــروس  والجنود  الضباط  استيعاب  في  المساعدة  وألجــل 
منح يلتسين مساعدات بحوالى ملياري دوالر)190(. كما وافق األمريكيون على معاهدتي 
1994، باعتبار أن تنفيذهما سيزيل ثلثي المخزون النووي  »سالت 1« و»سالت 2« سنة 

للواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي)191(.

وإضافة إلى كل هذه الخطوات، وّقعت الواليات المتحدة عقدًا الستيراد اليورانيوم 
قال  كما  الطريقة،  وبــهــذه  دوالر.  مليار   12 بمبلغ  عــامــًا  عشرين  مــدى  على  المخصب 
كلينتون، سيكون لدى الروس كمية أقل من اليورانيوم المخّصب؛ بينما أمريكا لن تضطر 

إلى إنتاج كمية كهذه لأغراض السلمية)192(.

إجماالً، يمكن القول إن الرئيس الروسي قد غاص في النظام الرأسمالي من دون أن 
ينتبه إلى ضرورة التغيير البطيء من الشيوعية إلى اقتصاد السوق. وبالتالي كانت محّصلة 
تدّنت  بها روسيا، وخاللها  التي مّرت  السياسية واالقتصادية  حكمه سلسلة من األزمات 
يوم من عام 1999،  آخر  في  بمعدل رضا شعبي منخفض،  منصبه  ليغادر  يلتسين  شعبية 

)189( المصدر نفسه، ص 127 - 130.
)190( المصدر نفسه، ص 314.

Bill Clinton, My Life (New York: Alfred A. Konpf Publisher, 2004), p. 607.   )191(
)192( إسكندر، المصدر نفسه.
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ستجرى  كانت  التي  االنتخابات  ميعاد  حتى  منصبه  في  يستمر  أن  المقدر  من  كــان  بينما 
أدق،  بصورة  أو  إرادتــه،  بمحض  يلتسين  استقالة  قــرار  وكــان   .2000 حزيران/يونيو  في 
أو  العام  الــرأي  من  بضغط  منه  أكثر  العائلة  أو  الداخلية  الثقة  دائــرة  من  بضغط  كــان  ربما 
البرلمان)193(. وقد أوصى باختيار مرشحه بوتين ليخلفه، وقد بدا هذا اإلعالن كأنه امتداد 

ألسلوب يلتسين في اتخاذ القرارات المفاجئة)194(.

Brown, ed., Contemporary Russian Politics: A Reader, p. 49.   )193(
 140 العدد  الدولية،  السياسة  الجديد،«  القرن  مطلع  في  الروسية  الليبرالية  »تصاعد  األصفهاني،  )194( نبيه 

)نيسان/أبريل 2000(، ص 145.
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لفصل الـسادس
ا

نمط شخصية بوتين القيادية

من  تنطلق  أن  من  بد  ال  الروسية  للقيادة  األساسية  المواقف  لفهم  محاولة  أي  إن 
االعــتــزاز  مقدمها  وفــي  الــعــامــة،  الحياة  فــي  الــروســيــة  والكبرياء  االعــتــزاز  مكانة  استيعاب 
الباهرة  واألعــمــال  البولشوي  وباليه  اإلرميتاج  ومجد  األدبــيــة  وباألعمال  روسيا  بتاريخ 
د الروس من كبريائهم وفخرهم ببالدهم فسينال  التي نظمها الموسيقيون الروس. فإذا ُجرِّ
عندما  يلتسين،  بهم خالل حقبة  ما حل  تحديدًا  االنتحار، وهو  إلى  والميل  البؤس  منهم 
ُنهبت األصول الوطنية، وبقي الجنود واألطباء والمتقاعدون والمعلمون من دون رواتب 

ألشهر عدة)1(.

تمكن   )2008  -  2000( متتاليتين  لــواليــتــيــن  الــرئــاســة  ســـدة  عــلــى  ــعــه  تــربُّ وبــعــد 
واستقرارًا  كبيرًا  اقتصاديًا  تطورًا  محققًا  بروسيا،  النهوض  من  بوتين  فالديمير  الرئيس 
الساحة  على  البالد  دور  وتعزيز  الداخلي،  الوضع  تنظيم  خاللهما  من  استطاع  سياسيًا 
بعد  صعبة  مرحلة  فــي  روســيــا  حكم  بوتين  فــإن  السابق  الفصل  فــي  رأيــنــا  وكما  الــدولــيــة. 
في  مشتتة  دولــة  منه  ورث  فقد  يلتسين؛  بوريس  الرئيس  من   2000 عــام  السلطة  تسلمه 
ما  منهارًا، وهو  متناقضة واقتصادًا  المجاالت وسلطة مركزية هشة وسياسة خارجية  كل 
استمرار  أو  النهوض  إما  الغربي وجعلها على مفترق طرق،  المد  أمام  هدد موقع روسيا 

االنهيار.

والنشر،  للكتب  الريس  ريــاض  )بــيــروت:  الجديدة  الـــوالدة  نــمــرًا. روســيــا:  ينقلب  الــدب  إسكندر،  )1( مـــروان 
2011(، ص 29 - 30.
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أجاد  السياسية  وبخبرته  المرحلة؛  لخطورة  واعيًا  كان  السلطة  بوتين  تسلم  وعندما 
المأزق  من  روسيا  إلخراج  الدولية  الظروف  واستغالل  الداخلية  اإلمكانات  كل  توظيف 
أن  بعد  ومــوحــدة  قوية  عصرية  دولــة  بناء  يعيد  أن  استطاع  فقد  فيه.  نفسها  وجــدت  الــذي 
أنه  ذلك،  من  واألهــم  الدولية،  مكانتها  لها  وأعــاد   ،1999 عام  االنهيار  حافة  على  كانت 
توفير عاملين أساسيين هما:  إلى نجاحه في  الروسي. ويرجع ذلك  المواطن  اعتبار  أعاد 
االستقرار في المجتمع الروسي، وكيفية استغالل الموارد االقتصادية التي ساعدت على 
دعم القطاعات الحيوية المصابة بالشلل، وتحسين األوضاع المعيشية، وهو ما أدى دورًا 

أساسيًا في الحد من هجرة العقول، بل وساهم في تفعيل الهجرة العكسية من الخارج.

طاغية  واعتباره  وسياساته،  لبوتين  الدائمة  األمريكية  االنتقادات  من  الرغم  وعلى 
ليكون  بوتين  اختارت   - األشهر   - األمريكية  المجالت  أن  إال  العامة،  للحريات  مقيدًا 
في   ،2007 عام  نهاية  في  تحديدًا  الثانية،  واليته  انتهاء  فقبل  مــرات.  عدة  العام  شخصية 
على  األمريكية  التايم  مجلة  اختيار  وقــع  الــحــريــة«)2(،  قبل  النظام  »اخــتــيــار  بعنوان  مقال 
بوتين ليكون شخصية العام؛ وهو األمر الذي أثار نوعًا من الجدل واالنتقاد في األوساط 
أن  إال  اللقب.  لهذا  منه  استحقاقًا  أكثر  أخــرى  شخصيات  توجد  أنه  ترى  التي  األمريكية 
من  عنده  أهم  هدف  وهو  الدولة،  استقرار  هو  األول  بوتين  هدف  أن  أكد  المجلة  رئيس 
التعبير،  حرية  سبيل  في  مناضاًل  وال  الغربي  بالمفهوم  ديمقراطيًا  بوتين  يكن  لم  الحرية. 
لذلك كان منح هذا اللقب له ال لكونه رئيسًا جيدًا أم ال، وإنما من منطلق االعتراف بما 
من  كل  في  البالغ  وبتأثيره  وأهميتها،  روسيا  بحجم  دولة  قيادة  في  هائل  إنجاز  من  حققه 
بحالة  تمر  كانت  التي  روسيا  قيادة  في  االستثنائية  وبراعته  والدولية،  الروسية  الساحتين 
لها  وإعــادتــه  فيها،  ويــنــدر حصوله  مــا عرفته  نـــادرًا  دولــة  فــي  االســتــقــرار  فــوضــى، وتحقيقه 
عهد  في  لــلــوزراء  رئيسًا  بوتين  أصبح  وعندما  الرئيسية.  العالم  دول  قائمة  ضمن  لتتربع 
مجلة  تصنيف  في  الثالث  المركز  حصد   )2012  -  2008( ميدفديف  الروسي  الرئيس 
إلى  وهبط   ،2009 عام  العالم  في  وتأثيرًا  نفوذًا  األقــوى  للشخصيات  األميركية  فوربس 
لِخـططه  تقديرًا   2011 عــام  الثانية  المرتبة  احتل  أنــه  إال   ،2010 عــام  في  الــرابــع  المركز 
السوفياتية  الــجــمــهــوريــات  َيـــــُضــم عــــددًا مــن  اقــتــصــادي أوراســــي  اتــحــاد  بــإنــشــاء  الــطــمــوحــة 
واحتل  عاد  أنه  إال   ،2012 عام  الثالثة  المرتبة  إلى  تراجعه  من  الرغم  وعلى  السابقة)3(. 

Richard Stengel, «Choosing Order Before Freedom,» Time (19 December 2007), <http://www. )2(
time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1690753_1690757,00.html>.
«The World’s Most Powerful People: The Top 20,» Forbes (12 May 2012), <http://www.forbes. )3(
com/pictures/eldd45egdl/3-vladimir-putin/>.
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لتصنيف  وفقًا  العالم  مستوى  على  تأثيرًا  الشخصيات  كأكثر   2013 عام  األولــى  المرتبة 
مجلة الفوربس األمريكية)4(.

عامًا،   12 من  ألكثر  الروسية  السياسة  على  هيمن  الــذي  بوتين  فالديمير  هو  فمن 
أقــل مــن ثماني  فــي  الــهــاويــة  إلــى  نقلة نوعية وأنــقــذهــا مــن االنـــزالق  واســتــطــاع نقل روســيــا 

سنوات؟ ومن هو بوتين الذي يحظى بشعبية طاغية يقر بها مؤيِّدوه وكثير من معارضيه؟

أوالً: حياته
)سان  لينينغراد  مدينة  في   1952 األول/أكتوبر  تشرين   7 في  بوتين  فالديمير  ولد 
بطرسبرغ حاليًا( االبن الثالث ألب كان يعمل حارس أمن، وفي وقت الحق رئيسًا للعمال 
لينينغراد  عن  دفاعًا  الثانية  العالمية  الحرب  في  شارك  كما  القطارات،  لعربات  مصنع  في 
وأصيب فيها)5(. أما والدته فجاءت من منطقة تفير وعاشت وسط حصار لينينغراد خالل 
لعائلة  ابــن  فهو  شقيقيه)6(.  وفــاة  بعد  عامًا   41 سن  في  وأنجبته  الثانية،  العالمية  الحرب 
كانت تسكن غرفة واحدة مساحتها عشرون مترًا في الطابق الخامس، وكان يجلب الماء 
من النبع إلى المنزل، كما كان يحمل عصاه دائمًا لقتل الفئران والجرذان الموجودة على 
درج المبنى وأحيانًا في الغرفة)7(. أما جده فكان طاهيًا يقدم الطعام لقائد الثورة الشيوعية 
عمر  من  الخامسة  وفــي  الــقــادة.  ثقة  يحوز  كــان  حيث  لستالين  ثم  ومــن  لينين(  )فالديمير 
بوتين أخذته والدته إلى الكنيسة لتعميده دون علم والده الذي كان انُتخب حديثًا مسؤواًل 
م  في الحزب الشيوعي في مصنعه، وساهم سابقًا في القضاء على الحركات الدينية، وتزعَّ
عائلة  من  جئت  »لقد  عائلته  عن  بوتين  ويقول  الملحدين)8(.  الشباب  جماعة  منطقته  في 
عادية ذاقت الجوع والتشرد خالل الحرب العالمية األولى والثانية، هذه هي الحياة التي 

كنت أعيشها لفترة طويلة«)9(.

)4( المصدر نفسه.
Ричард Саква, Путин выбор России (Москва: Олма Пресс, 2006), C. 20-22.   )5(
«Биография, Владимир Путин,» Официальном Сайте Кремля, <http://putin.kremlin.ru/ )6(
bio>.
المترّدي،  المعيشي  والديه ووضعهما  أخبار  يتابع  كان   )1990  - ألمانيا )1985  في  بوتين  )7( خــالل عمل 
وطلب من أصدقائه بالسلك االهتمام بهما إلى أن انتقلوا إلى شقة نظامية بمساحة 99 مترًا مؤلفة من ثالث غرف، 

والتي انتقل إليها مع زوجته عند عودته من ألمانيا.
Александр Рар, Владимир Путин: Немец в Кремле (Москва: Олма-Пресс, 2004), С. 34-35. )8(
«Биография, Владимир Путин».   )9(
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الخمس األولى مشاغبًا وغير مهتم  السنوات  بالمدرسة، وكان خالل  بوتين  التحق 
الحياة،  فــي  إلــى تحقيق شــيء  فــي حاجة  أنــه  قــرر  الــســادس  الصف  فــي  أنــه  إال  بــالــدراســة. 
الرواد/الطالئع  وبدأ في الحصول على درجات جيدة سمحت له باالنضمام إلى منظمة 
المنظمة في صفه.  لفرع  العمر، وبسرعة أصبح رئيسًا  الرابعة عشرة من  الشباب وهو في 
يــقــول بــوتــيــن عــن تــلــك الــمــرحــلــة »كــنــت دائـــم الــوصــول مــتــأخــرًا عــن الــحــصــة األولــــى في 
المدرسة، حتى إنني في فصل الشتاء لم يكن لدّي وقت ألرتدي كل مالبسي«، وأضاف: 
»في تلك المرحلة لم أكن قد حددت أولوياتي وال طموحاتي، كنت أرغب في أن أكون 
طيارًا أو بحارًا«)10(. أحب والداه أن يصبح مهندسًا ما جعله ينتسب إلى إحدى المدارس 
بل  الكيمياء،  يحب  لم  بوتين  أن  إال  الكيميائي)11(.  المجال  في  المتخصصة  المتوسطة 
أحب المواد األدبية واالجتماعية)12(. وتقول معلمته )فيرا غوريفيتش()13( إنه كان مشاغبًا 
بشكل  أوقاته  وينظم  حوائجه  يرتب  صغره  منذ  أنه  إال  زمالئه،  مع  التعامل  في  ومسيطرًا 
جيد، ولم يقم بأفعال دون تفكير مسبق لضمان نجاحه في ذلك، مخلص في التعامل مع 

زمالئه)14(.

ُعرف فالديمير بوتين ليس فقط كشخصية سياسية حاكمة لروسيا ولكن أيضًا كبطل 
- موهوبًا في الرسم والغناء، ولم يتحمس كثيرًا لتعلم  - أيام الدراسة  رياضي. فلم يكن 
من  الرغم  على  يتعلمها)15(،  أن  في  يرغب  والده  كان  التي  األوكورديون  آلة  على  العزف 
اهتمامه بفرقة البيتلز التي كانت ممنوعة آنذاك وتعلم العزف على الغيتار)16(. ولكنه شغف 
توافق  ولم  النفس،  عن  الدفاع  برياضات   - عامًا   11 آنــذاك  عمره  كان   - كثيرًا  شبابه  في 
والدته على قراره ممارسة لعبة الجودو، ولكن تغير موقف األسرة تجاه هذه الرياضة بعد 
أن زار مدرب بوتين منزله وقال لوالديه حول ما فعله وما حققه. وفي عام 1973 أصبح 
وتحول  النفس)17(.  عن  للدفاع  الروسية  الفنون  من  وهي  السامبو،  لعبة  في  أستاذًا  بوتين 
الحزام  على  حصل  كما  األســود،  الحزام  على  فيها  حصل  التي  الجودو  لعبة  إلى  بعدها 

)10( المصدر نفسه.
Саква, Путин выбор России, C. 23.   )11(
Рар, Владимир Путин: Немец в Кремле, C. 41.   )12(
«Биография, Владимир Путин».   )13(
Рар, Владимир Путин: Немец в Кремле.   )14(
«Интересы, Владимир Путин,» Официальном Сайте Кремля, <http://putin.kremlin.ru/ )15(
interests>.
Рар, Владимир Путин: Немец в Кремле, C. 42.   )16(
Саква, Путин выбор России, C. 23-24.   )17(

 EBSCOhost - printed on 6/14/2020 4:22 AM via EMIRATES CENTER FOR STRATEGIC STUDIES AND RESEARCH. All use subject to 
https://www.ebsco.com/terms-of-use 

http://putin.kremlin.ru/interests
http://putin.kremlin.ru/interests


233

بطرسبرغ)18(.  سانت  في  أقيمت  التي  البطوالت  من  بالعديد  وفاز  الكاراتيه،  في  األســود 
إنما  يمارسها،  هواية  أو  لعبة  مجرد  أنها  على  الرياضات  لتلك  بوتين  رؤيــة  تقتصر  ولــم 
الرئيس  أصبح   2006 أيلول/سبتمبر  وفــي  الــجــودو،  رياضة  في  الماجستير  على  حصل 
الفخرية  الــدكــتــوراه  على  حصل   2010 عــام  وفــي  األوروبــــي،  الــجــودو  التــحــاد  الفخري 
ويرى  السامبو.  رياضة  في  الماجستير  على  حصل  كما  الجنوبية،  كوريا  من  الجودو  في 
بأن  إيمان  يقول عنها »لدي  الرياضات أهمية قصوى ألي سياسي، حيث  بوتين في تلك 
تعليم فنون الدفاع عن النفس هي أساس للمعرفة والقدرات والمهارات التي يحتاج إليها 
الفعل والقدرة على  بالقوة وسرعة رد  قاطرة للجسم والعقل، تمدهما  كل سياسي؛ فهي 
المناسبة لمعرفة  اللحظة  الشعور والتوقع في  النفس والقدرة على  التحمل، وُتعلم ضبط 
نقاط القوة والضعف لدى المنافس، والسعي دائمًا للحصول على أفضل النتائج، والعمل 

على تحسين النفس، وهي صفات يجب أن يتحلى بها أي سياسي«)19(.

يقوم  حيث  بالمغامرة.  مولع  فإنه  الرياضات،  بتلك  بوتين  اهتمام  إلى  وباإلضافة 
الحرائق،  لمواجهة  المياه  رش  طائرات  قيادة  في  ويشارك  المقاتلة،  ميغ  الطائرة  بقيادة 
في  التزلج  ريــاضــة  ويــمــارس  إغريقية،  قــواريــر  عــن  للبحث  البحار  أعــمــاق  فــي  ويــغــوص 
الخيل، وقيادة  السمك، وركوب  الجليد، والتجديف، وصيد  الجليدية، وهوكي  الجبال 
إيجاد  »إن  بوتين  يقول  الــهــوايــات  تلك  تعدد  وحــول  تــحــديــدًا(...  )الــروســيــة  الــســيــارات 
ــادرة جــدًا،  نـ فــي حـــاالت  يــحــدث إال  الــبــالد ال  إدارة  بــعــيــدًا مــن  الــعــطــالت  لــقــضــاء  وقــت 
نوع  أفضل  هو  النشاط  وتغيير  الكفاءة،  من  قدر  بأكبر  العطلة  قضاء  من  بد  فال  وبالتالي 

الراحة«)20(. من 

كما أن لبوتين اهتمامات تتعلق بالبيئة وحماية الحيوانات، فهو رئيس مجلس أمناء 
وحماية  العلمية  والبعثات  المشاريع  في  المشاركة  ودائــم  الروسية،  الجغرافية  الجمعية 
والفهد  القطبي،  والـــدب  األبــيــض،  والــحــوت  السيبيري،  النمر  مثل  الــنــادرة  الــحــيــوانــات 
األبيض. وعن اهتمامه بتلك الحيوانات يقول »أنا معجب بشدة بمهمة الجمعية الجغرافية 
الناس بحب روسيا، ورغبتها في مساعدة الروس والعالم بأسره للتعرف  الروسية إللهام 

إلى روسيا واكتشاف جمالها وتنوعها وأصالتها«)21(.

«Интересы, Владимир Путин».   )18(
)19( المصدر نفسه.
)20( المصدر نفسه.
)21( المصدر نفسه.
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ثانيًا: خبراته وتدرجه في المناصب
في  الــعــمــل   -  1970 ــام  عــ وتـــحـــديـــدًا  الـــمـــدرســـة  فـــي  تــخــرجــه  قــبــل   - بــوتــيــن  أراد 
االستخبارات، ويقول »استند تصوري عن KGB إلى قصص االستخبارات المثالية التي 
الجمهور  استقبال  إلى مكتب  الثامنة عشرة من عمره  في  سمعت عنها«)22(. فذهب وهو 
في KGB لمعرفة كيف يصبح ضابط استخبارات، وهناك قيل له »يجب أن تؤدي الخدمة 
تفضلون؟  كلية  أي  بوتين:  فسأل  جامعية،  درجــة  على  تحصل  أو  الجيش  في  العسكرية 
إعداد  في  بدأت  اللحظة،  تلك  »منذ  ويقول  القانون«.  في  شهادة  يفضل  اإلجابة،  فكانت 
للقانون، إال  لينينغراد«)23(. عارض والداه دراسته  القانون في جامعة  نفسي لدخول قسم 
الترشح  الحصول على  في  بعيدة ساعده  فترة  منذ  االستخبارات  في سلك  أن عمل جده 
في  هام  دور  له  شخص  إلى  بوتين  تعرف  الثانية  الجامعية  السنة  وفي  الكلية)24(.  بدخول 
حياته السياسية وهو أناتولي سابتشاك. وفي السنة الدراسية الرابعة تحقق حلم بوتين بعد 

اتصال أحد عناصر KGB وإخباره برغبته في تجنيده ضمن صفوفه)25(.

تخرج بوتين في كلية الحقوق جامعة لينينغراد عام 1975 متخصصًا في العالقات 
الدولية. وخالل دراسته الجامعية، التحق بالحزب الشيوعي السوفياتي واستمر عضوًا فيه 

حتى تم حله في كانون األول/ديسمبر 1991 )26(.

وفي أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات درس بوتين في مدرسة جهاز أمن الدولة 
(KGB) في موسكو، وتم إرساله عام 1984 إلى معهد أندروبوف )الراية الحمراء( التابعة 

التي  الشرقية  ألمانيا  إلى  لرحلته  تدرب  حيث  األجنبية،  االستخبارات  ومدرسة   KGB لـ 
اختارها بنفسه ليكون أقرب إلى الغرب وإلى التعامل معه)27(. لم يرغب بوتين في البداية 
أعمامه  من  اثنين  وقتلوا  والــده  أصابوا  النازيين  ألن  األلمانية،  اللغة  دروس  حضور  في 
النهاية  أنه في  إال  الــروس)28( -  المقاومة  برجال  بتهمة االتصال  قتلوا جدته  وأشقائه كما 
تعيينه للعمل في مكتب  الدراسة في 1985 تم  انتهائه من  - وعقب  اللغة األلمانية  تعلم 

«Биография, Владимир Путин».   )22(
)23( المصدر نفسه.

Рар, Владимир Путин: Немец в Кремле, C. 47.   )24(
)25( المصدر نفسه، ص 52.

«Yeltsin’s Man Wins Approval,» BBC (16 August 1999), <http://news.bbc.co.uk/2/hi/ )26(
europe/422001.stm>, Retrieved 17/3/2011.
Саква, Путин выбор России, C. 27-32.   )27(
Рар, Владимир Путин: Немец в Кремле, C. 52.   )28(
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في  الشرقية(  )ألمانيا  الديمقراطية  ألمانيا  بجمهورية  دريسدن  في  المحلية  االستخبارات 
الفترة ما بين 1985 - 1990 )29( وخالل عمله هناك تلقى أعضاء KGB - ومن ضمنهم 
السوفيات  عــن  للغرب  جــديــدة  نــظــرة  تكوين  بــضــرورة  غــوربــاتــشــوف  تعليمات   - بوتين 
بتخّليه عن سياسته الهجومية وأفكاره الشيوعية ليضمن دخوله إلى البيت األوروبي. وبدأ 
من  بوتين  كان   .KGB من  الرهيب  الخوف  وخف  البريسترويكا  بنهج  بالترحيب  الغرب 
حاصرته   1989 األول/ديسمبر  كانون   6 يــوم  إنــه  حتى  برلين،  حائط  بسقوط  المتنبئين 
عسكري  »أنــا  بوتين  وصــرخ  األلمانية،  الــثــورة  نجاح  بعد  المتظاهرين  جموع  زمالئه  مع 
المحتجين  صفوف  شق  المساعدات  وصول  فشل  بعد  الضباط  وقرر  للموت«،  ومستعد 

بأنفسهم)30(.

وشعاراتها  البريسترويكا  سبيل  فــي  المناضل   KGB ضابط   - بوتين  عيني  وأمـــام 
اخــتــاره  الــــذي  الــنــهــج  هـــذا  أن  أدرك  فــقــط  بــرلــيــن، وعــنــدهــا  انـــهـــار حــائــط   - اإلصــالحــيــة 
رتبة  إلى  مرتين  ترقيته  تمت  خدمته  مدى  وعلى  الــبــدايــة)31(.  منذ  خطأ  كان  غورباتشوف 
الميدالية  نــال   1987 عــام  وفــي  مقدم،  برتبة  قسم  رئيس  أول  مساعد  منصب  وإلــى  عقيد 
على   1989 عام  حصل  كما  القومي،  األلماني  الشعبي  للجيش  المميزة  لخدمته  الذهبية 
القومي األلماني، وكذلك  العمل من قبل وزارة األمن  البرونزية لإلخالص في  الميدالية 

على ميدالية فخرية من قبل مجلس الرئاسة السوفياتي األعلى)32(.

جراء  بالمرارة  يشعر  وكــان  السوفياتي  االتــحــاد  انهيار  بعد  موسكو  إلــى  بوتين  عــاد 
روسيا  هيبة  لفقدان  فكان  مــرارة  األكثر  شعوره  أما  بــالده،  في  المتفشي  والفساد  الفوضى 
رئيس  مساعد  منصب  تولى  ألمانيا  من  عودته  وبعد  الدولية.  األوســاط  في  المستضعفة 
مدينة  مجلس  لرئيس  مستشارًا  أصبح  ثم  الدولية،  بالعالقات  المكلف  لينينغراد  جامعة 
لينينغراد )أناتولي سابتشاك()33(، وكانت خبرة بوتين تفوق خبرة مساعدي سابتشاك كافة 

«Биография, Владимир Путин».   )29(
Рар, Ibid., pp. 100-101.   )30(

)31( المصدر نفسه، ص 102.
«Биография, Владимир Путин,» and Рар, Владимир Путин: Немец в Кремле, C. 92.   )32(
نائبًا  يكون  أن  عليه  واقترح  مكتبه  إلى  بوتين  دعا  ليننغراد،  مدينة  لمجلس  رئيسًا  انتخاب سوبتشاك  )33( بعد 
له. قال بوتين في ذلك: »لقد أخبرته أنني ضابط باالستخبارات، فدهش لأمر وبعد تردد بسيط دعاني للعمل معه«. 
فتوجه  مع سوبتشاك،  بالعمل  راغبًا  كان  ولكنه  رتبة عقيد  بوتين على  قد مضى وقت طويل على حصول  يكن  ولم 
إلى رئيسه في KGB وقال له: أريد نصيحتك؛ فقد اقترح علي سوبتشاك العمل معه، فهل تودون تقديم استقالتي إذا 

وافقت على ذلك العمل؟ فكان الجواب »اذهب واعمل هناك بهدوء دون استقالة«.
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ليحصل  وكان  االقتصادية.  الناحية  من  وكذلك  والخارجية،  الداخلية  السياسة  ناحية  من 
بسرعة  واستطاع  المباشرة.  اإلجــابــة  لتصله   KGB مع  واحــد  اتصال  يكفيه  معلومة  على 
األعمال  رجــال  معظم  وكــان  األمــنــي،  بالعمل  خبرة  مــن  لــه  لما  الــروســيــة  المافيا  اخــتــراق 

يلجأون إليه للحماية من تهديد رجال العصابات)34(.

دفع  مــا  الــنــظــيــر)35(،  منقطع  والًء  لسابتشاك  بوتين  أثــبــت  تــلــك،  عمله  فــتــرة  وخـــالل 
انتخابه عمدة لسانت بطرسبرغ في حزيران/يونيو 1991 إلى تعيين  األخير بعد أن أعيد 
االستثمار  سياسات  على  ليشرف  المدينة  بديوان  الدولية  العالقات  للجنة  رئيسًا  بوتين 
جهاز  إلــى  استقالته  بوتين  أرســل  وهنا  األجــانــب)36(.  األعمال  شركاء  مع  والمشروعات 

.)37( KGB االستخبارات

أثــنــاء عـــودة سابتشاك من  انــقــالب آب/أغــســطــس، وفــي  الــفــتــرة حــدث  خــالل تلك 
مــوســكــو إلـــى ســانــت بــطــرســبــرغ، ســبــقــه إلـــى الــمــديــنــة أمـــر مــن قــيــادة KGB بــاعــتــقــالــه فــور 
واجهت  إذ  المطار،  وصولها  عند  مــأزق  في  نفسها  وجــدت  األمــن  عناصر  لكن  وصوله، 
- بعد  عددًا كبيرًا من العناصر النظامية تحت إمرة بوتين العائد من إجازته إلنقاذ صديقه 
واتبعت  العسكرية،  رتبته  خسارته  يكون  قد  الذي  الثمن  كان  مهما   - اعتقاله  خبر  سماع 
المتآمرين  انهزام  وبعد  سابتشاك.  مع  مطولة  محادثات  بعد  الحياد  االستخبارات  إدارة 
الديمقراطية  كمنقذي  يلتسين  برفقة  الغرب  واستقبله  سابتشاك،  موقع  تعزز  واعتقالهم، 

الروسية الشابة)38(.

Рар, Ibid.   )34(
في  العاملين  جميع  من  يطلب  للغاية،  سريًا  أمــرًا   KGB ال  رئيس  كروتشكوف  أعطى   1990 عــام  )35( فـــي 
جهاز األمن استخدام كل الوسائل لمنع ظهور معارضين سياسيين، وذلك بإدخال عمالء من الجهاز إلى مؤسساتهم 
الديمقراطيين  مع  السلمي  وااللتحام  دون عنف  الجديد  السياسي  الوضع  يناسب  بأسلوب  الداخل  من  ومحاربتهم 
الجدد تحت اسم الطبقة المثقفة. وأثناء سعي KGB للتحكم بعملية تحديث الديمقراطية تطلب ذلك إنشاء معارضة 
قدم  ذلــك  مــن  الــرغــم  وعلى  بــاألمــن.  ارتباطه  وضــمــان  السياسي  الــتــوازن  لضمان  مركزية  كتلة  تشكيل  وتــم  ضمنية، 
بوتين دعمًا خفيًا لسوبتشاك، وَعِرَف الضباط والعناصر المكلفة بمراقبة سابتشاك، ولذلك لم يخش األخير محاربة 
مؤسسات السلطة المركزية إلى جانب بوتين . كما ساعد بوتين سابتشاك من خالل انتزاع تسجيل من أحد مساعدي 
KGB، لدرجة أن كتب  سوبتشاك وكان يحتوي على حديث له مع أحد عناصر االستخبارات الفرنسية لتقديمه إلى 
دخول  خلفية  على  وذلــك  سابتشاك  مراقبة  مهمة  من  إعــفــاءه  فيها  يطلب  األمنية  لقيادته  غاضب  وهــو  رسالة  بوتين 
عنصرين سابقين لمكتبه والطلب منه توقيع المحافظ على طلبهما غير الرسمي فأجابهم مخرجًا من درج مكتبه ورقة 
يأتمنني، فماذا تريدون مني؟«. وبالمقابل كان سابتشاك يقدم مساعدة  الرجل  : »أرأيتم هذا  المحافظ  بتوقيع  بيضاء 

تلو األخرى لبوتين حيث اعتبره شخصًا ال يقدر بثمن.
Саква, Путин выбор России, C. 32-35.   )36(
«Биография, Владимир Путин».   )37(
Рар, Владимир Путин: Немец в Кремле, C. 141-143.   )38(
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الــتــوجــه  ذات  الـــحـــركـــات  ــادة  ــ قـ بــيــن  االنـــقـــســـامـــات  ــّدة  ــ حـ ازدادت   1993 عــــام  فـــي 
الديمقراطي، وهو ما أدى إلى وجود بوتين في المعسكر اإلصالحي المضاد لسابتشاك، 
الذي كان يستشيره في جميع أعماله، وهذا  لـبوتين  يغير معاملة سابتشاك  إال أن ذلك لم 

ما زاد ثقة سابتشاك به وعينه رئيسًا للجنة المسائل السريعة أثناء غيابه عن المدينة)39(.

سانت  مدينة  حكومة  لرئيس  األول  النائب  منصب  بوتين  تولى   1994 عــام  وفــي 
بها  قام  التي  العمدة  انتخاب  حملة  بوتين  أدار   1996/1995 عامي  وخالل  بطرسبرغ. 
منصبه،  في  البقاء  بوتين  من  الجديد  المحافظ  طلب  سابتشاك،  خسر  أن  وبعد  سابتشاك. 
استقال  وهنا  خــيــانــتــي«)40(.  على  أكــافــأ  أن  مــن  ألمانتي،  أشنق  أن  »أفــضــل  بوتين:  فأجابه 

بوتين من جميع مناصبه)41(.

لديوان  مــديــرًا  آنــذاك  ُعّين  قد  كــان  الــذي   - األثــنــاء عــرض عليه سابتشاك  هــذه  وفــي 
 ،1996 عام  وفي  الكرملين.  في  به  وااللتحاق  موسكو  إلى  االنتقال   - الروسية  الرئاسة 
انتقل فالديمير بوتين مع عائلته إلى موسكو ليبدأ حياته السياسية، حيث أصبح نائبًا لرئيس 
أركان  لرئيس  نائبًا  ثم   ،)42( 1996 آب/أغسطس  منذ  الرئاسية  الممتلكات  إدارة  مديرية 
المكتب التنفيذي للديوان الرئاسي ورئيسًا إلدارة الرقابة العامة في الديوان )اإلدارة التي 
تشرف على تنفيذ القرارات الرئاسية( منذ آذار/مارس 1997 )43(، وكلف - باإلضافة إلى 
الموارد  توزيع  ومسألة  القانونية  القضايا  بمتابعة   - والمتابعة  المراقبة  في  الطبيعي  عمله 
لم  بأنه  بوتين  واعترف  روسيا.  في  المختلفة  المناطق  إلى  المركز  من  المخصصة  المالية 
الفترة  تلك  وخــالل  أهميته)44(.  رغم  إبداعيًا  ليس  كونه  هذا  عمله  في  متعة  على  يحصل 

حصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد)45(.

التنفيذي  المكتب  ــان  أركــ هيئة  لــرئــيــس  أول  نــائــبــًا  أصــبــح   1998 أيــار/مــايــو  وفـــي 
للديوان الرئاسي المسؤول عن السياسات اإلقليمية)46(، واّطلع بوتين في منصبه الجديد 

)39( المصدر نفسه، ص 163.

)40( المصدر نفسه، ص 174.
«Биография, Владимир Путин».   )41(
Саква, Путин выбор России, C. 35-40.   )42(
«Биография, Владимир Путин».   )43(
Рар, Владимир Путин: Немец в Кремле, C. 215.   )44(
«Биография, Владимир Путин».   )45(
)46( فــــي تــلــك األثــنــاء ُكــلــف بــوتــيــن بــحــل الــخــالف الــقــائــم بــيــن الــحــكــومــة والــعــمــال الــمــتــظــاهــريــن فــي حقل 
بناء مؤسساتهم  المناجم في محافظة كيميروفا إلى الشوارع مطالبين بإعادة  المعادن، حيث خرج عمال  استخراج 
المشاكل  بترقيع  اهتمت  السابقة  الحكومات  جميع  إن  إذ  إغــالق،  دون  القديمة  المناجم  وإبــقــاء  الــرواتــب  =ودفــع 
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سلطات  يرغم  كيف  وعــرف  المناطق،  على  الحكومة  سلطة  وعلى  الوضع،  حقيقة  على 
وإدارات المناطق على إطاعة أوامر الكرملين بعدما جمع معلومات عنهم، وأقنع يلتسين 
بطرسبرغ  سانت  من  مستقدمًا  واسعة  عمل  خطة  بتجهيز  وبــدأ  إضافية،  سلطات  بمنحه 

بعض زمالئه من األمن ومن المحافظة)47(.

في   )48( (FSB) الفدرالي  األمــن  لجهاز  مديرًا  بوتين  عين   1998 تموز/يوليو  وفي 
مراقبة  خالله  من  يستطيع  موقع  إلى  األول  النائب  تحول  القرار  وبهذا  االتحادية،  روسيا 
المناطق  إلـــى  الــمــركــز  مــن  ــام، وتــوزيــع األمــــوال  عـ الــمــجــال االقــتــصــادي والــمــالــي بشكل 
القوية  األجــهــزة  دعــم  إلــى  بحاجة  الــوقــت  ذلــك  فــي  يلتسين  كــان  إذ  مــن روســيــا؛  الشاسعة 
انقالبية  محاولة  درجــة  إلى  وصلت  التي   ،1998 صيف  في  الشعبية  التظاهرات  لتجنب 
رئيس  استقبال  مني  وطــلــب  بــي  يوماشيف  »اتــصــل  ذلـــك:  حــول  بوتين  يــقــول  ــده)49(.  ــ ضـ
نزل  يلتسين،  الرئيس  هناك  التقى  حيث  الكوريل،  منطقة  من  العائد  المطار،  في  الــوزراء 
فسألته:  مرسومك!  صدر  مبروك  قائاًل:  نحوي  فــورًا  واتجه  الطائرة  من  كيرينكو  سيرغي 
تعيينك  مرسوم  الرئيس  وقــع  لقد  الخاصة:  سيارته  إلــى  يغادر  وهــو  قــال  تهنئني؟!  بماذا 
مديرًا إلدارة األمن القومي«)50(. واستمر بوتين في هذا المنصب حتى بعدما تولى منصب 
إذ  قوته،  زادت  وبهذا   ،1999 آذار/مــارس  في  االتحادية  روسيا  في  األمن  مجلس  أمين 
الكرملين  في  اإلدارية  الكوادر  يدير  أن  استطاع  الجيش، كما  مراقبة  إمكانيته من  ازدادت 

مثلما يريد دون المساس بعالقته مع يلتسين، مصرحًا بأنه مستعد للتضحية من أجله)51(.

باختيار  وذلــك  االتحادية  روسيا  لحكومة  رئيسًا  أصبح   1999 آب/أغسطس  في 
الـــرابـــع خـــالل 16  - رئــيــس وزرائـــــه  بــإقــالــة  قـــام  بــعــد أن  يــلــتــســيــن،  بـــوريـــس  الــرئــيــس  مـــن 
سيرغي ستيباشين، وقد صوت 233 عضوًا من نواب الدوما لمصلحة ترشيحه   - شهرًا 
كرئيس للوزراء مقابل رفض 84 عضوًا)52(. ويقول بوتين »دعاني السيد يلتسين لرؤيته، 
وقال إنه يريد أن أحصل على منصب رئيس الوزراء«، وأضاف بوتين »لم يستخدم السيد 

وحلها جزئيًا بغض النظر عما إذا كانت الحكومة إصالحية أم ال. وعندما ذهب إلى هناك رئيس الوزراء )سيرغي 
اجتماعيًا،  انفجارًا  المنطقة  مجنبًا  نسبيًا  المشكلة  حل  بوتين  بمساعدة  استطاع  وقد  كارثيًا  الوضع  وجد  كيرينكو( 

بعد إقناعهم بدعمهم شرط االنتقال إلى عملهم فورًا.
Рар, Владимир Путин: Немец в Кремле.   )47(

.KGB 48( جهاز األمن الفدرالي هو الجهاز الذي خلف لجنة أمن الدولة(
Саква, Путин выбор России, C. 35-41.   )49(
Рар, Владимир Путин: Немец в Кремле, C. 298.   )50(

)51( المصدر نفسه.
«Yeltsin’s Man Wins Approval».   )52(

=
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يلتسين كلمة »خليفة« قط في محادثته معي في ذلك الحين، ولكنه قال أريدك أن تصبح 
بوتين  ويكمل  بشكل جيد«.  األمور  إذا سارت  للمزيد  التطلع  إمكانية  مع  للوزراء  رئيسًا 
»فكرت في أنني إذا استمررت في المنصب لمدة عام فستكون بالفعل بداية جيدة، وإذا 
أن  يمكن  شيئًا  فسيكون  التشرذم  من  روسيا  إنقاذ  في  للمساعدة  شيئًا  أفعل  أن  استطعت 

أفتخر به«)53(.

أسابيع،  ثالثة  أو  بأسبوعين  الجديدة  السنة  »قبل  بوتين  يقول  المرحلة  تلك  وعــن 
أنني يجب  هذا  ويعني  منصبه،  التنحي عن  قرر  إنه  وقال  مكتبه  إلى  يلتسين  السيد  دعاني 
أن أصبح رئيسًا باإلنابة«، وهنا يستكمل بوتين حديثه »كان لدي أفكاري الخاصة ومنطقي 
فالقدر  إليه؛  أنظر  أن  لي من  بد  آخر ال  ذاته، كان هناك منطق  الوقت  الخاص، ولكن في 
أن  الحماقة  مــن  وكــان  مستوى،  أعلى  على  وطني  أجــل  مــن  للعمل  فرصة  عليَّ  يعرض 
ممارساتي  في  للخوض  أو  الشمس  عباد  بــذور  لبيع  سأذهب  ذلــك  من  وبــداًل  ال،  أقــول، 
ُتفعل الحقًا، لذا فإنني قررت أن روسيا يجب أن  القانونية الخاصة، فهي أمور يمكن أن 

تأتي أواًل، وكل شيء آخر في وقت الحق«)54(.

وفي اليوم األخير من القرن العشرين أذهل يلتسين العالم باستقالته)55( مع احتفاالت 
قال في بث مسجل)56(  المقررة، حيث  فترة واليته  انتهاء  السنة، قبل ستة أشهر من  رأس 
المنصرم، ها  القرن  اليوم، في آخر يوم من  »لقد اتخذت قرارًا، لقد فكرت مليًا وطوياًل، 
أنا أستقيل... أريد أن أطلب منكم كلكم أن تغفروا لي، ألن الكثير من أحالمنا لم يكتب 
لها أن تتحقق«. وأضاف »سأتخلى عن منصبي للسماح لجيل جديد من القادة السياسيين 
بقيادة البالد في القرن المقبل... فروسيا يجب أن تدخل األلفية الجديدة بسياسيين جدد، 
لرئيس  الرئيس  صالحيات  تسليم  أعــلــَن  كما  ونــشــطــاء«.  أذكــيــاء  وأفـــراد  جــديــدة،  ووجـــوه 
الحقيبة  ليسلمه  الكرملين  إلى  وعاد  مستقباًل)57(،  النتخابه  الشعب  ودعا  بوتين،  الــوزراء 
خليفتي  هو  بوتين  »إن  قال  حيث  الرئيس)58(،  ورهبة  السلطة  عن  المعبِّرة  وهي  النووية، 
الــحــادي  الــقــرن  إلــى  وينقلها  العظمى  الــدولــة  سينعش  شخص  أفــضــل  بــاعــتــبــاره  المختار 

«Биография, Владимир Путин».   )53(
)54( المصدر نفسه.

وليس  روســيــا،  تواجه  التي  الجديدة  التحديات  مع  التعامل  )يلتسين(  استطاعة  لعدم  االستقالة  )55( تــرجــع 
بسبب تدهور حالته الصحية.

Речь Ельцина об отставке, 31 декабря 1999 года.   )56(
)57( ليليا شيفتسوفا، روسيا بوتين ، ترجمة بسام شيحا )القاهرة: مكتبة مدبولي، 2006(، ص 77.

Рар, Владимир Путин: Немец в Кремле, C. 433.   )58(
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- وفقًا  باإلنابة  بوتين اختصاصات رئيس روسيا االتحادية  تولى  والعشرين«)59(. وبذلك 
آذار/ انتخابه يوم 26  تم  أن  إلى  يلتسين نفسه،  اقتراح من  بناًء على   - الروسي  للدستور 

ب رسميًا رئيسًا لروسيا االتحادية يوم 7 أيار/مايو 2000 )60(. وفي  مارس 2000، لينصَّ
أن  نريد وطننا روسيا  »لدينا أهداف مشتركة، ونحن جميعًا  بوتين)61(  قال  تنصيبه  خطاب 
يكون حرًا، ومتطورًا، مزدهرًا، وقويًا، ومتحضرًا، وأن تكون ]روسيا[ البلد الذي يفتخر به 
مواطنوها، والتي تحظى باحترام العالم«، وقال »ربما لن يكون من الممكن معالجة جميع 
المشكالت، ولكن ما أستطيع أن أعد به هو أنني سأعمل بكل صراحة وصدق«، وأضاف 
بوتين »إنني سوف أسترشد فقط بمصالح روسيا، فأنا أعتبر أن وطني هو واجبي المقدس 
أن  أهداف ومهام واضحة، ويجب  المواطنين حول  مواطني روسيا، وحشد  توحيد  نحو 

نتذكر كل يوم وكل دقيقة أن لدينا أمة واحدة وشعبًا واحدًا ومستقباًل واحدًا«)62(.

أكثر  على  بحصوله  ثانية  لوالية   2004 آذار/مــــارس   14 في  بوتين  انتخاب  أعيد 
االتحادية  الجمعية  أمــام  خطابه  في  بوتين  وقــال  األصـــوات.  إجمالي  من  بالمئة   70 من 
مستويات  نــرفــع  أن  نــريــد  نــحــن  جــــدًا،  واضــحــة  »أهــدافــنــا   :)63( 2004 أيــار/مــايــو   26 فــي 
ومجتمعًا  ناضجة  ديمقراطية  نريد  نحن  للبالد،  ومريحة  وحرة  آمنة  حياة  ونوفر  المعيشة 
ارتفاع  تحقيق  الرئيسي  هدفنا  ولكن  العالم،  في  روسيا  مكانة  تعزيز  نريد  متطورًا،  مدنيًا 
ما  نعرف  ونحن  الذاتية،  بإمكاناتنا  أفضل  معرفة  اليوم  فلدينا  لشعبنا.  الرخاء  في  ملحوظ 
لدينا من موارد، ونفهم العقبات التي يمكن أن نواجهها في سبيل الوصول إلى األهداف 
مع  تتوافق  وظائفها  أن  من  التأكد  أجل  من  الدولة  تحديث  بصدد  ونحن  وضعناها.  التي 

المرحلة الحالية من تطور روسيا من أجل رفع مستويات المعيشة الحقيقية«)64( .

انتهت واليته الثانية في أيار/مايو 2008، ليتولى في عهد الرئيس دميتري ميدفديف 
وعند  رئاسي.  تنفيذي  أمر  بموجب  الثانية  للمرة  االتحادية  روسيا  حكومة  رئيس  منصب 
توليه المنصب قال بوتين في جلسة لمجلس الدوما )البرلمان الروسي(:)65( »لقد أضحت 

 Tim Youngs, «Russia: The Presidential Elections and Future Prospects,» House of Common: )59(
International Affairs and Defence Section, Research paper 00/33 (23 March 2000), <http://parliament.uk/
documents/commons/lib/research/rp2000/rp00-33.pdf>, Retrieved 18/8/2010.
Саква, Путин выбор России, C. 57-71.   )60(
«Инаугурация Владимира Путина» (7 мая 2000 года).   )61(
«Биография, Владимир Путин».   )62(
«Путин выступает перед Федеральным Собранием» (26 мая 2004 года).   )63(

)64( المصدر نفسه.
«Премьер-министра Путина речь перед Государственной Думой» (в мае 2008).   )65(
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للمهام  للتصدي  الــمــوارد  مــن  يكفي  مــا  لدينا  األخــيــرة،  السنوات  فــي  كثيرًا  أقــوى  روســيــا 
اإلمكانات  من  والمناسبة  الفعالة  االستفادة  هو  المهم  الشيء  طموحًا،  األكثر  واألهداف 
المتراكمة. من جهتي فأنا مستعد لبذل كل جهد ممكن إلنجاز األهداف، ولتحقيق نتائج 
دور  وحــول  الــروس«،  بالمواطنين  جديرة  حياة  أجل  ومن  بالدنا  الزدهــار  وهامة  جديدة 
السلطات  تلك  الــوزراء، ودعم  اهتمام رئيس  »المواطنون هم محور  قال  الدولة  سلطات 
ال يمكن سحبه إال من خالل الشعب الروسي، فإذا كان هذا الدعم غائبًا، فإن السلطات 

ال مكان لها في المنصب«)66(.

من  الثانية  الجولة  في  المشاركة  الوفود  وافقت   2011 الثاني/نوفمبر  تشرين  في 
المؤتمر العام لحزب روسيا الموحدة على الدفع بفالديمير بوتين كمرشح في االنتخابات 
الرئاسية؛ وأعيد انتخابه رئيسًا لروسيا االتحادية في 4 آذار/مارس 2012 عقب حصوله 

على حوالى 65 بالمئة من األصوات)67(.

بوتين)68(  قــال   2012 أيار/مايو   7 في  الدستورية  اليمين  يــؤدي  وهــو  خطابه  وفــي 
أن  نــدرك  أن  جميعًا  وعلينا  السنين،  لعشرات  روسيا  مستقبل  المقبلة  السنوات  »ستحدد 
خلق  في  الواقعية،  بنجاحاتنا  بنا،  مرتبط  وأمتنا  القادمة  األجيال  ومستقبل  الدولة  مستقبل 
اقتصاد جديد ومعايير حياتية جديدة، بجهودنا في المحافظة على المواطن وعلى األسر 
إلى  البلطيق  بحر  مــن  الشاسعة  روســيــا  مــســاحــات  بــنــاء  على  بــإصــرارنــا  مرتبط  الــروســيــة، 
وتعهد  أوراسيا«  مجمل  لجذب  ومركزًا  قيادة  لنصبح  بإمكاناتنا  مرتبط  الهادئ،  المحيط 
نقية«.  وأفكار  وإخالص  »بصدق  بالدولة  منصب  أعلى  في  سيعمل  بأنه  كلمته  في  بوتين 
والتقاليد  للثقافة  المتين  األســاس  على  اعتمدنا  إذا  نجاحات  سنحقق  »بالتأكيد  وأضــاف 
حياتنا،  أساس  دائمًا  كانت  التي  وقيمنا  تاريخنا  على  القوميات،  المتعدد  لشعبنا  الروحية 
وإذا عاش كل واحد منا بضمير وثقة وحب الوطن واحترام األجداد واهتم بسعادة أوالده 
ورفاهية والديه«. وأضاف »نحن نريد أن نعيش في بالد ديمقراطية، حيث كل فرد يتمتع 
بالحرية ويتمكن من إظهار موهبته وقوته من خالل عمله. نحن نريد أن نعيش في روسيا 
ناجحة تحظى باحترام العالم كدولة متفتحة وصادقة وشريك موثوق«. وفي ختام كلمته 
متمكنة  دولــة  تكوين  أجــل  مــن  ــام،  األمـ نحو  التقدم  أجــل  مــن  كــل شــيء  الــيــوم  »لدينا  قــال 

)66( المصدر نفسه.
ــادة. حــيــث إن قــانــون  ــ )67( عـــلـــى مـــدار االنــتــخــابــات الــثــالثــة الــتــي خــاضــهــا بــوتــيــن لــم يــدخــل فــي أي جــولــة إعـ

االنتخابات الروسي يشترط حصول الفائز على أكثر من 50 بالمئة للفوز باالنتخابات من المرحلة األولى.
«Инаугурация Владимира Путина» (7 мая 2012 года).   )68(
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ومتطورة، وذات قاعدة اقتصادية واجتماعية متينة، وذات مجتمع مدني نشيط ومسؤول. 
إن هذا باعتقادي يعود إلى الدور الكبير الذي لعبه دميتري ميدفديف«.

وقد  ألكسندروفنا)69(  لودميال   1983 عام  بوتين  تزوج  فقد  الشخصية،  حياته  وعن 
أسفر هذا الزواج عن ابنتين)70(. إال أن تلك الزيجة انتهت باالنفصال في 6 حزيران/يونيو 
المعلومات  كل  أن  إلى  هنا  اإلشــارة  وتجدر  رسميًا)71(.  االنفصال  إعالنهما  بعد   2013
سيرته  في  الـــواردة  المعلومات  عن  معظمها  في  تخرج  ال  بوتين  فالديمير  عن  المعروفة 
أراد  أنه  ذكر  ما  وعــادة  بالخصوصية،  التمتع  في  حقه  على  بقوة  بوتين  شدد  فقد  الذاتية. 
أمام  أحمرًا  الخاصة خطًا  في جعل حياته  بوتين  نجح  ولقد  ابنتاه حياة طبيعية.  تعيش  أن 
تقرير عن قضايا  كتابة  أنه من األسهل  إلى  يشيرون  أن صحافيين روس  لدرجة  اإلعــالم. 
األمن القومي عن تناول مواضيع تتعلق بحياة أسرة بوتين. فزوجته نادرًا ما تظهر معه في 
إلى  تنتميان  أنهما  الرغم من  االفتراضي على  العالم  ابنتاه فمختفيتان عن  أما  مناسبة،  أي 
جيل مواقع التواصل االجتماعي، كما أنهما قد خالفتا االتجاه السائد وهو أن يصبح أبناء 

السياسيين من الشخصيات العامة عندما يكبرون.

ثالثًا: قراءة في شخصية بوتين
الــروســي  الــرئــيــس  تحليل شخصية  فــي  اإلجـــرائـــي  األســلــوب  اســتــخــدام  مــن خـــالل 
)فالديمير بوتين(، يمكن للباحث القول إن بوتين شخصية مركبة من مزيج من الهويات 
رجل  عن  ُتعبر  الهويات  تلك  بها.  مر  التي  والتجارب  اكتسبها  التي  الخبرات  من  النابعة 

تــتــحــدث األلــمــانــيــة واإلســبــانــيــة  الــعــامــة، وهـــي  لينينغراد  الــلــغــة بجامعة  فــقــه  لــودمــيــال مــن قــســم  )69( تــخــرجــت 
مشترك  صديق  عبر  مصادفة  بلودميال  بوتين  التقى  المحلية.  الطيران  شركة  في  كمضيفة  تعمل  وكانت  والفرنسية، 
التعارف قال لها بوتين »أعرف  4 أشهر من  لينينغراد في زيارة لمدة ثالثة أيام، وبعد حوالي 3 -  عندما جاءت إلى 

أنني لو لم أتزوج خالل سنتين أو ثالث سنوات، فلن أتزوج على اإلطالق«.
)70( خالل تواجد بوتين في ألمانيا، رزق بابنتيه، الكبرى ماريا ولدت عام 1985، والصغرى كاترينا ولدت 
عام 1986. وقد أسماهما توددًا ألمه وأم زوجته ماريا وكاترينا. ووفقًا للودميال »بوتين يحب بناته كثيرًا، ومدلل دائم 

لهم«.
)71( كان إعالن قرار االنفصال رسميًا وليس - كعادة بوتين في التعامل مع حياته الخاصة - في طي الكتمان، 
أول  بعد  الــزواج، كما جاء  بعد ثالثين عامًا من  أنه جاء  الروسي خصوصًا  للمجتمع  ما شكل مفاجأة وصدمة  وهو 
ظهور مشترك لهما بعد فترة طويلة. وأعلن بوتين ولودميال أنهما اتفقا على أن يكون طالقهما متحضرًا، وأن أسباب 
السيدة  متطلبات  أبــرز  وهي  الكثيرة،  السفريات  وتكره  واألضــواء  الشهرة  تحب  ال  لودميال  أن  إلى  ترجع  االنفصال 
األولى والتي يجب أن تحظى بها كونها زوجة رئيس روسيا، وهو ما جعلها ال تظهر مع بوتين في غالبية المناسبات 
واللقاءات الرسمية. واتفق بوتين مع زوجته في أن منصبه كان يمثل عبئًا عليها قائاًل: »لودميال كانت في مهمة على 

مدار تسع سنوات«.
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وردود  ونظرته  حكمه  نظام  فــي  دورًا  شخصية  كــل  وتـــؤدي  شخصيات،  عــدة  مــن  يتألف 
أفعاله تجاه األحداث. ويرى الباحث أن هذه الهويات هي:

1 - رجل الدولة

الدولة  نفوذ  استعادة  بمهمة  الُمطاَلب  الدولة  رجل  شخصية  هي  األولى  الشخصية 
الــروســيــة، والــتــي يــؤمــن بــأنــه ضــُعــف بــشــكــل خــطــيــر خـــالل فــتــرة مــا بــعــد ســقــوط االتــحــاد 
الرئاسة  إلــى  بوتين  فــوصــول  التسعينيات.  أوائـــل  فــي  بالفوضى  اتسمت  التي  السوفياتي 
- نتيجة توافق في اآلراء لدى النخبة الروسية حول أهمية إعادة النظام إلى  - جزئيًا  جاء 
بوتين رجاًل  برز  الدولي. حيث  الداخلية والتخبط  بعد عشر سنوات من األزمات  الدولة 
تفسيرات  وضع  على  وعمل  روسيا،  بمصير  مصيره  فربط  الدولة،  وتدعيم  بإنشاء  مهتمًا 

مختلفة للمقوالت السياسية من أجل تعزيز المواقف السياسية واألحداث الرئيسة.

ديمقراطية  ذات  دولة  تكون وستكون  أن  بد من  أن روسيا ال  أعلن  قد  بوتين  وكان 
السياسية  والــحــريــات  اإلنــســان،  حقوق  وستضمن  قــوي،  مدني  مجتمع  وذات  مستقرة، 
النظم  كل  أن  ورأى  األولــويــة.  له  كــان  نظره  وجهة  من  الــدولــة  تماسك  أن  إال  والمدنية، 
القادرة  هي  وحدها  الديمقراطية  النظم  وأن  زوال،  إلى  مصيرها  والدكتاتورية  السلطوية 
إعــــالن األلــفــيــة، حــيــث صــرح:  فــي  إدانـــتـــه للشيوعية واضــحــة  عــلــى االســـتـــمـــرار، وكــانــت 
»النقطة األساسية هي أن القوة السوفياتية لم تجعل الدولة مزدهرة، وال المجتمع فعااًل، 

وال الشعب حرًا، فقد قضينا سبعة عقود متأخرين عن الطريق الرئيسي للحضارة«)72(.

نهاية  إلى  وصلت  روسيا  أن  يرى  إذ  التدريجي،  األسلوب  أنصار  من  بوتين  وكــان 
المتعصبين  الراديكالية االقتصادية واالجتماعية، وأن  الثورات والكوارث واإلصالحات 
الشعب والدولة لن  لثورة جديدة، وأن كاًل من  بروسيا هم من يدعون  المبالين  فقط غير 
أو  وطنية،  قومية  أو  شيوعية،  شعارات  تحت  ســواء  جديد،  راديكالي  انهيار  أمــام  يصمدا 
ليبرالية راديكالية، فقد بلغ صبر وقدرة األمة على النجاة والعمل البنّاء منتهاه. وقد رفض 
ينبغي على  أنه  بوتين تجريب نماذج مجردة ومخططات مأخوذة من كتب أجنبية، ورأى 

روسيا أن تأخذ مسارها الخاص)73(.

Richard Sakwa, Putin: Russia’s Choice, 2nd ed. (Routledge: Taylor and Francis, 2008), p. 45. )72(
)73( المصدر نفسه، ص 53 - 54.
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2 - المتعطش للتاريخ الروسي

تأتي شخصية بوتين القارئ المتعطش لمذكرات الرموز التاريخية الروسية، والذي 
ينظر إلى الماضي إليجاد ُسُبل الستعادة سلطة الدولة وهويتها. فهو ال يريد أن يعيد بناء 
لتشكيل  والقيصرية  السوفياتية  الدولة  تاريخ  على  االعتماد  يريد  بل  السوفياتي،  االتحاد 
استثمارها  إعـــادة  على  وعمل  التاريخية،  بــاألحــداث  بوتين  اهتم  فقد  الــجــديــدة.  روســيــا 
لتحقيق فوائد آنية. على سبيل المثال، سلط بوتين الضوء كثيرًا على أوجه الشبه بينه وبين 
دافع عن اإلصالحات  الذي   - الثاني  نيقوال  الــوزراء في عهد  - رئيس  )بيوتر ستوليبين( 
الذكرى  بوتين  اخــتــار  عندما  مصادفة  مجرد  األمــر  يكن  ولــم  واالجتماعية،  االقتصادية 
اإلصالحي  برنامجه  وتطبيق  الرئاسة،  إلــى  الــعــودة  نيته  ليعلن  )ستوليبين(  لوفاة  المئوية 

حتى النهاية)74(.

من  فــوالــداه  جــدًا.  شخصية  حالة  أيضًا  فهو  لـبوتين،  سياسية  أداة  التاريخ  كــان  وإذا 
أحلك  من  واحــدة  من  أي  يوم،  ألف  من  استمر ألكثر  الذي  لينينغراد  حصار  الناجين من 
فترات التاريخ الروسي. حكاية عائلته المؤلمة من الحرب العالمية الثانية تصب في السرد 
العالم  ضد  البقاء  أجل  من  تقاتل  واحد: روسيا  مبدأ  يعتمد على  الذي  الوطني  التاريخي 
استعادته  خــالل  من  تأكيدها  إلــى  بوتين  يسعى  التي  والخالصة  الــعــداء.  لها  يضمر  الــذي 
األحداث التاريخية هي أن روسيا ستبقى وستستمر على الرغم من قرون من االضطراب 

الداخلي والغزو والحرب، وهو ما يكسبها مكانتها الخاصة عبر التاريخ.

3 - الُمثابر

كــمــوظــف شـــاب عــمــل فــي االســتــخــبــارات الــســوفــيــاتــيــة، فــهــو نــتــاج نــمــوذجــي للعهد 
السوفياتي، شهد انحدار وسقوط اإلمبراطورية التي أقسم على حمايتها، والتي تربى فيها 
على أن مكانة الدولة في العالم هي التي تحدد مستقبلها ومدى تأثيرها قبل تأثرها. ومن 

ثم فهو دائم السعي نحو تأكيد المكانة الدولية لروسيا.

الذي  الحصار  أثناء  جــاءا  ألبوين  الناجي  الوحيد  الطفل  هو   - ذكرنا  كما   - بوتين 
فرضته قوات هتلر على ليننغراد خالل الحرب العالمية الثانية الذي أسفر عن مقتل 670 

<http:// ،74( »بـــوتـــيـــن يــحــيــي ذكــــرى ســتــولــيــبــيــن ويـــدعـــو لــــ »عــشــريــن ســنــة هـــــــدوء«،« مــوقــع أنـــبـــاء مــوســكــو(
anbamoscow.com/russia/20110714/369399625.html>.
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من  الناجية  أنها  على  نفسها  بالطريقة  روسيا  بوتين  ويــرى  األقـــل)75(.  على  شخص  ألــف 
الغزوات والمجاعات والتي ال بد أن تستعد دائمًا لما هو قادم. ولعل قرار - الطفل - أن 
يلتحق باالستخبارات السوفياتية وعمله في ألمانيا خير دليل على سمة النضال التي يتمتع 

بها بوتين من جراء خلفيته التاريخية.

الخبرة الجماعية لهذه الحقبة حّولت الروس إلى مكافحين يستعدون دائمًا لأسوأ. 
األولوية  فجعل  الوطني،  المستوى  على  السمة  تلك  بوتين  استثمر  رئاسته،  فترة  وطــوال 
لتسديد الديون التي خلفها سلفاه، واعتبر أن الديون أسقطت االتحاد السوفياتي وكادت 
على  بوتين  عمل  الدولة  على  وللحفاظ  التسعينيات.  في  الوليدة  الروسية  الدولة  ُتسقط 
وعلف  والغاز،  النفطية  المنتجات  من  ضخمة  احتياطيات  بناء  في  وشرع  ديونها،  تسديد 
الماشية، والخيام، واألدوية، والمولدات الكهربائية، وكل ما قد تحتاج إليه روسيا للبقاء 
أزمات  تحسبًا ألي  مالية ضخمة  احتياطيات  وضع  كما  أو حرب.  طبيعية  كارثة  أي  أمام 
ارتفاع أسعار  المالية وفروق  أبرزها تحويل بعض االحتياطيات  اقتصادية محتملة، وكان 

البترول إلى سبائك ذهب.

4 - الشخصية الغامضة

الصحفية  أن  يذكر  بوتين.  نفسية  من  آخــر  جانبًا  الغامض  الرجل  شخصية  وتمثل 
في  كــبــار  روس  مسؤولين  أربــعــة  على   2000 عــام  طــرحــت  روبــيــن«  »تــــرودي  األمريكية 
عنه.  اإلجابة  يستطيعوا  ولم  بوتين؟«،  السيد  هو  »من  ســؤااًل  االقتصادي  دافــوس  منتدى 
للرئيس  الذاتية  السيرة  أن  إلى  مشيرة  السؤال،  هذا  بوليسي  فورين  صحيفة  طرحت  كما 
مــوثــوق،  بشكل  منها  الــتــأكــد  الصعب  مــن  جـــدًا،  قليلة  معلومات  على  تحتوي  الــروســي 
ففي  روح)76(؛  وال  وجــه  بال  رجــل  بوتين  إن  القول  إلــى  المراقبين  ببعض  يدفع  ما  وهــذا 
جــزءًا  أبــدًا  تكن  لم  عائلة  إلــى  ينتمي  فهو  وغريبًا؛  غامضًا  بوتين  كــان  النواحي،  من  كثير 
 KGB السوفياتي والـ  الشيوعيين. كما نشأ بوتين في االتحاد  أو  السوفيات  المفكرين  من 
عــلــى ثــقــافــة قــائــمــة عــلــى الــســريــة والــشــك والــمــبــادرة الــفــرديــة. وعــلــى الــرغــم مــن انضمام 
- حتى  KGB، إال أنه لم يرتِق بسرعة في صفوفه، ولم يكن  - إلى  - بملء إرادته  بوتين 

 Вторая мировая война, «Болшая انــظــر:  الثالثة،  العالمية  الــحــرب  حــول  المعلومات  مــن  )75( لــمــزيــد 
Актуальная Политическая Энциклопедия,» Цит, C. 45-48.
 Masha Gessen, The Man Without a Face: The Unlikely Rise of Vladimir Putin (New York: )76(
Riverhead Books, 2012).
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جزءًا  يكن  لم  كما  السوفياتية،  االستخبارات  منظومة  في  العليا  القيادات  من   - استقالته 
من هيكل قيادة الحزب الشيوعي. فلم يكن بوتين معروفًا على اإلطالق قبل تعيينه رئيسًا 
لجهاز االستخبارات الروسي في تموز/يوليو عام 1998، وكان اختياره لمنصب رئيس 
المجهول وجهًا  الحقبة ما جعل وجهه شبه  الوزراء مفاجأة للجميع. وربما كان في هذه 
محببًا باعتباره مستجدًا على الساحة السياسية. فالغموض والتحفظ وفضيلة الصمت التي 

أوحت بها شخصيته وقتها جاءت كلها لمصلحته.

5 - الديمقراطي المتحفظ

في  أنــه  إال  للخالفات،  حــل  إيــجــاد  أجــل  مــن  المحادثات  إلــى  بوتين  يلجأ  مــا  دائــمــًا 
سالجينتسين  ألكسندر  يؤكد  القوة.  استخدام  إلى  يلجأ  أن  الممكن  فمن  األزمــات  حالة 
الحائز جائزة نوبل أن بوتين لغز كبير، فهو ديمقراطي ودكتاتور في الوقت ذاته، كما ترى 
جريدة الغارديان اللندنية أن بوتين يملك شخصيتين مختلفتين يصبان في شخص واحد، 
األعمال  ديمقراطيًا وصداقة من رجال  نظامًا  يصنع  لكي  الغرب  مع  يتعامل  أنه  إحداهما 
لقناعته بحرية السوق، في حين أن الشخصية الثانية تتحيز للطرق غير الديمقراطية إلقرار 

النظام واالنضباط)77(.

بالخروق  مليء  مــأزوم  وقــت  في  جــاء  رئيسًا  كونه  يعدو  ال  األمــر  أن  البعض  ويــرى 
وعدم االستقرار األمني والحروب الداخلية والمافيا إلى جانب الفساد المستشري، ومن 

ثم فإن مواجهة تلك التحديات تتطلب سياسة العصا والجزرة)78(.

6 - الرأسمالي المتحفظ

تأتي شخصية بوتين المؤيد للسوق الحرة الذي يؤمن باقتصادات السوق، وال يريد 
كإحدى  لها،  الــخــاص  بفهمه  ولكن  االقــتــصــاد،  على  للدولة  الكاملة  السيطرة  اســتــعــادة 
الشيوعية،  المركزية  الــمــبــادئ  مــن  اثنين  رفــض  فقد  بــوتــيــن.  تميز  الــتــي  الــهــامــة  الــهــويــات 
التجارة  الخاصة وحرية  الملكية  أن  التاريخ  عّلمه  إذ  المركزي،  والتخطيط  الدولة  ملكية 
ضمن  روسيا  وإدخــال  العولمة  مقتضيات  مع  التعامل  في  األنسب  هي  السوق  واقتصاد 
التي  التجارية  للرأسمالية مختلف، فاألعمال  بوتين  اقتصاديًا. إال أن فهم  الكبرى  الدول 

Саква, Путин выбор России, C. 74-75.   )77(
)78( المصدر نفسه، ص 72 - 77.
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مارسها خالل فترة توليه منصب نائب رئيس بلدية سانت بطرسبرغ لم تركز بشكٍل كاٍف 
الرأسمالية  كانت  التسعينيات  ففي  التسويق.  إدارة  وعلى  اإلنتاج  في  المبادرة  روح  على 
فــي ســانــت بــطــرســبــرغ تــعــنــي الــعــالقــات الــشــخــصــيــة مــع الــســلــطــات فــي الــمــديــنــة أكــثــر من 
مع  بطرسبرغ  سانت  في  تجربته  من  بوتين  خــرج  النحو،  هــذا  على  التجارية.  العالقات 
الرأي القائل إن الفائزين في نظام السوق هم األقدر على استغالل نقاط ضعف غيرهم، 
المناسبة.  باألسعار  والخدمات  السلع  أفضل  يقدمون  الذين  أولئك  بالضرورة  وليس 
ما  في  اآلخرين  ضعف  نقاط  مع  التعامل  إلى  بوتين  استند  المنظور،  هذا  على  واعتمادًا 

بالتعامالت االقتصادية. يتعلق 

تسعينيات  وخالل  السوفياتي  االتحاد  انهيار  مع  لـبوتين،  التاريخية  الخلفية  إن  كما 
واالقــتــصــاديــة  السياسية  الــحــيــاة  مــن  الكلي  الــدولــة  انــســحــاب  أن  علمته  الــمــاضــي،  الــقــرن 
على  للرأسمالية  بوتين  رؤيـــة  تقم  لــم  لــذلــك  حتميًا؛  انــهــيــارًا  إال  ــد  يــولِّ لــن  واالجــتــمــاعــيــة 
للدولة  احتفظت  إذ  عليها.  والرقابة  االقتصادية  األنشطة  من  للدولة  الكلي  االنسحاب 
يتنافس  التي  األنشطة  باقي  على  رقابتها  مع  الحيوية،  االقتصادية  األنشطة  من  بمجموعة 
هزة  ألية  التعرض  وعدم  األســواق،  ضبط  بهدف  والدولي  المحلي  الخاص  القطاع  فيها 
كأحد   - واضــحــًا  بــدا  مــا  وهــو  الــروســيــة.  للدولة  المنشود  باالستقرار  تهدد  قــد  اقتصادية 

األسباب - في عدم تأثر روسيا - كثيرًا - باألزمة المالية العالمية عام 2008.

7 - المفاوض الماكر
السوفياتية  ينفك عن استخدام وسائل االستخبارات  لم  بوتين كضابط استخبارات 
أنه  إال  الخاصة،  الملكية  فضائل  يقّدر  بوتين  كان  ما  فبقدر  الرئاسية.  وظيفته  في  السابقة 
الخاصة  الملكية  بين  التوفيق  كيفية  في  تمثلت  رئيسًا،  أصبح  عندما  هامة  معضلة  واجــه 
على  والسيطرة  ناحية،  مــن  روســيــا  فــي  التنمية  وتحقيق  الرئيسة  االقــتــصــاديــة  للقطاعات 
الحقبة  في  كانت  كما  الدولة  ملكية  إلى  أخرى  مرة  الرجوع  دون  من  وتوجيهها  الصناعة 
استغالله  خــالل  مــن  المعضلة  هــذه  حــّل  بوتين  وجــد  وقــد  أخـــرى.  ناحية  مــن  السوفياتية 
التي  الفترة  فخالل  الماكر.  المفاوض  صفة  وهي  شخصيته،  في  البارزة  الصفات  إحدى 
رجال  عن  والشخصية  المالية  المعلومات  جمع  على  عمل  بطرسبرغ  سانت  في  قضاها 
األعمال وكبار الرؤوس االقتصادية في البالد وداخل الحكومة الذين كانوا يحتالون على 
معهم  التفاوض  في  المعلومات  تلك  واستخدم  الروسية،  الدولة  وعلى  البعض  بعضهم 
االستقرار  تهدد  االقتصاد  حيتان  من  هجمات  دون  االقتصادي  النشاط  تنظيم  أجــل  من 
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إلى موسكو  عندما وصل  بوتين من جديد  استخدمه  الذي  نفسه  التكتيك  المنشود. وهو 
عام 1996 )79(.

8 - الوفي لرؤسائه

إن تكوين بوتين الفكري تشكل أيام خدمته في KGB، ومن ثم فهو يفّضل الكتمان 
الكلمة  بصدق  تميز  إنه  القول  ويمكن  بالقانون.  االلتزام  وإلى  السلطة  مركزة  إلى  ويميل 
الــقــانــون حــتــى فــي عــصــر الــفــوضــى الــروســيــة واإلخـــالص  وحــرصــه عــلــى مــحــاولــة تطبيق 
لرؤسائه، وربما لذلك عينه يلتسين عام 1998 مديرًا لمصلحة األمن الفدرالية FSB، ثم 
رئيسًا للوزراء عام 1999. كما أنه بعد وصوله للرئاسة وّقع مرسومًا بمنح الحصانة مدى 
الحياة لـيلتسين وأفراد أسرته وبطانته، وال يزال يحافظ على هذا الوعد، فلم يكن باإلمكان 

مقاضاة يلتسين لسوء التصرف اإلداري أو الجرمي في أي من أفعاله كرئيس)80(.

9 - المتشكك/الحذر

مع  التعامل  في  والحذر  والريبة  بالشك  تتسم  ما  دائمًا  االستخبارات  رجــل  طبيعة 
المستمرة  الــتــعــامــالت  وإنــمــا  بــســرعــة،  بهم  الــوثــوق  يستطيع  وال  الــجــديــدة،  الشخصيات 
يسعف  ال  قــد  طويل  وقــت  إلــى  تحتاج  كانت  وإن  الثقة،  تلك  تبني  التي  هــي  والــمــواقــف 
وبدأ  الكرملين  بوتين  قــدم  وطئت  أن  منذ  فإنه  وبالتالي  دولــة.  كرئيس  منصبه  في  بوتين 
استقدام  في  بدأ   -  1998 عام  منتصف  وتحديدًا   - فيه  عليا  مناصب  على  الحصول  في 
القدامى من سانت بطرسبرغ من األمن ومن المحافظة. فقط استطاع إقناع  بعض زمالئه 
مدير  منصب  شغل  ثــم  ومــن  الــرقــابــة،  إلدارة  مــديــرًا  باتروشيف  نيكاالي  بتعيين  يلتسين 
قام في  لينينغراد. كما  بوتين منذ 1975 في فرع األمن في  FSB، والذي عمل مع  جهاز 
مناطق  في  بطرسبرغ  سانت  من  زمالئه  بتعيين  الديوان  إدارات  هيكلة  تنظيم  إعــادة  إطــار 
حساسة، فأصبح الجنرال فيكتور تشيركيسوف نائبًا لبوتين، وهو زميل له من أيام الشباب 
والدراسة وعمال معًا في فرع لينينغراد لأمن، أما زميله الثاني سيرغي إيفانوف فقد ترأس 
إدارة التخطيط االستراتيجي، ومن ثم عّينه بوتين ليكون نائبًا له عام 1998، وكذلك جاء 
من سانت بطرسبرغ الجنرال ألكسندر غريغوريف، العامل مع بوتين في فرع األمن هناك، 
ليعمل رئيسًا إلدارة األمن االقتصادي الروسي، إلى أن أصبح عدد ضباط األمن العاملين 

)79( المصدر نفسه، ص 175 - 186.
)80( شيفتسوفا، روسيا بوتين ، ص 95.
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بطرسبرغ  سانت  من  كوجين  فالديمير  التاجر  عيَّن  كما  ضابطًا.   17 حساسة  مراكز  في 
بدياًل لبافل بارادين مديرًا لمكتبه الخاص)81(.

سابقين  أمن  بضباط  وتطعيمه  بالتدريج،  بالكرملين  الكادر  تجديد  إن  القول  يمكن 
وتجار نشأوا في عهد البيروسترويكا والمتعاونين مع أجهزة األمن، أمر يعطي صبغة عن 
السابقة،  مهنته  ألبناء  أو  القدامى  ألصدقائه  فقط  يأمن  إذ  شٍك،  دون  اإلداري  بوتين  نهج 
وجميعهم يتميزون بأعمار صغيرة وخدمة في األمن، وحب للنظام العسكري، وبعضهم 

يتميزون بخبرة عمل مع تجار الغرب.

10 - العقالني/الواقعي

عندما  الــســيــاســيــة  الــحــيــاة  فــي  االنــســجــام  بتحقق  لـــــبــوتــيــن  الــرئــيــســي  االعــتــقــاد  يــقــوم 
وجهة  خــالل  مــن  ويتحقق  االعتقاد  هــذا  ويــقــوم  والمعايير،  والــقــواعــد  األســس  تحكمها 
بوتين مستعدًا  أن يكون  المحتمل  المقابل(، فمن غير   - )البدل  التداول والتعويض  نظر 
يلتزم  إنــه  إذ  متوقعة؛  وغير  مريحة  وغير  مــدروســة  وغير  ناضجة  غير  بــمــبــادرات  للقيام 
حل  إمكانية  يملك  أنه  كما  وقياسها)82(.  إنجازها  يمكن  والتي  األهــداف  انتقاء  بضرورة 
للمشكلة  الشخصي  بالتقييم  ذاته  الوقت  بالمنطق وفي  التحليل  نظم  المشاكل عن طريق 
دون تدخل عواطفه الشخصية في النظر إلى الحالة قيد التحليل والتي تحتاج إلى اتخاذ 

قرار فيها)83(.

وقد نالحظ ذلك أيضًا بتحليل خطابات تنصيب بوتين منذ 2000 وحتى 2012، 
الــروســيــة  الــدولــة  لــبــنــاء  محسوبة  مــدروســة  ــة  رؤيـ ولــديــهــا  منظمة،  شخصية  بــوتــيــن  أن  مــن 
األهــداف،  من  مزيد  أمــام  الطريق  يفتح  هدفًا  منها  كل  تحقق  متتابعة،  مراحل  على  مبنية 
أن  فنجد  المستقبل.  وأجيال  واالستدامة  بالديمقراطية  وانتهى  الذات  عن  بالبحث  بدأها 
وخطط  مشروعات  أي  يتضمن  لم   2000 عــام  االتحادية  لروسيا  رئيسًا  تنصيبه  خطاب 
بعينها، بقدر ما ركز على ضرورة وحدة الوطن وأمنه وضرورة حشد المواطنين وتوحيد 
ركز  فقد   ،2004 عــام  خطابه  أمــا  األم.  روســيــا  أجــل  مــن  الجميع  يعمل  وأن  األهــــداف، 
هي  المقبلة  الــمــرحــلــة  أن  أبـــرز  حــيــث  واقــتــصــاديــة،  مجتمعية  وأهــــداف  مــشــروعــات  عــلــى 

Рар, Владимир Путин: Немец в Кремле, C. 341.   )81(
 Martha Cottam [et al.], Introduction to Political Psychology (London: Psychology Press, )82(
2004).
Саква, Путин выбор России, C. 72-77.   )83(
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روسيا  مكانة  وتعزيز  والرفاهة،  الرخاء  وتحقيق  الروسي،  المواطن  معيشة  مستوى  لرفع 
المدني. وقد استكمل تلك األهداف في خطابه  الديمقراطية والمجتمع  الدولية، وتعزيز 
عام 2008 كرئيس للوزراء مشددًا على ضرورة االستغالل األمثل للموارد واإلمكانات 
المتراكمة من أجل حياة جديرة بالمواطن الروسي. أما خطابه الرئاسي عام 2012 فعلى 
أنه  إال  والتنموية،  االقتصادية  األهــداف  تنفيذ  في  االستمرار  أهمية  عن  حديثه  من  الرغم 
قوية  دولــة  على  بالحفاظ  واالهتمام  الديمقراطية  النواحي  إلــى  النظر  ضــرورة  على  ركــز 
لأجيال القادمة تقوم على أسس الديمقراطية والحرية والمجتمع المدني القوي، وتعزيز 
دور روسيا اإلقليمي والدولي على حد سواء، وبخاصة الجوار اإلقليمي من خالل جعل 

روسيا مركزًا قائدًا ألوراسيا.

فعلى  تــرابــطــًا.  األقـــل  الــهــويــات  بين  التوفيق  كيفية  هــو  بوتين  واجـــه  تــحــدٍّ  أكــثــر  لعل 
سبيل المثال، تتناقض شخصية المثابر مع التوجه الرأسمالي، فالسياسات الموّجهة نحو 
وتستهلك  للغاية،  مكلفة  السيناريوهات  ألسوأ  والتحضير  االحتياطيات  مثل  روسيا  بقاء 
بشخصية  يصطدم  الرأسمالي  التوجه  أن  كما  االقتصادية.  الكفاءة  مــن  وتحد  الــمــوارد، 
المفاوض الماكر، حيث إن التعامل مع نقاط ضعف رجال األعمال ال يساعد على خلق 

جيل جديد من رواد األعمال.

األسلوب  االعتماد على  المختلفة ومحاولة  بوتين  لهويات  الطرح  ذلك  من خالل 
األولى  اإلجرائي في تحليل شخصيته، يمكن للباحث تقسيم معتقدات بوتين إلى فئتين: 

فلسفية؛ والثانية واقعية/تنفيذية.

11 - معتقدات بوتين الفلسفية
أ - ينظر بوتين إلى الحياة السياسية بصورة توافقية تسير في تناسق وانسجام، وأنها 

محكومة ومنظمة بالقوانين والقواعد والمعايير.
على  للحصول  تقدم  من  أحــرزه  لما  متفائاًل  يكون  أن  يجب  الفرد  أن  يعتقد   - ب 

أهدافه.
نتحدث  أن  يمكن  أنه  درجة  إلى  به  التنبؤ  يمكن  السياسي  المستقبل  أن  يعتقد   - ج 

عن وجود معايير وقواعد تحدد ذلك.
د - يعتقد أنه يمكن الحصول على الضبط والسيطرة مباشرة.

هـ - يعتقد أن الصدفة يمكن تجنبها في إطار وجود التنظيم المخطط.
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بــعــيــدًا عــن هــذه  يــقــعــون  الــذيــن  الــمــعــايــيــر، وأن  يـــرى أن اإلخــــالص هــو أســـاس   - و 
المعايير مثلهم مثل المطالبين بالعنف.

12 - معتقداته الواقعية/التنفيذية
باإلصالح  بتناولها  تكون  األهــداف  لمتابعة  استراتيجية  أحسن  أن  بوتين  يعتقد   - أ 

التدريجي والخطوة خطوة بالطبيعة والفطرة للبقاء داخل معايير السلوك المتوقع.
ب - أن األهداف والوقائع الخاصة بالعمل السياسي كالهما يجب الحصول عليه 

وقياسه.
تمثل  التي  األشياء  من  واحــد  السياسي  العمل  في  للوقت  الجيد  االختيار  أن   - ج 

صعوبة كبرى.
في  يكون  الــدولــة  فــي  السياسي  بالعمل  االهتمام  لتحسين  األساسية  الوسيلة   - د 

التدرج والمرونة من ناحية القائد.
هـ - يمكن التحكم في المخاطرة في العمل السياسي بالمحافظة على خط سياسي 

منخفض من جانبه في الوقت ذاته الذي يعمل من خلف الستار.
و - األعمال واألفعال تقيَّم من زاوية فرصها في النجاح.

حول  عــهــده  نهاية  وحــتــى  السلطة  بوتين  الــرئــيــس  تــولــى  منذ  واســـع  جـــدال  ثــار  وقــد 
اتخذها  التي  اإلجــراءات  أن  البعض  رأى  حين  ففي  روسيا.  في  السياسي  النظام  مستقبل 
المعارضة  مصادر  من  والتخلص  الرئاسية،  القوى  على  الرقابة  إضعاف  إلى  أدت  بوتين 
السياسية واالقتصادية، يرى البعض اآلخر أن العديد من السياسات التي اتبعها بوتين لم 
تكن في الواقع غير ديمقراطية وإنما كانت تهدف إلى استعادة النظام واالستقرار الالزمين 
لتصويب أخطاء التسعينيات. وأن بوتين قد نجح في وقف انهيار الدولة، وأعاد لالقتصاد 
أن  بيد  لموسكو.  الدولية  الهيبة  واستعاد  الفقر،  معدالت  وانخفضت  عافيته،  الــروســي 
ما  أنه  المحللون  تساؤل، ويرى  اإلنسان والحريات كانت محل  المتعلقة بحقوق  األمور 
أهمية  األكثر  بوتين  أجندة  مع  يتناقض  ال  والمدنية  السياسية  الحريات  على  الحفاظ  دام 
بأن  الدولة؛ فليس هناك سبب لالعتقاد  والتي تضمن أهداف اإلصالح االقتصادي وبناء 

بوتين يسعى إلى التخلص من المؤسسات الديمقراطية الروسية الهشة)84( .

«Polity IV Country Report 2007: Russia,» Center for Systemic Peace (2008), <http://www. )84(
systemicpeace.org/polity/Russia2008.pdf>.
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تقييم إصالحاته،  في  اختلفوا  ما  قدر  بوتين  المحللون في تحليل شخصية  وانقسم 
الجديد  »القيصر  بأنه  بوتين  الرئيس  هاستينغز  ماكس  البريطاني  الــمــؤرخ  وصــف  فبينما 
فال  بستالين؛  يــقــاَرن  ال  بوتين  أن  أغناتيس  إيــدي  يــرى  لستالين«)85(،  الــروحــي  والــوريــث 
يعيد  بوتين  ولكن  العام؛  الخوف  مناخ  وال  شاملة،  تطهير  عمليات  بوتين  عهد  في  يوجد 

تشكيل دولة قوية، وأي شخص يقف في طريقه سوف يدفع ثمن ذلك)86(.

وديناميكي  عصرية  بأفكار  سياسي  شــاب  بوتين  أن  رار  ألكسندر  األلماني  ويــرى 
في  ويحمل  والشعب  الحكومة  بين  المباشر  االتــصــال  تأمين  على  وقــادر  اإلرادة  وقــوي 
حسب   - وأهمها  عاتقه،  على  الملقاة  المشاكل  حل  في  يساعده  مهمًا  احتياطيًا  جعبته 
هنري  األمــريــكــي  السياسي  عنه  قــال  كما  حــقــيــقــتــه)87(.  على  للغرب  بوتين  معرفة   - رار 
كيسنجر إنه شديد الوعي وفائق الذكاء، وال يتقبل عدم المباالة بروسيا والتهجم عليها)88(.

وتتمثل  ديغول  وشــارل  بوتين  بين  قــارن  فقد  ستون  نورمان  البريطاني  األكاديمي  أما 
في  للرئيس  المؤيدين  الحزبين  ونجاح  منهما،  لكل  الشعبي  بالدعم  له  وفقًا  الشبه  أوجــه 
الحالتين باألغلبية، وكلتا الدولتين ولدت بعد المرور بأزمة قاسية. بينما ترى ليليا شيفتسوفا 
ولم  متوازنة،  وقــوى  منظمًا  مجتمعًا  تضمن  تمامًا  مختلفًا  سياسيًا  واقــعــًا  أســس  ديغول  أن 

يتوقف دوره عند االستقرار؛ بل دفع باتجاه عملية تحول طموح بخالف بوتين)89(.

لــلــواليــات المتحدة  الــثــانــي والــثــالثــيــن  بــالــرئــيــس  بــوتــيــن  يــشــّبــهــون  كــمــا أن هــنــاك مــن 
التي  لــبــالده،  رئيسًا  مــرات  أربــع  انُتخب  الــذي   ،)1945  -  1932( روزفــلــت  فرانكلين 
إلــى  الــحــاجــة  عــنــد  أيــضــًا  يلجأ  وكـــان  تــمــامــًا،  ديــمــقــراطــيــة  ليست  بــوســائــل  أحــيــانــًا  حكمها 
»السلطة المعتمدة على القانون، ال إلى سلطة القانون«، ولكنه أنقذ الواليات المتحدة في 

ثالثينيات القرن الماضي من الزلزال االقتصادي الذي عصف بها)90(.

 Max Hastings, «A Blundering Bush, Tsar Putin and the Question: Will We, in this Century, )85(
Have to Fight Russia?,» Daily Mail, 5/6/2007, <http://www.dailymail.co.uk/news/article-459919/a-
blundering-bush-tsar-putin-question-century-fight-russia.html>, Retrieved 16/4/2010.
Adi Ignatius, «A Tsar is Born,» Time (19 December 2007), <http://www.time.com/time/ )86(
 specials/2007/personoftheyear/article/0,28804,1690753_1690757_1690766,00.html>, Retrieved
16/4/2010.
Рар, Владимир Путин: Немец в Кремле, C. 505-508.   )87(

)88( إسكندر، الدب ينقلب نمرًا. روسيا: الوالدة الجديدة، ص 143.
)89( شيفتسوفا، روسيا بوتين ، ص 218.

 Angus Roxburgh, The Strongman: Vladimir Putin and the Struggle :90( لمزيد من التفاصيل، انظر(
for Russia (London: I. B. Tauris, 2012).
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أخيرًا، يمكن القول إن هناك عوامل أساسية مسؤولة عن نجاح بوتين في الوصول 
إلى السلطة:

واليته  انتهاء  قبل  باالستقالة  يلتسين  قــرار  جاء  فقد  السلطة؛  انتقال  بتقنية  تتعلق   -
ووفــقــًا  بــالــوكــالــة،  كرئيس  بالعمل  لـه  سمح  إذ  بــوتــيــن،  لمصلحة  أشــهــر  بستة  الــدســتــوريــة 
موقع  في  منافسيه  وضــع  ما  أشهر  ثالثة  خــالل  الرئاسية  االنتخابات  عقد  تقرر  للدستور 
العالم  تنافسي فكان لديهم وقت محدود إلطالق حمالتهم االنتخابية في أكبر دول  غير 

مساحة)91(.

النفوذ في روسيا، ساهمت في تلقي  التي تمتع بها أصحاب  الميزات المؤسسية   -
البالد  منافسوه  جاب  حين  وفي  منافسيه،  من  مناصرة  وأكثر  أوسع  إعالمية  تغطية  بوتين 
ورأى  القومي.  للعمل  منصرفًا  موسكو  في  وقته  أغلب  بوتين  قضى  أنفسهم،  للترويج 
بأن  آملين  مستقبلهم،  على  االطمئنان  يستطيعون  معه  أنــهــم  بوتين  فــي  الــحــاكــم  الــفــريــق 
كبير)92(.  حد  إلــى  النخبة  طبقة  منها  استفادت  التي  للعبة،  الحالية  القواعد  على  يحافظ 
شغل  الذي  كاسيانوف  ميخائيل  اختار  حينما  بوتين  عهد  بداية  في  بالفعل  حدث  ما  وهو 
منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة يلتسين كرئيس وزراء، إال أنه مع تثبيت أقدامه في 
الحكم - كما سيرد ذكره في المبحث الثالث من هذا الفصل - بدأ في التخلص تدريجيًا 

من طوق عائلة يلتسين السياسية)93(.

على  للرئاسة،  بوتين  وصول  من  متخوفتين  المتحدة  والواليات  أوروبــا  تكن  لم   -
إلى  والساعي  الغربية،  باألجندة  المؤمن  الليبرالي  اإلصالحي  لـيلتسين  خليفة  أنه  اعتبار 
النظر  وجهة  من   - فهو  وبالتالي  واألمريكي.  األوروبــي  النموذج  على  روسية  دولــة  بناء 
رئيس  وصــول  عدم  لضمان  النهج،  ذلك  استمرار  يضمن  أن  يمكن  من  أفضل   - الغربية 
صاحب فكر يناهض الرؤية الغربية لإلصالح. وهو ما ثبت عكسه الحقًا، عندما وجدوا 

في بوتين شخصًا إصالحيًا ولكنه يبحث عن النموذج الروسي.

ما  الروسية، وهو  السياسية  الساحة  - جديدًا على  - كما ذكرنا  بوتين  - كون وجه 
وحاشيته،  يلتسين  نظام  عانى  الذي  الروسي  للشعب  محببًا  وجهًا  يكون  أن  على  ساعده 

)91( أماني عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« )رسالة ماجستير غير 
منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2011(، ص 90.

)92( شيفتسوفا، روسيا بوتين ، ص 97.
)93( المصدر نفسه، ص 118 و224.
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البؤس.  هذا  من  يخرجه  أن  في  آماًل  النظام  هذا  إلى  تنتمي  ال  شخصية  عن  يبحث  وكان 
وكان بوتين بغموضه وحداثته على الساحة السياسية مالذًا للناخبين من العودة إلى رحم 

تلك األوليغارشية الفاسدة.

ونشيط  شاب  بوتين  أن  حين  ففي  يلتسين،  وبين  بينه  القيادة  أسلوب  في  التضاد   -
إدارة  بينهما  التضاد  مالمح  أبــرز  من  وكــان  ومنسحبًا،  ومريضًا  مسنًا  سلفه  كان  وحاسم، 
غزو  من  نتج  للحرب  واســع  شعبي  دعــم  توليد  بوتين  استطاع  إذ  الشيشان،  في  الــصــراع 
متمردي الشيشان لداغستان وتفجير مبنى سكني للمدنيين، واستطاع الجيش تحقيق تقدم 
ارتبطت  التي  بالمهانة  بالمقارنة   - للوزراء  رئيسًا  آنذاك  كان   - الشيشان  في  قيادته  تحت 

بهبوط قوة الدولة التي ظهرت في كارثة الجيش في حرب الشيشان األولى)94(.

)94( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 90.

 EBSCOhost - printed on 6/14/2020 4:22 AM via EMIRATES CENTER FOR STRATEGIC STUDIES AND RESEARCH. All use subject to 
https://www.ebsco.com/terms-of-use 



255

رؤية بوتين إلعادة بناء الدولة

كما   - الجمهورية  رئيس  بأعمال  كقائم  للكرملين،  بوتين  فالديمير  وصول  جاء 
ستة  قبل  السلطة  عن  يلتسين  بوريس  الرئيس  تنّحي  بعد   - السادس  الفصل  في  ذكرنا 
للدستور  ووفقًا   .2000 عام  حزيران/يونيو  في  المقررة  واليته  فترة  انتهاء  من  أشهر 
إلــى  تــلــقــائــيــًا  السلطة  نــقــل  يــتــم  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  منصب  خــلــّو  بــمــجــرد  فــإنــه  الــروســي، 
من  أشــهــر  ثــالثــة  الــجــديــدة خــالل  الــرئــاســيــة  االنــتــخــابــات  تعقد  أن  ــوزراء، على  الــ رئــيــس 
لــيــكــون مــوعــدًا  ــارس 2000  ــ َتــحــدد شــهــر آذار/مــ ثـــم،  الــمــنــصــب)1(، ومـــن  تــاريــخ خــلــو 
إلجــــراء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األولــــى لــروســيــا االتــحــاديــة فــي األلــفــيــة الــجــديــدة. وقــد 
أسبابًا   - الفصل  هــذا  من  الثاني  المبحث  نهاية  في   - ذكرها  السالف  العوامل  مثلت 
أقّلهم  كان  وإن   - متقدمًا  األولى  الجولة  من  االنتخابات  تلك  في  بوتين  لنجاح  رئيسية 

منافسيه. جميع  على   - شهرة 

بــوتــيــن  ــــج فـــالديـــمـــيـــر  ــرامـ ــ بـ ــــي  فـ قــــــــراءة  الـــفـــصـــل  ــدم هــــــذا  ــقــ ــ ي ــــي هــــــذا اإلطــــــــــار،  فـ
و2004،   2000 لعامي  الرئاسية  االنتخابات  لوائها  تحت  خــاض  والــتــي  االنتخابية 
الرئاسية  الــفــتــرة  خــالل  االتــحــاديــة  روســيــا  بــنــاء  إعـــادة  فــي  لسياساته  المرجعية  وكــانــت 
الروسية  الرئاسية  االنتخابات  نتائج  في  قراءة  ثم   ،2008 إلى   2000 من  امتدت  التي 

المرحلتين. لهاتين 

 Vicki L. Hesli and William M. Reisinger, eds., The 1999-2000 Election in Russia: Their Impact )1(
and Legacy (London: Cambridge University Press, 2003), p. 5.
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أوالً: االنتخابات الرئاسية لعام 2000

1 - قراءة في برنامج بوتين االنتخابي

 2000 لــعــام  الــرئــاســيــة  االنــتــخــابــات  لــخــوض  انتخابي  بــرنــامــج  بوتين  لــدى  يكن  لــم 
أدق  بمعنى  أو   - تـــصـــورًا  قـــدم  أنـــه  إال  االنــتــخــابــي،  لــلــبــرنــامــج  عــلــيــه  الــمــتــعــارف  بالمعنى 
خالل  ومن  الثالثة«)2(.  األلفية  مطلع  في  »روسيا  بعنوان:  الروسي  الشعب  إلى   - رسالة 

القراءة النقدية لهذا البرنامج يمكن القول إن من أهم ما جاء فيه ما يلي:

أ - انقسم البرنامج إلى مجموعة من المحاور، بدأت بالحديث عن النظام العالمي 
السائد، ثم قراءة للوضع الراهن في روسيا، والدروس التي استفادتها من تجربة اإلصالح 
من  والــقــادرة  روســيــا  تملكها  الــتــي  اإلمــكــانــات  وإدارة  الــفــرص  وأخــيــرًا  التسعينيات،  فــي 

خاللها على بناء مستقبل الئق ألبنائها.

ب - أجاب البرنامج عن مجموعة من األسئلة؛ أبرزها:

في  العميقة  والسياسية  األيديولوجية  االنقسامات  على  التغلب  يمكن  كيف   )1(
المجتمع؟

)2( ما األهداف االستراتيجية لتوحيد الشعب الروسي؟

)3( كيف يمكن تنفيذ آليات جديدة قائمة على اقتصاد السوق؟

التي يمكن من  للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية  الرئيسية  )4( ما الخطوط 
خاللها إخراج روسيا من تلك األزمة الطاحنة خالل فترة تتراوح بين 10 - 15 عامًا؟

األلفية  فــي  الــدولــي  المجتمع  فــي  روســيــا  تحتلها  أن  يــجــب  الــتــي  الــمــكــانــة  مــا   )5(
الجديدة؟

)6( ما نقاط القوة والضعف لدى الدولة الروسية؟

الفترات  واحدة من أصعب  تشهد  أن روسيا  مفادها  نقطة  من  البرنامج  انطلق   - ج 
الوقوع في مرتبة دول  تاريخها، فأول مرة منذ حوالى 300 سنة تواجه روسيا خطر  في 

 Владимир Путин, «Россия на рубежетыся челетий,» Программнаястатья Председателя )2(
Правительства России, опубликованная на сайте кабинета министров РФ (30 декабря 1999 года).
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هائل  ضغط  إلى  ملّحة  الحاجة  بدت  هذا  ولتجنب  الثالث.  العالم  دول  بل  الثاني  العالم 
الذي  المتناغم  العمل اإلبداعي  اعتمادًا على  الفكرية والمادية والمعنوية،  القوى  من كل 

يحتاج إلى حشد كل القدرات من خالل عمل طويل وشاق.

د - أن اقتصادات الرفاهة الحديثة والمتطورة ال تغطي سوى عدد قليل من البلدان، 
تتحسس  الــتــي  والـــدول  تقدمًا  األكــثــر  الـــدول  بين  الفجوة  بــأن  االعــتــقــاد  بصحة  يــوحــي  مــا 

خطاها نحو التنمية سوف تستمر لفترة طويلة.

الــدول  بــيــن   - ــذاك  آنـ  - تــعــد  لــم  إنــهــا  إذ  فــي روســيــا،  الــراهــن  الــوضــع  - حــول  هـــ 
كونها  الحديث  العالم  في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  حــدود  أعلى  تجسد  التي 
انخفض  عامًا  تسعين  مــدار  على  إنــه  إذ   ، خطيرة  واجتماعية  اقتصادية  مشاكل  تواجه 
المتوسط  مــن  مــرات  خمس  أقــل  أصــبــح  بحيث  الــروســي،  اإلجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج 
بسبب  ــدًا  جــ مــنــخــفــضــة  الــعــمــل  إنــتــاجــيــة  أن  كــمــا   ،(G7) الــســبــعــة  مــجــمــوعــة  بـــلـــدان  فـــي 
عمرها  من  أكثر  لفترات  المعدات  واستخدام  والتكنولوجي  التقني  المستوى  تدني 
تبريره  تــم  الــذي  األمــر  وهــو  المتقدمة،  البلدان  فــي  نظيره  ضعف  مــن  بأكثر  التشغيلي 
نفقات  وانخفاض  المحلية،  االستثمارات  في  المتواصل  االنخفاض  إلى  البرنامج  في 
ضــرورة  إلــى  اإلشــارة  تمت  الصعوبات  هــذه  كــل  مــن  الــرغــم  وعلى  والتطوير.  البحث 
والصحة  والثقافة  للتعليم  الــدولــة  دعــم  أجــل  مــن  التدابير  بتعزيز  الحكومة  تلتزم  أن 

والتكنولوجيا.

يرجع  روسيا  في  واالجتماعية  االقتصادية  للبيئة  المتردي  الحالي  الوضع  أن   - و 
تم  التي  اإلصالحات  أن  إلى  باإلضافة  السوفياتي،  االقتصادي  اإلرث  إلى  كبيرة  بدرجة 
اقتصادية  بنية  وجــود  ظل  في  تمت  ســوق  اقتصاد  إلــى  لتحويله  النظام  هــذا  على  إدخالها 
ضخمة مشوهة ال يمكن أن يؤثر فيها اإلصالح بأي شكل من األشكال. فقد كان التركيز 
على  الــدفــاع  وصناعة  األســاســيــة  السلع  قطاع  تطوير  على  مفرطًا  السوفياتية  الحقبة  فــي 
واالتصاالت،  واإللكترونيات  الكمبيوتر  كعلوم  الحديثة  االقتصادات  قطاعات  حساب 
رؤيــة  وجـــود  دون  مــن  عشوائي  بشكل  تسير  كــانــت  السابقة  اإلصــالحــات  بــرامــج  أن  كما 
نحو  والتحول  السوق  اقتصاد  إلى  المخطط  االقتصاد  من  االنتقال  وأن  خاصة  واضحة، 
باتباع  تنفيذه  يمكن  الــذي  السهل  بالطريق  ليس   - البرنامج  في  جاء  كما   - الديمقراطية 

سياسات العالج بالصدمة.
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وتجارب  السوفياتية  التجربة  من  المستفادة  الـــدروس  من  مجموعة  هناك  أن   - ز 
اإلصالح، أهمها:

- أن روسيا عاشت ما يقرب من ثالثة أرباع القرن العشرين تحت شعار »المذهب 
بناء  إلــى  تــهــدف  تكن  لــم  وإن  الــمــرحــلــة،  تلك  إنــجــازات  إنــكــار  الخطأ  ومــن  الــشــيــوعــي«، 

مجتمع مزدهر ودينامي.

واالجتماعية  السياسية  االضــطــرابــات  مــن  لها  األقــصــى  الــحــد  روســيــا  استنفدت   -
التي  ومستقبلها  روســيــا  بشعب  المبالين  غــيــر  هــم  فــقــط  المتعصبين  وأن  واالقــتــصــاديــة، 
وشعبها.  الدولة  تفكيك  إلــى  تــؤدي  قد  شعارات  أي  تحت  ثورية  دعــوات  إلــى  تحتاج  ال 
فالقوى السياسية جميعها يجب أن تكون مسؤولة عن تقديم استراتيجيات من أجل إحياء 
السياسي،  االستقرار  مصلحة  في  يصب  ومتطور  تدريجي  بأسلوب  وازدهــارهــا،  روسيا 

وتحقيق الرفاهة للشعب الروسي بكل طبقاته وانتماءاته.

نماذج  استقدام  بمجرد  يتحقق  أن  يمكن  ال  األهــم،  الــدرس  وهــو  التحديث،  أن   -
التعبير  حــد  على   - الميكانيكي  فالنسخ  األجنبية،  الكتب  مــن  البيانية  الــرســوم  أو  غربية 
الــمــســتــخــدم فــي الــبــرنــامــج - لــتــجــارب الــــدول األخــــرى ال يـــؤدي إلـــى نــجــاح؛ وإنــمــا إلــى 
أن  روســيــا  على  بــل  وبــرامــجــهــا.  سياستها  مــع  وتقاليدها  طبيعتها  تتناسب  ال  مسخ  دولـــة 
يراعي  الئق  مستقبل  بناء  على  قــادرة  تكون  بحيث  نفسها  لتحديث  الخاص  طريقها  تجد 
واقتصاد  للديمقراطية  العالمية  بالمبادئ  ذاتــه  الوقت  في  ومرتبط  الروسية،  الخصوصية 
والمنظمات  الدولة  وسلطات  والعلماء  الخبراء  يرسمه  أن  يجب  الطريق  وهــذا  السوق. 

السياسية واالجتماعية على حد سواء.

ح - أن روسيا لديها فرصة حقيقية لبناء مستقبل الئق من خالل االستفادة من تلك 
الدروس، ومن ثم َوْضع خطوط عريضة الستراتيجية طويلة األجل تتم فيها تهيئة الظروف 
ويقول  قــصــيــرة.  زمنية  فــتــرة  فــي  مستدامة  وسياسية  واجتماعية  اقــتــصــاديــة  تنمية  لتحقيق 
- من  المنهار  - في ظل هذا االقتصاد  الخبراء تحتاج روسيا  إنه على حسابات  البرنامج 
البرتغال وإسبانيا إلى حوالى 15 عامًا  ناتج محلي إجمالي يعادل دواًل مثل  أجل تحقيق 
نمو  معدل  تحقيق  روسيا  استطاعت  إذا  أما  بالمئة،   8 عن  يقل  ال  سنويًا  نموًا  فيها  تحقق 
سنوي يعادل 10 بالمئة، فإنها خالل ذات الفترة سوف تصل إلى مستوى الناتج المحلي 

اإلجمالي لبريطانيا وفرنسا.
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مبادرة  مــن خــالل  االتــجــاه،  هــذا  فــي  األولـــى  الخطوة  فــي  فعليًا  العمل  بــدأ  قــد  وأنــه 
القيادات  دعــم  بــهــدف  االستراتيجية،  لأبحاث  الــروســيــة  الحكومة  مــركــز  مــن  ومــشــاركــة 
إلى  وتطبيقية  نظرية  ومشاريع  ومقترحات  توصيات  تقديم  أجــل  من  البالد  في  الفكرية 
خالل  ستنشأ  التي  المشكالت  لمواجهة  الوسائل  وأفضل  التنمية،  سبل  حول  الحكومة 

تنفيذ تلك االستراتيجيات.

أولويات  اعتبارها  يمكن  رئيسية  نقاط  ثالث  هناك  أن  البرنامج  أوضح  ختامًا   - ط 
لتلك المرحلة:

)1( الشخصية الروسية: من المستحيل في مجتمع يعاني انشقاقًا داخليًا بين طبقاته 
االجتماعية وقيمه وأيديولوجياته أن يحقق عماًل إبداعيًا مثمرًا. كما ال يفضل - في الوقت 
وتباركها  تدعمها  سياسية  عقيدة  يولِّد  كونه  الــدولــة«  »أيديولوجية  مصطلح  تبني   - ذاتــه 
األيديولوجية  والتعددية  والروحية  الفكرية  للحرية  فيها  الدولة بشكل رسمي، وال مجال 
أاّل  الديمقراطية يجب  أن روسيا  السياسية، على أساس  الحرية  ثم  الصحافة ومن  وحرية 
ُتجبِر أحدًا على الوئام المدني الذي يجب أن يتحقق طواعية، من خالل األهداف والقيم 
أن  باعتبار  الــروســي،  الشعب  من  العظمى  للغالبية  والجذابة  المرغوبة  التطور  ومــراحــل 
ذلك  شديد،  وببطء  بصعوبة  اإلصالحات  لسير  الرئيسية  األسباب  أحد  هو  الوئام  غياب 
أنها تستهلك قوة الدولة في الصراع السياسي بداًل من المهام المحددة للتحديث. ويشير 
البرنامج إلى أن المواطنين أظهروا حكمة ومسؤولية أكثر من السياسيين حين أعربوا عن 
وأنهم  للمستقبل،  والتخطيط  الثقة  وبناء  االستقرار  تحقيق  في   - كأولويات   - رغبتهم 
- كما جــاء في  الــقــوي. وهـــذا األمـــر يتطلب  الــقــانــونــي  الــســالم واألمـــن والــنــظــام  يــريــدون 

البرنامج - ثالث ركائز:

الــركــيــزة األولـــــى، الـــمـــواطـــن؛ شــعــور الــمــواطــن الـــروســـي بــالــفــخــر بــوطــنــه وتــاريــخــه 
وإنجازاته، ورغبته في أن يصبح بلده أكثر جمااًل وثراء وقوة، بعيدًا من الغطرسة الوطنية 
أعلى  تكريمًا  تعني  للمواطنين  الشخصية  الكرامة  إحياء  وأن  االستعمارية،  والطموحات 

السم روسيا في المجتمع الدولي.

الــركــيــزة الــثــانــيــة، الــدولــتــيــة؛ روســـيـــا دولــــة كــبــرى تــتــمــتــع بــخــصــائــص جــيــوســيــاســيــة 
ولكن  العسكرية  القوة  على  فقط  ينعكس  أاّل  يجب  ما  وهــو  كامنة،  وثقافية  واقتصادية 
وتطبيقها،  المتقدمة  التكنولوجيا  تــطــويــر  فــي  رائــــدة  تــكــون  أن  عــلــى  الــقــدرة  عــلــى  أيــضــًا 
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وحماية  وحمايته،  كرامته  وصــون  للشعب،  والحرية  الرفاهة  من  عــاٍل  مستوى  وضمان 
إزاء  بالقلق  المواطنين  شعور  من  الرغم  وعلى  الدولية.  الساحة  على  الوطنية  المصالح 
الضعف الواضح لسلطة الدولة، فإن هذا كله يتطلب ديمقراطية وسيادة للقانون، وحرية 
مع  ويتناسب  التقاليد  إلــى  يستند  للدولة  تنظيمي  دور  إلــى  إضــافــة  وسياسية،  شخصية 

الوضع الراهن للبالد.

انتخابات مجلس  نتائج  أن  إلى  البرنامج  أشار  التكافل االجتماعي؛  الثالثة،  الركيزة 
الــتــزامــهــم بتحقيق  نــوابــه عــن  أعـــرب  الــكــبــيــر حــيــن  بــالــتــفــاؤل  تــوحــي  لــعــام 1999  الـــدومـــا 
تكون  أن  هو  فاألهم  ثم  ومن  المجتمع.  في  التطرف  ورفــض  المدني  والوئام  االستقرار 
والمنظمات  األحـــزاب  ِقــبــل  مــن  وروســيــا  الشعب  تــجــاه  بالمسؤولية  للشعور  العليا  الــيــد 
على  روسيا  وآفــاق  المشتركة  المصلحة  المؤسسات  تلك  قــادة  ُيَغلِّب  وأن  والحركات، 

المصالح االنتهازية الضيقة.

وسلطة  الديمقراطية  على  قائمة  قوية  سلطة  إلى  روسيا  تحتاج  القوية:  الدولة   )2(
القانون، وهو ما يتطلب: ترشيد هيكل الدولة واإلدارة وزيادة الكفاءة المهنية واالنضباط 
شــؤون  سياسة  هيكلة  إعـــادة  الــفــســاد؛  مكافحة  وتــعــزيــز  العموميين  الموظفين  ومــســاءلــة 
الموظفين بحيث تقوم على مبدأ اختيار أفضل المواهب والكفاءات؛ تهيئة ظروف مواتية 
العالقات االتحادية، بما  القضاء وسلطته؛ تحسين  المدني؛ تعزيز دور  المجتمع  لتشكيل 

في ذلك المجال المالي؛ مكافحة الجريمة.

لحقوق  ضامنًا  باعتباره  ملّحة  أولوية  ليس  الدستور  تعديل  أن  البرنامج  في  وجــاء 
االتحادية  القوانين  آالف  آنذاك  لديها  كان  روسيا  أن  من  الرغم  فعلى  األفــراد وحرياتهم. 
جميعها  تلتزم  تكن  لــم  التي  الــذاتــي  الحكم  ومناطق  واألقــالــيــم،  الجمهوريات  وقوانين 
الهيئة  طــريــق  عــن  ــة  ــ دوري بــصــورة  معالجته  يمكن  أنـــه  إال  االتـــحـــادي،  الــدســتــور  بمعايير 
تأمين  إلــى  بحاجة  كــانــت  آنـــذاك  روســيــا  أن  على  قــامــت  بوتين  رؤيـــة  أن  ذلــك  القضائية، 

دستورية الدولة، والحفاظ على المركز الفدرالي والقطري لإلدارة وسالمة روسيا.

)3( االقتصاد الفّعال: يمكن استخالص مجموعة من السياسات التي جاءت ضمن 
البرنامج من أجل بناء اقتصاد فّعال، من بينها:

- تحديد رؤية لبناء روسيا على أساس مبدأ وحدة االستراتيجية والتكتيكات، وفق 
استراتيجية مصممة لـ15 - 20 سنة.
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االجتماعي.  والمجال  لالقتصاد  الــدولــة  لتنظيم  متكامل  نظام  تشكيل  ضـــرورة   -
للقوى  فــّعــال  تنسيق  بناء  وإنــمــا  اإللــزامــي،  التخطيط  نظام  إلــى  الــعــودة  ذلــك  معنى  وليس 
لبناء توازن بين مصالحها وأهدافها، وتحديد المعايير  البالد  االقتصادية واالجتماعية في 

المثلى للتنمية االجتماعية، بما يخلق الظروف واآلليات لتحقيقها.

- حماية روسيا من الغزو غير القانوني للسوق، وحماية الذين ال يستطيعون طلب 
الفرد  يشعر  ال  عندما  إنــه  حيث  قبلها.  مــن  صــارمــة  رقــابــة  خــالل  مــن  الــدولــة  مــن  الحماية 
عن  راٍض  غير  ويــكــون  حمايته  على  والمسؤولين  القانون  قــدرة  لعدم  أعماله  باستقرار 
فإنه لن يدفع الضرائب، ونحن لسنا بحاجة إلى رفع الضرائب  المقدمة  العامة  الخدمات 

بقدر ما نحن بحاجة إلى جمع الضرائب »ضرائب أقل... حصيلة ضريبية أكثر«.

الفقر  إلـــى حــد  الــتــي وصــلــت  المعيشية  الــظــروف  تــدهــور  عــلــى  الــقــضــاء  - ضــــرورة 
آالف   5 نحو  كان  التسعينيات  بنهاية  الفرد  لنصيب  العالمي  المتوسط  أن  ذلك  المدقع، 
دوالر في السنة، في حين أنه في روسيا كان أقل من نصف هذا الرقم. وهي القضية التي 
اعتبرها بوتين المشكلة االجتماعية األكثر إلحاحًا، والتي تحتاج إلى وضع سياسة جديدة 
الحقيقي  الدخل  زيــادة  أســاس  على  والرفاهة  المستدام  النمو  ضمان  إلى  تهدف  للدخل 

للفرد، دون مساعدة مالية من دول أو مؤسسات.

- خلق سياسة خارجية مبنية على المصالح الوطنية للبالد. فروسيا تغوص في الديون 
التي تجعلها غير قادرة على دفع أجور مواطنيها، ومن ثم فمن الضروري العمل على سداد 
ديون روسيا كأولوية حتى تصبح قادرة على أن يكون لها مصالحها الوطنية الحرة. فروسيا 
المشاكل  حل  أن  إدراك  يجب  بل  الفقر،  يحكمها  جبارة  قــوة  تكون  أن  إلــى  بحاجة  ليست 

الداخلية ومكانة روسيا في العالم يكمن في ما سيتحقق من إنجازات وكرامة لمواطنيها.

- تنفيذ استراتيجية لإلصالح، على أن تكون قائمة على:

تشجيع  طريق  عن  االستثماري  النشاط  زيادة  خالل  من  االقتصادي:  النمو  تشجيع 
مناخ  وتأسيس  الحكومية،  واإلجــراءات  السوق  آليات  بين  والجمع  االستثمار،  سياسات 

عام جاذب للمستثمرين األجانب.

على  تعتمد  الــتــي  الــصــنــاعــات  فــي  الــتــقــدم  عــلــى  تــقــوم  نشطة:  صناعية  سياسة  انــتــهــاج 
تطوير  على  والتركيز  الكفاءة،  عالية  التكنولوجيا  منتجات  وإنــتــاج  المتقدمة،  التكنولوجيا 
التدابير الضرورية:  بين  العلمي والتقني. ومن  التقدم  التي ستقود  الصناعات ذات األولوية 
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التشجيع على تنمية الطلب المحلي من خارج الميزانية للتكنولوجيا المتقدمة والمنتجات 
ودعم  للتصدير،  الموجهة  الفائقة  التكنولوجيا  صناعات  ودعــم  الفائقة،  التكنولوجيا  ذات 
الصناعات غير االستخراجية لتلبية الطلب المحلي، وتعزيز القدرة التصديرية للوقود والطاقة.

الصغيرة  والشركات  والمالية  الصناعية  للمجموعات  الهيكلية:  السياسات  تنفيذ 
تــهــدف  ثـــم يــجــب أن  انــتــعــاش االقـــتـــصـــاد؛ ومـــن  يــمــنــع  والــمــتــوســطــة، ألن كــبــح جــمــاحــهــا 
سياسات الحكومة إلى ضمان التمثيل األمثل لكل األشكال االقتصادية واإلدارة السليمة 

لالحتكارات.

بوصفها  الــمــيــزانــيــة  تحسين  الــتــالــيــة:  الــمــجــاالت  يتضمن  فــّعــال:  مــالــي  نــظــام  إنــشــاء 
النظام  هيكلة  وإعــادة  الضريبي،  اإلصــالح  االقتصادية؛  السياسة  في  أهمية  األكثر  األداة 
واستقرار  التضخم  مــعــدالت  خفض  والمقايضة؛  الــدفــع  عــدم  على  القضاء  المصرفي؛ 
سعر صرف الروبل؛ تشكيل األسواق المالية والرأسمالية المتحضرة، وتحويلها إلى أداة 

لتراكم الموارد االستثمارية.

القضاء على اقتصاد الظل: بمعنى القضاء على الجريمة المنظمة في القطاع المالي 
المحلي  الناتج  في  الظل  اقتصاد  أن حصة  إلى  البرنامج  أشار  فقد  االقتصادي.  واالئتمان 
أكثر من  إلى  أنه وصل  بالمئة، في حين   20  - تتجاوز 15  المتقدمة ال  للدول  اإلجمالي 
تراخيص  وإصـــدار  القانون  إنفاذ  إلــى  تحتاج  التي  المشكلة  وهــي  روســيــا.  في  بالمئة   40

وإصالح النظم الضريبية واستقرار العملة والرقابة على الصادرات.

تصبح  أن  المعاصر  العالم  في  دولــة  ألي  يمكن  ال  العالمي:  االقتصاد  مع  التكامل 
العالمي،  االقتصاد  في  االندماج  دون  من  واجتماعي  اقتصادي  تقدم  تحقيق  على  قــادرة 
والخطوات الرئيسية التي قدمت لذلك تتمثل بما يأتي: الدعم النشط من جانب مؤسسات 
الــصــادرات،  لــدعــم  فــدرالــيــة  إنــشــاء هيئة  الــخــارجــيــة، مــن خــالل  للتجارة  الــروســيــة  الــدولــة 
مكافحة  تشريعات  اعتماد  الروسية؛  للمنتجات  تصدير  عقود  على  الحصول  يضمن  بما 
إدراج روسيا  العالمية؛  األسواق  في  والمنتجات واالستثمارات  للسلع  والتمييز  اإلغراق 

في النظام الدولي من خالل منظمة التجارة العالمية.

من  مستحيل  روسيا  إحياء  أن  البرنامج  في  جاء  فقد  حديثة:  زراعية  سياسات  تنفيذ 
دون إحياء الريف الروسي، فالسياسات الزراعية تحتاج إلى أن ترتبط بتدابير دعم الدولة 

وتنظيم الحكومة، مع إصالح السوق في الريف وملكية األراضي.
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خالصة القول إن برنامج بوتين االنتخابي لعام 2000 يقوم على األسس اآلتية:

- االعتماد على أولويات للمرحلة هي الشخصية الروسية )الهوية(، الدولة القوية 
الدولة  بناء  إعـــادة  خــطــوات  كــأولــى  الــفــرد(،  معيشة  )مستوى  الفعال  االقتصاد  )األمـــن(، 

الروسية.

البرنامج  أوالً،  خــالل:  مــن  الناخبين  وبين  بينه  الثقة  مــن  جسر  بناء  إلــى  السعي   -
االنتخابي الذي تحدث في أغلبه عن المواطن وعالقة كل سياسة يجب أن تتبعها الدولة 
يكون  أن  بوتين  حــاول  وثانيًا،  السياسة؛  تلك  تنفيذ  جــراء  من  عليه  سيعود  وما  بالمواطن 
برنامجه وسطيًا وحياديًا يرضي كل التيارات بحيث ال يشكل عداًء مع تيار بعينه أو توجه 
الرقابة  في  الدولة  دور  وعن  السوق  اقتصاد  عن  تحدث  فقد  معيَّن،  اقتصادي  أو  سياسي 
على االقتصاد، وعن حريات ليبرالية، وعن التزامات وواجبات يجب أن يقوم بها الكافة 

بالتعاون مع الدولة.

أيديولوجيات  معركة  تكون  لن  الجديد  القرن  في  الرئيسية  السمة  أن  بوتين  يرى   -
وإنما المنافسة ستكون من أجل الحصول على نوعية أفضل للحياة والثروة الوطنية.

من  ومؤسساتها.  الدولة  هيكل  بناء  إعــادة  كيفية  على  باألساس  البرنامج  اعتمد   -
أي  يقدم  أن  دون  واالقتصادية،  واالجتماعية  والقضائية  السياسية  المؤسسات  بناء  خالل 

وعود بإنجازات سوف يحققها حال فوزه باالنتخابات)3(.

- شعار حملة بوتين االنتخابية كان »حياة كريمة« تليق بالمواطن الروسي، وتحقق 
له أمنه وكرامته، وتؤمن له معيشته.

يــرغــب في  نــحــو 15 ســنــة وحـــدد فيها هــدفــًا  الــبــرنــامــج خــطــة زمــنــيــة مــدتــهــا  - وضـــع 
والدول  الحالي  روسيا  وضع  بين  يقارن  ما  دائمًا  وكان  الفترة،  تلك  خالل  إليه  الوصول 
منذ  عزمه  على  دل  ما  وهو  وغيرها،  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  مثل  المتقدمة  الكبرى 
تلك  من  الخروج  مجرد  خططه  تكن  فلم  الــدول،  هذه  مصاف  إلى  الوصول  على  البداية 

األزمة الطاحنة.

حوله  والمدنية  الحكومية  الدولة ومؤسساتها  أجهزة  وسائر  الشعب  تعبئة  حاول   -
وحول أهداف واستراتيجيات موحدة تعمل عليها دولة بجميع مكوناتها.

)3( لقاء مع سفير روسيا االتحادية بالقاهرة يوم 2013/5/28.
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إرجاع  البرنامج، ويمكن  داخل  كبير  باهتمام  الديمقراطية  الحديث عن  يحَظ  لم   -
ذلك إلى أن األولويات الملحة لتلك المرحلة تحتاج إلى دور أكبر للدولة ولمؤسساتها 
السيادية لمواجهة الجريمة المنظمة وعصابات المافيا واإلرهاب، وحالة الذعر والخوف 
بــهــا روســيــا في  مـــرت  الــتــي  الــتــصــدع  الــتــي خلفتها حــالــة  الــروســي  بــالــداخــل  الــتــي تعصف 

العقدين األخيرين.

هذا  في  كبير  باهتمام  الروسية  الخارجية  والسياسة  الدولية  العالقات  تحظ  لم   -
البرنامج، ما يدل على أن االهتمام في تلك المرحلة قد انصّب على الداخل، األمر الذي 

اعتبره بعض المحللين بداية لدخول روسيا في حالة من العزلة السياسية.

2 - نتائج االنتخابات الرئاسية عام 2000

االتــــحــــاد  تـــفـــكـــك  ــنـــذ  مـ ــيـــة  ــانـ ــثـ الـ  -  2000 لــــعــــام  الـــرئـــاســـيـــة  ــتــــخــــابــــات  االنــ مـــثـــلـــت 
االنتخابات  لهذه  وكــان  االتحادية.  روسيا  تطور  مسيرة  في  فارقة  عالمة   - السوفياتي 
يــلــتــســيــن مــنــذ عــام  الــرئــيــس  الــتــي صــاغــهــا  أهــمــيــة خــاصــة، إذ أنــهــت الــمــرحــلــة االنــتــقــالــيــة 

.)4( 1991

تحديد  تم  حيث  المتوقع،  موعدها  من  تقريبًا  أشهر  ثالثة  قبل  االنتخابات  أجريت 
ميعاد االنتخابات الرئاسية في 26 آذار/مارس 2000 بداًل من حزيران/يونيو 2000 )5(. 
انتخابات الدوما التي أجريت في كانون األول/ديسمبر  نتائج  ويرى أغلب المحللين أن 
انتخابات  نــتــائــج  أهـــم  مــن  وكـــان  الــرئــاســيــة.  لــالنــتــخــابــات  أولــيــة  نــتــائــج  بمثابة  تــعــد   1999
كتلة  ســيــطــرت  أن   - أســبــوعــيــن  مــن  بــأقــل  يلتسين  اســتــقــالــة  قــبــل  عــقــدت  الــتــي   - الـــدومـــا 
»قائد  بريماكوف  يفغيني  وانسحب  الدوما)6(،  مجلس  على  للكرملين  الموالية  »الوحدة« 

أرض األجداد - كل روسيا« من التنافس على منصب الرئاسة وأيَّد ترشيح بوتين)7(.

بوتين  حــرص  الجديدة،  الرئاسية  االنتخابات  سبقت  التي  القصيرة  الفترة  وطــوال 
التزامًا  أكــثــر  سيكون  فــإنــه  بالرئاسة  فــاز  مــا  إذا  بــأنــه  الناخبين  إلقــنــاع  قـــرارات  اتــخــاذ  على 
كمستشارة  منصبها  من  يلتسين  ابنة  تاتيانا  إقالة  الــقــرارات:  هذه  ومن  العامة،  بالمصلحة 

 «Russia Federation: Presidential Election 26 March 2000: Final Report,» Office for Democratic )4(
Institutions and Human Rights, OSCE (Warsaw), Elections Observation (19 May 2000), p. 2.

)5( المصدر نفسه، ص 6.

)6( المصدر نفسه، ص 2.
Hesli and Reisinger, eds., The 1999-2000 Election in Russia: Their Impact and Legacy, p. 6.   )7(
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دياشينكو  وزوجــهــا  هــي  كانت  إذ   ،1997 منذ  فيه  ُعيِّنت  الــذي  المنصب  وهــو  رسمية، 
أقامه  الذي  النظام  أصاب  الذي  الشديد  التردي  مدى  الروسي  العام  الرأي  أمام  دان  يجسِّ
التشديد  مع  التعديالت  من  بعدد  قام  كما  الفساد،  واستشراء  االنحرافات  وتفاقم  يلتسين 
على صيغتها المؤقتة شملت األوساط اإلدارية داخل الكرملين والتشكيل الوزاري. تلى 
ذلك إعالن بوتين في مسقط رأسه »سانت بطرسبرغ« ترشيحه رسميًا لخوض االنتخابات 
التي ضمت 11 مرشحًا)9(. كما أن ما  الرئاسية، وبذلك احتل رأس قائمة المرشحين)8(، 
قام به بوتين حيال قضية الشيشان)10( منذ أن كان رئيسًا للوزراء - كما سبق الذكر - مثَّل 

إضافة إلى بوتين في تلك االنتخابات)11(.

 140 الــعــدد  الدولية،  السياسة  الــجــديــد،«  الــقــرن  مطلع  فــي  الروسية  الليبرالية  »تصاعد  األصفهاني،  )8( نبيه 
)نيسان/أبريل 2000(، ص 145.

 Tim Youngs, «Russia: The Presidential Elections and Future Prospects,» House of Common: )9(
International Affairs and Defence Section, Research paper 00/33 (23 March 2000), p. 9, <http://
parliament.uk/documents/commons/lib/research/rp2000/rp00-33.pdf>.
إلى   1994 األول/ديسمبر  كانون  منذ  استمّرت  األولــى  مرتين،  العسكري  للتدّخل  الشيشان  )10( تعّرضت 
آب/أغسطس 1996، والثانية من آب/أغسطس 1999 إلى نيسان/أبريل 2002. وقد بادرت السلطات الفدرالية 
واإلدارة المؤقتة بصياغة دستور جمهورية الشيشان ووضعته لالستفتاء في آذار/مارس 2003، تاله عقد انتخابات 
الكرملين )أحمد قديروف( بحصوله على  انتصار مرشح  رئاسية في 5 تشرين األول/أكتوبر 2003 والتي شهدت 
ميدان ضمان  تقدمًا ملموسًا في  السنوات األخيرة من عهد )بوتين(  الحكومة في  أحــرزت  بالمئة. وبشكل عام   81

الحقوق األساسية في جمهورية الشيشان، وبخاصة في ما يتعلق بالحق في الحياة وفي السالمة الشخصية.
)11( لــلــمــزيــد، انــظــر: الجمعية الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة )مــجــلــس حــقــوق اإلنـــســـان(، تــقــريــر وطــنــي مــقــدم وفــقــًا 
للفقرة 15 )أ( من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان1/5، الدورة الرابعة، جينيف، 2 - 13 شباط/فبراير 2009، 

الشكل الرقم )7 - 1(
نتائج االنتخابات الرئاسية 2000
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من  اثــنــان  فيها  حصل  بالمئة،   68.74 االنــتــخــابــات  هــذه  فــي  اإلقــبــال  نسبة  بلغت 
المرشحين وهما بوتين وزيوغانوف على ما يقرب من 82 بالمئة من األصوات)12(. وفاز 
من  بالمئة   52.94 نحو  بتأييد  األولــى  الجولة  من  بالرئاسة   - الكرملين  مرشح   - بوتين 
الثاني لروسيا االتحادية. وكان من أهم ما أسفرت عنه  الناخبين ليصبح الرئيس الشرعي 

تلك االنتخابات ما يأتي:

وزيوغانوف  الكرملين،  مرشح  بوتين  هما:  مرشحين  بين  الرئاسة  سباق  حصر   -
عام  انتخابات  في  بالرئاسة  يفوز  أن  المحتمل  من  كان  الذي  الشيوعية  المعارضة  مرشح 

1996 أمام يلتسين)13(، إال أنه واجه هذه المرة منافسًا قويًا وهو بوتين)14(.

الرأي  استطالعات  في  التوقعات  زيوغانوف  عليها  حصل  التي  األصوات  فاقت   -
بالمئة،   22  -  19 على  حصوله  تتوقع  االســتــطــالعــات  كــانــت  فحين  االنــتــخــابــات.  قبل 
اقتربت نسبة األصوات التي حصل عليها من 30 بالمئة، على الرغم من حصول الحزب 

الشيوعي على 24.3 بالمئة في انتخابات الدوما في كانون األول/ديسمبر 1999 )15(.

تــراجــع وفشل في  أن  بعد  الــرئــاســة  الــيــســاري مــن سباق  الــوســط  إزاحـــة حــزب  تــم   -
الحصول على مكانة مؤثرة في االنتخابات البرلمانية عام 1999 )16(.

التنظيمية في  الحزبية والكتل  للهياكل  النسبي  - أظهرت تلك االنتخابات الضعف 
السياسية، وهما  المنظمات  قبل  المرشحين من  اثنين من  هناك سوى  يكن  لم  إذ  روسيا، 
مرشحة  بامفيلوفا  وإيـــال  الليبرالي،  الديمقراطي  الــحــزب  قــائــد  جيرينوفسكي  فالديمير 
بوتين  بينهم  ومــن   - المرشحين  بــاقــي  ترشيح  تــم  حين  فــي  الــكــرامــة،  أجــل  مــن  مواطنين 

 «Russian Federation: Racism and Xenophobia Rife in Russia Society,» Amnesty International, Pressو
Release (4 May 2006), <http://security-society.org/?q=node/156>.
 «Russia Federation: Presidential Election 26 March 2000: Final Report,» Office for )12(
 Democratic Institutions and Human Rights, OSCE (Warsaw), Elections Observation (19 May 2000),
p. 33.
القانوني  النصاب  على  حصوله  عدم  إلى  نظرًا  اإلعــادة  جولة  في   1996 عام  انتخابات  في  يلتسين  )13( فــاز 
الذي يحدده الدستور وهو 50 بالمئة من األصوات، حيث انتهت الجولة األولى بحصوله على 35.8 بالمئة مقابل 
بالمئة  مقابل 40.7  بالمئة  يلتسين على 54.4  اإلعــادة حصل  بالمئة، وفي جولة  زيوغانوف على 32.5  حصول 

لزيوغانوف.
Hesli and Reisinger, eds., The 1999-2000 Election in Russia: Their impact and Legacy, p. 5.   )14(

)15( المصدر نفسه، ص 33.
السياسة الدولية، العدد 141 )حزيران/ التغيير واالستمرارية،«  )16( نبيه األصفهاني، »الرئاسة الروسية بين 

يونيو 2000(، ص 194.
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وغينادي زيوغانوف وغريغوري يافلينسكي - كمستقلين، مع فارق واحد تمثل بأن بوتين 
وبصرف النظر عن دعم حزب الوحدة)17( القوي له، فإنه ليس عضوًا فيه)18(، في حين أن 

زيوغانوف ويافلينسكي قائدان فعليان لحزبيهما)19(.

- كان انتخاب يلتسين عام 1991 من ِقبل روسيا ما بعد االتحاد السوفياتي يهدف 
الشعب  رغبة  على  بــنــاًء  جــاء   1996 عــام  انتخابه  أن  حين  فــي  جـــذري،  تغيير  إنــجــاز  إلــى 
فقد كانت تصويتًا  انتخابات عام 2000  أما  الشيوعي.  للماضي  نهاية  الروسي في وضع 

من أجل االستقرار، إذ لم تعد هناك رغبة واسعة في التغيير)20(.

- في ظل اإلطار  - وفقًا لمنظمة األمن والتعاون األوروبي  - أجريت االنتخابات 
كما  دولــيــًا،  عليها  المتعارف  الديمقراطية  المعايير  مع  المتوافق  والتشريعي  الدستوري 
بثقة  التي حظيت  الديمقراطية االنتخابية  التزام روسيا بمواصلة تعزيز مؤسساتها  أظهرت 

الجمهور وقبوله، وهو ما اتضح في نسبة اإلقبال على التصويت)21(.

ثانيًا: االنتخابات الرئاسية لعام 2004

1 - قراءة في برنامج بوتين االنتخابي

لم يقدم بوتين أيضًا في حملته االنتخابية لعام 2004 برنامجًا انتخابيًا متكاماًل، ولم 
يشارك في المناظرات وتقديم التبريرات والتفسيرات)22(، بل كانت مجموعة من الخطب 
مجلس  أمــام  ألقاه  الــذي  الخطاب  اللقاءات  تلك  أبــرز  وكــان  الجماهير.  أمــام  ألقاها  التي 
2004؛  شــبــاط/فــبــرايــر   12 يــوم  الحكومية  موسكو  بجامعة  الكبرى  القاعة  فــي  األمــنــاء 

الدوما  انتخابات  من  شهرين  قبل   - الوحدة  حــزب  تشكيل  تــّم   1999 األول/أكــتــوبــر  تشرين  بداية  )17( فــي 
1999 - وكانت بمثابة مبادرة من الكرملين للقضاء على منافسيه، ولم يكن الحزب يمتلك أيديولوجية أو برنامجًا 
نظر  في  أصبح  وبذلك  الحزب،  بدعم  الثاني/نوفمبر 1999  تشرين  في  تردد قصيرة  فترة  بعد  بوتين  وقام  واضحًا. 
المقومات  انــعــدام  بذلك  معوضًا  للحزب  السياسي  البرنامج  هــو  نفسه  بوتين  وأصــبــح  بوتين،  بحزب  أشبه  الــنــاس 
 1999 األول/أكــتــوبــر  تشرين  في  بالمئة   4 الحزب  قبول  نسبة  كانت  فبينما  السياسي.  للحزب  األخــرى  األساسية 

ارتفعت إلى 19بالمئة في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
 Jonathan W. Riggs and Peter J. Schraeder, «Russia’s Political Party System as an Impediment )18(
to Democratization,» Demokratizatsiya, vol. 12, no. 2 (Spring 2004), p. 265.
«Russia Federation: Presidential Election 26 March 2000: Final Report,» p. 18.   )19(

)20( ليليا شيفتسوفا، روسيا بوتين، ترجمة بسام شيحا )القاهرة: مكتبة مدبولي، 2006(، ص 103.
«Russia Federation: Presidential Election 26 March 2000: Final Report,» p. 37.   )21(

)22( شيفتسوفا، المصدر نفسه، ص 368 - 372.
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الذي قدم خالله رؤيته  برنامجه االنتخابي  بوتين عن  بمثابة إعالن  الذي كان  اللقاء  ذلك 
للمرحلة القادمة. ومن خالل القراءة النقدية لهذا البرنامج، يمكن أن نخلص إلى أهم ما 

جاء فيه على النحو اآلتي)23(:

أ - انقسمت رؤية بوتين إلى مجموعة من المحاور، إذ استهل حديثه بتناول موجز 
رئاسته  فترة  خالل  تحقيقه  تم  عّما  تحدث  ثم   ،2000 عام  قبل  روسيا  في  األوضــاع  عن 

األولى، وعن المنتظر تحقيقه خالل فترة الرئاسة الثانية في حال فوزه في االنتخابات.

أنــه  ــاء  قــبــل 2000، جـ مــا  فــي روســيــا  ــاع  بـــاألوضـ الــخــاص  الــمــحــور  - وحــــول  ب 
في  تأخير  هناك  وكــان  الفقر،  خــط  تحت  روســيــا  سكان  ثلث  كــان   1999 عــام  نهاية  فــي 
الناس  وفقد  جديد،  شــيء  أي  من  خائفين  المواطنون  وكــان  واألجـــور،  المعاشات  دفــع 
أداء  على  قادرة  تعد  لم  التي  الدولة  من  يأمنوا  فلم  مدخراتهم،  وجميع  النقدية  ودائعهم 
الحد األدنى من االلتزام االجتماعي. عانت الدولة إضرابات عمال المناجم والمعلمين 
الكبرى،  البنوك  معظم  وأفلست  الضرائب،  معدالت  وارتفعت  العام،  القطاع  وموظفي 
المؤسسات  على  االعتماد  هــوة  في  روسيا  سقطت  بالشلل.  االئتماني  النظام  وأصيب 
المحلي  الناتج  مــن  بالمئة   90 يناهز  مــا  إلــى  الــخــارجــي  الــديــن  ووصــل  الــدولــيــة،  المالية 
الساحة  على  موقفها  استقاللية   - كبير  حد  إلى   - روسيا  فقدان  إلى  أدى  ما  اإلجمالي، 
المناطق  من  العديد  في  االتحادية  القوانين  وكذلك  فعاليته  الدستور  فقد  كما  الدولية. 
والقوانين  الدستورية  للمبادئ  مخالفة  قوانين  اإلقليمية  البرلمانات  ومــررت  المحلية، 
والضريبي،  والمالي  القانوني  النظام  خــارج  كانت  المناطق  بعض  إن  حتى  الفدرالية، 
الــدولــيــة  المنظمات  بــعــض  وقــامــت  االتــحــاديــة.  للميزانية  الــضــرائــب  دفـــع  عــن  وتــوقــفــت 
القوقاز في  إلى وقوع شمال  أدى  ما  المناطق من أجل االنفصال،  المتطرفة بدعم بعض 

خطر اإلرهاب.

ج - وعما تم تحقيقه خالل الوالية الرئاسية األولى ما بين عامي 2000 - 2004، 
جاء في البرنامج أنه:

االتحادية  التنفيذية  السلطة  بناء  إعــادة  وتم  الدستوري،  النظام  روسيا  استعادت   -
بشكل رأسي، واستطاع البرلمان بدرجة كبيرة استعادة النظام القانوني المشترك في البالد.

 «Выступление Владимира Путина перед доверенными лицами,» Москва, МГУ им. )23(
М.В.Ломоносова (12 февраля 2004).

 EBSCOhost - printed on 6/14/2020 4:22 AM via EMIRATES CENTER FOR STRATEGIC STUDIES AND RESEARCH. All use subject to 
https://www.ebsco.com/terms-of-use 

<041C>.<0412>.<041B><043E><043C><043E><043D><043E><0441><043E><0432><0430>


269

المحلي  الــنــاتــج  نــمــو  كـــان  االقــتــصــادي، حــيــث  الــوضــع  فــي  تغيير جـــذري  - حـــدث 
تكن  لم  ثم  ومن  اإلنتاج،  معدل  متوسط  وزاد  التضخم،  معدل  أضعاف  ثالثة  اإلجمالي 

هناك حاجة لرفع الضرائب لتغطية الحد األدنى من متطلبات الدولة.

- زاد االستثمار في رأس المال الثابت، وهو أحد األمور المهمة في تطور السوق 
الداخلي ونمو االستهالك المحلي.

سداد  تم  إذ  تقريبًا،  الخارجية  الديون  مشكلة  حل  وتم  الوطنية،  العملة  استقرت   -
احتياطات  وصلت  كما   ،2003 عــام  نهاية  حتى  الخارجية  الــديــون  من  دوالر  مليار   50
المحلي  االستثمار  ــادة  زيـ إلــى  أدى  مــا  دوالر،  مليار   84 مــن  أكــثــر  إلــى  الــمــركــزي  البنك 

واألجنبي.

بالمئة،   90 من  يقرب  ما  إلى  المعاشات  لحجم  الحقيقية  القيمة  متوسط  ارتفع   -
مرات  أربــع  لأجور  األدنــى  الحد  ارتفع  كما  الضعف،  من  أكثر  الحقيقي  الدخل  وارتفع 
إن تحدث عن  الحقيقي، ألنه  الدخل  يتحدث عن  أنه  بوتين  وأكد  خالل ثالث سنوات. 

األرقام المطلقة فإن النسب ستكون أعلى من ذلك كثيرًا.

الموحدة  االجتماعية  الضريبة  تم خفض  الضريبي، حيث  في اإلصالح  البدء  تم   -
وتبسيط اإلدارة الضريبية والضرائب على الممتلكات.

الكفاف  خط  تحت  هم  من  عدد  انخفض  كما  الثلث،  بمقدار  البطالة  انخفضت   -
بالنسبة نفسها.

حول  بــرامــج   - الرئيس  مــن  بتكليف   - الـــروس  الــخــبــراء  مــن  مجموعة  وضــعــت   -
إصالح نظام التقاعد والسكن والرعاية الصحية واإلسكان.

وهي  القانون،  إنفاذ  وأجهزة  القضائية  السلطة  في  الكامل  التحول  عملية  تمت   -
النقطة التي رآها بوتين الخطوة الحاسمة إلرساء الديمقراطية الحقيقية، ولضمان الحقوق 

الدستورية والقانونية للمواطنين.

مدار  على  تحقيقه  تم  لما  كنماذج  النقاط  تلك  عن  البرنامج  تحدث  حين  في   - د 
والية بوتين األولى، فإنه تحدث أيضًا عن وجود بعض النتائج المتواضعة التي أورد منها:

- أنه رغم خفض معدل البطالة بمقدار الثلث، إال أن النسبة ال تزال مرتفعة. وحول 
السكن فإنه ال يزال يحتاج إلى إصالح لرداءته في العديد من المناطق.
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الهيكلية  اإلصــالحــات  أن  إلــى  ذلــك  وعــزا  وبطيئة،  صعبة  تــزال  ال  اإلصــالحــات   -
تحتاج إلى وقت حتى تؤتي ثمارها.

إيجابية  ولكنها  متواضعة،  تـــزال  ال  روســيــا  عليه  تــكــون  أن  يجب  لما  التغيرات   -
كخطوات أولى للتصدي للتحديات االجتماعية وتعزيز مستوى معيشة المواطن.

األجــور،  دفــع  في  تأخيرًا  تعاني  تــزل  لم  والمناطق  الصناعات  بعض  أن  اعترف   -
في  الحادث  االرتفاع  إلى  نظرًا  اإلضــرابــات  اختفت  ذاتــه  الوقت  في  أنه  إلى  أشــار  ولكنه 

األجور.

- أضحت وتيرة نمو االقتصاد الروسي مرتفعة، ولكنها ال تزال غير كافية، وجهاز 
الدولة ال يزال غير فّعال، فالهيكل االقتصادي لم يتوازن بشكل كامل بين القطاعين العام 

والخاص، كما أن االلتزامات االجتماعية ال تزال غير كافية.

- ال يزال التقدم بطيئًا في الخدمات الحكومية كونها ال تزال حكرًا على الدولة، ما 
أدى إلى انخفاض جودة الخدمة نسبة إلى المقابل المالي، حيث إن المواطن يدفع ثمن 

الخدمة ثالث مرات على شكل ضرائب وثمن الخدمة والرشا.

ومن  الطبيعية،  والثروات  الخام  المواد  على  قائمًا  يزال  ال  الروسي  االقتصاد  أن   -
التكنولوجيا  لتعزيز االقتصاد في قطاع  الفكرية  تبرز ضرورة االستفادة من اإلمكانات  ثم 

الفائقة ذات العائد المرتفع.

األعمال  رجال  مبادرات  ض  ُيَقوِّ فهو  سلبي،  تأثير  له  للدولة  المفرط  الوجود  أن   -
ويساعد على الرشوة وإساءة استعمال السلطة والغرق في البيروقراطية وعدم الكفاءة.

اتخاذها  على  سيعمل  التي  الخطوات  عن  بوتين  تحدث  خطابه،  نهاية  وفــي   - هـ 
خالل المرحلة القادمة كأولويات حال فوزه باالنتخابات الرئاسية، والتي يمكن تقسيمها 

إلى خمس قضايا رئيسية:

إلى  بحاجة  تــزال  ال  الــدولــة  سلطات  وتدعيم  السياسي  النظام  القوية:  الــدولــة   )1(
اهتمام خالل تلك المرحلة، ومن ثم تم التركيز على:

وتكافح  البالد  سالمة  تحمي  التي  السلطة  هو  القادمة  المرحلة  في  األســاس  أن   -
النزعات االنفصالية واإلرهاب الدولي، وبالتالي إرساء األساس للمستقبل.
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الــقــوقــاز،  الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة فــي شــمــال  الــتــي تسببها  الــذعــر والــخــوف  - حــالــة 
اإلرهابية، ورسم  الشبكات  القضاء على  األمنية في  أن تستمر األجهزة  أهمية  إلى  وأشار 

السياسات القادرة على منع تهديد الهجمات اإلرهابية.

وفي  االتــحــادي  المستوى  على  السياسي  النظام  تعزيز  فــي  االســتــمــرار  ضـــرورة   -
األقاليم، ألن عملية التطوير وبناء الدولة والمجتمع بحاجة إلى منافسة سياسية متحضرة، 
على  وقــادرة  وقوية،  مؤثرة  الرئيسية  السياسية  األحــزاب  تصبح  أن  يجب  ذلك  أجل  ومن 

إحداث حراك حقيقي في النظام السياسي.

- أنه لن يقوم بتعديل الدستور الفدرالي في تلك المرحلة، تحديدًا تعديل الدستور 
بما يسمح له بترشيح نفسه لفترة رئاسة ثالثة، ألن ذلك من شأنه أن يولد وضعًا متفجرًا، 
المساس  عــدم  األفــضــل  فمن  وبالتالي  االســتــقــرار،  عــن  يبحث  المرحلة  تلك  فــي  والبلد 
جديرًا  يعتبره  رجاًل  للمجتمع  يقدم  أن  هي  زعيم  أي  مهمة  إن  بوتين  قال  كما  بالدستور. 
يجري  لما  استمرارًا  فسيكون  الشخص،  ذلك  الشعب ودعم  وافق  فإذا  العمل،  بمواصلة 
المشكالت  لحل  ونهج جديد  جديدة  بأفكار  يأتي  أنه سيكون شخصًا مختلفًا  كما  اآلن، 

التي تواجه البالد.

)2( اإلصالحات االجتماعية: تحدث عن أهمية تحسين األوضاع المعيشية ونوعية 
الحياة للمواطنين، وهنا تحدث عن:

على  مشددًا  االجتماعي،  المجال  في  اإلصالحات  هو  له  الرئيسي  االهتمام  أن   -
روسيا  أن  وأكــد  واإلســكــان،  والتعليم  الصحي  والتأمين  الصحية  الــرعــايــة  نظام  إصــالح 
نوعية  تحسين  إلى  لالنتقال  الظروف  تهيئة  على  العمل  فترة  وهي  جديدة  مرحلة  تدخل 
مختلف  بــيــن  صـــادق  حـــوار  إلـــى  تــحــتــاج  سهلة  ليست  مهمة  وهـــي  األســــاس،  فــي  الــحــيــاة 

مكونات الدولة.

النظم  أفضل  من  يعدُّ  السوفياتي  العهد  في  أنشئ  الذي  الصحية  الرعاية  نظام  أن   -
الفقر،  الدولة نحو 30 مليون نسمة تحت خط  يزال لدى  أنه ال  إال  العالم،  على مستوى 
والخدمات الطبية المدفوعة ال يمكن أن تتوافر لتلك الفئة اآلن، وهنا أشار إلى أنه يجب 
الصحية  الرعاية  نظام  في  األساسية  المزايا  لتكرار  وسعها  في  ما  تفعل  أن  الحكومة  على 
القديم على تلك الفئات، مشيرًا إلى أنه ال توجد منافسة في سوق الخدمات الطبية، وهو 

ما تحتاج إليه روسيا من أجل تحسين الخدمات الصحية.
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في  اعــتــمــادات  أكــبــر  عــلــى  الــقــطــاع  هـــذا  التعليم سيحصل  إصـــالح  أجـــل  مــن  أنـــه   -
وكون  الــجــودة،  معايير  تستوفي  ال  التي  الــمــدارس  من  العديد  وجــود  إلــى  نظرًا  الموازنة، 
ما  اختصاصاتهم،  فــي  العمل  إلــى  يذهبون  ال  الجامعات  خريجي  مــن  العظمى  الغالبية 
التخصص.  ذلك  في  الخريج  هذا  إلعــداد  توجه  التي  الموازنة  من  كبير  جزء  ضياع  يعني 
وبــخــصــوص ذلـــك الــوضــع أشـــار بــوتــيــن إلـــى أنـــه مــع أعــضــاء مجلس الــعــمــوم فــي إحــدى 
وستولي  التعليمي،  النظام  لتطوير  األفكار  من  مجموعة  طرح  تم  األكاديمية  المؤسسات 
توزيع  وسيتم  العالي،  التعليم  مؤسسات  لتوزيع  العامة  بالجغرافيا  متزايدًا  اهتمامًا  الدولة 
التخصصات فيها وفقًا لالحتياجات المهنية في المناطق، والذي يجب أن يكون واضحًا 

للحكومة من قبل حكومات األقاليم.

لما  تــقــديــرًا  للمسنين  الصحية  الــرعــايــة  وتحسين  المعاشات  رفــع  يتم  ســوف  أنــه   -
قدموه لروسيا، وتعويضًا للمعاناة التي القوها خالل العقود السابقة.

- ضرورة اعتماد مجموعة من التشريعات من أجل تشييد مساكن بأسعار معقولة، 
والخدمات  والــمــيــاه  والكهرباء  الحديدية  بالسكك  النقل  خــدمــات  تحديث  واستكمال 

االجتماعية.

اإلصالحات االقتصادية: بالتوازي تحدث عن اإلصالحات االقتصادية كونها   )3(
التي يحكم من خاللها األفراد على  النقاط  أنها أهم  القضايا األكثر أهمية للمواطن، كما 

الحكومة وسلطات الدولة برّمتها. وهنا ركز على ما يأتي:

لـــأفـــراد، وهــذا  الــحــيــاة  نــوعــيــة  االنــتــخــابــي هــو تحسين  الــبــرنــامــج  مــن  الــهــدف  أن   -
التحسين الجذري لن يأتي إاّل عندما يصبح االقتصاد قويًا بحيث ال يعتمد بشكل حاسم 

على أي من العوامل الخارجية، وال على نتائج االنتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

الخطوة  فــإن   - بوتين  نظر  مــن وجهة   - األوروبـــي  االتــحــاد  مــن خــالل خبرة  أنــه   -
والقرية  التحتية  البنية  القادمة:  المرحلة  في  ثالثة مجاالت  التركيز على  له ستكون  التالية 
والعلوم، ذلك أن تلك القضايا ستساعد على تجنب الضرائب كما أنها ستعمل على النمو 
المتزايد في كل المناطق، عن طريق تطوير اآلالت الزراعية وانتهاج سياسات أكثر مرونة 
ومساعدة  الزراعية،  المنتجات  من  المحلية  السوق  في  القبول  حيث  من  استجابة  وأكثر 

منتجي السلع األساسية، وذلك من أجل منع ارتفاع أسعارها.
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الــضــروريــة في  الــتــكــالــيــف غــيــر  لــمــنــع  إيــجــابــي  الــســوق  آلــيــات  نــحــو  - أن االتــجــاه 
من  الــســوق  انــتــزاع  يعني  ال  هــذا  أن  على  شــدد  ذاتــه  الــوقــت  فــي  ولكنه  الــدولــة،  ميزانية 
إلى  أشــار  كما  السوق.  على  الحكومة  من  مراقبة  ستوجد  بل  نهائيًا،  الدولة  يــدي  بين 
أنـــه ســـوف يــتــم خــفــض إجــمــالــي الــعــبء الــضــريــبــي بــحــيــث يــصــل الــنــظــام الــضــريــبــي إلــى 

المنشود. االستقرار 

في  الثقة  رفع  إلــى:  اإلطــار  هذا  في  وأشــار  للروبل،  الكامل  التحول  مشكلة  حل   -
العملة الوطنية، من أجل تحويل االستثمار إلى الداخل وجذب المزيد من االستثمارات 
األجنبية؛ تطوير وتعزيز النظام المالي، من خالل سياسات تشجيع المدخرات التقاعدية؛ 
ضمان أن الشركات والمواطنين قادرون في النهاية على االستفادة من األسواق المتقدمة 

للخدمات المالية.

- أن االقتصاد الروسي لكي يحتل مكانة متقدمة في األسواق العالمية يتطلب تطوير 
يضر  ال  بما  الدولية،  المنافسة  على  قــادرًا  يكون  بحيث  اإلنتاج  وتحديث  الوطنية  السوق 
من  استخدامها  إلــى  النظام  وإعـــادة  إهــدارهــا،  عن  التوقف  يجب  التي  الطبيعية  بالموارد 
خالل: تجديد التشريعات المتعلقة بالمياه والغابات والموارد الطبيعية في باطن األرض؛ 
فتح  الستخدامها؛  عادلة  رسوم  ووضع  الموارد،  تلك  الستخراج  واضحة  شروط  وضع 
الــواضــح  التعريف  أهمية  مــع  الــمــوارد،  تلك  فــي  لالستثمار  األعــمــال  رجـــال  أمـــام  الــبــاب 

لحقوق ومسؤوليات الدولة ورجال األعمال.

اإلنتاج  تطوير  إلــى  بحاجة  روســيــا  إن  إذ  الــزراعــي،  المجال  على  التركيز  أهمية   -
من  الريف؛  في  الدخل  متوسط  وزيــادة  القرى  في  االجتماعي  المجال  وتطوير  الزراعي 

أجل إنقاذ القرى والبلدان الصغيرة التي تعتمد أساسًا على الزراعة.

- حول مسألة األمن القومي والقوة النووية، جاء أن روسيا قبل ذلك لم تكن لديها 
ن وجودها، أما اآلن فلديها ما يؤّمنها وبالتالي فليست في حاجة إلى زيادة قدراتها  ما يؤمِّ
العسكرية، بل إن األولوية ستتمثل في التركيز على بناء القدرات االقتصادية واالجتماعية 

والديمقراطية.

في مسار  المجتمع ومنظماته  دور  أهمية  بالمجتمع: تحدث عن  الدولة  عالقة   )4(
أشار  فقد  ثم  ومن  والحريات،  والحقوق  الديمقراطية  وبخاصة  الدولة،  بناء  إعادة  عملية 

إلى:
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بين  العالقة  توطيد  على  قائمة  للتطوير،  جديدة  مناهج  إلى  حاجة  في  روسيا  أن   -
الوطنية  للمشاكل  مشتركة  حــلــول  وإيــجــاد  المتبادلة،  الثقة  وزيـــادة  والسلطة،  المجتمع 

الكبرى.

- أن على المجتمع المدني أن يعمل بشكل كلي في البالد، كونه الضامن الستقرار 
الحريات الديمقراطية وضمانات حقوق اإلنسان والحقوق المدنية. فتلك الحريات - كما 

أوضح بوتين - هي أعلى قيمة، وهي ضمانات النمو االقتصادي وازدهار الدولة.

الحرية  هـــذه  ولــكــن  ومـــســـؤول،  حــر  إعـــالم  دون  اإلصــــالح  تــصــور  يمكن  ال  أنـــه   -
الدولة،  ينبغي أن تتم على قاعدة قانونية واقتصادية، وخلق ذلك هو واجب  والمسؤولية 
لكن األمر يتطلب إرادة سياسية وحوارًا صادقًا بين السلطات والمجتمع وجهودًا مستمرة 

مشتركة.

عالقات  بناء  فــي  روســيــا  رغبة  تأكيد  إلــى  البرنامج  سعى  الخارجية:  السياسة   )5(
بناء  مــن خــالل  الــدولــي،  المجتمع  فــي  روســيــا  ودمـــج  اإلقليمي  الــجــوار  دول  مــع  جــديــدة 

التحالفات والتقارب مع الدول المتقدمة، وهو ما أشار إليه من خالل:

السوفياتي  االتــحــاد  مثل  كيان  قيام  إمكان  حــول  إليه  ُوجــه  ســؤال  على  بوتين  رد   -
فال  المعاش،  الواقع  إلى  ينظر  أن  إلى  بحاجة  الروسي  الشعب  أن  أكد  أخرى. حيث  مرة 
يمكنه أن ينظر إلى الوراء، وعليه أن يتطلع لأمام. فهناك مزايا عديدة في الوضع الحالي 
شعوب  قبل  من  قبوله  تم   1991 عــام  حــدث  الــذي  االرتــبــاط  فك  كــون  الروسية،  للدولة 
االحترام  بمبدأ  معها  التعامل  ويجب  سيادة،  وذات  مستقلة  دواًل  وأضحت  البلدان  تلك 
المتبادل، ويجب أن تؤخذ بعين االعتبار المصالح المشتركة في التعامل مع تلك الدول، 
وهـــذا هــو األســــاس لــبــنــاء عــالقــات جــديــدة مــعــهــا. وأوضــــح أن بــيــن روســيــا وتــلــك الـــدول 
وهناك  مشتركة،  والعقلية  مشترك،  والــتــاريــخ  الــروســيــة،  اللغة  وهــي  واحـــدة  تخاطب  لغة 
تداخالت اقتصادية وصناعية وحتى جينية... وبالتالي يعدُّ هذا هو األساس لبناء عالقات 
تكامل طبيعية مع تلك الدول، وستستفيد روسيا وشركاؤها في رابطة الدول المستقلة من 

بناء جسور تلك العالقات.

- تأكيده أن روسيا في المرحلة القادمة سوف تسعى نحو بناء تحالفات مع الدول 
تصبح  أن  أجل  من  السياسية،  القوى  هذه  مع  العمل  على  التركيز  يتم  وسوف  المتقدمة، 

روسيا عضوًا كامل العضوية في المجتمع الدولي.
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خالصة القول أن برنامج بوتين االنتخابي لعام 2004:

االنتخابي  البرنامج  في  به  تحدث  الذي  بالشكل  الدول  هيكلة  عن  يتحدث  لم   -
عــلــى أرض  إنــجــازهــا  إلـــى  يــســعــى  الــتــي  الــحــديــث عــن اإلجـــــراءات  وبـــدأ   ،2000 لــعــام 

الواقع.

- برزت السياسة الخارجية في هذا البرنامج على عكس برنامج عام 2000، وجاء 
التركيز هنا على أهمية اتباع سياسة حسن الجوار، وضرورة االنفتاح على العالم.

ــويـــات فـــي كال  ــأولـ بـــاإلصـــالحـــات االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة كـ تـــم االحـــتـــفـــاظ   -
الذي طرأ على  التغير  إلى  إرجاعه  يمكن  ما  اإلجــراءات، وهو  اختلفت  البرنامجين، وإن 

البنية االقتصادية واالجتماعية خالل فترته الرئاسية األولى.

- حـــوى الــخــطــاب رســائــل أظــهــرت مــقــاصــدهــا فــي آخـــر واليــتــه الــثــانــيــة، وتــحــديــدًا 
عندما تحدث عن طرح شخص يقود البالد في المرحلة القادمة الستكمال مسيرة القائد 
ميدفديف  وهــو  لــه  خليفة  بوتين  طــرح  عندما  الــواقــع  أرض  على  بــرز  مــا  وهــو  التنموية، 
من  فترة  بوتين  أنهى  وقــد   .2012  -  2008 من  الفترة  خــالل  الحكم  ســدة  اعتلى  الــذي 
الدستور،  تغيير  يعتزم  ال  أنه   2005 نيسان/أبريل  في  أعلن  أن  منذ  السياسي  اليقين  عدم 
لرئيس  األول  النائب  بوتين عالنية  أيد  أيلول/سبتمبر 2007 عندما  واستمرت حتى 10 
دلياًل  تعد  بوتين  خطاب  في  اإلشــارة  تلك  ولعل  لخالفته)24(،  ميدفديف  دميتري  الــوزراء 
جليًا  ظهر  ما  وهو  التحالفات،  بناء  عن  حديثه  إلى  باإلضافة  مسبقًا.  المعدة  خطته  على 
 BRICS ومجموعة   G20 العشرين  ومجموعة   G8 الثماني  مجموعة  إلى  االنضمام  في 

ومبادرته نحو إنشاء االتحاد األوراسي.

ديمقراطية  ذات  دولــة   - وستكون   - تكون  أن  من  بد  ال  روسيا  أن  عن  تحدث   -
السياسية  والــحــريــات  اإلنــســان،  حقوق  وستضمن  قــوي،  مدني  مجتمع  وذات  مستقرة، 

والمدنية؛ إال أن تماسك الدولة، من وجهة نظره، له األولوية.

أيضًا  الحديث عن سلبيات في واليته األولى، كما تحدث  بوتين جريئًا في  - كان 
قد ركزت  األولــى  واليته  أن  إلى  ذلك  أرجــع  قد  كان  وإن  الفترة.  ذات  خالل  أنجزه  عما 

على اإلصالحات الهيكلية وليس على السياسات.

 Jim Nichol, «Russia’s March 2008 Presidential Election: Outcomes and Implications,» Report )24(
for Congress (13 March 2008), <http://www.fpc.state.gov/documents/organization/103693.pdf>.
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فخطاب  المرشحين؛  باقي  قبل  من  واسعة  فعل  ردود  على  الخطاب  هذا  حظي   -
البث  ولكن  تمامًا،  قانوني  موسكو  لجامعة  الكبرى  القاعة  في  األمناء  مجلس  إلى  بوتين 
األخرى  االتحادية  التليفزيونية  القنوات  وجميع  العام  التليفزيون  قناة  على  التليفزيوني 
تسجيل  فترة  انتهاء  فبعد  المرشحين.  حقوق  بين  القانونية  المساواة  لمبدأ  انتهاكًا  يشكل 
البث  وقت  بالقرعة  المركزية  االنتخابات  لجنة  وزعت  الرئاسية  لالنتخابات  المرشحين 
المجاني على التليفزيون واإلذاعة لكل مرشح، ويعتبر خطاب بوتين خارج أوقات توزيع 
البث. ووفقًا للقانون الروسي فإن انتهاك قانون االنتخابات، يعطي باقي المرشحين الحق 
بين حقوقهم. وقد لجأ عدد  القانونية  المساواة  التعويض الستعادة  بنوع من  المطالبة  في 
لروسيا  العليا  المحكمة  إلى  لجأوا  فشلهم  وبعد  االنتخابات،  لجنة  إلى  المرشحين  من 
االتحادية، ولكن في تلك الحالة لم تعتمد لجنة االنتخابات المركزية أو المحكمة العليا 
البث  في  التليفزيونية  التوزيعات  في  انتهاكات  وجــود  لعدم  القرار  هذا  الروسي  لالتحاد 

التليفزيوني في اجتماع بوتين مع مجلس األمناء.

2 - نتائج االنتخابات الرئاسية عام 2004
االتــحــاد  تــفــكــك  مــنــذ  الــثــالــثــة  االنــتــخــابــات  مــوعــد   2004 آذار/مــــــــارس   14 كـــان 
بعد  بالكاد  الرئاسية  االنتخابات  وجــاءت  االتحادية،  روسيا  رئيس  لمنصب  السوفياتي 
تشكيل  فــي  كبير  تــحــول  عــن  أســفــرت  الــتــي  الــدومــا  مجلس  انــتــخــابــات  مــن  أشــهــر  ثــالثــة 
لـبوتين  الــداعــم  الــمــوحــدة)25(  روســيــا  حــزب  اقــتــرب  إذ  الــروســيــة،  البرلمانية  السياسات 
االنتخابات  في  المرشحين  غالبية  شارك  ثم  ومن  الثلثين)26(،  أغلبية  على  الحصول  من 

بدعم هش)27(. الرئاسية 

الــمــحــدود،  التأييد  ذوي  المرشحين  مــن  عـــددًا  االنــتــخــابــات  هــذه  فــي  بوتين  واجـــه 
على  شعبية  لهم  يكن  فلم  البقية  أما  غالزييف.  وسيرغي  خاكامادا  إيرينا  أشهرهم  ولعل 

)25( تأّسس الحزب في 1 كانون األول/ديسمبر 2001 باتحاد عدة أحزاب هي »الوحدة« بقيادة رئيس هيئة 
وحزب  لوجكوف،  يــوري  آنــذاك  مدينة موسكو  بقيادة عمدة  »الوطنية«  والــطــوارئ سيرغي شويغو، وحــزب  اإلنقاذ 
األول/أكــتــوبــر  تشرين  شهر  في  بوتين  وأعــرب  شايمييف،  مينتيمير  السابق  تتارستان  رئيس  بقيادة  روســيــا«  »عموم 
البرلمانية لمجلس  االنتخابات  الموحدة« في  االنتخابية لحزب »روسيا  القائمة  يترأس  أن  2007 عن موافقته على 

الدوما عام 2007.
 Виталий Иванов, Единая Россия: انظر:  االتحادية،  روسيا  أحــزاب  حــول  المعلومات  من  )26( لمزيد 
Краткая История Партии (Москва: Европа, 2009).
)27( أماني عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« )رسالة ماجستير غير 

منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2011(، ص 203 - 204.
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نيكوالي  الدوما وهما  في مجلس  الممثلة  األحــزاب  فيهم مرشحو  بمن  الوطني  الصعيد 
الليبرالي،  الديمقراطي  الحزب  من  ماليشكين  وأوليغ  الشيوعي  الحزب  من  خاريتونوف 
ولم يكن أي منهما قائدًا في حزبه. في حين أعلن أحد المرشحين وهو سيرغي ميرونوف 

تأييده لـبوتين)28(.

الشكل الرقم )7 - 2(
نتائج االنتخابات الرئاسية 2004
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المصدر: المصدر نفسه.

تسجيل  تم  مرشحين،  ستة  فعليًا  االنتخابات  في  شــارك  فقد  النهائية،  للنتائج  وفقًا 
الــدومــا  فــي مجلس  ــزاب  ــ الــمــقــدمــة مــن األحـ الــتــرشــيــحــات  ــنــاًء عــلــى  ب تــلــقــائــيــًا  اثــنــيــن منهم 
بجمع  قــامــوا  فقد  المرشحين  باقي  أمــا  ماليشكين،  وأولــيــغ  خاريتونوف  نيكوالي  وهما 
التوقيعات الالزمة )2 مليون توقيع( وتقديمها للجنة المركزية لالنتخابات)29(. وتم إجراء 
إقبال  بنسبة  ناخب  مليون  نحو 96.5  فيها  لها، وشارك  المحدد  الموعد  في  االنتخابات 

بلغت 63.39 بالمئة)30(.

وكان من أهم ما أسفرت عنه تلك االنتخابات الرئاسية:

 «Russian Federation: Presidential Election 14 March 2004,» Office for Democratic Institutions )28(
and Human Rights, OSCE (Warsaw), Elections Observation, Final Report (2 June 2004), p. 4.

)29( عبد اللطيف، المصدر نفسه، ص 204.
«Russian Federation: Presidential Election 14 March 2004,» p. 25.   )30(
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في  فــاز  عندما   2000 بعام  مقارنة  بوتين  انــتــصــارات  هامش  فــي  ملحوظة  زيـــادة   -
آذار/مارس  بوتين في 14  فاز  بينما  بالمئة من األصوات،  بنحو 52.94  الجولة األولى 

2004 بـ 71.2 بالمئة من األصوات )48.900.000( صوت)31(.

لـبوتين في بعض  المرتفعة بشكل استثنائي  التأييد  النظر عن بعض نسب  - بصرف 
في  مرتفعًا  لـبوتين  الشعبي  الدعم  كان  القوقاز،  شمال  في  سيِّما  ال  االتحادية،  الكيانات 
جميع أنحاء روسيا االتحادية، وكانت أدنى نسب التأييد له التي بلغت 54.82 بالمئة في 

إقليم بيلجورد)32(.

الــقــوقــاز كــان  أقــالــيــم شــمــال  بــوتــيــن فــي  الــتــي حــصــل عليها  الــعــالــيــة  الــتــأيــيــد  نــســبــة   -
المنظمات   - بــوتــيــن  فــيــهــا  ــارب  حــ الــتــي  الــمــنــطــقــة  أنــهــا  ــمــا  ســيَّ وال  خـــاصـــة،  دالالت  لــهــا 
اإلرهابية - في الشيشان، وهو ما اعتبره البعض رضاًء عن سياسة بوتين التي انتهجها في 

التعامل مع قضية الشيشان.

- مثلت نتيجة االنتخابات أهمية خاصة لـبوتين ، فهذه المرة اكتسب شرعيته الجديدة 
الحاكم  للفريق  التزامات  دون  الثانية  واليته  وبــدأ  أحــد،  من  يستعرها  ولم  حقيقي  بشكل 
القديم)33(. وكانت أولى خطواته في شباط/فبراير 2004 قبل االنتخابات الرئاسية عندما 
- وعّين )فيكتور  يلتسين وعائلته  المدعوم من قبل  بإقالة حكومة )كاسيانوف()34( -  قام 

خريسينكو( رئيسًا مؤقتًا لمجلس الوزراء)35(.

أكبر  التوقعات، وحصل على نسبة  الشيوعي  الحزب  الثانية تجاوز مرشح  للمرة   -
من التي حصل عليها الحزب في انتخابات الدوما 2003 والبالغة 12.61 بالمئة)36(.

- انتقدت منظمة األمن والتعاون األوروبي االنتخابات الرئاسية لهذا العام - على 
انتخابات عام 2000 - على اعتبار أن مرشحي المعارضة كان لهم فرص ضئيلة  نقيض 
أعرب  كما  اآلخرين)37(.  المرشحين  مناظرة  بوتين  ورفض  اإلعالم  وسائل  مع  للتواصل 

)31( شيفتسوفا، روسيا بوتين، ص 373.
)32( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 206.

)33( شيفتسوفا، المصدر نفسه، ص 368.
ميخائيل  واخــتــار  يلتسين،  حاشية  مــن  التخّلص  على  ــادرًا  قــ يكن  لــم   2000 عــام  بوتين  انــتــخــاب  )34( بــعــد 

كاسيانوف الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة يلتسين كرئيس للوزراء.
)35( شيفتسوفا، روسيا بوتين، ص 365.

«Russia Federation: Presidential Election 14 March 2004,» p. 26.   )36(
)37( المصدر نفسه، ص 29.
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اإلقبال  نسبة  حول  شكوكه  عن  لوكين  فالديمير  اإلنسان  لحقوق  الفدرالي  المظالم  أمين 
على التصويت التي اقتربت من مئة بالمئة في بعض األقاليم والتي صوت أغلب الناخبين 

فيها لمصلحة بوتين)38(.

تم  لما  المستمرة  المتابعة  أجــل  ومــن  االنتخابية،  لبرامجه  بوتين  تنفيذ  إطــار  وفــي 
الرئيس  يحضر  الــقــادمــة،  األعـــوام  خــطــوات  إلــى  والــتــعــرف  عــام  كــل  دوري  بشكل  تنفيذه 
فالديمير بوتين سنويًا اجتماع المجلس الفدرالي لروسيا االتحادية، ويقوم خالله بعرض 
منذ  بوتين  قدمها  التي  الرسائل)39(  لكل  قراءٍة  ومن  الدولة.  بناء  إعادة  خطة  تنفيذ  مراحل 
االجتماع األول في تموز/يوليو 2000 وحتى آخر اجتماع في واليته الثانية في نيسان/

أبريل 2007، يمكن استخالص مجموعة من الخطوط العريضة في كل رسالة باعتبارها 
بناء  إلعـــادة  بوتين  خــطــوات  اعتبارها  يمكن  وبمجموعها  الجديد،  الــعــام  أهـــداف  قــاطــرة 

الدولة الروسية.

فــقــد ركــــزت الــرســالــة الــتــي قــدمــهــا بــوتــيــن خـــالل االجــتــمــاع الــفــدرالــي عـــام 2000 
التي  لـبوتين  األولــى  الخطوة  كانت  التي  القضية  وهي  القانون«،  »دكتاتورية  مسألة  على 
والفساد  المتدهور  األمني  الوضع  أن  باعتبار  السلطة،  توليه  بداية  في  دائــمــًا  عليها  ركــز 
المستشري في سائر جنبات روسيا يحتاج إلى سلطة مبنية على القانون من أجل التعامل 

معها.

الرأسية«،  »السلطة  بوتين هي  في رسالة  المحورية  النقطة  كانت  التالي،  العام  وفي 
أداؤها من أجل  بها  المنوط  بواجباتها ووظائفها  الدولة  تقوم  أن  حيث ركز على ضرورة 
الثقة بين الدولة والمواطن في مختلف ربوع روسيا، وهو األمر الذي يحتاج  بناء جسور 
بعض  خروج  إلى  نظرًا  بالهشاشة  أصيب  الذي  الفدرالي  النظام  إلى  االستقرار  عودة  إلى 
ثم كان  المركزية. ومن  للحكومة  الفدرالي، من خالل دور رئيسي  الدستور  األقاليم عن 
 ،2002 لعام  بوتين  رســالــة  اهتمام  محل  هــو  القوية«  الفعالة/الدولة  »الحكومة  محور 
أن  باعتبار  الــروس،  المواطنين  حياة  في  ملموس  واضح  تأثير  للحكومة  يكون  أن  بهدف 
للحكومة  يعد  لم  الرفاهة  تلك  تتحقق  لم  فــإذا  الشعب،  لرفاهة  أداة  إال  هي  ما  الحكومة 

فائدة.

)38( شيفتسوفا، المصدر نفسه، ص 206 - 207.
 Г. О. Павловский и другие, План Президента :39( لمزيد من المعلومات حول هذه الرسائل، انظر(
Путина: Руководство для будущих Президентов России (Москва: Европа, 2007).
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بالبحث عن االستقرار وبناء للدولة  القول إن بوتين بدأ رئاسته  بمعنى آخر، يمكن 
المرحلة  وهي  المؤسسات،  وبناء  الحكومة  دور  تفعيل  إلى  انتقل  ثم  السياسي،  ونظامها 
التي جعلت من آخر رسائل بوتين الفدرالية لواليته األولى عام 2003 تنتقل من الحديث 
 10 خالل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  »مضاعفة  عن  الحديث  إلى  الدولة  دور  تدعيم  عن 
المعيشة  مستوى  وتحسين  الــضــعــف،  إلــى  الــفــرد  دخــل  متوسط  رفــع  أجــل  مــن  ســنــوات« 
والسكن  والصحة  بالتعليم  مـــرورًا  األجـــور  مــن  بـــدءًا  المستويات،  كــل  على  للمواطنين 

وصواًل إلى مجتمع الرفاهة االقتصادية.

ومـــع بـــدايـــة واليــــة بــوتــيــن الــثــانــيــة، ألــقــى خــطــابــه أمــــام الــمــجــلــس الـــفـــدرالـــي، وكـــان 
»سيادة  على  ركز  التالية  األعــوام  وفي  الحر«،  األفــراد  »مجتمع  قضية  هو  اهتمامه  محور 
الديمقراطية« ومن ثم »حماية حقوق األفراد«، ما يعني أن خطة بوتين إلعادة بناء روسيا 
انتقلت من الجانب المؤسساتي واالقتصادي إلى الجوانب المجتمعية والديمقراطية بحثًا 
الدولة  مع  دور  للمجتمع  يكون  وأن  القانون،  سيادة  وضمانات  والحريات  الحقوق  عن 
 ،2007 عــام  فكان  الثانية  واليته  خــالل  بوتين  خطابات  آخــر  أمــا  روسيا.  بناء  مشوار  في 
ويمكن وضعه تحت عنوان »تطوير روسيا« باعتبار أنه حوى ما يمكن وصفه بخطة لتنمية 

وتطوير روسيا خالل المرحلة القادمة.

أن  يعني  ال  السنوية  بوتين  لخطابات  التصنيف  هــذا  أن  إلــى  هنا  اإلشــــارة  وتــجــدر 
التركيز  االهتمام بقضية يصاحبه إهمال لغيرها، وإنما كان األمر يسير بصورة متوازية مع 

على إحداها كأولوية للفترة القادمة.
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لفصل الثامن
ا

سياسات بوتين إلعادة البناء

- إن األخطاء األساسية  - عن روسيا نهاية القرن الماضي  يقول جوزيف ستيغليتز 
المنافسة، وعلى إعادة هيكلة  أكثر من  بالتركيز على الخصخصة  التحول تمثلت  لمرحلة 
الملكية  تحويل  وعلى  جديدة،  ووظائف  مشروعات  خلق  من  أكثر  القائمة  المشروعات 
إلــى  الـــعـــودة  الــخــاصــة لمنع  الــمــشــروعــات  يــدافــع عــن  لــوبــي  الــخــاص لخلق  الــقــطــاع  إلـــى 
الشيوعية، والدفع إلى إنشاء مؤسسات تحكم السوق بداًل من التنافس، وتحرير األسعار 

من دون تفكيك االحتكارات السوفياتية)1(.

وبعد سنوات من التطبيق االرتجالي للبرامج اإلصالحية، اتضح أن سياسة العالج 
بهذا  نفسه  المجتمع  اقــتــنــاع  أســـاس  على  تــقــوم  أن  دون  مــن  تــجــدي  ال  وحــدهــا  بالصدمة 
النوع من المعالجة. فقد تم اتباع خطط نظرية من قبل منّفذي اإلصالح، استهدفت خلق 
العولمة واالنفتاح على السوق، من دون الوضع في  رأسمالية روسية قادرة على مسايرة 
االعتماد  إلــى  باإلضافة  الــجــذري،  التحول  لهذا  سيخضع  الــذي  الشعب  عقلية  االعتبار 
البنوك  في  المطاف  نهاية  في  استقرت  والتي  الخارج،  من  المالية  المساندة  المفرط على 
وفقًا  يتم  أن  من  بد  ال  السوق  إلــى  للتحول  االقتصادي  اإلصــالح  أن  كما  السويسرية)2(. 
الــروســيــة مــع استمرار  الــحــالــة  فــي  الـــذي غــاب  الــقــومــي، وهــو األمـــر  لحالة مــن اإلجــمــاع 

 Г. И. Герасимов, История Современной России: Поиск и Обретение Свободы (19852008) )1(
(Москва: Институт Общественного Проектирования, 2008), C. 265-280.
 А. П. Цыганков, Внешняя Политикаو  ،237 ص  نفسه،  المصدر  انظر:  المعلومات،  من  )2( لمزيد 
России: От Горбачева до Путина (Москва: Научная Книга, 2008), C. 113-151.
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النخبة  استقرار  ُيظِهر  ما  وهو  مجزأة،  النخبة  كانت  إذ  والبرلمان،  يلتسين  بين  المواجهة 
كعامل مهم بعد األزمات إلعادة بناء دولة ذات نظام مستقر)3(.

وفي ظل تلك األوضاع، توقع عدد كبير من الشخصيات في الغرب، من بينهم بيل 
وموقعه  أهميته  ليستعيد  عامًا   25 قرابة  الروسي  الفدرالي  االتحاد  يستغرق  أن  كلينتون، 
المالي، في حين قال غيدار إن التحول الكامل لالقتصاد الروسي يتطلب حوالى 75 عامًا 
تنبأت كل  به من تشويه)4(. كما  ارتبط  للنظام االشتراكي، وما  فترة الخضوع  بسبب طول 
من لوموند واإلكونوميست ومجلة الشؤون الخارجية األمريكية جميعها بأن جياًل كاماًل، 
الذي  الضرر  إزالة  من  الممزقة  روسيا  تتمكن  أن  قبل  سينقضي  سنة،  وعشرين  خمسًا  أو 

تسبب به األوليغارشيون ويلتسين )5(.

ولكن في أواسط عام 2008، كانت الصورة مختلفة تمامًا عن كل هذه التوقعات. 
قــدره  مــتــســارعــًا  نــمــوًا  يشهد  واالقــتــصــاد  تــنــمــو،  روســيــا  فــي  المتوسطة  الطبقة  كــانــت  فــقــد 
وعادت  المترّدي،  األمني  والوضع  الروسية  المافيا  قضية  معالجة  وتمت  بالمئة،   8  -  7
بعد  روسيا  إلــى  العكسية  الهجرة  معدالت  وزادت  وكبرياؤه،  كرامته  الروسي  للمواطن 
بدرجة   - روسيا  استعادت  فقد  الخارجي،  الصعيد  على  أما  للكفاءات.  طــاردة  كانت  أن 
ضمن  من  وأضحت  الدولية،  السياسة  في  مؤثرة  عظمى  كقوة  الدولية  مكانتها   - كبيرة 
بقدرات في مجال علوم  تتمتع  الكبرى، كما أصبحت  الثماني االقتصادية  دول مجموعة 
وتملك  الفضائية،  مركباتها  تتعطل  حين  بها  تستعين  المتحدة  الــواليــات  تجعل  الفضاء 
من  وكــان  آخــر.  أوروبـــي  بلد  أي  بمستواها  تضاهى  وكــفــاءة  المتطورة  النانو  تكنولوجيا 
مستوى  الروسية  الشرائية  الــقــوة  معدل  متوسط  يـــوازي  أن   2010 عــام  بحلول  المتوقع 
معظم الدول األوروبية لو لم تقع األزمة المالية واالقتصاد العالمية التي تسببت في تأخير 
هذه النتيجة)6(. ومن ثم، يتناول هذا المبحث عرضًا لمجموعة من السياسات حول بعض 
محل  كانت  والــتــي  ورســيــا،  بناء  إلعـــادة  بوتين  تبناها  التي  والخارجية  الداخلية  القضايا 

اهتمامه خالل الفترة )2000 - 2008(.

 John Higley and Michael G. Burton, «The Elite Variable in Democratic Transations and )3(
Breakdowns,» American Sociological Review, no. 54 (1989), pp. 17-25.
 Charles Wolf and Thomas Lang, Russia’s Economy Signs of Progress and Retreat on the )4(
Transitional Road (Sana Monica: National Defence Research Institute, Rand Publishing, 2006), pp. 1-5.
والنشر،  للكتب  الريس  ريــاض  )بــيــروت:  الجديدة  الـــوالدة  نــمــرًا. روســيــا:  ينقلب  الــدب  إسكندر،  )5( مـــروان 

2011(، ص 142.
)6( المصدر نفسه، ص 26 - 28.
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أوالً: المجال االقتصادي
عندما تسّلم بوتين مقاليد السلطة، كانت روسيا تعيش أزمة اقتصادية خانقة تمثلت 
بـ: التضخم، واالنخفاض في اإلنتاج، واألزمة في الميزانية، والدين الخارجي، واالستثمار 
الضئيل. وفي خطابه أمام المجلس الفدرالي عام 2001 تحّدث كمناصر حقيقي للسوق، 
وأعلن تصميمه على تجديد اإلصالحات االقتصادية التي توقفت في عهد يلتسين، ووعد 
نهاية واليته األولى، حّيرت  الدولة)7(. ومع  المناصب وإصالح جهاز  لمنافع  بوضع حّد 
روسيا المتشائمين من خالل تعاملها الناجح مع مشكالتها االقتصادية الكبيرة، وتحقيقها 
أسرع   1998 عام  المالي  االنهيار  منذ  االقتصادي  التعافي  كان  وقد  ثابتًا.  اقتصاديًا  نموًا 
إذ  نسبيًا،  شاماًل  كان  أنه  جانب  إلى  المراقبين،  معظم  اعتقده  مما  البقاء  على  قدرة  وأكثر 
نمت  قد  والخدمات،  البناء  قطاع  وكذلك  األساسية،  الصناعية  القطاعات  معظم  كانت 

بقوة، وللمرة األولى لم يكن النمو معتمدًا فقط على أسعار النفط)8(.

1 - الخصخصة

بـــدأ بــوتــيــن حــمــلــتــه عــلــى الـــذيـــن اغــتــنــوا بــشــكــل فــاحــش نــتــيــجــة تــالعــبــهــم بــالــقــوانــيــن 
ما  كــل  فــي  والتمحيص  بالتدقيق  فــبــدأ  روســيــا،  على  والسياسية  االقــتــصــاديــة  وسيطرتهم 
يخّص شركاتهم من ملفات منذ شرائهم هذه الشركات بأبخس األثمان، مرورًا بملفاتهم 
ــرك الــشــركــات الــخــاصــة الــتــي ال تعمل  ــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة، وتـ الــضــريــبــيــة، واســتــغــّل األزمــ
الهائلة  المالية  المساعدات  وقــدم  وتفلس،  لتخسر  مساعدة  دون  من  الوطنية  للمصلحة 
أهمها  بشروط  أوالً،  الوطنية  الدولة  لمصلحة  هو  عملها  أن  أثبتت  التي  للشركات  فقط 

تعيين موظفين حكوميين في هيئة أعضاء إدارات الشركات)9(.

ويحلل ويليام بوميرانز وضع حقوق الملكية في روسيا، حيث يقول: أصبح قانون 
إكمال  هو  منه  الهدف  وكــان   ،2001 األول/أكــتــوبــر  تشرين  في  ســاريــًا  الــروســي  األرض 
المصانع  من  الكثير  خصخصة  تمت  وقد  الخصخصة.  عمليات  مراحل  آخر  من  واحــدة 
المباني مقامة عليها ظلت  التي كانت  يلتسين، إال أن األرض  والمباني األخرى في عهد 
تدعو  األرض  لقانون  تنفيذية  لوائح  صــدرت  الوضع  هــذا  ينتهي  ولكي  للدولة.  مملوكة 

 «Речи Путина перед Федеральным Собранием,» :7( انظر خطاب بوتين في الجمعية االتحادية، في(
3/4/2001.
Ричард Саква, Путин выбор России (Москва: Олма Пресс, 2006), C. 115-152.   )8(

)9( فهمي الحلواني، »التجربة الروسية والثورة المصرية،« الشروق الجديدة )القاهرة(، 2011/3/26.

 EBSCOhost - printed on 6/14/2020 4:22 AM via EMIRATES CENTER FOR STRATEGIC STUDIES AND RESEARCH. All use subject to 
https://www.ebsco.com/terms-of-use 



284

إلبــرام  أو  مبانيهم  عليها  أقيمت  التي  األرض  شــراء  إلــى  إمــا  المؤسسات،  هــذه  أصحاب 
عقود إيجار مع الحكومة المحلية في موعد أقصاه أول كانون الثاني/يناير 2004 )10(.

وقد وّقع بوتين في أواخر عام 2003 مرسومًا بقانون يمنح الشركات الروسية مهلة 
وقوبل  الشركات.  تلك  عليها  المقامة  األراضــي  استئجار  أو  لشراء  سنتين  لمدة  إضافية 
بتسديد  مطالبًا  كــان  الـــذي  الــروســي  األعــمــال  مجتمع  مــن  الترحيب  مــن  بكثير  الــمــرســوم 
فاتورة جماعية تصل قيمتها إلى مئة بليون دوالر أمريكي، وهذه اإلضافة تقدم مهلة كانت 
الروسي  االتحاد  أمام  ألقاه  خطاب  وفي  أنفاسها.  المحلية  الصناعة  تلتقط  لكي  ضرورية 
اإلنصاف  مــن  »ليس  إنــه  قــال   2003 الثاني/نوفمبر  تشرين  فــي  والــمــبــادريــن  للمصنّعين 
مطالبة الشركات الروسية بأن تدفع ثمن قطعة األرض نفسها مرتين. ووعد بتخفيف هذه 
الروسية  الشركات  من  بوتين  طلب  كما  القانون.  تعديل  شكل  على  ذلك  وكان  األعباء، 
نحو  جهودها  توجه  أن  الشركات  على  »يجب  وقـــال:  معينة،  اجتماعية  بوظائف  القيام 
الحالية«،  الجديدة  االحتياجات  يلبي  للشعب  جديدة  اجتماعية  لضمانات  نظام  وضــع 
وذكر بعض هذه االلتزامات االجتماعية بعد ذلك، في اجتماع للغرفة التجارية الروسية، 
بالرعاية  تتعلق  التي  المشاكل  حل  في  المساعدة  تقديم  الروسية  الشركات  ناشد  عندما 
الصحية والبيئة وحقوق العمال مقابل الحصول على األرض. وقد بدأت دعوة بوتين إلى 
المصنّعين والمبادرين  اتحاد  العامة تؤتي ثمارها، حين أعلن  الخدمات  أكبر في  مشاركة 
الروسي أنه يعطى األولوية للسياسة الصناعية والمشروعات االجتماعية، وكذلك عندما 
محلي  مــشــروع  إقــامــة  على  موافقتها  عــن  النفط  مجال  فــي  تعمل  أجنبية  شــركــات  أعلنت 
ما  وأمـــام  الترخيص.  طلبات  عــن  الموافقة  تعجيل  مقابل  الــطــرق  بعض  وشــق  لإلسكان 
واألجانب  الــروس  المستثمرين  من  الكثير  أن  بدا  ازدهــار،  من  الروسية  األســواق  تشهده 

مستعدون لقبول صفقة بوتين كمخاطرة مقبولة في مجال األعمال)11(.

سيطرتها  لتعزيز  االقتصادي  القطاع  على  الــدولــة  هيمنت  الثانية  بوتين  واليــة  وفــي 
الطاقة)12(؛ فتضاعفت  يلتسين، وال سيما قطاع  التي خصخصها  الشركات  بامتالك أسهم 

الخاصة )سايب(،  الدولية  المشروعات  إلى أين؟،« مركز  الملكية في روسيا:  )10( ويليام بوميرانز، »حقوق 
<http://www.cipe-arabia.org/files/html/art1108.htm>. غرفة التجارة األمريكية )واشنطن(، 

)11( المصدر نفسه.
سياسة  الشيخ،  نورهان  إلى:  الرجوع  يمكن  وتأثيرها،  روسيا  اتخذتها  التي  الطاقة  سياسة  حول  )12( للمزيد 
للدراسات  الــدولــي  المركز  )القاهرة:  قضايا  سلسلة  العالمي،  االستراتيجي  الــتــوازن  على  وتأثيرها  الروسية  الطاقة 

المستقبلية واالستراتيجية، 2009(، ص 5 - 21.
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بها  قامت  التي  الطاقة من خالل عمليات اإلدماج واالستحواذ  الحكومة في قطاع  حصة 
تقّوي  نفطية  تنفيذ سياسة  الرئيسية في  النفطية وأداتها  الحكومة  شركة غازبروم)13(، ذراع 
الغاز  بوابة  عبر  الماضي  في  تؤديه  كانت  الذي  الدولي  دورها  وتعيد  داخليًا،  الدولة  دور 

والنفط، خاصة مع دول االتحاد األوروبي)14(.

2 - التضخم

الــقــيــادة في  الــتــي واجـــهـــت  ــم الــمــشــاكــل  الــتــضــخــم وخــفــض مــعــدالتــه مـــن أهـ يــعــد 
الدعامة  فكانت  روسيا.  مواطني  من  العظمى  الغالبية  في  تؤثر  ألنها  االتحادية،  روسيا 
األســاســيــة هـــي اســتــقــرار صـــنـــدوق االســـتـــقـــرار الـــروســـي وتــقــويــة الـــروبـــل. والســتــقــرار 
السياسة  تلك  إن  حيث  فــيــه)15(،  التصدير  عــائــدات  مــن  الــفــائــض  إيـــداع  تــم  الــصــنــدوق، 
أفضل  حالة  في  العالمية  المالية  األزمــة  من  الخروج  على  روسيا  ساعدت  االقتصادية 
التضخم،  إلى خفض معدالت  أدى  األمر  هذا  الخبراء)16(،  من  العديد  توقعه  مما  كثيرًا 
تنافس  صعبة  عملة  إلي  »الروبل«  الروسية  العملة  وتحويل  اإلنتاج،  معدالت  وزيــادة 

والدوالر)17(. والين  اليورو 

3 - الضرائب

أسهم قانون الضرائب المعتمد في عام 2001 في خفض العبء الضريبي، ومن ثم 
زادت عائدات الدولة بشكل كبير)18(. فروسيا لديها معدل ضريبة ثابتة مقداره 13 بالمئة، 
العالم  في  بجاذبية  يحظى  ضريبي  نظام  أكثر  ثاني  لديه  الذي  البلد  أنها  على  صنّفت  كما 

 Michael McFaul and Kathryn Stoner-Weiss, «The Myth of the Authoritarian Model: How )13(
Putin’s Crackdown Holds Russia Back,» Forign Affairs, vol. 87, no. 1 (January-February 2008), pp. 68-
84.
االستراتيجية،«  والشراكة  الوطنية  المصالح  بين  األورأطلنطية   - الروسية  »العالقات  الشيخ،  )14( نــورهــان 

السياسة الدولية، العدد 170 )تشرين األول/أكتوبر 2007(، ص 46 - 55.
Ю. Б. Борьян, Россия С Путиным После 2008 Года (Москва: Экономика, 2007), C. 51.   )15(
 «Kudrin and Fischer honoured by Euromoney and IMF/World Bank Meetings in Washington,» )16(
Euromoney (March 2011), <http://www.euromoney.com/Article/2683869/Kudrin-and-Fischer-honoured-
by-Euromoney-at-IMFWorld.html>, Retrived: 8/6/2013.
اليوم  العالم  المواجهة،«  سياسة  إلــى  العصيان  سياسة  من  بوتين:  عهد  في  »روســيــا  الفتاح،  عبد  )17( فتحي 

)القاهرة(، 2007/5/2.
 Sabrina Tavernise, «Russia Imposes Flat Tax on Income, and Its Coffers Swell,» The New )18(
York Times, 23/3/2002, <http://www.nytimes.com/2002/03/23/world/russia-imposes-flat-tax-on-income-
and-its-coffers-swell.html Retrieved>, Retrived: 11/6/2013.
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الضريبة، قفزت  تلك  الحكومة  أن فرضت  فبعد  المتحدة)19(.  العربية  بعد دولة اإلمارات 
التضخم  وأبقى  متوازنة،  الميزانية  على  بوتين  حافظ  وبذلك  بالمئة،   50 بنحو  العوائد 
تحت السيطرة)20(. هذا التوازن الضريبي والسيطرة على التضخم أديا إلى زيادة التحسن 
حيث  الروسي،  االقتصاد  في  للعمل  األجنبية  االستثمارات  وتدفق  االستثمار،  مناخ  في 

وصل حجم هذه االستثمارات إلى نحو 25 مليار دوالر عام 2008.

ــمــــال مـــن خــــالل خفض  كــمــا قــــدم بــوتــيــن دعـــمـــًا لــمــتــوســطــي وصـــغـــار رجـــــال األعــ
الطاقة  قطاعي  في  التحّكم  طريق  عن  الدولة  دور  إعــادة  جانب  إلى  والضرائب،  الرسوم 
وقام  والمافيا.  للفساد  للتصّدي  صارمة  سياسات  إلى  باإلضافة  العسكرية،  والصناعات 
بالمئة،   13 بمعدل  الدخل  على  الثابتة  الضرائب  مثل  الليبرالية،  اإلصــالحــات  من  بعدد 
العملة،  وتحرير  األمـــوال  غسل  لمنع  جديد  قانوني  ونــظــام  الــجــديــدة،  األراضـــي  وقــانــون 

وخفض الضرائب على األرباح)21(.

4 - منظمة التجارة العالمية

إلى  الطلب  تحول  ثم   ،1993 عــام  في  الغات  إلــى  االنضمام  طلب  روسيا  قدمت 
عهد  فــي  بطيئة  ــراءات  ــ اإلجـ وكــانــت   ،1995 عــام  فــي  العالمية  الــتــجــارة  منظمة  خليفتها 
يلتسين. أما بوتين، فتبنّى القضية كجزء من اإلصالح االقتصادي وطريقة لدمج روسيا في 
العالمية، على  التجارة  منظمة  إلى  االنضمام  تستطع  لم  أن روسيا  إال  العالمي.  االقتصاد 
الرغم من الخطوات المتقدمة التي تمت في عام 2005، نظرًا إلى االعتراض الذي قدمته 
الفكرية،  الملكية  حقوق  انتهاك  بحجة:   2006 خريف  في  األمريكية  المتحدة  الواليات 
ذلك،  من  الرغم  وعلى  للزراعة.  الروسي  والدعم  األمريكية،  الــصــادرات  على  والقيود 

تتمتع روسيا بمركز عضو مراقب في المنظمة.

منفردة،  بالمنظمة  االلتحاق  في  ترغب  تُعد  لم  روسيا  أن  بوتين  أعلن  النهاية،  وفي 
يأس  بـ:  تتمثل  أسباب  عدة  إلى  االنسحاب  هذا  ويرجع  جمركي.  اتحاد  من  كجزء  وإنما 
من  كاًل  أن  كما  المتكررة،  والتأخيرات  المنتهية،  وغير  الجديدة  المطالب  من  الكرملين 

 «Global Personal Taxation Comparison Survey-Market Rankings,» Mercer (Consulting )19(
Firms), <http://www.mercer.com.au/pressrelease/details.htm?idContent=1287670>, Retrieved: 22/ 5/ 
2013.

)20( ليليا شيفتسوفا، روسيا بوتين، ترجمة بسام شيحا )القاهرة: مكتبة مدبولي، 2006(، ص 402.
 McFaul and Kathryn Stoner-Weiss, «The Myth of the Authoritarian Model: How Putin’s )21(
Crackdown Holds Russia Back,» p. 81.
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ولهما  المنظمة،  في  أعضاء   - بروسيا  المتوترة  عالقتهما  ظل  في   - وجورجيا  أوكرانيا 
العملي  المستوى  على  أنــه  إلــى  باإلضافة  المنظمة،  فــي  روســيــا  عضوية  على  الفيتو  حــق 
تتكّون  ستكون خسائر روسيا من عدم االنضمام محدودة، حيث إن صادراتها باألساس 
من الغاز والنفط، وهما خارج تغطية المنظمة إلى حّد كبير، كما أن البقاء خارج المنظمة 
يعطى روسيا المزيد من الحرية. وُيرجع المراقبون هذا األمر إلى أن الكرملين لم يطمئن 
هيكلة  إلعــادة  حافزًا  كونها  من  بداًل  عائقًا  ُتعّد  قواعدها  أن  ورأى  التجارة،  تحرير  لفكرة 

االقتصاد)22(.

يمكن القول إن تسعة مكونات رئيسية للسياسة االقتصادية التي انتهجتها الحكومة 
الروسية خالل واليتي بوتين ساهمت في معظم هذا النجاح)23(:

أ - إقامة دولة يحكمها القانون وتحمي حقوق مواطنيها القانونية بصورة نشطة.

- سياسة االنضباط المالي الصارم والميزانيات المتوازنة، والتركيز على إجراء  ب 
إصالحات هيكلية لنظام المعاشات وقطاع الطاقة واإلسكان والمرافق والرعاية الصحية.

التحصيالت  ارتــفــاع مــجــمــوع  فــي  مــا ســاهــم  الــضــريــبــي، وهـــو  الــعــبء  - خــفــض  ج 
الضريبية.

أن  إلــى  واضحة  إشــارة  شّكل  ما  وهــو  الشركات،  في  الدولة  أنصبة  خصخصة   - د 
االقتصاد سيعتمد على المبادرة الخاصة والمنافسة العادلة، باعتبارهما محركين رئيسيين 

للنمو.

أثناء  االقتصادي  النشاط  في  الدولة  دور  عن  االستغناء  يمكن  أنه  فكرة  رفض   - هـ 
فترة التحول إلى آليات السوق.

االقــتــصــاديــة،  الــســيــاســة  فـــي  الــبــعــد االجــتــمــاعــي  تــركــيــز روســـيـــا عــلــى  ــادة  ــ زيـ  - و 
رفاهة  في  تحسن  لتحقيق  النفط  عــائــدات  من  جــزء  لتوظيف  بوتين  الرئيس  وتحمس 

المواطنين.

)22( أماني عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« )رسالة ماجستير غير 
منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2011(، ص 80.

 Алексей Чадаев, Его Идеология (Москва: европа, 2006); Алексей. Чадаев, )23( للمزيد، انظر: 
 и К. Логинов, План Путина: Словарь Политических Терминов (Москва: европа, 2007), and Г. О.
 Павловский и другие, План Президента Путина: Руководство для будущих Президентов России
(Москва: Европа, 2007).
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ز - تنوع مصادر النمو في االقتصاد الروسي، فلم يعد النمو يعتمد فقط على النفط 
مثل  النمو،  فــي  واعـــدة  بمعدالت  تسهم  أخــرى  قطاعات  هناك  أصبحت  ولكن  والــغــاز، 
وصناعة  الكهرباء،  إلنتاج  المستخدمة  النووية  المحطات  صناعة  خاصة  الصناعة،  قطاع 

السيارات والصناعات العسكرية وصادرات السالح.

العولمة  فوائد  لتتمكن روسيا من جني  المتقدمة،  البلدان  مع  العالقات  تعزيز   - ح 
االقتصادية وحرية حركة رأس المال.

تقنية  شركة  الــدولــة  أنشأت  عندما  خــاص  وبوجه  العلمي،  بالبحث  االهتمام   - ط 
النانو الوطنية تحت إشراف النائب األول لرئيس الوزراء سيرغي إيفانوف، وأقرت دعمًا 
على  يزيد  الــذي  األمــر   ،2015 سنة  حتى  النانو  تقنية  لــمــبــادرات  دوالر  مليار   7.7 بلغ 
روسيا  أن  يعني  بما  اثنين،  بعامل  النانو  فــي  العلمي  للبحث  المتحدة  الــواليــات  ميزانية 

هدفت إلى التقدم بسرعة)24(.

نتيجة لهذه المبادئ االقتصادية، شهدت البالد نمو روح المبادرة في قطاع األعمال 
من  االستثمار  فــي  وزيـــادة  األمـــوال،  رؤوس  هــروب  فــي  وتــراجــعــًا  والمتوسطة،  الصغيرة 
إذ سددت روسيا عام 2006  اقتصاديًا سريعًا،  الكبرى، ونموًا  الشركات األجنبية  جانب 
معظم ديونها الضخمة، األمر الذي جعل اقتصادها واحدًا من أقل االقتصادات المحملة 
الخارجي  الدين  دفع  في  بالتزاماتها  كليًا  الوفاء  في  روسيا  ونجحت  الخارجية،  بالديون 
المستحق منذ عام 2002 لصندوق النقد الدولي ومانحي نادي باريس)25(، وظهر فائض 
وتجاوز  دوالر،  مليار   500 تــجــاوز  التجاري  الميزان  وفــي  للدولة  العامة  الــمــوازنــة  فــي 
احتياطي البنك المركزي من الذهب والعمالت الصعبة 478.8 مليار دوالر في تموز/

المشّككين  أن  إال  عالميًا.  الثالث  المركز  تحتل  روسيا  جعل  الــذي  األمــر   ،2007 يوليو 
ألنه  مستقر،  غير  لروسيا  االقتصادي  النمو  أن  على  يــرّكــزون  بوتين  إنــجــازات  حجم  في 
واالرتــفــاع،  االنــخــفــاض  بين  تــتــأرجــح  الــتــي  الــطــاقــة  أســعــار  على   - كبير  بشكل   - يعتمد 
األمـــر الـــذي يـــؤدي إلــى االنــــزالق فــي تــدهــور اقـــتـــصـــادي)26(، نــظــرًا إلــى مــحــدوديــة التنوع 

)24( إسكندر، الدب ينقلب نمرًا. روسيا: الوالدة الجديدة، ص 150 - 151.
 164 العدد  الدولية،  السياسة  والمكانة،«  الطاقة  صــراع  األوروبـــي:  واالتــحــاد  »روسيا  الشيخ،  )25( نــورهــان 

)نيسان/أبريل 2006(، ص 64 - 66.
ــرام لــلــدراســات السياسية  ــ ــيـــا،« قــــراءات اســتــراتــيــجــيــة )مــركــز األهـ ــتـــواء روسـ )26( حـــســـن مــحــمــد فــتــحــي، »احـ

واالستراتيجية - القاهرة(، السنة 13، العدد 1 )كانون الثاني/يناير 2008(، ص 22.
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أمام  الطريق  في  فسح  الخام  المواد  وصادرات  الطاقة  أسعار  ارتفاع  وأن  االقتصادي)27(، 
روسيا لتصبح دولة مزدهرة اقتصاديًا. في حين يرد عليهم البعض بأنه تم وضع قانون يتم 
صندوق  إلى  للبرميل  دوالرًا   20 بسعر  النفط  بيع  من  الميزانية  إيــرادات  تحويل  بموجبه 
البترول من 20  ارتفع سعر  الروسي، فعندما  الروسي، وال يضخ في االقتصاد  االستقرار 
دوالرًا للبرميل إلى 60 دوالرًا، قام بإدخال عائد البترول على أساس سعر الـ 20 دوالرًا 
الروسية  للدولة  النقدي  االحتياطي  صندوق  في  الفرق  يوضع  بينما  الدولة،  موازنة  إلى 
الذي  القرار  هذا  مّكن  ولقد  الدولية،  لمكانتها  الروسية  الدولة  استعادة  على  منه  لإلنفاق 
اتخذه بوتين من أن يصل احتياطي هذا الصندوق إلى ما يزيد على 500 مليار دوالر)28(.

ثانيًا: المجاالن االجتماعي والثقافي
الديمغرافية واالجتماعية في روسيا على اهتمامات بوتين،  استحوذت المشكالت 
الـــذي أعــطــى األولـــويـــة ألربــعــة مــشــروعــات قــومــيــة هـــي: الــصــحــة، والــتــعــلــيــم، واإلســكــان، 

والزراعة)29(.

ــًا، فــــإن ســيــاســة بــوتــيــن اعــتــمــدت عــلــى اضـــطـــالع رجــــال األعــمــال  ــفـ وكــمــا ذكـــرنـــا آنـ
بمسؤوليات اجتماعية في تنفيذ مشروعات إلعادة بناء تلك القطاعات - وغيرها - مقابل 
البر واإلحسان  منطق  القضية  تتجاوز  لهم، بحيث  الحكومة  تقدمها  تسهيالت وإعفاءات 
االجتماعي  )الــمــيــثــاق  واالجــتــمــاعــي  الــقــانــونــي  االلــتــزام  مستوى  إلــى  الشخصي  والــعــطــاء 
نذكر  الحكومية،  اإلجراءات  إلى بعض  باإلضافة  في روسيا()30(، هذا  األعمال  لشركات 

منها على سبيل المثال ما يلي:

1 - الصحة واإلسكان

نتيجة  كبير  بشكل  الروسي  الشعب  صحة  تدهورت  السوفياتي،  االتحاد  انهيار  منذ 
التغيرات االجتماعية واالقتصادية ونمط الحياة. وفي عام 1993 بدأ برنامج التأمين الذي 

السياسة الدولية، العدد  )27( مغاوري شلبي علي، »االقتصاد الروسي بين آليات السوق ورأسمالية الدولة،« 
170 )تشرين األول/أكتوبر 2007(، ص 59.

)28( ناتاليا غريب، إمبراطور الغاز، ترجمة عماد قط )القاهرة: مكتبة مدبولي، 2011(، صفحات متفرقة.
)29( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 92.

واآلداب  والفنون  للثقافة  القومي  للمجلس  السنوي  التقرير  مصر:  في  األعمال  لرجال  التنموي  )30( الـــدور 
واإلعالم )2008 - 2009( )القاهرة: المجالس القومية المتخصصة، 2009(، ص 24.
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الرعاية  مجال  في  بالمساهمة  الخاص  القطاع  وبــدأ  الصحية،  الرعاية  تمويل  على  يعمل 
صحي  مركز  ألف  مئة  تزويد  بمهمة  نفسها  الحكومة  كلفت  كما  روســيــا)31(.  في  الصحية 
رفع  إلى  باإلضافة  التشخيص،  ومعدات  الجديدة،  بالمعدات  والمقاطعات  البلديات  في 
إذ  ملحوظة،  نتائج  حققت  التي  السياسات  وهي  األقصى)32(،  الحّد  إلى  األطباء  مرتبات 

انخفضت معدالت الوفاة بين الرضع وكبار السن بشكل ملحوظ)33(.

التراجع في عدد السكان،   - - حتى اآلن  التي تواجه روسيا  ومن أهم المشكالت 
دفع  ما  وهــو  سنويًا،  شخص  ألــف   700 بمعدل  روسيا  في  السكان  عــدد  ينخفض  حيث 
البالد  مــجــال  يضيق  ال  حتى  األطــفــال  إنــجــاب  تشجيع  إلــى  يــدعــو  أن  إلــى  بوتين  الرئيس 
)ما  سنويًا  روبــل  مليار  و40   30 بين  ما  الهدف  لهذا  الحكومة  وخّصصت  االقتصادي، 
 160 بين  ما  إلــى  الحاجة  تــرى  تقديرات  ظل  في  دوالر(  مليار   1.33 إلــى  مليار  يعادل 

و180 مليار روبل سنويًا )ما يعادل 5.33 إلى 6 مليارات دوالر()34(.

2 - التعليم

االشتراكية  لتقدم  وسيلة  باعتباره  التعليم  فــي  تتحّكم  السوفياتية  الحكومة  كانت 
إتاحة  وتمت  السابق،  في  كــان  كما  مجانيًاً،  العام  التعليم  زال  ومــا  وانتشارها،  وتطورها 
لمواكبة  الطالب  إلعــداد  المدرسية  المناهج  تغيير  وبــدأ  خاصة،  مــدارس  إلنشاء  الفرصة 
الــروســيــة  الــقــومــيــات  لتلبية رغــبــات ومــصــالــح  الــجــديــدة، وأيــضــًا  الــتــوجــهــات االقــتــصــاديــة 
نسبة مخصصة ألي من  أكبر  التعليم  الحكومي على قطاع  اإلنفاق  المختلفة. كما أصبح 

القطاعات الخدمية من الموازنة العامة للدولة)35(.

تدابير محددة األهداف،  فقط  لم يحدد  فهو  التعليم في مكانة خاصة،  بوتين  وضع 
ولكنه رّكز على اإلجراءات، فعلى سبيل المثال قامت الحكومة في عام 2005 بإصالح 
ميزانية التعليم، ورفع مستوى المرتبات للمعلمين، وتم تخصيص مبلغ قيمته مليون روبل 

 William R. Leonard [et al.], «Declining Growth Status of Indigenous Siberian Children in )31(
 Post-Soviet Russia,» Human Biology, <http://www.bonesandbehavior.org/leonard2002humbiol.pdf> ,
Retrieved: 8/6/2013.
Чадаев, Логинов, План Путина: Словарь Политических Терминов, C. 118.   )32(

)33( المصدر نفسه، ص 45.
)34( إسكندر، الدب ينقلب نمرًا. روسيا: الوالدة الجديدة.

 «Education for All by 2015: Will we Make It?,» EFA Global Monitoring Report (2008), )35(
<http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf>, Retrieved: 8/6/2013.
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)حوالى 33500 دوالر( ألفضل 100.000 معلم، وتخصيص مبالغ أخرى كمصاريف 
 30.000 تــزويــد  وتــم  مقدمة،  منحة   5000 إلــى  بــاإلضــافــة   ، الشباب  للطالب  معيشية 
أكاديمية  مراكز  إنشاء  وتم  التعليم،  مجال  في  التطور  لمواكبة  اإلنترنت  بخدمات  مدرسة 

في مناطق معينة )الجنوب وسيبيريا()36(.

3 - الزراعة

مطرد،  بشكل  روســيــا  فــي  الــزراعــة  نمت  و2009   1999 عــامــي  بين  مــا  الفترة  فــي 
االتــحــاد  بــعــد  للحبوب  مــصــّدر  أكــبــر  ثــالــث  إلـــى  للحبوب  مــســتــورد  مــن  الــبــالد  وتــحــولــت 
األوروبي والواليات المتحدة. فقد تم دعم الزراعة من خالل استعادة السياسة االئتمانية 
شركات،  تملكها  كبيرة  مــزارع  أو  أفـــرادًا  أكــانــوا  ســواء  المزارعين،  ومساعدة  للحكومة، 
يتكون  حكومية  مزرعة   15.000 نحو  آنــذاك  روسيا  في  يوجد  كــان  المثال  سبيل  فعلى 
بينما يتكّون النصف  المزارعون فيها بأجر،  الدولة ويعمل  نصفها من مزارع دولة تديرها 

اآلخر من مزارع جماعية تسيطر عليها الحكومة، ولكن إدارتها في يد المزارعين)37(.

4 - الهوية الروسية

أهم  وإحدى  الروسية،  اإلمبراطورية  أيام  منذ  متنوع  كيان  في  العيش  الروس  اعتاد 
المشاكل التي واجهت القادة الروس هي خلق هوية جديدة تنجح في احتواء كل اإلثنيات 
فبعد  الشيوعية)38(.  انهيار  خلفه  الذي  التوّجه  وغياب  الحادة  االنقسامات  على  وتتغلب 
يكن  فلم  الهوية،  أزمة  عانت روسيا  الدولة  أيديولوجية  وانهيار  السوفياتي  االتحاد  انهيار 
القرن  مطلع  مــع  روســيــا  هوية  حــول  التساؤل  وبــرز  روســيــا،  شخصية  حــول  إجــمــاع  هناك 
ضــرورة  وأكــد  رسمية،  أيديولوجيا  للدولة  تكون  أن  بوتين  ورفــض  والعشرين.  الــحــادي 
تحقيق اتفاق اجتماعي للموضوعات األساسية، كاألهداف والقيم والتوجهات التنموية، 
على أن يتحقق ذلك على أساس القيم الروسية التقليدية، وهي: الوطنية، وعظمة روسيا، 
بد  ال  االجتماعي  االتفاق  جوهر  أن  بوتين  وأكد  والدوالتية)39(.  االجتماعي،  والتضامن 
من أن يرتكز على الوطنية التي ترفض االقتصار على القومية، وإنما تمتد لتشمل الشعور 

Чадаев, Логинов, План Путина: Словарь Политических Терминов, C. 105-107.   )36(
Симон Симон Кордонский, россия поместная федерация (Москво: Европа, 2010).   )37(
 Lislie Holmes, «Normalisation and Legitimation in Post Communist Russia,» in: Stephen )38(
 White, Alex Pravda and Zvi Gitelman, Developments in Russian and Post-Soviet Politics, 5th ed. (London:
Macmillan, 1994), p. 314.
Саква, Путин выбор России, C. 100-106.   )39(
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على  وتتغلب  الــعــالــم،  فــي  ومكانتها  وبــتــاريــخــهــا  روســيــا  بــه  تــزخــر  الـــذي  بــالــتــنــوع  بالفخر 
بسلطة  الفكرة  هــذه  وُتــدعــم  واســع،  سياسي  مجتمع  تحت  وتدرجها  اإلثنية  التقسيمات 

سياسية قوية قادرة على المحافظة على النظام الداخلي، ودولة عادلة اجتماعيًا)40(.

وقـــد انعكست حــالــة عـــدم وجـــود إجــمــاع حـــول هــويــة قــومــيــة لــروســيــا عــلــى الــرمــوز 
الهوية  أو  الــدولــة  هوية  حــول  اتــفــاق  منه  ينتج  لــم  السوفياتية  القيم  فاستئصال  الــروســيــة، 
مــؤيــدي إصـــالحـــات غــوربــاتــشــوف ويلتسين  بــيــن  الــمــجــتــمــع مــقــســمــًا)41(  الــقــومــيــة، وظـــل 
ورافـــضـــي الــمــاضــي الــســوفــيــاتــي، ومـــن يــــرون أن رفـــض الــمــاضــي الــســوفــيــاتــي كــجــزء من 
بوتين  قناعة  إلى  ونظرًا  الدولة.  بناء  إعــادة  عن  إبعادهم  يعني  الروسية  والتقاليد  التاريخ 
إلى  عمد  فقد  الجميع،  بموافقة  تحظى  رمــوز  دون  من  قوية  دولــة  توجد  أن  يمكن  ال  بأنه 
اختيار رموز تمثل حقبات مختلفة من التاريخ)42(. فقد تم تبني النشيد الوطني الجديد في 
كانون األول/ديسمبر 2000، وهو النشيد الوطني السوفياتي ذاته الذي لّحنه الموسيقار 
ألكسندر ألكسندروف، ولكن بكلمات جديدة. وأصبح النسر ذو الرأسين شعارًا للدولة، 
يرمز  كبير  بآخر  محاطان  صغيران  تاجان  إليه  وأضيف  القيصرية،  الحقبة  إلى  يرمز  وهو 
األلوان  ذو  العلم  هو  الروسي  العلم  وأصبح  وجمهورياتها،  االتحادية  روسيا  سيادة  إلى 
في  مــرة  ألول  وظهر  يلتسين،  إحياءه  اعــاد  الــذي  األحمر(   - األزرق   - )األبيض  الثالثة 
التاريخية  حقباتها  عــن  تعبر  الروسية  الــدولــة  رمــوز  أصبحت  وبالتالي  القيصري،  العهد 

المختلفة)43(.

- علمًا  السوفياتي  االتحاد  إلى  يرمز  كان  الذي   - األحمر  العلم  بوتين  استعاد  كما 
لم  نــفــســه،  الــعــام  وفـــي  الــحــمــراء،  النجمة  أعــيــدت   ،2006 عـــام  وفـــي  الـــروســـي.  للجيش 
االتحاد  انهيار  على  يرّكز  ألنــه   - استقالل  كيوم  حزيران/يونيو   12 بيوم  االحتفال  يُعد 
الــذي  األول/ديــســمــبــر  كــانــون  يــوم 12  ألغي  كما  روســيــا،  يــوم  أصبح  وإنــمــا   - السوفياتي 
يحتفل فيه بتبني الدستور الروسي من قائمة اإلجازات القومية، ومرت الذكرى الخامسة 
بوتين  تجنّب  العاشرة  الذكرى  ومنذ  مالحظتها،  دون  من  آب/أغسطس  النقالب  عشرة 
التعليق على هذه المناسبة بالتنقل عبر البالد)44(. وتم إحالل إجازة يوم الثورة الموروث 

)40( المصدر نفسه، ص 306 - 307.
 Ronald Grigor Suny, «Russia’s Identity Crisis,» in: Archie Brown, ed., Contemporary Russian )41(
Politics: A Reader (New York: Oxford University Press, 2001), p. 362.

)42( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 228.
Саква, Путин выбор России, C. 307-322.   )43(

)44( المصدر نفسه.
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الثاني/ تشرين   4 وهــو  جــديــد،  بيوم  الثاني/نوفمبر  تشرين   7 فــي  السوفياتي  العهد  مــن 
 ،)1612 عــام  الكرملين  احتلت  الــتــي  البولندية  الــقــوات  وطـــرد  روســيــا  )انــتــصــار  نوفمبر 

وأصبح يعرف بـ »يوم الوحدة الوطنية«)45(.

ثالثًا: المجال السياسي

1 - النظام السياسي

كان  حـــرًا«.  شعبها  يكون  قوية،  الــدولــة  تكون  ما  »بقدر  أنــه  على  بوتين  قناعة  تقوم 
الغربيين  منتقديه  جعل  الــذي  األمــر  ومستمر،  ملحوظ  بــدأب  السلطة  أدوات  يعزز  بوتين 
الشيوعي  النظام  بأن  يجيب  كان  لكنه  روسيا،  إلى  الستالينية  الدكتاتورية  عــودة  يؤكدون 
أجــواء  فــي  والعمل  غربية،  ديمقراطية  إلــى  وضحاها  ليلة  بين  التحّول  يمكنه  ال  السابق 
السوق الحرة من دون استعادة هيبة الدولة. وقد ثار جدال واسع منذ تولى بوتين السلطة 
حول مستقبل النظام السياسي في روسيا، ففيما رأى البعض أن اإلجراءات التي اتخذها 
الرئاسية،  القوى  على  الرقابة  إضعاف  إلــى  أدى  هــيــرارشــيــًا)46(  سياسيًا  نظامًا  بنت  بوتين 
والتخلص من مصادر المعارضة السياسية واالقتصادية)47(، يرى البعض اآلخر أن العديد 
تهدف  كانت  وإنما  ديمقراطية،  غير  الواقع  في  تكن  لم  بوتين  اتبعها  التي  السياسات  من 
إلى استعادة النظام واالستقرار الالزمين لتصويب أخطاء التسعينيات، وأن بوتين قد نجح 
الفقر،  معدالت  وانخفضت  عافيته،  الــروســي  لالقتصاد  وأعــاد  الــدولــة،  انهيار  وقــف  في 

واستعاد الهيبة الدولية لموسكو.

ويــرى  تــســاؤل،  محل  كــانــت  والــحــريــات  اإلنــســان  بحقوق  المتعلقة  األمـــور  أن  بيد 
المحللون أنه ما دام ال يتناقض الحفاظ على الحريات السياسية والمدنية مع أجندة بوتين 
األكثر أهمية، والتي تضمن أهداف اإلصالح االقتصادي وبناء الدولة، فليس هناك سبب 

 Andrew C. Kuchins, «Russia Democracy and Civil Society: Back to the Future,» Testimony )45(
 Prepared for: U.S. Commission on Security and Cooperation in Europe «Human Rights, Civil Society,
 and Democratic Governance in Russia: Current Situation and Prospects for the Future» (8 February
2006), <http://carnegieendowment.org/files/helcommtestimony.pdf>, Retrieved: 11/6/2013.
)46( النُّظم التي ترّكز قدرًا كبيرًا من السلطة في يد رأس النظام السياسي، وتكتسب قيم وأفكار وشخصية من 

يتولى هذا المنصب أهمية خاصة.
 Archie Brown and Lilia Shevtsova, eds., «Gorbachev, Yeltsin and Putin: Political Leadership )47(
in Russia’s Transition,» Carnegie Endowment for International Peace (2001), p. 1.
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الهّشة)48(.  الروسية  الديمقراطية  المؤسسات  التخلص من  إلى  بوتين يسعى  بأن  لالعتقاد 
فعند تسّلمه الحكم، كان بوتين مهتمًا بالدرجة األولى بإعادة األمل إلى الشعب الروسي، 
وهذه  والعشرين،  الحادي  القرن  لمواكبة  روسيا  وتحديث  االقتصادي،  التقدم  وتحقيق 
المهمات ال يمكن تحقيقها من دون تقوية سلطات الحكومة المركزية)49(، حيث شملت 
من  الثانية  المرحلة  بــدأت  ثــم  االقــتــصــاد،  على  البيروقراطية  سيطرة  تخفيف  إصــالحــاتــه 
اإلصالح بإعادة تقييم وظائف مؤسسات السلطة التنفيذية، وبعدها تم تقسيم المجاالت 
ــة بــيــن مــســتــويــات الــســلــطــة، وربـــط الــنــفــقــات بــإمــكــانــات الــريــع فــي كــل مــســتــوى من  ــ اإلداريـ
مستويات اإلدارة، ثم سن الكرملين قانون الخدمة المدنية الحكومية الذي يشكل القاعدة 

لتشكيل طبقة إدارية روسية جديدة)50(.

تنظيم  إعــادة  أبــرزهــا  كــان  الــمــبــادرات،  عــددًا من  أطلق  الثانية،  بوتين  وخــالل واليــة 
إذ   ،2004 أيلول/سبتمبر  في  »بسالن«  مدرسة  رهائن  أزمــة  عقب  الحكومية  السلطات 
أصدر مرسومًا يهدف إلى تبسيط هيكل الحكومة التي أصبحت معقدة للغاية خالل عهد 
يلتسين، وقام بحل 13 وزارة اتحادية، ولجنتين دوليتين، ولجنة اتحادية، وأربع وكاالت، 
الوزارات 14 وزارة، وأصبح  الذي جعل إجمالي  األمر  اتحادية،  وأربع هيئات خدمات 

هناك نائب واحد لرئيس الوزراء بداًل من ستة)51(.

2 - النخبة
أ - األوليغارشيون

مدافعًا  باعتباره  األقاليم  وحكام  األوليغارشيين)52(  بدعم  بوتين  حظي  البداية  في 
عن الوضع القائم المستفيدين منه بدرجة كبيرة، لكن سرعان ما تالشى ذلك تحت وطأة 
السلطة  تأسيس  أعــاد  حيث  بوتين)53(،  بها  قــام  التي  واالقتصادية  السياسية  اإلصــالحــات 

«Policy IV Country Report 2010: Russia,» Center for Systemic Peace (2010), <http://www. )48(
systemicpeace.org/polity/Russia2010.pdf>, Retrieved: 11/6/2013.

)49( إسكندر، الدب ينقلب نمرًا. روسيا: الوالدة الجديدة، ص 143.
)50( شيفتسوفا، روسيا بوتين، ص 434 - 435.

Чадаев, Логинов, План Путина: Словарь Политических Терминов, C. 76-72.   )51(
وكلمة  »قليل«،  وتعني   (Oligos) كلمة  من  يوناني  أصــل  ذات  كلمة  هي  األقلية(  )حكم  )52( األوليغارشية 
(Archo) وتعني »السلطة أو الحكم«. والنظام األوليغارشي تتركز فيه السلطة في يد حفنة قليلة من البشر في أعلى 
هرم السلطة ألسباب ملكية، مادية، روابط عائلية، معرفية، شراكات ضخمة، أو سيطرة عسكرية. وتقود السلطة في 

الدول التي تتبع أنظمة كهذه عائالت بارزة، تورث سلطتها من جيل إلى جيل.
«Policy IV Country Report 2010: Russia».   )53(
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لذلك  المباشرة  الداللة  وكانت  األوليغارشيين،  قوة  على  مباشرًا  هجومًا  وشّن  التنفيذية، 
هي محاولة الرئيس لفرض القانون، وأن النخب االقتصادية لم تُعد بعيدة عن أن تنالها يد 

اإلصالح والتغيير)54(.

كان تعامل بوتين مع األوليغارشيين من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل، فقد قام 
أصحاب  معاملة  سيعاَملون  بأنهم  بالتصريح  بهم،  له  اجتماع  أول  ومع   ،2000 عام  في 
أنــهــم لن  ــان مــضــمــون ذلـــك  الــصــغــيــرة أو مــحــالت إصـــالح األحــذيــة نفسها، وكـ الــمــخــابــز 
الكرملين كما حدث  قربهم من  الحكومة، واالعتماد على  بتنظيمات  التالعب  يستطيعوا 
االختالس  بتهم  يلتسين  عهد  في  األوليغارشيين  أبــرز  على  هجوم  بشن  وبــدأ  ســابــقــًا)55(. 
أكبر  الملياردير فالديمير جوسينسكي)56(، صاحب  الروسية، وأبرزهم  بالدولة  واإلضرار 
إمبراطورية إعالمية في روسيا الذي اعتقل بتهمة االختالس، وأرغم في النهاية على ترك 
 ،«ORT» روسيا، ورجل األعمال بيريزوفسكي)57( الذي أرغم على بيع حصته في شبكة
واضطر إلى العيش خارج البالد. أما خودوروكوفسكي)58(، رئيس شركة »يوكوس«، رابع 

أكبر شركة نفطية منتجة في العالم، فقد تم اعتقاله عام 2003.

ميدفديف  دميتري  تماسكًا، حيث عمل  أكثر  أوليغارشية جديدة  تشكيل طبقة  وبدأ 
كنائب  إيغور سيشين  إدارة شركة غازبروم، وعمل  الوزراء ورئيس مجلس  كنائب رئيس 
ناريشكين  إيغور  وعمل  روزنفت.  شركة  إدارة  مجلس  وتــرأس  الرئاسية،  اإلدارة  رئيس 
الــمــتــحــدة. ووفــقــًا  الــســفــن  أحــــواض  إدارة شــركــة  ــوزراء ورئــيــس مجلس  ــ الـ رئــيــس  كــنــائــب 
للمحللة السياسية ليليا شيفتسوفا، فإن األوليغارشيين في عهد يلتسين كانوا مجموعة من 

الهواة مقارنة بأوليغارشيي عهد بوتين)59(.

مــع  االنــتــقــائــي  بــوتــيــن  بــتــعــامــل  تــمــثــلــت  الــنــهــائــيــة  الــمــحــّصــلــة  إن  الـــقـــول  ويــمــكــن 
كانت  يلتسين  عــهــد  فــي  الــحــاكــمــة  الــطــبــقــة  بــأن  تمثل  الــفــارق  أن  إال  األولــيــغــارشــيــيــن، 

Саква, Путин выбор России, C. 175-186.   )54(
)55( شيفتسوفا، روسيا بوتين، ص 228.

Павел Данилин и другие, Враги Путина (Москво: Европа, 2007), C. 219-249.   )56(
)57( المصدر نفسه، ص 13 - 53.

)58( المصدر نفسه، ص 157 - 194.
 Sam Stone, «Over-Managed Democracy: Evaluating Vladimir Putin’s Presidency,» Center )59(
on Democracy, Development and the Rule of Law (Stanford University), no. 113 (May 2009), <http://

 cddrl.stanford.edu/publications/overmanaged_democracy_evaluating_vladimir_putins_presidency>,
Retrieved: 25/5/2013.
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أمــوالــهــا في  اســتــثــمــار  الــجــديــدة  الــطــبــقــة  بـــدأت  فــي حــيــن  الــخــارج،  إلــى  أمــوالــهــا  تــنــقــل 
اإلنتاج)60(.

ب - السيلوفيك )النخبة المحيطة ببوتين من وكاالت األمن القومي(

أجهزة  مــع  روابـــط  لمعظمهم  وكــان  الكرملين،  إلــى  القدامى  زمـــالءه  بوتين  جلب 
الـــدراســـات زادت  األمــنــيــة. ووفــقــًا إلحـــدى  الــرئــاســيــة، وبــصــفــة خــاصــة األجــهــزة  السلطة 
القانون  فــرض  وكـــاالت  مــن  وغيرها  والعسكرية  األمنية  المؤسسات  مــن  ــراد  األفـ نسبة 
نهاية  في  بالمئة   11 إلى  غورباتشوف  عهد  في  بالمئة   4 من  قيادية  مناصب  يتولون  ممن 
الباحثين  من  عدد  ويجادل  األولى.  بوتين  والية  نهاية  في  بالمئة   25 وإلى  يلتسين،  عهد 
بـــأن وجـــود الــســيــلــوفــيــك فــي الــمــنــاصــب الــعــلــيــا أدى إلـــى دعـــم الــســلــطــة فــي عــهــد بــوتــيــن، 
التي تتميز بالصرامة والنظام  الداخلية للهياكل األمنية  التنشئة  ويرجعون ذلك إلى عملية 

واالنضباط)61(.

وعن تأثيرهم، يقول ريتشارد ساكوا إنه على الرغم من تغلغلهم في النظام السياسي، 
في  السياسات  السيلوفيك  يصنع  فلم  تأثيرهم،  تناول  في  المبالغة  من  نوع  حدث  أنه  إال 
أو  اإلقليمي  أو  االقتصادي  المجال  في  سواء  األساسية،  المجاالت  في  العليا  المناصب 

السياسة الخارجية)62(.

متاحة  مؤسسية  قــنــوات  هــنــاك  تكن  لــم  السلطة،  بوتين  تــولــى  عندما  عـــام،  وبشكل 
لتجنيد النخبة، وكان النظام السياسي مشخصنًا بدرجة كبيرة، األمر الذي دفع إلى اختيار 
ممثلي النخبة من هياكل القوة، وتتضمن أفرادًا يكّرسون حياتهم لخدمة الرئيس، ويأتون 

من مؤسسات ومجتمعات الرئيس نفسها)63(.

3 - النظام الفدرالي
شخصية  ممتلكات  إلى  يلتسين  عهد  في  الفوضى  سنوات  خالل  األقاليم  تحولت 
الكيان  تغيير راديــكــالــي الســتــعــادة  إحــــداث  هــنــاك إجــمــاع عــلــى ضــــرورة  لــلــحــكــام، وكـــان 

)60( شيفتسوفا، روسيا بوتين، ص 22.
)61( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 93.

 Jim Nichol, «Democracy in Russia: Trends and Implications for US Interests,» Report for )62(
Congress (29 August 2006), <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32662.pdf>, Retrieved: 31/5/2013.
 Bettina Renz, «The Silovik in Russian Politiclal Strategy or a Product of the System?,» )63(
Russian Analytical Digest, vol. 7, no. 17 (20 March 2007), p. 3.
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عام  الــدولــة  قــدرة  لتقوية  اإلصـــالح  بــدأت جهود  وقــد  روســـيـــا)64(.  فــي  الــمــوّحــد  القانوني 
بين  العالقة  مراقبة  عن  والمسؤولة  الرئيسية  الرقابة  قسم  إدارة  بوتين  تولى  عندما   1996

المركز واألطراف)65(.

العالقات  أساس  تعريف  وأعاد  السلطة،  استعاد عمودية  السلطة،  بوتين  تولي  ومع 
تقليل عددها، وفي  بهدف  الفدرالية  الوحدات  بدمج بعض  المركز واألطراف، وقام  بين 
7 أيار/مايو 2000 ألقى خطابًا دعا إلى »دكتاتورية القانون«)66( بهدف استعادة الحكومة 
المركزية لقوتها)67(. وبأن ُيكفل لكل مواطن الحقوق نفسها، سواء في موسكو أو أقصى 
االتحاد  أراضــي  من  رقعة  كل  في  موّحد  بأسلوب  الفدرالية  التشريعات  وفــرض  البالد، 

الفدرالي)68(.

في  المركزية  للسيطرة  فاعلة  آلــيــة  إنــشــاء  تضمنت  معايير  عــدة  بتصميم  بوتين  قــام 
هيكلة  بــإعــادة  فيه  قــام  رئــاســيــًا  مــرســومــًا   2000 أيــار/مــايــو   13 فــي  وأصـــدر  المقاطعات، 
فدرالية  إداريــة  مقاطعات  سبع  إلى  روسيا  قّسم  إذ  لأقاليم،  الرئاسي  التمثيل  مؤسسات 
تتماثل مع حدود األقاليم العسكرية. وعّين ممثاًل رئاسيًا ذا مكانة رفيعة وقوة هائلة على 
هي:  أساسية  مهام  بثالث  الرئيس  ممثلي  المرسوم  هــذا  ويَكِلف  مقاطعة)69(.  كل  رأس 
الفدرالي والدستور، وتنسيق جهود الموظفين في  ضمان مطابقة قوانين األقاليم للقانون 
مدى  عن  التقارير  وإرســال  وتحليل  الفدرالي،  المستوى  على  المهمات  إلنجاز  األقاليم 

فاعلية أجهزة تنفيذ القانون المحلية)70(.

وحول مهامهم، صرح بوتين بأنه »ال حاجة إلى القول إن مهمة الممثلين المفوضين 
الــتــدخــل في  مــن دون  لــكــن  أقــالــيــمــهــم،  مــشــكــالت  فــي حــل  بــالــمــســاعــدة وبــفــاعــلــيــة  تتمثل 

 Cameron Ross, «Putin’s Federal Reforms and the Consolidation of Federalism in Russia: One )64(
Step Forward, Two Steps Back,» Communist and Post-Communist Studies, vol. 36 (2003), p. 32, <http://
www.academia.edu/938831/The_siloviki_in_Russian_politics_political_strategy_or_a_product_of_the_
system>, Retrieved 10/6/2013.
 David Cashaback, «Risky Strategies?: Putin’s Federal Reform and the Accommodation of )65(
 Difference in Russia,» Journal of Ethnopolitics and Minority Issues in Europe (European Centre For
Minority Issues - Germany), no. 3 (2003), p. 6.
وأاّل يكون هناك  نافذًا،  يكون  أن  القانون يجب  أن  بمعنى  القانون«  بوتين مصطلح »دكتاتورية  )66( استخدم 

من هو أعلى من القانون، انطالقًا من أن بناء دولة المؤسسات يجب أن يقوم على احترام وسيادة القانون.
Stone, «Over-Managed Democracy: Evaluating Vladimir Putin’s Presidency».   )67(
 Ross, «Putin’s Federal Reforms and the Consolidation of Federalism in Russia: One Step )68(
Forward, Two Steps Back,» p. 32.
Stone, Ibid.   )69(
Симон Кордонский, россия поместная федерация (Москво: Европа, 2010), C. 88-129.   )70(
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صالحيات رؤساء األقاليم المنتخبين«)71(. وفي خطاب بوتين عام 2002 إلى المجلس 
بدأ  كما  الــجــمــهــوريــات)72(.  ــاء  ورؤسـ المحافظين  مــع  التحقيق  سلطة  منحهم  الــفــدرالــي، 
بالتدريج بإلغاء المعاهدات الثنائية - عددها 42 معاهدة)73( - ولكنه في الوقت ذاته أشار 
إلى أن هذه المعاهدات شرعية، وكانت ضرورية للظروف الطارئة في التسعينيات، إال أن 
الفدرالي،  لالتحاد  المكّونة  الكيانات  بين  العالقات  في  المساواة  عدم  إلى  أدى  تفعيلها 
كما انتقد طريقة التوصل إلى هذه المعاهدات، إذ تمت من دون علم الكيانات األخرى، 

ومن دون مناقشة مسبقة، ومن دون موافقة شعبية)74(.

ــدرالـــي، وفــــي الــمــخــطــط الــمــبــدئــي  ــفـ كــمــا امـــتـــدت إصـــالحـــاتـــه لــتــشــمــل الــمــجــلــس الـ
المنتخبين  الــرؤســاء  مــن  يتم  للبرلمان  العلوية  الغرفة  تشكيل  كــان  للدستور  والتفصيلي 
النقاد أن عضوية الهيئة التشريعية التي  للهيئة التشريعية والتنفيذية في األقاليم، بينما رأى 

ال تعمل وقتًا كاماًل ال يمكنها استغالل السلطات المخّولة لها من قبل الدستور)75(.

وتم تغيير هذه الترتيبات لكبح قوة القادة اإلقليميين، ففي 5 آب/أغسطس 2000 
ورؤساء  الجمهوريات  ورؤســاء  المحافظين  بموجبه  أبعد  فدرالي  قانون  على  بوتين  وّقع 
الهيئات التشريعية من المجلس الفدرالي، واستبدل بهم ممثلين يعّينون من قبل السلطات 
في  رئاسي  بمرسوم  الدولة  مجلس  أنشأ  ثم  الفدرالية.  الكيانات  في  والتنفيذية  التشريعية 
دســتــوريــًا،  تعدياًل  إنــشــاؤه  يتطلب  لــم  اســتــشــاري.  جــهــاز  وهــو   ،2000 أيلول/سبتمبر   1
لهم  يسمح  الــذي  األمــر  الفدرالية،  للكيانات  التنفيذية  السلطات  رؤســاء  من  يتكون  وهو 
باالتصال المباشر مع القيادة الوطنية، ويلتقي فيها قادة األقاليم أربع مرات سنويًا برئاسة 
يرأسها  لجنة خــاصــة  قبل  مــن  تــعــّد  الــتــي  األســاســيــة  الــمــوضــوعــات  لمناقشة  الــدولــة  رئــيــس 
شهريًا،  الرئيس  مع  وتجتمع  استشاري  جهاز  بدورها  هي  التي  التنفيذية  اللجنة  أعضاء 
الرئيس،  مع  التشاور  إلى  مباشرًا  طريقًا  اإلقليميين  القادة  منح  هو  المجلس  من  والهدف 

ومدخاًل إلى صنع السياسة)76(.

 Ross, «Putin’s Federal Reforms and the Consolidation of Federalism in Russia: One Step )71(
Forward, Two Steps Back,» p. 63.

)72( المصدر نفسه، ص 35.
Саква, Путин выбор России, C. 299.   )73(
 Cashaback, «Risky Strategies?: Putin’s Federal Reform and the Accommodation of Difference )74(
in Russia,» p. 6.
 Paul Chaisty, Legislative Politics and Economic Power in Russia, Annotated Edition (London: )75(
Palgrave Macmillan, St. Antony’s Series, 2006), pp. 103-104.

)76( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 164.
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إليها  النظر  تم  والتي  بها،  قــام  التي  الفدرالية  اإلصــالحــات  بسبب  بوتين  انتقاد  تم 
كزيادة مفرطة في تركيز السلطة وتقويض الديمقراطية الفدرالية، في حين اعتبرها آخرون 
مهّددة  كانت  التي  الروسية  الفدرالية  داخــل  التماسك  تحقيق  إلى  أدت  ناجحة  سياسات 
إليه من أجل تحقيق  الحاجة  أشّد  الذي كانت روسيا في  يلتسين، وهو األمر  خالل عهد 
اإلصالحات  هــذه  أوضحت  كما  البناء،  إعــادة  عملية  نجاح  ضمان  ثم  ومــن  االســتــقــرار، 
إما عن طريق  المتتالي للقانون على كافة مستويات المجتمع،  بإنهاء الخرق  التزام بوتين 

فرض القانون أو مراجعته)77(.

4 - العالقات بين السلطات

القيادة  فشل  إلى  منها  في جزء  التسعينيات  في  بروسيا  التي حاقت  األزمــات  ترجع 
يصعب  دولــة  روسيا  باتت  ثــم،  ومــن  المؤسسي.  والتماسك  التعاون  دعــم  في  السياسية 
النخب  مــصــالــح  ــاج  إدمــ عــلــى  الــقــادريــن  والـــقـــادة  الــمــؤســســات واألفـــكـــار  لــغــيــاب  حكمها 

المتعددة)78(.

أ - السلطة التشريعية

فيه الحزب  انتخب في عهد سلفه، وتمتع  له  بدأ بوتين حكمه بوجود برلمان مؤيد 
استغالل  من  وتمّكن  المعارضة)79(.  تهدئة  استطاعته  في  جعلت  بقوة  للكرملين  المؤيد 
مــن تشكيل  الــدومــا  فــي  لــه  الــمــؤيــد  الــحــزب  بها  الــتــي حظي  لــه واألغــلــبــيــة  الشعبي  الــدعــم 
التشريعية  السلطة  بين  العالقة  إيجابي في  أثر  السياسات اإلصالحية، وكان لذلك  وتنفيذ 
التنفيذية في اإلدارة الجديدة)80(. كما استطاع أن يجعل من نفسه رمزًا للحلول  والسلطة 
مع  الوثيقة  العالقات  التخلي عن  دون  من  الشيوعيين  مع  مشتركة  لغة  يجد  وأن  الوسط، 
الليبراليين)81(. ففي عهده تمت تقوية دور السلطة التنفيذية على حساب التشريعية، حيث 

 Eugene Huskey, «Overcoming the Yeltsin Legacy: Vladimir Pultin and Political Reform,» in: )77(
Brown, ed., Contemporary Russian Politics: A Reader, p. 92.
Stone, «Over-Managed Democracy: Evaluating Vladimir Putin’s Presidency».   )78(

)79( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 150.
 Vicki L. Hesli and William M. Reisinger, eds., The 1999-2000 Election in Russia: Their )80(
impact and Legacy (London: Cambridge University Press, 2003), pp. 25-31.
الحرب  انتهاء  بعد  أوروبـــا  شــرق  فــي:  روســيــا،«  فــي  الديمقراطي  التحول  »إشكاليات  الشيخ،  )81( نــورهــان 
التنمية؛ 30  قضايا  ]وآخــرون[،  السيد  كامل  تحرير مصطفى  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  تحوالتها  الباردة: 

)القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول النامية، 2004(، ص 201.
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نجح في السيطرة على الدوما، وذلك من خالل االنتصارات المتتالية التي حققها حزب 
البرلمان  جعل  الذي  األمر  التشريعية،  االنتخابات  في  للكرملين  المؤيد  الموّحد  روسيا 

أكثر خضوعًا لمبادرات السلطة التنفيذية)82(.

المتسقة  وغير  المرتبكة  السياسية  لإلجراءات  نتيجة  بمنزلة  بوتين  سياسات  كانت 
المجتمع،  القوى في  الدائم مع مراكز  التفاوض  إلى  دفعته  والتي  يلتسين،  بها  التي حكم 
السياسة. كما  القانون واإلدارة على حساب  ُيعلي من  إنشاء نظام  بينما صّمم بوتين على 
أوالهما  يلتسين:  البرلمانية عبر استراتيجيتين تفاداهما  المعارضة  التغّلب على  سعى إلى 
التحاقه  عــدم  من  بالرغم  بوتين  كحزب  نفسه  وقــدم  بالرئيس،  نفسه  الــوحــدة  حــزب  ربــط 
ما  في  الداخلي  التنظيم  من  عــال  مستوى  ذا  كــان  الحزب  أن  وثانيتهما  رسميًا،  بالحزب 

يتعلق بالتصويت البرلماني)83(.

وقد كان نجاح روسيا الموّحدة في تأمين عدد كبير من المقاعد البرلمانية يمثل أحد 
أوجه نجاح بوتين في السيطرة على الدوما، ويكمن الجانب اآلخر في ضعف المعارضة؛ 
قوى  استنزفت  بينما  الــدومــا،  في  تمثيل  على  الحصول  في  فشلت  الليبرالية  فــاألحــزاب 
الحزب الشيوعي في السيطرة على المنشقين، وبالرغم من احتواء األزمة، إال أنه لم يُعد 

ذلك الحزب الشيوعي الذي هدد يلتسين في السابق، وكان يسيطر على الدوما)84(.

وحل  ديمقراطيًا،  المنتخبين  الحكام  بفصل  له  تسمح  التي  بوتين  سلطات  أن  كما 
من  تحّد  كما  الديمقراطية،  ترسيخ  طريق  في  عائقًا  تشّكل  اإلقليمية  التشريعية  المجالس 
مختلف  في  النظر  إعــادة  أن  كما  للحكومة)85(.  التمثيلية  اإلدارة  في  المواطنين  مشاركة 
التشريعية  السلطتين  بين  الــتــوازن  في  النظر  إعــادة  إلــى  الحاالت  بعض  في  أدى  القوانين 
المحلية  للقوانين  القضائية  المرجعة  لدعم  اإليجابية  النتائج  إلــى  باإلضافة  والتنفيذية، 
إلى  األقاليم  داخل  المدني  المجتمع  دفع قوى  والتي أسهمت في  والدساتير،  والفدرالية 
المطالبة بتنفيذ القانون الفدرالي في مواجهة سلطة األقاليم والقوانين اإلقليمية العنصرية 
المجلس  تشكيل  إعــادة  أن  البعض  رأى  كما  الــفــدرالــي.  القانون  تتحّدى  التي  والقمعية 
اآلثار  إلى  النظر  ينبغي  السلطات، لذلك  بين  الفصل  مبدأ  لتحقيق  الفدرالي كان ضروريًا 

«Policy IV Country Report 2010: Russia».   )82(
Huskey, «Overcoming the Yeltsin Legacy: Vladimir Pultin and Political Reform,» pp. 92-93.   )83(

)84( شيفتسوفا، روسيا بوتين، ص 458 - 460.
 Gordon Hahn, «Long Arm of Putin’s Reform Reaching Russia’s Regions,» The Russian )85(
Journal (Moscow) (14-20 June 2002), p. 12.
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اإليجابية لهذه اإلصالحات، وما تساهم به في جعل السياسات منسجمة، ومن ثم البعد 
عن التطبيقات المناقضة)86(.

ب - السلطة القضائية

االختصاصات  ذات  المحاكم  بقيام  تمثلت  اإلصالحات  من  عدد  بتبنّي  بوتين  قام 
ومدى  اإلقليمية  والقوانين  الدساتير  قانونية  عــدم  أو  دستورية  مــدى  في  بالحكم  العامة 
بإنشاء  حقها  في  الفدرالية  الحكومة  الدستورية  المحكمة  ودعمت  الدستور،  مع  تطابقها 
عام  مطلع  فــي  العليا  المحكمة  رئــيــس  وأعــلــن  الجنائية،  اإلجــــراءات  وتحديد  المحاكم 
ثم  الفدرالية، من  الموازنة  المحاكم بجميع مستوياتها ستمّول فقط من  2000 أن جميع 
أنكر حق األقاليم بتأسيس محاكم خاصة أو قوانين لتنظيم عملها. والهدف األساسي كان 
الحّد من تبعية المحاكم المالية للحكومات اإلقليمية، األمر الذي أثر في استقالليتها)87(.

القضاة  وظائف  في  التدخل  من  اإلقليميين  الحكام  اإلصــالحــات  هــذه  منعت  وقــد 
بوتين  تبنى  كما  االستقاللية.  من  بالمزيد  األقاليم  في  القضاة  دعم  الذي  األمر  وتعيينهم، 
واالقتصادية  والمدنية  اإلنسانية  الحقوق  ضمانات  لــزيــادة  صمم   2001 عــام  في  قانونًا 
ومّدعي  القضاة  يحابي  الذي  السوفياتي  النموذج  نظام  من  االنتقال  إلى  ويهدف  لأفراد، 
الــعــمــوم والــمــبــنــي عــلــى أيــديــولــوجــيــة االســتــجــواب نــحــو نــظــام يــــوازن بــيــن حــقــوق المتهم 
قانون  ُقــدم   ،2002 عام  وفي  القضائية.  للسلطة  الدعم  زيــادة  أيضًا  وتضمن  والمحاكم، 
القضاة، ومثل عالمة فاصلة في اإلصالح  إلى  العموم  السلطة من مّدعي  إلى نقل  يهدف 
القضائية وتحويلها  البيئة  بهدف تحسين  قانونًا  تمرير 11  تم  القانوني. وفي عام 2003، 

إلى بيئة أكثر إيجابية، فضاًل عن تحسين أوضاع ومركز القضاة)88(.

القضاة  مرتبات  لرفع  المحاكم  تمويل  لزيادة  ضخمة  موازنة  على  الموافقة  وتمت 
يقدر  القضاة  عــدد  كــان  الرئاسة  بوتين  تسّلم  فعندما  لهم،  المقدمة  الخدمات  وتحديث 
ألفًا،   20 حوالى  إلى  ليصل  عددهم  زيــادة  على  عمل  للسلطة  توليه  ومع  ألفًا،   17 بنحو 
توفير  هــو  المرتبات  رفــع  مــن  الــهــدف  وكــان  أضــعــاف.  أربــعــة  حــوالــى  مرتباتهم  وارتفعت 
كامل  بشكل  العدالة  بتحقيق  لهم  تسمح  أن  شأنها  من  التي  للقضاة  المادية  الضمانات 

)86( المصدر نفسه، ص 12.
Саква, Путин выбор России, C. 194-195.   )87(

)88( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 152.
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ومستقل)89(. وأدت هذه اإلصالحات - في مجملها - إلى زيادة مطردة في عدد القضايا 
التي تم الفصل فيها من قبل القضاة، سواء على المستوى الفدرالي أو اإلقليمي)90(.

كــمــا اســتــهــدفــت إصــالحــات بــوتــيــن »هــيــئــة الـــجـــدارة الــقــضــائــيــة«، وهـــي جــهــاز يــوافــق 
مدى  مناصبهم  القضاة  تولي  إللغاء  القوة  ويمتلك  الترقيات،  ومراقبة  القضاة  تعيين  على 
هذه  كانت   1993 عام  ومنذ  لمقاضاتهم.  العام  المّدعي  طلبات  على  والموافقة  الحياة، 
من  فــردًا  لتضم  عضويتها  توسيع  تم   2001 عام  في  لكن  القضاة،  من  فقط  تتكّون  الهيئة 
تعيين  للرئيس  ُخــصــص  ذلـــك،  إلــى  بــاإلضــافــة  قاضيين.  كــل  مقابل  قانونيًا  مــدربــًا  الــعــامــة 
الرئيس  بواسطة  اختيارهم  يتم  العامة  واألفراد من  القضاة  للهيئة، وكل من  مباشرة  واحد 

وبموافقة المجلس الفدرالي)91(.

القضاة،  نفوذ  من  للحّد  الهيئة  بنية  على  التغيير  من  المزيد  طــرأ   ،2004 عــام  وفــي 
فمقابل عشرة قضاة هناك عشرة من العامة، باإلضافة إلى ممثل الرئيس. وللمرة األولى، 
أي  موافقة  دون  من  الحاليين  القضاة  فصل  الهيئة  بإمكان  وأصبح  أقلية،  القضاة  شّكل 

قاض)92(.

تدعم  التي  الجديدة  القوانين  من  عــددًا  األولــى  واليته  خالل  بوتين  قدم  وإجــمــااًل، 
القضاة، وفي واليته الثانية انتقل االهتمام إلى تطوير المحاكم. وقد ارتفع عدد األشخاص 
الذين يلجأون إلى المحاكم إلى ستة أضعاف خالل عهد بوتين، وقد ربح الطرف اآلخر 

70 بالمئة من القضايا ضد الوكاالت الحكومية)93(.

الــروســي،  القضاء  قـــرارات  بتسييس  مــتــزايــدة  اتــهــامــات  هناك  اآلخـــر،  الجانب  على 
التجسس  وقضية  يــوكــوس،  شــركــة  قضية  فــي  المحكمة  بــقــرارات  ذلــك  على  وُيستشهد 
العليا  المحكمة  مــن  رفــضــه  تــم  الــقــرار  أن  إال  المحكمة،  بــرأتــه  الـــذي  دانــيــلــوف  لـفالنتين 

وأعيدت محاكمته)94(.

)89( المصدر نفسه، ص 196 - 198.
)90( المصدر نفسه، ص 153.
)91( المصدر نفسه، ص 153.

Stone, «Over-Managed Democracy: Evaluating Vladimir Putin’s Presidency».   )92(
 Nicolai N. Petro, «The Great Transformation: How the Putin Plan Altered Russian Society,» )93(
Instituto Per Gli Studi Di Polotoca Internazioale, no. 132 (May 1999), <http://www.ispionline.it/it/
documents/PB_132_2009.pdf>, Retrieved: 15/10/2009.
 Maria Lipman, «How Russia Is Not Ukraine: The Closing of Russian Civil Society,» )94(
Carnegie Endowment for International Peace (January 2005), <http://www.carnegieendowment.org/files/
PO8lipmanfinal.pdf>, Retrieved: 15/10/2009.
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5 - األحزاب
قــاطــع انــهــيــار االتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي نــمــو األحـــــزاب الــنــاشــئــة الــتــي كــانــت قـــد بـــدأت 
برنامج  لمنح  مستعدة  تكن  ولــم  فــقــط،  مــعــارضــة  كــقــوة  األحـــزاب  عملت  إذ  بالتكوين، 
خاص  بشكل  الديمقراطي  المعسكر  وافتقر  عــارضــوه.  الــذي  النظام  انهار  حالما  بديل 
للنظام  معارضتهم  إلــى  كبيرة  بصورة   - مضى  ما  في   - يرجع  كــان  الــذي  التماسك  إلــى 

السوفياتي)95(.

في  سن  حيث  السياسية،  األحـــزاب  قانون  بإصالح  قــام  السلطة،  بوتين  تولي  ومــع 
األحــزاب  وتسجيل  لتكوين  صرامة  أكثر  متطلبات  يضع  قانونًا   2001 تموز/يوليو   11
 10 أدنــى  بحد  تضم  أن  السياسية  األحــزاب  على  يكون  القانون  هذا  ظل  ففي  السياسية، 
ما  فــي  عضو،   100 عــن  اإلقليمية  الــفــروع  فــي  األعــضــاء  عــدد  يقل  أاّل  على  عضو،  آالف 
وزارة  قبل  مــن  تسجيلها  يتسنى  حتى  وذلــك  روســيــا،  فــي  المقاطعات  نصف  عــن  يقل  ال 
بحيث  الحقًا  الحّد  هذا  رفع  تم   - السياسية  المناصب  على  التنافس  من  لتتمّكن  العدل 
نصف  عن  يقل  ال  ما  في  عضو،   500 أدنــى  بحد  ألفًا   50 للعضوية  األدنــى  الحّد  أصبح 
الــدولــة.  مــن  مــالــي  بــدعــم  األحــــزاب  تــزويــد  يتم  للقانون  وفــقــًا  أنــه  الــمــقــاطــعــات)96( - كما 
المشروع  غير  التأثير  عــن  األحــــزاب  إبــعــاد  إلــى  الــدولــة  قبل  مــن  الــمــادي  الــدعــم  ويــهــدف 
عامين،  مــرور  وبعد  الشعب.  مصالح  حساب  على  األثــريــاء  قبل  من  الخاصة  للمصالح 
من  أحزاب  ثالثة  من  أكثر  ويمنع  االنتخابية،  الكتل  تعريف  يعيد  قانون  بتوقيع  بوتين  قام 
تكوين كتلة لخوض االنتخابات، وهو ما أضّر األحزاب الصغيرة بشكل أكبر، حيث إنها 

تعتمد بصورة كبيرة على التكتالت للفوز بأصوات في الدوما)97(.

وفي األول من كانون األول/ديسمبر 2001 قامت عدة حركات سياسية باالتحاد 
التي قادها  الموحدة«، وهذه الحركات هي »الوحدة«  في كيان واحد، هو »حزب روسيا 
عــمــدة مدينة  بــقــيــادة  »الــوطــنــيــة«  والــطــوارئ سيرغي شــويــغــو، وحــركــة  اإلنــقــاذ  رئــيــس هيئة 
السابق  تتارستان  رئيس  بقيادة  روسيا«  »عموم  وحركة  لوجكوف،  يــوري  آنــذاك  موسكو 

 Jonathan W. Riggs and Peter J. Schraeder, «Russia’s Political Party System as an Impediment )95(
to Democratization,» Demokratizatsiya, vol. 12, no. 2 (Spring 2004), <http://findarticles.com/p/articles/
mi_qa3996/is_200404/ai_n9400010/>, Retrieved: 31/5/2013.
 Kenneth Wilson, «Party-System Institutionalization and Democracy: The Case of Russia,» )96(
 Centre for the Study of Economic and Social Change in Europe, UCL School of Slavonic and East
European Studies (London), Economics Working Paper; no. 91 (September 2008), <http://www.ssees.ucl.
ac.uk/publications/working_papers/wp91.pdf>, Retrieved: 12/6/2013.
Stone, «Over-Managed Democracy: Evaluating Vladimir Putin’s Presidency».   )97(

 EBSCOhost - printed on 6/14/2020 4:24 AM via EMIRATES CENTER FOR STRATEGIC STUDIES AND RESEARCH. All use subject to 
https://www.ebsco.com/terms-of-use 

http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3996/is_200404/ai_n9400010
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3996/is_200404/ai_n9400010
http://www.ssees.ucl.ac.uk/publications/working_papers/wp91.pdf
http://www.ssees.ucl.ac.uk/publications/working_papers/wp91.pdf


304

عام  البرلمانية  لالنتخابات  الموحدة  روسيا  حزب  خوض  ومنذ  شايمييف)98(.  مينتيمير 
الروسية  السياسية  الحياة  على  المسيطر  هــو  الــحــزب  هــذا  يعتبر   - اآلن  حتى   -  2003
باعتباره حزب األغلبية. وترجع شعبية الحزب بدرجة كبيرة إلى بوتين نفسه، حيث يلقبه 

البعض بحزب بوتين.

االنتخابي  القانون  تعديل  تم   ،2005 عام  في  وبالتحديد  الثانية،  بوتين  والية  وفي 
قانون  توقيع  تم  النسبي. وفي تموز/يوليو 2006  التمثيل  المقاعد عن طريق  لتشغل كل 
يمنع نواب الدوما من تغيير انتمائهم الحزبي خالل فترة واليتهم، وأي نائب يترك زمرته 
من  األحـــزاب  أحــد  إلــى  ينتمي  مــرشــح  أي  ومــنــع  الــدومــا،  فــي  مقعده  يخسر  فــإنــه  طواعية 
أدخلت  التي  التعديالت  تلك  منعت  كما  آخـــر)99(.  لحزب  كمرشح  االنتخابات  خــوض 
الحكومية،  غير  المنظمات  قبل  من  التصويت  مراقبة  يتم  أن  االنتخابية  التشريعات  على 

وسمحت فقط لممثلي المرشحين ووسائل اإلعالم بمراقبة التصويت)100(.

الحق  لالنتخابات  المركزية  اللجنة  اكتسبت   2006 األول/ديسمبر  كانون   6 وفي 
أو مزّورة  أدلوا بمعلومات غير كاملة  الذين  المرشحين  تلغي من سجالت األحزاب  بأن 
عن أنفسهم، إضافة إلى منع كل المرشحين واألحزاب من انتقاد خصومهم في إعالنات 
األنشطة  مــن  كــاًل  تتضمن  متطرفة«،  »أنشطة  سجل  لديهم  الــذيــن  األفـــراد  ومنع  متلفزة، 

الجنائية واإلدارية، من الترشح إلى أي منصب انتخابي)101(.

الموحدة  ورئيس حزب روسيا  الــوزراء  رئيس   - بوتين  بادر  عام 2011  ربيع  وفي 
القاعدة  توسيع  بغية  وذلــك  روسيا«؛  لعموم  الموّحدة  الشعبية  »الجبهة  بتشكيل   - آنــذاك 
االجتماعية،  للمنظمات  ائتالفًا  الجبهة  تلك  وتعتبر  الموّحدة.  روسيا  لحزب  الجماهيرية 
يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام ممثلي تلك المنظمات لتطبيق أفكارهم وترشيح أعضائهم 
روسيا  حــزب  آليات  إلــى  استنادًا  الــدومــا  في  لالنتخاب  األفــكــار  تلك  أصحاب  بصفتهم 
الموحدة. وقد ضمت الجبهة الشعبية الموحدة لعموم روسيا حتى حزيران/يونيو 2013 

ما يزيد على 2500 منظمة)102(.

«Единая Россия,» <http://er.ru/>. )98( لمزيد من المعلومات، انظر: 
Stone, Ibid.   )99(
 Jim Nichol, «Russia’s March 2008 Presidential Election: Outcomes and Implications,» )100(
Report for Congress (13 March 2008), <http://www.fpc.state.gov/documents/organization/103693.pdf>.

)101( المصدر نفسه.
«Общероссийский Народный Фронт,» <http://onf.ru/>. )102( لمزيد من المعلومات، انظر: 
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على  يوجد،  ال  االنتخابي،  القانون  على  بوتين  أدخلها  التي  اإلصــالحــات  وبتقييم 
النظام  لتعزيز  وإنما  المعارضة،  ضد  خطوة  تعتبر  أنها  على  دليل  أي  النظري،  المستوى 
كما  األصـــوات.  إهـــدار  مــن  للحّد  الــدومــا  فــي  األحـــزاب  عــدد  تقليص  عــن طريق  الحزبي 
يساعد نمو األحزاب وتطورها خارج موسكو، وبالفعل كانت االنتخابات في عهد بوتين 
المسيطر  هو  الموّحدة  روسيا  حــزب  يــزال  فال  الممارسة،  مستوى  على  أمــا  تمثياًل.  أكثر 
على المشهد السياسي، وهو ما ينتقده البعض، إضافة إلى القول بأن االنتخابات في عهد 
بوتين تمّيزت بالتحيز اإلعالمي واستخدام الموارد اإلدارية لمصلحة حزب السلطة)103(.

رابعًا: المجال العسكري واألمني

1 - القدرة العسكرية

الــمــتــحــدة في  الـــواليـــات  مــع  خـــالل عــهــدي غــوربــاتــشــوف ويلتسين دخــلــت روســيــا 
والحصول  النية  حسن  إثبات  بهدف  األسلحة،  بتفكيك  الخاصة  المعاهدات  من  سلسلة 
الجيش  إمكانات  فــي  تــدهــور  إلــى  السياسات  تلك  أدت  وقــد  المالية.  المساعدات  على 
الروسي، إلى جانب تأثير اإلهمال الذي القاه المخزون الروسي من األسلحة خالل فترة 
العسكرية، وبضرورة  بالمؤسسة  اهتمامًا واضحًا  أولى  فقد  بوتين،  أما  والتخّبط.  االنهيار 
الحفاظ على مصالح روسيا ومكانتها كقوة  الروسية من أجل  العسكرية  القدرات  تطوير 
الالزمين  والدعم  التمويل  توفير  على  االقتصادية  األوضــاع  في  التحسن  وساعد  كبرى، 

إلدخال رؤيته إلى حيز التنفيذ.

فــمــع بـــدايـــة عــهــد بــوتــيــن، فـــي غــضــون شــهــر مـــن تــولــيــه الــرئــاســة الـــروســـيـــة، قـــام في 
لروسيا  العسكرية  بالعقيدة  الخاصة  الوثيقة  على  بالتوقيع   2000 نــيــســان/أبــريــل  شهر 
الخارجية  وزارات  في  المتخّصصين  من  مجموعة  فيها  اشتركت  والتي  االتــحــاديــة)104(، 
الدفاع  ومجلس  الحكومة  عن  وممثلين  العلوم،  وأكاديمية  الحربي  واإلنتاج  واالقتصاد 
الروسية  بالدولة  لحقت  التي  التطورات  مواكبة  الوثيقة  هــذه  من  الهدف  وكــان  الوطني. 

 Yevgeny Volk, «Who’s Who in Russia’s Parliamentary Elections,» The Heritage Foundation, )103(
no. 1706, 20/11/2007, <http://www.heritage.org/research/reports/2007/11/whos-who-in-russias-par 
liamentary-elections>.
)104( تعتبر هذه الوثيقة الخاصة بالعقيدة العسكرية الروسية هي الوثيقة الثانية منذ انهيار االتحاد السوفياتي، 
الثاني/نوفمبر 1993، كما تبعتها وثيقة ثالثة صدق عليها الرئيس السابق  فقد صدرت الوثيقة األولى في 2 تشرين 

دميتري ميدفديف في 5 شباط/فبراير 2010 لتكون بمنزلة العقيدة العسكرية لروسيا )2010 - 2020(.
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الروسية،  للقيادة  الجديد  التوجه  عن  فضاًل  التسعينيات،  حقبة  خالل  الدولية  وبالسياسة 
االنتقالية. ويمكن  المرحلة  تلك  البالد خالل  يستلزم عقيدة عسكرية تصون  كان  والذي 
الخارجية  والــتــهــديــدات  األخــطــار  تقييم  فــي  بــالــواقــعــيــة  اتــســمــت  الــوثــيــقــة  تــلــك  إن  الــقــول 
الــتــي تتخذ حيال  الــمــســلــحــة، واألســالــيــب  لــلــقــوات  الــمــهــام  والــداخــلــيــة، وتــحــديــد حــجــم 
أكــدت  وقــد  خــارجــهــا.  أو  الــبــالد  داخــل  القتالية  العمليات  بخصوص  العدائية  الــمــواقــف 
المسلحة،  والنزاعات  الحروب  ومنع  للعدوان،  التصّدي  من  المبدئي  الموقف  الوثيقة 

وصيانة األمن القومي)105(.

وعلى أثر ذلك، تم البدء مرة أخرى بإجراء المناورات والصناعات العسكرية التي 
التي صنعت في عهده، ووضعت  الدروع المضادة للصواريخ  بناء  كانت متوقفة، كما تم 
بنحو  قدرت  التي   2008 عام  ميزانية  منها  العسكري،  لإلنفاق  ضخمة  ميزانية  الحكومة 
58 مليار دوالر، األمر الذي جعل روسيا تحتل المركز الخامس عالميًا من حيث اإلنفاق 
العسكري)106(. وتم البدء بسياسة تحديث المعدات بقيمة تبلغ حوالى 200 مليار دوالر، 
برنامجًا  الــروســي  الجيش  أطــلــق  كما  و2015 )107(.   2006 عــامــي  بين  تمتد  عملية  فــي 
الطويلة  الشبح  صواريخ  وتطوير  الفضائية،  والتجارب  األبحاث  ودعم  معداته،  لتحديث 
المدى، كما أدى دورًا رياديًا في استعمال تقنية النانو لصنع قنابل مدمرة ال تلوث ما يبقى 

حيًا بعدها، كما تفعل األسلحة النووية)108(.

العسكرية،  المؤسسة  لتطوير  أساسي  كمحور  التدريب  أهمية  على  بوتين  رّكز  كما 
عام  البلطيق  بحر  وأسطول  بارنتس،  بحر  في  الشمال  أسطول  بمناورات  البداية  وكانت 
دوريــات  استئناف  وتــم  عــامــًا.   20 مــن  أكثر  منذ  نوعها  مــن  األولـــى  كانت  والــتــي   ،2005
عامًا،   15 دام  انقطاع  بعد   2007 عام  بالدببة  الملقبة  المدى  البعيدة  الروسية  القاذفات 
ــة أالســكــا  ــ والــتــي اقــتــربــت مــن ســواحــل كــل مــن بــريــطــانــيــا والــنــرويــج وقـــاعـــدة غـــوام ووالي
العسكرية  الــمــنــاورات  مــن  العديد  بــإجــراء   - جديد  مــن   - روســيــا  بــدأت  كما  األمريكية. 

«Военная доктрина Российской федерации 2000 г.,» <http://www.ng.ru/politics/ 2000-04- )105(
22/5_doktrina.html>.
 Anthony H. Cordesman and Martin Kleiber, «Overview of the Major Asian Powers,» )106(
International Institute for Strategic Studies (2006), <http://csis.org/files/media/csis/pubs/060626_asia_
 balance_powers.pdf>, Retrieved: 9/6/2013, and «World Wide Military Expenditures,» Global Security,
<http://www.globalsecurity.org/military/world/spending.htm>, Retrieved: 9/6/2013.
 Luke Harding, «Big Rise in Russian Military Spending Raises Fears of New Challenge to )107(
 West,» The Guardian, 9/2/2007, <http://www.guardian.co.uk/world/2007/feb/09/russia.usa>, Retrieved:
9/6/2013.

)108( إسكندر، الدب ينقلب نمرًا. روسيا: الوالدة الجديدة، ص 150 - 151.
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 ،2005 عــام  منذ  ــًا  دوريـ تجرى  التي  الصينية   - الروسية  الــمــنــاورات  أبــرزهــا  المشتركة، 
وكذلك  للتعاون،  شنغهاي  منظمة  إطــار  فــي  سنويًا  إجــراؤهــا  يتم  التي  الــســالم«  و»مهمة 
األمــن  منظمة  أعــضــاء  بين   2003 عــام  منذ  أيــضــًا  سنويًا  تــجــرى  الــتــي  »روبــيــغ«  مــنــاورات 

الجماعي)109(.

لعناصر  األساسية  االجتماعية  الضمانات  نظام  باستئناف  قــام  أنــه  بوتين  أكــد  وقــد 
أفراد  المالية. وتم رفع رواتب  التأخير في دفع مستحقاتهم  الجيش واالنتهاء من مشكلة 
للمتطلبات  حتى  كافية  موارد  تملك  ال  روسيا  كانت  أن  بعد  عام  كل  واألسطول  الجيش 
العاجلة. واتخذ بوتين عام 2007 قرارًا بإصالح نظام دفع الرواتب للعسكريين وزيادتها 
عدة  العملية  تلك  وشهدت  العسكرية.  التقاعد  رواتــب  رفع  عن  ناهيك  ملموس،  بشكل 
مسؤولية  يتحملون  الذين  أولئك  رواتــب  برفع  خاصة  تجربة  إجــراء  هي  أوالهــا  مراحل، 

خاصة عن تأمين القدرة الدفاعية للبالد)110(.

وبخصوص التسليح، قال بوتين إنه »على قناعة تامة بأن أي شراء »دقيق« للتقنيات 
األسلحة،  أنــواع  لمختلف  روسيا  إلنتاج  بدياًل  يكون  أن  يمكن  ال  العسكرية  والمعدات 
وأضــاف  ومــعــارف«.  تكنولوجيات  على  للحصول  كــأســاس  فقط  يستخدم  أن  يجب  بــل 
الغواصات  قاعدة  بإلغاء  العامة  األركــان  رئيس  باقتراح  األخذ  تّم  لو   ،2002 عام  في  أنه 
الظروف  بسبب  كــان  ذلــك  أن  فــي  شــك  وال   - كامتشاتكا  جــزيــرة  شبه  فــي  االستراتيجية 
السيئة - »لكنا فقدنا تواجد قواتنا البحرية النووية في المحيط الهادئ ... وأنا لم أتخذ هذا 
القرار ...«. وبسبب عدم توافر النقود من ميزانية الدولة اضطر بوتين إلى طلب المساعدة 
اللتان  كا«   - إن   - و»تي  نيفتيغاز«  »سورغوت  شركتا  بينها  ومن  الخاصة،  الشركات  من 
قدمتا كل ما يلزم للبدء بإعادة بناء القاعدة البحرية. وبعد ذلك توافرت الموارد المالية في 

ميزانية الدولة، وأصبحت لدى روسيا قاعدة بحرية حديثة في مدينة فيلوتشينسك.

بشكل  الروسية  العسكرية  المؤسسة  بناء  يعيد  أن  الفترة  تلك  خالل  بوتين  استطاع 
تعود  وجعلها  للسالح،  العالمي  السوق  في  روسيا  تنافسية  زاد  الذي  األمر  مسبوق،  غير 
الكبير  بوتين  اهتمام  إرجــاع  ويمكن  للسالح.  كمصدر  عالميًا  الثانية  المرتبة  لتحتل  بقوة 
بخاصة   - األجنبي  التغلغل  إلى  الدفاعية،  روسيا  قــدرات  وبتنمية  العسكرية،  بالمؤسسة 

<http://  ،2013/7/25 ظبي(،  )أبــو  الخليج  العسكري،«  مجدها  تستعيد  »روسيا  الشيخ،  )109( نــورهــان 
www.alkhaleej.ae/portal/a8755d9d-5105-43e7-9e1b-ee2fb876c100.aspx>.
Чадаев, Логинов, План Путина: Словарь Политических Терминов, pp. 130-132.   )110(
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الناتو،  حلف  مظلة  تحت  التسعينيات  حقبة  خــالل  السوفياتي  الفضاء  فــي   - األمريكي 
ــاب بعد  ــ وصــــوالً إلـــى الـــحـــدود الــروســيــة، والـــدعـــوات األمــريــكــيــة إلـــى حـــرب ضــد اإلرهـ
الواليات  بدأت  التي  الصاروخية  الدروع  أفعانستان، فضاًل عن  في  هجمات عام 2001 

المتحدة بنشرها في دول أوروبا الشرقية.

2 - مكافحة التطرف واإلرهاب

ــن الــخــطــورة  ــا مـ ــيـ ــنـــي فـــي روسـ ــع األمـ ــان الـــوضـ ــة، كــ ــاسـ ــرئـ عــنــدمــا تـــولـــى بــوتــيــن الـ
المافيا  منظمات  آالف  انتشرت  إذ  ذاتــهــا،  الــروســيــة  األراضـــي  وحــدة  يــهــدد  كــان  بحيث 
الشركات  وعــلــى  الــروســي،  االقــتــصــاد  على  تسيطر  كــانــت  الــتــي  المتطرفة  والــجــمــاعــات 
روسيا  وكانت  واسع.  نطاق  على  القتل  عمليات  وتمارس  البالد،  في  الكبرى  والبنوك 
بهزائم  الروسي  الجيش  ُمني  كما  القوقاز،  شمال  منطقة  في  األمني  الوضع  ترّدي  تعاني 
عندما  بوتين  أمــام  يكن  ولــم  الشيشان،  في  اإلرهابية  الجماعات  ضد  حربه  في  متتالية 
األوضاع  مواجهة  أجل  من  القانون  دكتاتورية  سوى   - تعبيره  حّد  على   - السلطة  تولى 

المتردية. األمنية 

وخالل الفترة )2000 - 2007( وّقعت روسيا االتحادية عددًا كبيرًا من الصكوك 
الدولية التي تنّص على مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تحظى باعتراف واسع النطاق 
كما  المعاهدات)111(.  تلك  في  طرفًا  وأصبحت  والتطرف،  اإلرهــاب  مكافحة  مجال  في 
عّززت روسيا أحكامها القانونية لمحاربة جميع أشكال التطرف، فالقانون الجنائي الذي 
الكراهية  أو  العنصرية  بدوافع  المرتكبة  األفعال  على  العقوبات  يزيد   1997 في  اعتمد 
منع  بهدف  بالتسامح«  »الوعي  برنامج  تنظيم   2001 عــام  في  روسيا  وبــدأت  لأجانب. 
تصاعد التطرف، ويستهدف البرنامج في المقام األول المراهقين والشباب الذين هم أول 

من تستقطبهم األيديولوجيات المعادية لأجانب)112(.

وفي آب/أغسطس 2002 ُأدخلت تعديالت جديدة على قانون مكافحة »األنشطة 
المتطرفة،  األنشطة  قائمة  إلــى  معينة  جماعة  ضــد  الكراهية  دافــع  أضيف  إذ  المتطرفة«، 
وال تشمل القائمة الكراهية ضد عرق معين فقط، بل ضد الدين أو أي إثنية أو مجموعات 
ما  إذا  الشغب  أعــمــال  عقوبة  الــقــانــون  ويــضــاعــف  اجتماعية،  أو  أيديولوجية  أو  سياسية 

)111( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 245.
Чадаев, Логинов, Ibid., pp. 73-75.   )112(
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ارتكبت بدافع كراهية ضد مجموعة معينة. وقد أثار ذلك مخاوف المدافعين عن حقوق 
اإلنسان إلمكانية استخدام القانون لقمع المعارضة)113(.

بوتين  اتخذ  الشمالية،  أوسيتيا  في  بسالن  مدرسة  على  اإلرهــابــي  الهجوم  وعقب 
المركزية  للحكومة  السماح  عبر  اإلرهــــاب،  مكافحة  جــهــود  لــدعــم  الــقــرارات  مــن  عـــددًا 
أيلول/ فأعلن في 13  األقاليم،  التطرف في  انتشار عدوى  لمنع  باتخاذ خطوات صارمة 
الحكام  بتعيين  وسيقوم  للحكام،  المباشرة  االنتخابات  من  سيتخلص  أنه   2004 سبتمبر 
السلطة  وبموافقة  األقاليم،  ومحافظي  اإلثنية  الجمهوريات  رؤساء  وتشمل  األقاليم،  في 
اإلرهــاب  أن  ضمان  على   - بوتين  نظر  وجهة  بحسب   - يساعد  الــذي  األمــر  التشريعية، 
داخــل  واإلقليمي  العرقي  االنــقــســام  تصعيد  مــن  تتمكن  لــن  األخـــرى  والمخاطر  الــدولــي 

الدولة، فالحكام اآلن يدينون بالوالء للكرملين وليس لدوائرهم)114(.

ويتجه عدد الجرائم ذات الطابع اإلرهابي إلى التناقص في روسيا، إذ انخفض عدد 
األعمال اإلرهابية إلى 203 في عام 2005 ثم إلى 112 عماًل إرهابيًا في عام 2006، ثم 

إلى 48 عماًل إرهابيًا في عام 2007 )115(.

خامسًا: وحدة روسيا وسالمة أراضيها
روسيا  داخــل  الكيانات  بعض  أن  إال  السوفياتي،  االتــحــاد  تفكك  مــن  الــرغــم  على 
وتركزت  االتحاد.  دول  من  سبقها  من  غرار  على  االستقالل  عن  تبحث  ظلت  االتحادية 
األمر  وهو  والشيشان،  تتارستان  وبخاصة  القوقاز)116(،  شمال  منطقة  في  الكيانات  تلك 
المنطقة  بتلك  أسباب تمسك روسيا  أهم  إلى وقفه. ومن  الروسية  الحكومة  الذي سعت 

ما يأتي:

بأكمله.  القوقاز  عن  تخّليها  القوقاز  شمال  جمهوريات  عن  روسيا  تخّلي  يعني   -
الصراع  في  األهمية  بالغة  مناطق  عن  ابتعادها  القوقاز  عن  الروسية  السيادة  ابتعاد  ويعني 

)113( عبد اللطيف، المصدر نفسه، ص 232.
Stone, «Over-Managed Democracy: Evaluating Vladimir Putin’s Presidency».   )114(
)115( األمــم المتحدة: الجمعية العامة )مجلس حقوق اإلنسان(، تقرير وطني مقّدم وفقًا للفقرة 15 )أ( من 

مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان1/5. الدورة الرابعة، جنيف 2 - 13 فبراير/شباط 2009.
داغستان، وروستوف  أنغوشيا، وجمهورية  أديغا، وجمهورية  كاّلً من: جمهورية  القوقاز  )116( يضّم شمال 
أوبالست، وستافروبول كراي، وجمهورية الشيشان، وجمهورية قرتشاي - شركيسيا، وجمهورية قبردين - بلقاريا، 

وكراسنودار كراي.
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الدولي، على رأسها منطقة الشرق األوسط، خاصة إيران وتركيا وآسيا الوسطى والوطن 
العربي.

- تخّوف روسيا من سيطرة التطرف الفكري في منطقة شمال القوقاز، األمر الذي 
قد يؤدي إلى إقامة إمارة القوقاز اإلسالمية بشكل رسمي، وهو ما يهّدد الحدود الجنوبية 

لروسيا.

المنطقة  العرقية في تلك  السياسة  تغّير  إلى  القوقاز  - سيؤدي استقالل دول شمال 
ما  وحماية  تأمين  مشكلة  وظهور  اإلسالمية،  غير  األخــرى  العرقيات  ونــزوح  هجرة  بعد 
القوقاز، فضاًل عن أن الحدود  المليون روسي يقطنون منطقة  يزيد على مليونين ونصف 

الروسية ستتقّلص بنحو 400 كم2.

نفطية  احتياطيات  من  يملكه  بما  جيو - استراتيجية  بأهمية  القوقاز  شمال  يتمتع   -
التي تمتد من روسيا عبر بحر  النفط والغاز  العديد من خطوط  وموقع جغرافي يمّر عبره 
قزوين وآسيا الوسطى والبحر األسود. وتخّلي روسيا عن هذه الميزة الجيو - استراتيجية 
البترول  نقل  خطوط  على  وسيطرتها  الــروســي،  لالقتصاد  مهم  مصدر  فــي  سلبًا  سيؤثر 

والغاز إلى أوروبا.

ــر تــأثــيــرًا بين  ــثـ ــرًا إلـــى كـــون الــشــيــشــان هـــي الــجــمــهــوريــة األكـــثـــر ســخــونــة واألكـ ونـــظـ
روسيا  عن  االستقالل  نحو  الـــدؤوب  بالسعي  يتعلق  ما  في  القوقاز،  شمال  جمهوريات 
الشيشانية؛  لأزمة  حل  إيجاد  بهدف  خاصة  أهمية  الروسية  القيادة  أولتها  فقد  االتحادية، 

حتى ال تطاول تأثيراتها الجمهوريات المجاورة، مثل داغستان وأنغوشيا.

الــشــيــشــانــيــة)117(، سياسيًا  ــة  مــحــاوالت حــل األزمـ الــمــتــواتــرة وفــشــل  فبعد األحــــداث 
وعسكريًا، خالل تسعينيات القرن العشرين، وخاصة بعد النزاعات الداخلية التي حدثت 

)117( ولد النزاع الشيشاني كصراع حول استقالل الشيشان مع بداية البريسترويكا وضعف رقابة الدولة على 
دولة مستقلة  نفسها  أعلنت  التي  الشيشانية  الدولة  إنشاء  فكرة  برزت  الثاني/نوفمبر 1990  تشرين  البالد. وفي 27 
برئاسة جوهر دودايف في صيف 1991. وفي أيلول/سبتمبر من العام نفسه قام الحرس الوطني لـدودايف باحتالل 
رقابة  تحت  الحيوية  والمواقع  اإلعــالم  وسائل  كل  وأصبحت  الشيشاني،  والتلفزيون  والراديو  الــوزراء  رئاسة  مبنى 
للبالد  قانونية  وثائق  أصــدرت  السلطة،  التنفيذية  اللجنة  استلمت  أن  وبعد  دودايـــف.  يقودها  التي  التنفيذية  اللجنة 
القيادة  محاوالت  جميع  وقوبلت  فيها،  الداخلي  الصراع  بــدأ  ثم  ومــن  الشيشاني؛  الشعب  فئات  بين  خالفًا  ــدت  ولَّ
الشيشان.  استقالل  من  وانتقاصًا  الديمقراطية  للعملية  نسفًا  اللجنة  اعتبرتها  حيث  بالرفض،  الوضع  لتهدئة  الروسية 
وفي 27 تشرين األول/أكتوبر 1991 تّم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الشيشان، أصدر بعدها دودايف في 
االتحادية،  روسيا  عن  أيتشكيريا   - الشيشان  جمهورية  استقالل  فيه  يعلن  مرسوم  أول  الثاني/نوفمبر  تشرين  =مطلع 
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الشيشان، وشامل  السابق لجمهورية  الرئيس  الشيشانية أصالن مسخادوف  القيادات  بين 
خان  وسليم  الشيشانيين،  المقاتلين  زعيمي  خــطــاب  الــرحــمــن  عبد  واألردنــــي  بساييف 
ياندربييف الرئيس السابق لجمهورية الشيشان، وما تبعها من تدخل مقاتلي الشيشان في 
المناطق المجاورة عام 1999، بدأت القوات الروسية - تحت لواء رئيس الوزراء آنذاك 
واعتبره  للشيشان  رئيسًا  بـمسخادوف  الــروســي  االعــتــراف  سحب  الــذي  بوتين  فالديمير 
إرهابيًا، قائاًل قولته الشهيرة المأخوذة من قاموس السجون الروسية: »سنسّوح اإلرهابيين 
بعمليات  سميت  الــتــي  الثانية  العسكرية  العملية   - الــمــراحــيــض«  فــي  ولــو  نجدهم  أينما 
في 30  الشيشانية  األراضي  في  الروسية  القوات  بتوغل  انتهت  والتي  اإلرهاب،  مكافحة 

أيلول/سبتمبر 1999 )118(.

نــخــبــة مــن  الــكــرمــلــيــن عـــلـــى كـــســـب  ــن  الـــرئـــاســـة، راهـــ إلــــى  بـــوتـــيـــن  ــول  ومــــع وصـــ
تعيين   2000 عــام  فــي  وتــم  جــانــبــه.  إلــى  الــقــدامــى  الشيشانيين  والــمــقــاتــلــيــن  الــقــيــادات 
إلــــى جـــانـــب االنــفــصــالــيــيــن  كــــان  الــــذي  الــشــيــشــانــيــة  ــار  ــديـ الـ مــفــتــي   - قــــاديــــروف  أحـــمـــد 
الــشــيــشــان على  الــمــقــاتــلــون  راهـــن  الــمــقــابــل  وفــي  الــشــيــشــانــيــة،  لــــإلدارة  رئــيــســًا   - ســابــقــًا 
وفــي  شــيــشــانــي.  غــيــر  أصــل  مــن  مقاتلة  فــصــائــل  كــســب  طــريــق  عــن  أمــمــيــة  الــحــرب  جــعــل 
كــيــانــات روســيــا  كــأحــد  الــشــيــشــانــيــة  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  انــتــخــابــات  2001 جـــرت  عـــام 
اغــتــيــالــه في  لــلــجــمــهــوريــة. وخــلــفــه عــقــب  قــاديــروف رئــيــســا  االتــحــاديــة، وأصــبــح أحــمــد 

فاضطر الرئيس الروسي بوريس يلتسين إلى أن يعلن حالة الطوارئ في الشيشان، وردًا على ذلك أعلن دودايف حالة 
األحكام العرفية. وفي 12 آذار/مارس 1992 أقر البرلمان الشيشاني دستور الجمهورية، وأعلن الشيشان جمهورية 
علمانية مستقلة. إال أن الجرائم بكافة أشكالها انتشرت في الشيشان عقب السيطرة على وزارة الدفاع الروسية هناك 
يوم 10 حزيران/يونيو، وهو ما أحدث أزمة سياسية داخلية انتهت بإصدار دودايف في 17 نيسان/أبريل 1993 أمرًا 
بحل البرلمان والحكومة والمحكمة الدستورية ومجلس المدينة، وأعلن اإلدارة الرئاسية المباشرة وحظر التجول. 
كانون  في  بــدأت  ثم  ومــن   .1994 صيف  في  المساعدة  منها  طلبت  والتي  لروسيا  المؤيدة  المعارضة  ولــدت  وهنا 
األول/ديسمبر من العام نفسه العملية العسكرية األولى في الشيشان )الحرب الشيشانية األولى(. وفي نيسان/أبريل 
رئيس  مهام  بتولي  ياندربييف  خان  سليم  تكليف  الشيشانيين  الميدانيين  القادة  مجلس  وقــرر  دودايــف،  قتل   1996

الجمهورية.
العمليات  وقــف  على  االتــفــاق  وتــم  الشيشان،  جمهورية  ممثلي  مــع  يلتسين  التقى   1996 أيــار/مــايــو   28 فــي 
العسكرية اعتبارا من 1 حزيران/يونيو، وإطالق سراح جميع األسرى والمعتقلين. وتّم في 31 آب/أغسطس توقيع 
اتفاق خساف يورت الذي تضمن تأجيل مسألة الوضع القانوني النهائي للشيشان إلى سنة 2001. وفي عام 1997 
إنشاء  شعار  واستبدل  المتطرفين،  تأثير  وازداد  أيتشكيريا،   - الشيشان  لجمهورية  رئيسًا  مسخادوف  أصالن  انتخب 
دولة وطنية شيشانية بشعار إنشاء دولة إسالمية في شمال القوقاز، وتم بناء معسكرات لتدريب المقاتلين من مختلف 

األنحاء بهدف نشر األفكار االنفصالية في جمهوريات شمال القوقاز الروسية.
<http://arabic.rt.com/ ،118( »تاريخ النزاع الشيشاني )القرن العشرون(،« الموقع اإللكتروني روسيا اليوم(
info/34155>.

=
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 2007 شــبــاط/فــبــرايــر   15 فــي  اســتــقــال  الـــذي  الــخــانــوف  عــلــي   2004 أيـــار/مـــايـــو   9
أحمد  نــجــل   - قــاديــروف  رمــضــان  الــــوزراء  رئــيــس  تكليف  وتــم  الــرئــيــس،  منصب  مــن 

الرئيس)119(. بمهام  للقيام   - قاديروف 

أحمد  اغتيال  عقب  للشيشان  زيــارتــه  بعد   - بوتين  الرئيس  قــرر   ،2004 عــام  وفــي 
المحلية  القوات  بزيادة عدد  تمثلت  اإلجــراءات اإلصالحية،  اتخاذ عدد من   - قاديروف 
بأكثر من 1200 جندي، وتشكيل لجنة اقتصادية عليا من وزراء وهيئات حكومية رسمية 
لمناقشة المطالب االقتصادية واالجتماعية الملّحة في الشيشان، وإعادة ما دمرته الحرب. 
وتأتي هذه اإلصالحات في أعقاب التصعيد السياسي الذي شنّته الحكومة الروسية ضد 
استراتيجيا  عــن  الــفــتــرة  تلك  خــالل  موسكو  وأعــلــنــت  الشيشانية،  المسلحة  الــجــمــاعــات 
جديدة لتوسيع الساحة السياسية الشيشانية، والسماح لأشخاص الذين تم تهميشهم في 
أعلنت  كما  للرئاسة.  الحقيقيين  المنافسين  خروج  وعدم  حقيقي،  دور  بممارسة  سبق  ما 
الروسي  البرلمان  أعلن  إذ  الشيشان،  في  جديدة  سياسة   2006 عام  منتصف  في  روسيا 
نكراء  جرائم  يرتكبوا  لم  الذين  الشيشان  المقاتلين  عن  العفو   2006 أيلول/سبتمبر  في 
وتسليمه  سالحهم  إلقاء  إلى  المقاتلين  من  عــددًا  دعا  الــذي  األمــر  الروسية،  القوات  ضد 
الوطني  للحوار  مؤتمر  على  اتفقت  قد  السياسية  القوى  جميع  أن  عن  فضاًل  للحكومة، 
السياسية  القوى  وزعــمــاء  قــادة  جميع  يضم   2006 األول/أكــتــوبــر  تشرين  في  الشيشاني 

الشيشانية في الداخل والخارج)120(.

وأخيرًا، جرى رسميًا في 16 نيسان/أبريل 2009 إلغاء نظام مكافحة اإلرهاب في 
جمهورية الشيشان)121(.

أمنيًا  الشيشان،  بناء  إعادة  الروسية في  القيادة  اتبعتها  التي  السياسات  إيجاز  ويمكن 
وسياسيًا واقتصاديًا، في ما يأتي)122(:

)119( المصدر نفسه.
الــروســيــة  للسياسة  مــؤيــد  قــســم  أولــهــمــا  رئيسيين،  قسمين  إلـــى  الــشــيــشــان  فــي  السياسية  الــقــوى  )120( تــنــقــســم 
كجمهورية  الشيشان  بقاء  يؤيد  من  كل  يشمل  األول  فالقسم  الروسية،  الفدرالية  يرفض  اآلخــر  والقسم  الفدرالية، 
السالح،  وتسليمهم  المقاتلين  استسالم  مع  االستقاللية  في  خاص  بوضع  وتمتعها  روسيا  جمهوريات  من  فدرالية 
أما القسم الثاني فهو استقاللي ويدعو إلى استقالل الشيشان عن الفدرالية الروسية ويحمل تيارين: أحدهما معتدل، 

واآلخر متشدد.
)121( المصدر نفسه.

«Глава и Правительство Чеченской Республики: Официаль- )122( لمزيد من المعلومات، انظر: 
ный портал,» <http://chechnya.gov.ru>.
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1 - األوضاع األمنية
اإلرهــاب  مكافحة  عمليات  لتنفيذ  جــديــدًا  منحى  الروسية  االستراتيجيا  أخــذت   -
الـــقـــوات الــروســيــة لحصار  بــيــن جــمــهــوريــات شــمــال الــقــوقــاز بــمــشــاركــة  بــشــكــل مــشــتــرك 
مع  المشتركة  الــحــدوديــة  الــمــنــاطــق  خــاصــة  مـــحـــدودة،  مــنــاطــق  فــي  المسلحين  المقاتلين 
المسلحين،  المقاتلين  إمــداد  خطوط  لقطع  الجبلية،  أرغــون  ومنطقة  وداغستان  أنغوشيا 

ومن ثم التعامل معهم.

- بعد إلغاء نظام عمليات مكافحة اإلرهاب، تم خفض تعداد القوات الروسية في 
الروسية  القوات  تبعت جميع  الشيشانية، بحيث  للحكومة  التابعة  الشيشان ودعم لشرطة 

والشيشانية المرابطة في الشيشان قيادة مقر عمليات القوات الموّحدة.

- تبنّت القوات الروسية والشيشانية أساليب جديدة حققت نجاحًا في القضاء على 
المنطقة، والتي تركزت في دفع  إبعادهم عن  أو  تنفيذ مهامهم  أو حرمانهم من  المقاتلين 
كمائن نهارية وليلية إلى محاور تقدم المقاتلين، ونشر مراكز تفتيش في الطرق الرئيسية، 
عند  دفعها  يتم  والــمــدن  والــبــلــدان  الــقــرى  فــي  الــشــرطــة  مــراكــز  فــي  باحتياطي  واالحــتــفــاظ 
المقاتلين،  ومتابعة  لرصد  االستخبارات  نشاط  زيادة  مع  المقاتلين،  مواجهة  إلى  الحاجة 

خاصة الكوادر والقيادات في شمال القوقاز.

إصــدار  مثل  السياسي،  المسار  على  التحرك  اإلرهــاب  مكافحة  عملية  تضمنت   -
هذا  حقق  وقد  الطبيعية،  الحياة  في  واالنخراط  أسلحتهم  لتسليم  المقاتلين  عن  عام  عفو 
قيام  إلــى  إضــافــة  أسلحتهم،  وتسليم  المقاتلين  مــن  المئات  عـــودة  فــي  نجاحًا  األســلــوب 

الحكومة الشيشانية بفتح حوار مع بعض الزعماء المعتدلين.

لمحاربة  الــســابــقــيــن  المسلحة  التنظيمات  بــزعــمــاء  الــشــيــشــانــي  الــرئــيــس  اســتــعــان   -
المقاتلين الشيشان وبخبرتهم في العمل في المناطق الجبلية، من بينهم محمد خامبييف 
وكذلك  برلمانيًا؛  عضوًا  وأصبح  االنفصالية،  الشيشان  حكومة  في  دفاع  وزير  كان  الذي 
الشيشان،  جمهورية  لرئيس  مستشارًا  أصبح  الــذي  السابق  الميداني  القائد  شاتوراليف 
وعودة ممثل زعيم المقاتلين عمر دوكو وبوخاري باراييف إلى الشيشان في 17 شباط/

فبراير 2009.

مع  والتنسيق  اإلشــراف  تتولى  للحكومة،  تابعة  جديدة  روسية  إدارة  تشكيل  تم   -
صالحيات  لتوسيع  مرسوم  صــدر  كما  اإلرهـــاب،  لمكافحة  القوقاز  شمال  جمهوريات 
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جمهورية الشيشان في مكافحة اإلرهاب في القوقاز، يتضمن توسيع مهام مقر العمليات 
في الشيشان لتنفيذ مهام إضافية الستخدام قوات ووسائل القوات الموّحدة المرابطة في 
الشيشان، أو لتنفيذ مهام مكافحة اإلرهاب في كل شمال القوقاز، وهذا يعني صالحيات 

أكبر للرئيس الشيشاني)123(.

2 - األوضاع السياسية الداخلية

بدأ الرئيس الشيشاني بإعادة هيكلة المجالس المحلية والنظام اإلداري في األقاليم 
بتدريبها  واالهــتــمــام  الشيشاني،  والجيش  األمــن  قــوات  هيكلة  بــإعــادة  قــام  كما  المحلية، 
وتسليحها، وأنشأ فرعًا من أكاديمية سوفردوف العسكرية لتخريج كوادر وقيادات مؤهلة 
اإلرهاب،  مكافحة  نظام  إلغاء  وبعد  تدريجيًا.  القدامى  المجاهدين  فكرة  الستبعاد  علميًا 
القوات  مجموعة  عمل  نظام  إعــادة  بعد  أكبر  أمنية  مسؤوليات  الشيشانية  القوات  توّلت 
وصفه  حيث  واألمنية،  العسكرية  مهامها  بعض  وخفض  الشيشان،  في  الموّحدة  الروسية 

البعض باستقالل واسع للشيشان ضمن روسيا االتحادية)124(.

3 - األوضاع االقتصادية

تــدمــيــر جــمــيــع مــرافــق  الــعــنــف،  الــشــيــشــانــيــة واســتــمــرار أعــمــال  الـــحـــروب  كـــان نتيجة 
الشعب  وعـــاش  االقــتــصــاديــة،  والــمــرافــق  اإلنــتــاج  ومــصــادر  األبــنــيــة،  ومعظم  الجمهورية، 
الشيشاني عندها على أطالل دولة. وعلى الرغم من استمرار العنف، وضعت الحكومتان 
الروسية والشيشانية خطة اقتصادية لتحسين االقتصاد بين عاَمي 2002 و2006، شملت 
العديد من البرامج الروسية الفدرالية الموجهة إلى جنوب روسيا. وتكرر األمر نفسه في 
الخطة الممتدة من عام 2007 إلى عام 2011، والتي تم تعديلها بخطة جديدة ممتدة من 
الدخل  ورفع  الفقراء،  ودعم  البطالة  نسبة  خفض  تستهدف   ،2011 عام  إلى   2008 عام 
الحقيقي للمواطنين، وزيادة اإلنتاج الكلي مرتين، والعمل على استقطاب مصادر تمويل 
غير حكومية، وجذب استثمارات خارجية إلى البالد، وإنشاء سوق اقتصادي حر، إضافة 

إلى إعادة اإلعمار.

 «Борьба с терроризмом и преступностью, Политика и انــظــر:  الــمــعــلــومــات،  مــن  )123( لـــمـــزيـــد 
общество, Глава и Правительство Чеченской Республики,» Официальный портал.
 «Приоритеты и концепция национальной политики, Глава и :124( لمزيد من المعلومات، انظر(
Правительство Чеченской Республики,» Официальный портал.
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وقد استطاعت الشيشان تحقيق تطور صناعي تمثل - على سبيل المثال - بافتتاح 
الذي وفر عشرة آالف فرصة عمل، ومصنع لأسمنت وفر  مصنع سيارات الدا 2107 
االستثمارات  ازدادت  التشريعات،  بعض  إقرار  وبعد  عمل.  فرصة  آالف  عشرة  كذلك 
والبنية  والـــزراعـــة  والبتروكيميائيات  الــنــفــط  مــجــال  فــي  خــاصــة  الــشــيــشــان،  فــي  األجــنــبــيــة 

التحتية.

في  الصناعي  لإلنتاج  الكلي  الحجم  مــن  بالمئة   95 فيشكل  النفطي،  القطاع  أمــا 
الشيشان  الروسية، وتحصل  الفدرالية  الحكومة  يتبع  وإنتاجها  النفط  - شركات  الشيشان 
النفط  لتكرير  كمركز  شهرتها  اســتــعــادة  على  الشيشان  وعملت   - منه  بالمئة   10 على 
باستكمال تشغيل ثالث مصاٍف للنفط - المدمرة نتيجة الحرب - هي األكبر في جنوب 

روسيا، بطاقة تكريرية تبلغ 30 مليون طن سنويًا.

الشوارع  رصف  إعــادة  تمت  فقد  العامة،  والخدمات  التحتية  بالبنية  يتعلق  ما  وفي 
والتعليمية  الــصــحــيــة  الــخــدمــات  تشغيل  وتـــم  الــمــرافــق،  كــفــاءة  رفـــع  تــم  كــمــا  والــمــيــاديــن، 
منظمة  من  خاصة  جائزة  على  غروزني  العاصمة  وحصلت  بكفاءة،  والتجارية  والثقافية 
األمم المتحدة في تشرين األول/أكتوبر 2009 لنجاحها في إعادة اإلعمار بعد تعّرضها 
شقة   1400 حوالى  ببناء  الحكومة  قامت  كما  الشيشانيتين.  الحربين  خالل  شامل  لدمار 
يزيد  ما  يغطي  ما  وهو  والالجئين،  للنازحين   2008 عام  حتى   - المتوسط  في   - سنويًا 
على 95 بالمئة من احتياج الالجئين والنازحين، كما عملت الحكومة على توفير إعانات 
العمل،  فرص  في  أولوية  وإعطائهم  والمعوقين،  القدماء  والمحاربين  الفقيرة  للعائالت 
الــجــمــهــوريــة، وفــتــح مــــدارس جــديــدة عــلــى أحــدث  أنــحــاء  تــم االهــتــمــام بالتعليم فــي  كــمــا 
قلب  »مسجد  الجامع  المسجد  وبناء  العالي،  للتعليم  خارجية  بعثات  إرسال  وتم  النظم. 
الروسية  اإلسالمية  والجامعة  أوروبـــا،  مساجد  وأكبر  أضخم  من  ُيعتبر  الــذي  الشيشان« 

)جامعة كونت - حجي اإلسالم(، ودار اإلفتاء عام 2007.

في  واالســتــقــرار  األمــن  مــن  حالة  وجــود  إبـــراز  على  الشيشاني  الرئيس  حــرص  كما 
الشيشان واالنفتاح على المجتمع العالمي، بإقامة االحتفاالت القومية والوطنية والدينية 
غروزني،  العاصمة  لزيارة  المتعددة  المجاالت  في  األجنبية  الوفود  ودعــوة  بــارز،  بشكل 
إضافة  العالمية،  األزيــاء  ودور  والترفيهية  التجارية  واألســواق  التذكاري  النصب  وافتتاح 
حاج   2000 نحو  بتسفير  عمله  وبــدء  دوليًا،  مطارًا  ليصبح  غروزني  بمطار  االرتقاء  إلى 
إلى العربية السعودية في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2009 معظمهم على نفقة الدولة.
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الثاني/نوفمبر  تشرين   17 في  قاديروف  رمضان  الشيشاني  الرئيس  أعلن  وأخيرًا، 
اكتملت  الشيشان  إعمار  إعــادة  عملية  وأن  سياحيًا،  مــزارًا  أصبحت  الشيشان  أن   2009
عمل  فــرص  لتوفير  إضافية  ومصانع  مؤسسات  بــنــاء  ســوى  يتبق  ولــم  بالمئة،   99 بنسبة 

للمواطنين)125(.

سادسًا: السياسة الخارجية
محل  العالمية  األســواق  على  المنافسة  يلتسين  وضعه  الــذي  الجديد  الدستور  حّل 
الخارجية  الــســيــاســة  الـــذي يحكم  األســاســي  الــهــدف  األيــديــولــوجــيــة. وأصــبــح  الــمــواجــهــة 
مع  المواجهة  مكان  التقّرب  وإحــالل  المشترك«،  األوروبـــي  »البيت  داخــل  االنــدمــاج  هو 
من  والنابعة  التقليدية  األولويات  على  ُأبقي  التحول،  هذا  مع  أنه  بيد  المتحدة،  الواليات 

حرص الدولة الجديدة على عدم التخلي عن المصالح القومية الروسية)126(.

الــذي  العشاء  خــالل  حديثه  مــن  الخارجية  للسياسة  رؤيــتــه  فهم  فيمكن  بوتين،  أمــا 
أمام  أعلن  حين   ،2007 عــام  رجــل  عــدد  صــدور  بمناسبة  الزائر  تايم  مجلة  بفريق  جمعه 
عن  وعّبر  تفّوق«.  عقدة  نفوسكم  في  وعندكم  تحترموننا،  وال  تفهموننا  ال  »أنتم  زائريه: 
إيمانه بأن روسيا ليست متخّلفة، وأنها تتفوق على معظم المجتمعات الغربية في المجال 

الثقافي، أما في مجال العلوم فهي تتخطاها بأشواط عديدة)127(.

ويعتقد البعض أن سرعة استعادة روسيا لنفسها، اقتصاديًا ودوليًا، ومحافظتها على 
إلى  وعودتها  دورهـــا،  تعزيز  في  أسهمت  االستراتيجية،  النووية  ترسانتها  من  مهم  جــزء 
تؤهلها  وإمكانات  وقــدرات  مــوارد  تمتلك  التي  الكبرى  الــدول  باب  من  العالمية  الساحة 
المنظومة  ضمن  الــدولــيــة  الــعــالقــات  فــي  ومــؤثــرًا  فــاعــاًل  جيو - استراتيجيًا  العــبــًا  لتكون 
أخرى،  قوة  أية  أو  المتحدة  الواليات  مع  المواجهة  حّد  إلى  الوصول  دون  من  العالمية، 
وإنــمــا مــع الــمــحــافــظــة عــلــى مــصــالــحــهــا فــي الــمــدى الــجــيــوســيــاســي الــــذي تــرتــبــط فــيــه هــذه 
جعلها  ما  وهذا  للخطر،  تعّرضت  حال  في  األمر  لزم  إذا  بالقوة  عنها  والدفاع  المصالح، 

 «Схема территориального планирования Чеченской انـــظـــر:  الــمــعــلــومــات،  مـــن  ــد  ــزيـ ــمـ )125( لـ
Республики, Глава и Правительство Чеченской Республики,» Официальный портал.
 Gerhard kümmel, «Why Engage in Security Sector Reform Abroad?: Internationl )126(
Norms, External Democratization and the Role of DCAF,» DCAF, <http://www.dcaf.ch/content/
download/36497/528211/file/04_K%C3%BCmmel.pdf>, Retrieved: 31/5/2013.

)127( نقاًل عن: إسكندر، الدب ينقلب نمرًا. روسيا: الوالدة الجديدة، ص 36.
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المنافسة  حيث  الــيــوم،  عالم  مــع  لتتواءم  والعسكرية  السياسية  استراتيجيتها  تقييم  تعيد 
وصراع مصالح الدول الكبرى يهيمنان على العالم)128(.

المختلفة، وال سّيما  العالم  باالنفتاح على دول  الروسية  السياسية  واهتمت اإلدارة 
اتباع  مع  الهند(،  الصين،  )روسيا،  الثالثي  المحور  لنظرية  االعتبار  وإعــادة  الشرق،  دول 
حل  فــي  ــراف  األطــ كــل  مــن  مقبول  كوسيط  دورهـــا  تعزيز  على  تــقــوم  جــديــدة  دبلوماسية 

النزاعات واألزمات الدولية واإلقليمية)129(.

1 - العالقات الروسية - األمريكية

الدائم  والشك  والحذر  الخوف  الدولتين شعور مشترك من  قادة  يكمن في الوعي 
نصف  على  يزيد  ما  استمرت  بينهما  الصراع  من  طويلة  فترة  عن  ناجم  اآلخــر،  نوايا  من 
قـــرن. وعــلــى الــرغــم مــن الــمــعــاهــدات واالتــفــاقــات الــتــي عــقــداهــا إلظــهــار حــســن الــنــوايــا، 
بينهما  التنافس  أن  ضمنًا  تعرفان  أنهما  إال  والــصــاروخــيــة،  الــنــوويــة  ترسانتيهما  وخفض 
السوفياتي،  االتحاد  على  القضاء  بنشوة  تشعر  تــزال  ال  المتحدة  فالواليات  بعد.  ينتِه  لّم 
وسياسة  األمريكية  الطموحات  تنَس  فلم  روســيــا،  أمــا  وزعــامــتــه.  العالم  بقيادة  وتفردها 
ثــروة  مــن  مهمة  تــركــة  ورثـــت  الــتــي  فروسيا  الــعــالــم.  فــي  استراتيجيتها   - وجــيــو  مصالحها 
االتحاد السوفياتي، وإن كانت أْحنت قامتها أمام هذه القوة األمريكية، إال أنها استعادت 
وتصارع  العالمي،  المسرح  على  تقف  عظمى  كقوة  واعتبارها  المختلفة  وقواها  وعيها 

إلثبات هذا الوجود وذلك الدور.

ويمكن اعتبار العالقات بين روسيا والواليات المتحدة الترجمة العملية لسياسة كل 
منهما في إدارة مصالحها وطموحاتها، إذ إنهما تلتقيان أو تتصادمان، سواء أكان ذلك في 
أروقة مجلس األمن الدولي أو مؤتمرات الـ «G8» أو مؤتمر األمن في أوروبا، أو الملف 
النووي اإليراني أو الكوري، أو رفض إقامة الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية أو دول 
آسيا الوسطى وبحر قزوين ودول أمريكا الالتينية، وكذلك إدارة ملف الطاقة الروسية في 
أوروبا... كل هذه المواضيع تشّكل عناوين للصدام أو لالتفاق بينهما. ويمكن القول إن 
فقط، وهو  واحد  في عنصر  مثمرة  بوتين  في عهد  الروسي   - األمريكي  التعاون  محّصلة 
أحداث  بعد  قدمتها روسيا ألمريكا  التي  المساعدات  بعد  اإلرهاب، خاصة  الصراع ضد 

Цыганков, Внешняя Политика России: От Горбачева до Путина, C. 155-167.   )128(
Чадаев, Логинов, План Путина: Словарь Политических Терминов, C. 28-31.   )129(
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األمر  بحرارة،  واشنطن  تستقبلها  فلم  األخــرى،  العناصر  أما   ،2001 أيلول/سبتمبر   11
الذي قّوض مشروع االندماج)130(.

عدة  عقب  الــعــالقــات  فــي  بالتوتر  اتسمت  جــديــدة  مرحلة  بـــدأت  ذلـــك،  أثــر  وعــلــى 
أحداث، بدأت بانضمام بلغاريا وإستونيا والتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا 
لما يشكله ذلك من  اعتراض روسيا  أثار  الذي  األمر  آذار/مــارس 2004،  الناتو في  إلى 
البرتقالية  الثورة  باندالع  تمثلت  الحقيقية  األزمة  لكن  نفوذها.  منطقة  في  أمريكي  تدخل 
تقدمًا  مّثل  الذي  األمر  جورجيا،  في  الوردية  الثورة  قبلها  ومن   ،2004 عام  أوكرانيا  في 
التي  القوى  من  بوتين  حذر  أثرها  وعلى  الــروســي)131(،  المحيط  في  أمريكيًا  جيوسياسيًا 

تريد تنظيم العالم وفقًا لرؤية أحادية في إشارة ضمنية إلى الواليات المتحدة.

ليست  روسيا  أن  المتحدة  الواليات  إلفهام  حان  قد  الوقت  أن  أخيرًا  بوتين  ورأى 
المساندة  غّلفت  الــتــي  الــنــفــاق  عــالقــة  إلنــهــاء  مــالئــمــًا  أصــبــح  الــوقــت  وأن  عــبــاءتــهــا،  تحت 
بوتين  بــإعــالن  الــمــســاواة  موقع  مــن  واشنطن  مــع  بالتكلم  وبــدأ  يلتسين.  لنظام  األمريكية 
المتحدة  لــلــواليــات  العليا  بالسلطة  االعــتــراف  عــدم  سياسة  يــواصــل  ســوف  أنــه  صــراحــة 
األمريكية، كما أنه يتمسك بشدة بالسياسة القائمة على أن يكون للفدرالية الروسية كلمة 
الواليات  لمصالح  معارضة  مواقف  باتخاذه  ذلك  وتجسد  الدولية،  القضايا  في  حاسمة 
المتحدة بالنسبة إلى إيران، وقضية فلسطين، وإخالء منطقة الشرق األوسط من األسلحة 
تسعى  التي  األمريكية  الصاروخية  الـــدروع  قضية  العالقات  توتر  من  يزيد  كما  النووية. 
بــولــنــدا وتــركــيــا، وهـــو مــا تعتبره  الــنــاتــو، منها  الــــدول األعــضــاء فــي  بــعــض  نــشــرهــا فــي  إلـــى 
إقناع  المتحدة تحاول  الواليات  أن  الرغم من  القومي، على  مباشرًا ألمنها  تهديدًا  روسيا 
أوروبــا  في  أمريكا  وحلفاء  األمريكي  األمــن  حماية  إلــى  تهدف  الـــدروع  تلك  بــأن  روسيا 
أن  وخاصة  قاطعًا،  رفضًا  األمر  هذا  ترفض  روسيا  أن  إال  محتمل،  إيراني  هجوم  أي  من 
للرؤوس  والحاملة  للقارات  العابرة  الباليستية  الصواريخ  إلسقاط  مصممة  الــدروع  تلك 
النووية، والتي ال تملكها إال دولتان في العالم، هما روسيا والصين، إضافة إلى أنها قابلة 

للتطوير وزيادة قدرتها بصورة سريعة في وقت قصير.

األهــرام  استراتيجية )مركز  قــراءات  األبعد،«  الرؤية  تبني   : والغرب  اإلمــام، »روسيا  المنعم  )130( غـــادة عبد 
للدراسات السياسية واالستراتيجية - القاهرة(، السنة 13، العدد 1 )كانون الثاني/يناير 2008(، ص 28.

 Anders Åslund and Andrew Kuchins, «Pressing the Reset Button on US-Russia Relations,» )131(
Center for Strategic and International Studies (March 2009), <http://csis.org/publication/pressing-reset-
button-us-russia-relations>, Retrieved: 31/5/2013.
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الــنــاتــو، فإن  الــعــالقــة بين روســيــا وحــلــف  الــتــي تــرســم  الــريــبــة  الــرغــم مــن تلك  وعــلــى 
روسيا تربطها عالقات مع الحلف في إطار »مجلس روسيا - الناتو«)132(، وهو المجلس 
إذ حل   - رومـــا  فــي  فــي 2002/5/28  الــنــاتــو   - قــمــة روســيــا  تــأســيــســه خـــالل  تــم  الـــذي 
الذي تم تأسيسه عام 1997 - ليكون مجلس  الدائم  المشترك  المجلس  المجلس محل 
بين  المشترك  والعمل  والتعاون،  اآلراء،  بين  توافق  وبناء  للتشاور،  آلية  الناتو   - روسيا 
الناتو كشركاء على قدم المساواة في المجاالت ذات  روسيا والدول األعضاء في حلف 
وفي  سلفًا.  معتمدة  كانت  التي  الثنائية  »الناتو+1«  شكل  على  وليس  المشترك،  االهتمام 
ولجنة  عمل  مجموعة   25 من  أكثر  إنشاء  تم  والناتو،  روسيا  بين  التعاون  تكثيف  إطــار 
األزمــات،  وإدارة  اإلرهــاب،  مكافحة  أهمها:  المجاالت؛  من  العديد  في  التعاون  لتطوير 
الدفاع  ووسائل  الثقة،  بناء  وتدابير  التسلح،  من  والحد  االنتشار،  وعــدم  السالم،  وحفظ 
العسكري،  والــتــعــاون  اللوجستية،  والــخــدمــات  الــجــوي،  الــمــجــال  وإدارة  الــصــاروخــيــة، 
مجاالت  إضافة  أمام  الباب  فتح  مع  الطوارئ،  وحــاالت  المدني  الدفاع  منظمة  وإصــالح 

جديدة إلى جدول أعمال المجلس بموافقة األطراف)133(.

2 - االتحاد األوروبي

- األوروبية. فروسيا عمالق  يعتبر ملف الطاقة ملفًا أساسيًا في العالقات الروسية 
روسيا  تقوم  حيث  أوروبـــا،  إلــى  بالنسبة  األوســط  الشرق  لنفط  مهمًا  بدياًل  ُيطرح  نفطي، 
الغاز  المتوقع أن يغطي  الغاز والنفط، ومن  بثلث احتياجاتها من  الدول األوروبية  بإمداد 
الروسي في عام 2020 نحو 70 بالمئة من احتياجات القارة األوروبية)134(. وروسيا كما 

التقارب بين روسيا والناتو إلى عام 1954 عندما حاول االتحاد السوفياتي  التوجه نحو  )132( يرجع تاريخ 
السالم  لتعزيز  كبيرة  أهمية  لــه  كــان  الــذي  األمــر  أوروبـــا،  لعموم  األمــن  نظام  وإنــشــاء  المواجهة،  سياسة  عــن  التخلي 
المتحدة  الغربي )الواليات  الجانب  الفعال، وهو ما لم يوافق عليه  إنشاء نظام األمن األوروبــي  العالمي إلى جانب 
وبريطانيا وفرنسا(. وفي 20 كانون األول/ديسمبر عام 1991 أعرب يلتسين في رسالة بعث بها إلى وزراء خارجية 
الدول األعضاء في الناتو عن استعداد روسيا للنظر في مسألة االنضمام إلى الناتو باعتبارها هدفًا سياسيًا مستقبليًا. 
وفي 22 حزيران/يونيو 1994 وقعت روسيا والناتو مذكرة تفاهم في إطار برنامج »الشراكة من أجل السالم«. وفي 
بتشكيل  يقضي  والــذي  المتبادلة،  والعالقات  واألمــن  التعاون  ميثاق  باريس  في  الطرفان  وقع   1997 أيار/مايو   27
نشاطه عدة  تعليق وعودة  تم  المجلس  أن ذلك  إال  الدائمة.  المشتركة  العسكرية  واللجنة  الدائم  المشترك  المجلس 
 ،1999 عــام  يوغسالفيا  في  الناتو  تدخل  أبــرزهــا:  والناتو،  روسيا  بين  الخالفات  بعض  إلــى  نظرًا  نشأته،  منذ  مــرات 

والحرب الروسية - الجورجية عام 2008، ومناورات الناتو العسكرية مع جورجيا عام 2009.
The NATO-Russia Council (NRC), <http://www.nato-russia-council.info/en/about/>.   )133(
ــيـــخ، »الــعــالقــات الــروســيــة - األورأطــلــنــطــيــة بــيــن الــمــصــالــح الــوطــنــيــة والــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة،«  )134( الـــشـ

ص 46 - 55.
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بمصالح  وترتبط  األوروبـــي،  المجتمع  إلــى  تنتمي  آسيوية   - أورو  دولــة  هي  بوتين  أعلن 
توطيد عالقاتها  إلى  األوروبي، وهي تسعى جاهدة  االتحاد  حيوية واستراتيجية مع دول 
النفط  مجال  فــي  التعاون  ويعتبر  الطرفين،  مصالح  يحقق  نحو  على  وتدعيمها  بــأوروبــا 

والغاز أحد أهم المحاور لذلك)135(.

متبادل،  وغنى  تأثير  عالقات  هي  وأوروبـــا  روسيا  بين  العالقات  أن  بوتين  وَيْعَتبُِر 
يصبح  أن  لــه  المهم  ومــن  مصالحه،  تفيد  ومــوحــدة  مــزدهــرة  مستقرة  أوروبــــا  فــإن  كــذلــك 
كبرى  مساهمة  يؤّمن  بما  العالمية  السياسة  في  للتأثير  أساسيًا  مركزًا  األوروبـــي  االتحاد 
وتطوير  تعزيز  يمكنه  األوروبــــي  االتــحــاد  أن  بوتين  ويضيف  والــعــالــمــي.  القومي  لــأمــن 
بوجود  المتعلقة  الحالية  التحديات  لكل  االستجابة  يمكن  وبذلك  أوروبـــا،  في  التعاون 
حدود  على  الشرقية  أوروبــا  في  نشرها  المتحدة  الواليات  تنوي  التي  الصواريخ  مشكلة 
الشامل،  الدمار  أسلحة  انتشار  وعــدم  العالمي،  واإلرهــاب  أفغانستان،  ومشكلة  روسيا، 

وتجارة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، وتزايد معدالت الفقر في العالم.

بداًل  فــردي  إطــار  في  أوروبــا  مع دول  التعامل  تفضل روسيا  اآلخــر،  الصعيد  وعلى 
من التعامل معها في إطار االتحاد األوروبي. ومع بداية تولي بوتين السلطة، وعلى الرغم 
من العالقات الشخصية المتينة التي نجح في بنائها مع عدد من القادة األوروبيين، إال أن 
ذلك لم يخفف من حدة مشاكل روسيا مع المجلس األوروبي، وكانت روسيا قد فقدت 
الشيشان  في  اإلرهاب  مكافحة  لعملية  إدارتها  بسبب طريقة  المجلس  في  التصويت  حق 
)ثم أعيد هذا الحق في عام 2001 عقب زيارة وفد من المجلس للشيشان، وتوصل إلى 
األمن  منظمة  مع  عالقتها  توتر  إلى  باإلضافة  تمدنًا(.  أكثر  أصبحت  الروسية  السياسة  أن 
والتعاون األوروبي عقب فشل روسيا في محاولتها للتحول إلى عنصر أساسي في األمن 
األوروبي ردًا على تقوية الناتو، األمر الذي دفع وزير الخارجية الروسي إلى عدم التوقيع 

على إعالن المنظمة في نهاية العام)136(.

3 - كومنولث الدول المستقلة

أعلن بوتين منذ توليه الرئاسة الروسية عن رغبته في بناء عالقات شراكة وتعاون مع 
دول االتحاد السوفياتي السابق قائمة على المصالح المشتركة، ومستندة إلى المشتركات 

)135( الشيخ، »روسيا واالتحاد األوروبي: صراع الطاقة والمكانة،« ص 64 - 66.
)136( شيفتسوفا، روسيا بوتين، ص 191.
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أن  إال  المشتركات)137(.  من  وغيرها  واألعـــراق  المصالح  وتشابك  واللغوية،  التاريخية 
العالقات الروسية مع تلك الدول لم تسر كما أعلن بوتين، فهناك تقارب وعالقات روسية 
قوية مع بعض الدول، مثل بيالروسيا وأرمينيا وكازاخستان وأوزباكستان، في حين تعاني 
بعض العالقات فتورًا، مثل عالقاتها مع جورجيا وأوكرانيا وآذربيجان. وقد يعتبر البعض 
أجنبي  مشروع  أي  وأن  روســيــة،  نفوذ  منطقة  أنها  على  الــدول  تلك  مع  روسيا  تعامل  أن 
الرئيسية  األسباب  من  لها)138(،  مباشرًا  تحديًا  يمثل  سابقًا  السوفياتي  االتحاد  دول  يمس 
وراء عدم قدرة روسيا حتى اآلن على تحسين عالقاتها مع عموم تلك الدول، على الرغم 

من تشابك المصالح بينها.

فــتــورًا  الــجــورجــيــة   - الــروســيــة  الــعــالقــات  تــعــانــي  الــحــصــر،  ال  الــمــثــال  سبيل  فعلى 
الخطوات  إلى  إضافة  الجنوبية،  وأوسيتيا  أبخازيا  حول  بينهما  المستمر  الخالف  بسبب 
عالقاتها  تعاني  كما  الناتو.  وحلف  األوروبـــي  االتــحــاد  إلــى  االنضمام  نحو  الجورجية 
إضافة  أوكرانيا،  إلى  روسيا  تصّدره  الذي  الغاز  أسعار  مسألة  بسبب  توترًا  أوكرانيا  مع 
ــيـــة نــحــو االنــضــمــام إلـــى االتـــحـــاد األوروبــــــي والـــنـــاتـــو. وتـــرى  إلـــى الــخــطــوات األوكـــرانـ
المنطقة  دول  على  سيطرتها  فرض  تحاول  روسيا  أن   - وأوكرانيا  جورجيا   - الدولتان 
روسيا  من  مسبق  إذن  على  الحصول  دون  من  التحرك  وعــدم  مستقبلها،  في  والتحكم 
القاهرة  فــي  جــورجــيــا  سفير  أشـــار  إذ  الــروســيــة،  بالمصالح  يخل  ال  بما  منها  وبــمــبــاركــة 
إلى  نظرًا  جورجيا،  على  والسيطرة  إليها  المناطق  تلك  ضم  إلــى  تسعى  روسيا  أن  إلــى 
االتحاد  نحو  بواباتها  أبرز  أحد  كونها  روسيا،  إلى  بالنسبة  االستراتيجي  موقعها  أهمية 
النظر ذاتها بأن روسيا تستغل  األوروبي)139(، وقد تبنى سفير أوكرانيا في القاهرة وجهة 
ترسيم  اآلن  حتى  تــرفــض  وأنــهــا  أوكــرانــيــا،  على  للسيطرة  ضغط  كــورقــة  الطبيعي  الــغــاز 
حائاًل  ستقف  الــحــدود  مسألة  بــأن   - روســيــا  أي   - قناعتها  إلــى  نــظــرًا  بينهما،  الــحــدود 
تدافع  أنها  ترى روسيا  األوروبي)140(. في حين  االتحاد  إلى  أوكرانيا  انضمام  أمام  منيعًا 
التطهير  عمليات  ضــد  الجنوبية  وأوســيــتــيــا  أبــخــازيــا  منطقتي  فــي  الـــروس  مواطنيها  عــن 

 «СНГ (Содружество Независимых Государств),» большая актуальная политическая )137(
энциклопедия, C. 303-304.
 «Why Russia is Turning its Back on the World Trade Organisation, Russia and Western )138(
Clubs,» The Economist, 18/6/2009, p. 31.
 Archil Dzuliashvili, «Russia-Georgia War Remembered,» Daily News (Egypt), 14/8/2011, )139(
<http://www.dailynewsegypt.com/2011/08/12/russia-georgia-war-remembered/>.

وكذلك لقاء مع سفير جورجيا بالقاهرة يوم 2013/5/27.
)140( لقاء مع سفير أوكرانيا بالقاهرة يوم 2013/5/19.
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أقل من األسعار  بسعر  الطبيعي  الغاز  تبيع  أن  المعقول  وأنه من غير  الجورجية،  العرقي 
العالمية)141(.

تمامًا  نظرها  وجهة  تختلف  التي  أرمينيا  مع  الروسي  التقارب  يأتي  النقيض  وعلى 
التبريرات،  تلك  صحة  عدم  القاهرة  في  أرمينيا  سفير  أكد  فقد  وأوكرانيا؛  جورجيا  عن 
تسعى  أيــضــًا  أرمينيا  أن  إلــى  أشـــار  إذ  الــجــوار،  دول  سياسة  فــي  تتدخل  ال  روســيــا  وأن 
الــتــعــاون الموقعة  اتــفــاقــات  الــعــديــد مــن  إلــى االتــحــاد األوروبــــي، ولــديــهــا  إلــى االنــضــمــام 
التعاون  اتفاق  أبرزها:  من  التوقيع،  إلى  سبيلها  في  أخــرى  اتفاقات  وهناك  اآلن،  حتى 
األوروبــي.  االتحاد  إلى  أرمينيا  انضمام  أمــام  روسيا  وقفت  أن  يحدث  ولم  الجمركي، 
ــراف روســيــا  ــتـ ــام 2008، واعـ عـ الــجــورجــيــة   - الــروســيــة  الـــحـــرب  بــعــد  ــه  أنـ كــمــا أضــــاف 
ولم  االعــتــراف،  أرمينيا  رفــضــت  جــورجــيــا،  عــن  الجنوبية  وأوســيــتــيــا  أبــخــازيــا  باستقالل 
أمنها  في  تعتمد  أرمينيا  أن  من  الرغم  على  داخليًا،  شأنًا  كونه  ذلك  على  روسيا  تجبرها 

باألساس على روسيا)142(.

تلك  وبعض  روسيا  بين  التعاون  أطر  أبــرز  من  الجماعي)143(  األمــن  منظمة  وتعتبر 
الدول، حيث إنها تحالف عسكري سياسي يضم روسيا وبيالروسيا وأرمينيا وكازاخستان 
 17 في  الجماعي  األمــن  معاهدة  وّقعت  وقــد  وقرغيزستان.  وأوزبكستان  وطاجكستان 
السلطة  بوتين  الرئيس  تولى  حتى  مفّعلة،  غير  طويلة  لسنوات  وظلت   ،1992 أيار/مايو 
أعضائها،  بين  االستراتيجي  التعاون  تفعيل  نحو  جادة  خطوات  باتخاذ  وبدأ   ،2000 عام 
الممتدة  المنطقة  في  فاعل  أمني  ودور  واضحة  مؤسسية  أطر  ذات  منظمة  إلى  وتحويلها 
األول/أكــتــوبــر  تشرين  وفــي  الشرقية.  أوروبـــا  وحتى  الوسطى  بآسيا  مـــرورًا  الــقــوقــاز،  مــن 
أثناء قمتهم في طاجيكستان على بروتوكول يتضمن  2007 وّقع رؤساء الدول األعضاء 
التقنية للدول األعضاء في حال ظهور تهديد بالعدوان  آلية تقديم المساعدات العسكرية 
الفعلي عليها، كما تم االتفاق على إجراء مناورات عسكرية  عليها، أو في حالة العدوان 
علقت  وقــد  الــعــدوان.  وقــوع  أثــنــاء  المساعدات  هــذه  مثل  تقديم  على  للتدريب  مشتركة 
أوزبكستان في حزيران/يونيو 2012 مشاركتها في منظمة األمن الجماعي، وهو ما فسره 

البعض بأنه قد يكون بداية إعادة تقارب بين أوزبكستان والواليات المتحدة)144(.

)141( لقاء مع سفير روسيا االتحادية بالقاهرة يوم 2013/5/28.
)142( لقاء مع سفير جمهورية أرمينيا بالقاهرة يوم 2013/6/3.

<http://www.odkb-csto.org/>. )143( لمزيد من المعلومات، انظر: 
)144( الشيخ، »روسيا تستعيد مجدها العسكري«.
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4 - الدول العربية واإلسالمية

ذلك  فــي  وتختلف  إقليمي،  ككيان  الــعــربــي  الــوطــن  مــع  تتعامل  أن  روســيــا  تــحــاول 
إذابته  إلى  وتسعى  العربي،  الوطن  أو  العربي  العالم  مفهوم  ترفض  أخرى  كبرى  دول  مع 
ميزات  أبرز  ولعّل  المتوسط.  حوض  ودول  الكبير  األوســط  الشرق  بين  ما  أكبر  كيان  في 
السياسة الروسية في المنطقة هو تأكيدها المستمر على عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
لدولها، كما أظهرت تحفظاتها عن مشروع تشجيع الديمقراطيات وفرضها من الخارج، 
ــــدت فــكــرة اإلصــــالح مــن داخـــل دول الــمــنــطــقــة، ولــيــس فـــرض هـــذا اإلصــــالح فــرضــًا  وأّيـ
من  األوســـط  الــشــرق  منطقة  وإخـــالء  الداخلية،  شؤونها  فــي  للتدخل  ذريــعــة  الستخدامه 
النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، هذا باإلضافة إلى الموقف الروسي  األسلحة 

الداعم للقضية الفلسطينية)145(.

اآلتية:  االتجاهات  في  وتبويبها  العربية   - الروسية  العالقات  حركة  رصد  ويمكن 
الطاقة  فيها  بما   - بأنواعها  الطاقة  مجال  فــي  وتــعــاون  تــجــاريــة،  وتقنية  اقتصادية  شــراكــة 
وتنمية  روسيا،  إلى  العربي  الرأسمال  وجذب  الفضاء،  تكنولوجيا  مجال  وفي   - النووية 
والتعاون  العربية،  البلدان  إلــى  الروسية  الــصــادرات  ومضاعفة  العربية،  الصناعية  البنية 
وكسر  السالح  صــادرات  وزيــادة  المنطقة،  دول  في  التنموي  روسيا  دور  وتفعيل  التقني 

احتكار دول الغرب له)146(.

توليه  منذ  واإلسالمي  العربي  العالمين  مع  التقارب  سياسة  بانتهاج  بوتين  بدأ  وقد 
الرئاسة، والتي انتهت بحصول روسيا عام 2005 على عضوية منظمة المؤتمر اإلسالمي 
دولة  كأول  مراقب  بصفة  العربية  الدول  جامعة  عضوية  على  وكذلك  مراقب)147(،  بصفة 
نــفــســه. كــمــا تــم إنــشــاء مجلس  تحصل عــلــى هـــذه الــصــفــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فــي الــعــام 
األعمال العربي - الروسي في تموز/يوليو 2002 بتوقيع اتفاق تعاون بين غرفة التجارة 
العربية،  للبلدان  والــزراعــة  والصناعة  التجارة  لغرف  العام  واالتــحــاد  الروسية  والصناعة 
بين جامعة  الروسي في شباط/فبراير 2013   - العربي  التعاون  فضاًل عن إطالق منتدى 

الدول العربية ووزارة خارجية روسيا االتحادية.

ــان الــشــيــخ، »الــســيــاســة الــروســيــة تــجــاه الــشــرق األوســــط فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن،« مركز  )145( نــــورهــ
الدراسات األوروبية )جامعة القاهرة - كلية االقتصاد والعلوم السياسية( )2010(، ص 53 - 56، و81 - 109.

)146( المصدر نفسه، ص 61 - 78.
<http://rtarabic.com/russia/10426>. ،147( »معلومات عامة عن روسيا،« الموقع اإللكتروني روسيا اليوم(
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سابعًا: الديمقراطية والحقوق والحريات

1 - حقوق اإلنسان
أوروبا في 28 شباط/فبراير 1996، وصدقت  أصبحت روسيا عضوًا في مجلس 
أيـــار/مـــايـــو 1998، واعــتــرفــت بحق  فــي 5  اإلنـــســـان  لــحــقــوق  ـــة  ــي االتــفــاقــيــة األوروبـ عــلــى 
ملزمة  أحكامها  لتصبح  اإلنــســان  لحقوق  األوروبــيــة  المحكمة  أمـــام  الــفــردي  االلــتــمــاس 
وحريات  بحقوق   1993 لعام  الــروســي  الدستور  مــن  الثاني  الفصل  يعنى  كما  لروسيا. 
والحريات  اإلنسان  بحقوق  باالعتراف  الدولة  التزام  على  الدستور  وينص  المواطنين، 
بحقوق  المتعلقة  بــاألحــكــام  الــمــســاس  يــجــوز  وال  عــنــهــا،  والـــدفـــاع  واحــتــرامــهــا  األســاســيــة 
وضامن  الدستور  ضامن  هو  روسيا  ورئيس  الدستور،  يكفلها  التي  والمواطن  اإلنــســان 

الحريات وحقوق اإلنسان والمواطن)148(.

للحريات  الــدولــة  حماية  لضمان  اإلنــســان  حقوق  مظالم  أمين  وظيفة  أنشئت  وقــد 
والسلطات  العامة  السلطات  جانب  من  واحترامها  أعمالها  وضمان  األساسية  والحقوق 
إجمالي  من  فدراليًا  كيانًا   40 في  مظالم  أمناء  هناك  كان   2007 منتصف  وفي  المحلية. 
الــعــام  األمــيــن  بــه  يتمتع  لــمــا  مماثلة  بــمــســؤولــيــات  يتمتعون   85 عــددهــا  الــبــالــغ  الــكــيــانــات 

للمظالم)149(.

2 - حرية الفكر والوجدان والدين
ومهنية  تعليمية  أنــشــطــة  تـــمـــارس  أن  الــديــنــيــة  لــلــمــنــظــمــات  يــحــق  لــلــتــشــريــعــات  وفـــقـــًا 
يمنح   2004 األول/أكتوبر  تشرين  في  قانونًا  الدوما  مجلس  أصــدر  وقد  وتدريبية)150(، 
العبادة.  تبنى عليها أماكن  التي  الدينية حق االنتفاع غير المحدود من األرض  المنظمات 
يتمّكن أعضاؤها من  الحكومة لكي  التسجيل لدى  إلى  الدينية  الجماعات  كما ال تحتاج 
 1997 قانون  السلطات  عدلت   2005 الثاني/يناير  كانون  وفي  شعائرهم)151(.  ممارسة 

)148( األمــم المتحدة: الجمعية العامة )مجلس حقوق اإلنسان(، تقرير وطني مقدم وفقا للفقرة 15 )أ( من 
مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان1/5. الدورة الرابعة، جنيف 2 - 13 شباط/فبراير 2009.

 «Country Report on Human Rights Practice 2007,» Bureau of Democracy, Human Rights )149(
 and Labor (11 March 2008), <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100581/htm>, Retrieved:
15/1/2011.
)150( األمم المتحدة: الجمعية العامة )مجلس حقوق اإلنسان(، االتحاد الروسي: البند 6 من جدول أعمال 

االستعراض الدوري الشامل، الدورة الحادية عشرة، 29 آذار/مارس، 2009.
«Country Report on Human Rights Practice 2007».   )151(
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المحلية  الدينية  المنظمات  جميع  المعدل  القانون  ويطالب  الجديد،  القانون  مع  ليتوافق 
في  بالتغييرات  أيـــام  ثــالثــة  غــضــون  فــي  الــفــدرالــيــة  التسجيل  خــدمــة  هيئة  بــإبــالغ  المسجلة 
يمكن  أكثر  أو  مرتين  المطلب  هذا  منظمة  أي  تلبِّ  لم  وإذا  القانوني،  عنوانها  أو  قيادتها 

لهيئة خدمة التسجيل الفدرالية التقدم بدعوى لحل أو إلغاء تسجيلها)152(.

وإجمااًل، كانت ممارسة الدين حرة بشكل عام ألغلبية السكان، وتحسنت األحوال 
واضحة  امتيازات  أي  القانون  يمنح  وال  الدينية،  األقليات  مجموعات  بعض  إلى  بالنسبة 

للكنيسة األرثوذكسية الروسية أو غيرها من األديان)153(.

األقليات في روسيا، خاصة عندما  الدولية ضد  االنتقادات  ومع ذلك، هناك بعض 
 ،1997 عــام  قانون  في  بنود  على  باالعتماد  واإلقليمية  المحلية  السلطات  بعض  قامت 
قــيــود عــلــى معظم  لــفــرض  لــعــام 2006  الــحــكــومــيــة  الــمــنــظــمــات غــيــر  إنــشــاء  قــانــون  وعــلــى 
شهود  طائفة  حظر   2004 عــام  فــي  الــصــادر  المحكمة  قــرار  واصــل  إذ  الدينية،  األقليات 
أن  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  للمحكمة  قــرارات  ثالثة  أكدت  عام 2006  وخالل  يهوه. 
الحكومة الروسية انتهكت التزاماتها الدولية في حاالت شملت تسجيل جيش الخالص، 
انخفضت  وإن  الــســامــيــة،  مــعــاداة  إلـــى  بــاإلضــافــة  السينتولوجي،  وكنيسة  يــهــوه،  وشــهــود 
إلجــراءات  تأييدها  عن  الحكومة  وأعــربــت   .)154( 2006 عــام  منذ  اليهود  ضد  الهجمات 

قانونية ضد األعمال المعادية للسامية)155(.

3 - اإلعالم

ففي  الروسية)156(؛  الساحة  على  جــداًل  الموضوعات  أكثر  من  اإلعــالم  حرية  تعتبر 
خالل  من  اإلعــالم  لترويض  حملة  بــدأت  الحكم  بوتين  تولي  مع  أنــه  البعض  يــرى  حين 

 «Country Report on Human Rights Practice 2006,» Bureau of Democracy, Human )152(
 Rights and Labor (6 March 2007), <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78835.ht,m>, Retrieved:
9/11/2010.

)153( المصدر نفسه.
)أيــلــول/ األمريكية  الخارجية  لـــوزارة  اإللكتروني  الموقع  الدينية،«  الحريات  عــن  السنوي  )154( »الــتــقــريــر 
<http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-arabic&y=2007&m=Septem  ،)2007 سبتمبر 
ber&x=20070924131203bsibhew0.2>, Retrieved: 12/8/2009.
«Country Report on Human Rights Practice 2007».   )155(
منابر  لديها  تــزال  الروسية ال  الحكومة  أن  إال  يلتسين،  اإلعــالم خالل عهد  الرغم من خصخصة  )156( على 
غازيتا،  راسيسكايا  وصحيفة  الــيــوم«،  و»روســيــا  و»نوفوستي«،  »تـــاس«،  وكــاالت  المثال:  سبيل  على  منها  إعالمية 

وقناتي ORT-RTR، وإذاعتا »ماياك« و»صوت روسيا«.
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الحملة ضد مجموعة »ميديا موست« لمالكها جوسينسكي )157(، وأنه خالل حكمه اغتيل 
التي قادت  بوليتكوفسكايا  آنا  قاتلين مأجورين، وكان أشهرهم الصحفية  بيد  13 صحفيًا 
العميل  ليتفينينكو  ألكسندر  الصحفي  وكذلك  الــروســي،  الجيش  في  الفساد  ضد  حملة 
السابق في الـ »كي. جي. بي.«)158(، وعلى الرغم من عدم توافر أدلة على تورط الدولة في 
هذه األحداث، إال أنها ظلت متهمة لعدم تحقيقها تقدمًا في معرفة الجناة، ولتسامحها مع 
الظروف التي أدت إلى مقتلهم)159(، يرى آخرون أن االنتقادات التي وجهت إلى الرئيس 
بعد غرق الغواصة كورسك وإطالق سراح جوسينسكي بعد 8 ساعات من اعتقاله بسبب 
تعدد  عــن  فضاًل  اإلعـــالم،  وحــريــة  نفوذ  على  الدامغة  األدلـــة  مــن  لهو  اإلعــالمــي،  الضغط 

وسائل اإلعالم وتنوعها)160(.

4 - االجتماعات والتظاهرات والمسيرات واإلضرابات

قـــيـــودًا على  يــضــع  قــانــون  الــتــوقــيــع عــلــى مــشــروع  تــم  نــيــســان/أبــريــل 2004  فــي 26 
األصلي  القانون  مشروع  الدوما  مجلس  تنقيح  بعد  قانونًا  أصبح  ثم  العامة،  التظاهرات 
بناء على طلب الرئيس. ومضمون هذا القانون يقضي بمنع التظاهرات العامة بالقرب من 
الصناعية،  والمنشآت  الدولية  والمنظمات  والسفارات  العامة  والمباني  الرئيسية  الطرق 
وفي حين يعتبر البعض أن هذا القانون هو بمنزلة فرض قيود على حرية التعبير عن اآلراء 

السياسية، يرى آخرون أنه ضروري لضمان النظام العام)161(.

5 - المجتمع المدني

أي  الــحــيــلــولــة دون  مـــع  لـــلـــدولـــة  ــال  ــ ــّع وفــ قــــوي  دور  عــلــى  الــشــيــوعــي  الـــنـــظـــام  قــــام 
في  المدنية  لأنشطة  منظم  شكل  أول  وانبثق  المجتمع)162(،  عــن  استقاللية  مــحــاوالت 
عــدديــًا  نــمــوًا  روســيــا  شــهــدت  الــمــاضــي  الــقــرن  مــن  التسعينيات  ومــنــذ  البريسترويكا.  فــتــرة 

)157( يرى البعض أن نفوذ جوسينسكي وتدخله في السياسة كان السبب الرئيسي وراء الهجوم عليه، فضاًل 
عن عدم دعمه لـبوتين خالل حملته االنتخابية. انظر: المصدر نفسه.

 Karen Waples, «The Upcoming Russian Elections: Is Democracy Dead?,» The College )158(
 Board (2008), <http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/repository/AP_CurricModCompGov.pdf>,
Retrieved: 12/12/2010.
Stone, «Over-Managed Democracy: Evaluating Vladimir Putin’s Presidency».   )159(

)160( الشيخ، »إشكاليات التحول الديمقراطي في روسيا،« ص 203.
)161( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 244.

)162( الشيخ، المصدر نفسه، ص 262.
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كاألقليات  ذاتـــيـــًا،  نفسها  تنظيم  فــي  عــديــدة  مــجــمــوعــات  وبــــدأت  الــمــدنــيــة،  للمؤسسات 
التزاماتها  عن  الدولة  تخلي  بعد  المعاقين،  وجماعات  الرياضية  والمجموعات  الوطنية 
المنظمات  قبل  من  مالي  بدعم  الهياكل  هــذه  حظيت  الفترة  تلك  وخــالل  تجاههم)163(. 

الدولية)164(.

على  وأصــر  الــمــدنــي)165(،  للمجتمع  ودعمه  التزامه  أعلن  بوتين،  حكم  بداية  ومــع 
الدولة  بين  المشاركة  ضـــرورة  وأكــد  أعــلــى،  مــن  ُينشأ  أن  يمكن  ال  المدني  المجتمع  أن 
الحزب  استراتيجية  فــي  ونــص  حــضــاريــًا.  منهما  كــل  سيهمش  وإال  الــمــدنــي،  والمجتمع 
المصالح  مع  تتواصل  أن  من  بد  ال  االجتماعي  التحديث  استراتيجية  »أن  على  الحاكم 
المختلفة للمواطنين. وهنا ال يمكن تجنب أهمية دعم الدولة لتطوير مؤسسات جماهيرية 

مدنية، ودعم الشراكة المجتمعية على كافة المستويات«)166(.

مؤسسات  وتطوير  مساعدة  مجلس  إنشاء  في  المدني  المجتمع  وجود  تجسد  وقد 
آذار/مــارس  وفي   .2004 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  اإلنسان  وحقوق  المدني  المجتمع 
2005 أعلن الكرملين عن إنشاء الغرفة العامة)167( التي تم اعتبارها أحد أهم اإلنجازات 
من  جديدة  ألشكال  كتطوير  الجديدة  الغرفة  إلــى  النظر  تم  حيث   ،2005 لعام  الرئاسية 
الديمقراطية المباشرة، إلى جانب اعتبارها خطوة على طريق إصالح الحكومة المحلية، 

وخطوة في طريق دعم المجتمع المدني)168(.

أعضاءها  بوتين  حذر   2006 الثاني/يناير  كانون   22 في  للغرفة  اجتماع  أول  وفي 
يتقبلون  مــمــن ال  الــدولــة  مــوظــفــي  عــلــى  لــفــرض سلطاتهم  ســيــواجــهــون صــراعــًا  أنــهــم  مــن 
جديدًا  جهازًا  لكونها  الغرفة  هذه  إلى  النقد  ُوجه  وقد  جديد)169(.  جهاز  قبل  من  المراقبة 
إلى  بــاإلضــافــة  المستقلين،  األعــضــاء  مــن  قليل  عــدد  مــع  الــعــمــوديــة  الــرئــاســيــة  السلطة  فــي 

)163( جوني عاصم، نظريات االنتقال إلى الديمقراطية )فلسطين: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 
2006(، ص 98.

 «The State of Civil Society in Contemporary Russia,» Eurasia Foundation, Proceeding from )164(
 a Conference Held in Celebration of 200 Years of U.S-Russian Diplomatic Relations (13 June 2007),
<http://www.eurasia.org/documents/hillwoodrpt0707.pdf>, Retrieved: 1/6/2013.
 K. Gulin and T. Kozhina, «Development of Institutions of Civil Society in Russia,» )165(
Aleksanteri Papers, no. 3 (2008), <http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/publications/contents/
ap_3_2008.pdf>, Retrieved: 23/5/2012.

)166( المصدر نفسه.
Саква, Путин выбор России, C. 245-253.   )167(
Gulin and Kozhina, Ibid.   )168(
Саква, Ibid., pp. 115-152.   )169(
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المدنية،  المبادرة  يخص  ما  في  التشريعية  السلطة  في  للتأثير  الغرفة  احتكار  من  التخوف 
الرغم من عملها  للدولة، على  نظر مضادة  لوجهات  الغرفة  تبني  أثبتت  الممارسة  أن  إال 
لجان  إنشاء  ينص على  فدرالي  قانون  عام 2008  في  اعُتمد  كما  الــدولــة)170(.  أجهزة  مع 

إقليمية بمشاركة المجتمع المدني لرصد أحوال السجون)171(.

حيث  الحكومية،  غير  المنظمات  أعــداد  في  تــزايــدًا  روسيا  شهدت  فقد  وإجــمــااًل، 
خّصصت الدولة موارد ضخمة لخلق منظمات غير حكومية)172(. وفي الوقت ذاته حكم 
فسابقًا  التسجيل،  أزمــة  هو  األول  األمــر  بوتين:  عهد  في  المدني  المجتمع  مهمان  أمــران 
يكن  ولم  منشأة،  لتعتبر  تأسيسيًا  اجتماعا  الحكومية  غير  المنظمات  تعقد  أن  يكفي  كان 
هناك داع للتسجيل. أما األمر الثاني، فيتمثل باالعتماد على التمويل األجنبي الذي أصبح 
سمة بارزة في روسيا، ومن ثم كان الوضع كالتالي: محدودية عدد المنظمات المسجلة، 
التمويل األجنبي. ومن هنا جاءت تحذيرات بوتين من المنظمات غير الحكومية  وتدفق 
»ليست  قائاًل:   2004 أيار/مايو  في  الفدرالي  المجلس  أمــام  خطابه  في  أجنبيًا  الممولة 
تتمثل  منهم  لعدد  فــاألولــويــة  الشعب،  مصالح  على  الــوقــوف  إلــى  تسعى  المنظمات  كــل 
بالحصول على تمويل من المنظمات األجنبية ذات التأثير«. واشتدت لهجة خطابه متهمًا 
خارجيًا  الممولة  المنظمات  أن  وأضــاف  تجارية«)173(.  ومصالح  مشبوهة  »خدمة  بـ  إياها 
األجنبي  التمويل  مع  تتسامح  لن  روسيا  بــأن  وصــرح  تطعمها«.  التي  األيــدي  تعض  »لــن 

للمنظمات غير الحكومية التي تورطت في »أنشطة سياسية«)174(.

الذي  األمر  الروسي،  الرئيس  مع  اتفاقهم  الدوما  أعضاء  أبدى  ذاتــه،  المنظور  ومن 
انتهاء  قبيل  الدوما  أقــره  وقد  المدني.  المجتمع  منظمات  تمويل  قانون  صــدور  تجاه  دفع 
أربعمئة  مــن  يقرب  مــا  بإجماع   2005 األول/ديــســمــبــر  كــانــون  نهاية  فــي  الخريفية  دورتـــه 
نائب. وأشار بوتين إلى أن هذا القانون يهدف إلى الحيلولة دون تدخل األجهزة والدول 
هذه  تمويل  مصادر  مجال  في  الشفافية  أجواء  توفير  وإلى  الروسية،  الشؤون  في  األجنبية 
المنظمات  هــذه  نشاط  استمرار  جــدوى  تأكيد  إلــى  الرئيس  عــاد  ذلــك،  ومــع  المنظمات. 

)170( المصدر نفسه، ص 245 - 253.
)171( األمم المتحدة: الجمعية العامة )مجلس حقوق اإلنسان(، االتحاد الروسي: البند 6 من جدول أعمال 

االستعراض الدوري الشامل.
Stone, «Over-Managed Democracy: Evaluating Vladimir Putin’s Presidency».   )172(

)173( شيفتسوفا، روسيا بوتين، ص 433.
Kuchins, «Russia Democracy and Civil Society: Back to the Future».   )174(
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وتأييد الدولة لها، مؤكدًا أن حادثة عملية التجسس البريطانية)*( ال يمكن أن تشّوه جوهر 
الفكرة والدور الذي تقوم به تلك المنظمات في دعم المجتمع والدولة)175(.

وبشكل عام، فقد صنفت روسيا على أنها حرة جزئيًا في الفترة )2002 - 2004(، 
نفوذ  على  التام  شبه  القضاء  إلى  ذلك  ويرجع   ،)2007  -  2005( الفترة  في  حرة  وغير 
األحزاب السياسية المعارضة داخل البالد، وإلى المزيد من تركيز السلطة التنفيذية)176(. 
على  الــحــكــومــة  تــشــنـّـهــا  الــتــي  الــحــمــلــة  إلـــى  يــرجــع  تصنيفها  تــراجــع  أن  روســيــا  رأت  بينما 

المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تموياًل أجنبيًا)177(.

روسيا  نظام  إن  اإلنسان  وحقوق  بالديمقراطية  يتعلق  ما  في  القول  يمكن  وإجماالً 
يقول  كما  مــتــطــورة،  ديمقراطية  يصبح  لكي  طويل  طريق  وأمــامــه  مثاليًا،  ليس  السياسي 

العارفون بشؤون الكرملين أنفسهم)178(.

 2007 األول/ديسمبر  كانون  في  عقدت  الثانية  بوتين  واليــة  بنهاية  فإنه  وعمومًا، 
بأغلبية األصوات، وكانت هذه  الموّحدة«  الدوما، وفاز حزب »روسيا  انتخابات مجلس 
بمعدل دعم شعبي وصل  بوتين  تمتع  بوتين. كما  استفتاء على شعبية  بمنزلة  االنتخابات 
أن  بعد   ،2007 حزيران/يونيو  فــي  ليفادا  مركز  أعـــّده  الستطالع  وفــقــًا  بالمئة،   81 إلــى 
كانت شعبيته تبلغ 33 بالمئة في آب/أغسطس 1999 )179(، وهو ما يدل على مدى قبول 
الشارع الروسي السياسي، وإنجازات بوتين خالل واليتيه )2000 - 2008(، كما يؤكد 

ذلك فوز ميدفديف مرشح بوتين للرئاسة للفترة )2008 - 2012( كخليفة لبوتين.

)*( بـــعـــد تــوقــيــع قــانــون الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة فــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 2006، تـــّم الــكــشــف عــن اتــهــام 
دبلوماسيين بريطانيين بالتجسس في موسكو، وتقديم مدفوعات سرية لمنظمات غير حكومية تهتم بحقوق اإلنسان. 
التي من المحتمل أن تقوم بغسل األموال أو  المنظمات  القانون بمحاولة دعم األمن الروسي بمراقبة  تبرير هذا  تم 

بتحريض االضطرابات السياسية.
ــامـــي عــمــارة، »روســـيـــا: مجلس الــدومــا يــؤكــد ضــــرورة الــتــشــدد فــي مــراقــبــة مــصــادر تــمــويــل منظمات  )175( سـ
<http://www.aawsat.com/details.asp? section= 4& issue  ،2006/1/27 األوسط،  الشرق  المدني،«  المجتمع 
no=9922&article=345337&feature>, Retrieved: 26/4/2011.
«Country Report: Russian Federation,» Freedom House (2005), <http://freedomhouse.org/ )176(
template.cfm?page=22&year=2005>, Retrieved: 11/8/2010.
«Country Report: Russian Federation,» Freedom House (2007), <http://freedomhouse.org/ )177(
template.cfm?page=22&year=2007>, Retrieved: 23/8/2010.

)178( إسكندر، الدب ينقلب نمرًا. روسيا: الوالدة الجديدة، ص 10.
«Putin’s Performance in Office-Trends,» Russia Votes Website, <http://russiavotes.org/ )179(
president_performance_trends.php>, Retrieved: 7/3/2011.
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القسم الثالث

مؤشرات إعادة بناء روسيا ومستقبلها
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لفصل التاسع
ا

قياس قوة الدولة الروسية

بعد أن تعرضنا لبرامج إعادة بناء روسيا االتحادية منذ عام 2000، نحاول االقتراب 
من قراءة مدى تأثير عملية إعادة البناء تلك على الدولة الروسية خالل الفترة من 2000 
إلى 2008 وهي فترة حكم الرئيس فالديمير بوتين؛ للوقوف على واقعية عملية التحول، 
المجتمع  تنقل  أن  الروسية  القيادة  استطاعت  الثماني  األعــوام  تلك  خــالل  بالفعل  وهــل 
الروسي سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا من مرحلة االنهيار إلى مرحلة اإلعمار، أم 
أن األمر ال يعدو أن يكون مجرد برامج وخطط طموحة لم تتوافق مع الواقع، ولم تحقق 

المرجو منها.

الناحية  مــن  الــدولــة  قــوة  قــيــاس  ماهية  إلــى  بالتعرف  بــدايــة  سنقوم  اإلطــــار،  هــذا  فــي 
ثم  لــلــدولــة،  الشاملة  الــقــوة  قــيــاس  مــن أجــل  قــدمــت  الــتــي  الــمــعــادالت  أهــم  النظرية، وإلـــى 
االنتقال إلى قياس قوة الدولة الروسية من خالل بعض المؤشرات السياسية واالجتماعية 
الثانية مطلع  الرئاسة ونهاية واليته  إلى  بوتين  قبل وصول  بين عامي 1999  واالقتصادية 

عام 2008.

انتهاء  شهد  الذي  العام  وهو   2012 عام  خالل  روسيا  قوة  قياس  أيضًا  سيتم  كما 
كرئيس  منصبه  أن  باعتبار  الكرملين،  رئاسة  إلــى  وعــودتــه  لــلــوزراء  كرئيس  بوتين  مهام 
إعــادة  عملية  استكمال  فــي  ثــم  ومــن  الحكومة،  سياسات  فــي  التأثير  مــن  مّكنه  لــلــوزراء 

البناء.
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أوالً: قياس قوة الدولة
مجال  في  للدولة  الشاملة  القوة  مفهوم  بتناول  والمفكرين  الكتاب  من  العديد  قام 
في  حــاســمــًا  عــامــاًل  باعتبارها  والعسكرية،  واالقــتــصــاديــة  واالجتماعية  السياسية  الــعــلــوم 
الكتاب  مــن  الــعــديــد  اهــتــم  وقـــد  الــــدول.  مــن  بمثيالتها  بــالــمــقــارنــة  الـــدولـــة،  مــكــانــة  تــحــديــد 
مؤلفات  وصـــدرت  الــدولــة،  ومكانة  الــقــوة  بموضوع  العشرين  الــقــرن  خــالل  والمفكرين 
هــارولــد الســويــل، ومــورتــون  ثــم  مــيــريــام،  وتــشــارلــز  كاتلين، وغــولــدهــامــر وشيلز،  جـــورج 
وراي  بالدوين،  ودافيد  هيسلمان،  وروجــر  فريدريك،  وكــارل  مورغانثو،  وهانز  كابالن، 
شومان،  وفريدريك  هويز،  وتــومــاس  كنور،  وكــالوس  جينس،  ولويد  هوفمان،  ستانلي 
إلى أن ظهرت محاولة كالين لقياس قوة الدولة باستخدام األسلوب الكمي. ولقد طور 
أحمد فخر،  اللواء  بينهم  الدولة من  قوة  لقياس  معادلة كالين  العرب  الخبراء  العديد من 

والدكتور جمال زهران، واللواء نبيل فؤاد.

1 - المشاكل والضوابط المنهجية عند قياس قوة الدولة

قــوة  قــيــاس  مــوضــوع  كــان  وإذا  عــديــدة،  مــشــاكــل  الــدولــة  قــوة  قــيــاس  تــواجــه عملية 
تطبيقه  مشكالت  يواجه  يزال  ال  فإنه  ومنهجه،  موضوعه  تحديد  إلى  توصل  قد  الدولة 
القوة  قياس  مراكز  بها  تقوم  التي  التجارب  من  متواصلة  بسلسلة  يمر  يزال  وال  عمليًا، 
المشكالت  تــلــك  أكــثــر  ومــن  تــقــدمــًا.  األكــثــر  الــعــالــم  فــي دول  االســتــراتــيــجــيــة  والــبــحــوث 

شيوعًا: المنهجية 

- أن اإلطار الواسع لمفهوم القوة، والتباين التام في عناصر القياس.

بالتالي  العناصر ليست ذات قيمة متساوية ويصعب تجميعها، ما يصعِّب  - أن كل 
العناصر  وزن  يمكن  كيف  هي  المشكلة  ألن  مجّمعة،  عناصر  لقياس  عملي  مقياس  بناء 

المختلفة ألساس القوة.

الــمــنــشــودة ألســبــاب شــتــى )مــثــل أرقـــام  الــدقــة  إلـــى  - هــنــاك عــنــاصــر تفتقر أرقــامــهــا 
التعدادات السكانية لدول العالم النامي(، كما أن هناك بعض الدول التي تحيط مصادرها 

اإلحصائية بستار من السرية والغموض ألسباب معينة.

في  تقديمها  يصعب  التي  واالجتماعية  والتاريخية  الثقافية  العناصر  بعض  هناك   -
جداول إحصائية مناسبة.
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فــي داخــل  ــا  الــفــتــرة نفسها، وإمـ فــي  بــيــن دولـــة وأخــــرى  إمـــا  الــقــوة  عــنــاصــر  - تحليل 
عوامل  وجود  إلى  نظرًا  قياسه  يصعب  ما  وهو  مختلفة)1(.  زمنية  فترات  في  نفسها  الدولة 
الوقت  فــي   - العوامل  تلك  وتــكــون  بينها،  مقارنة  عقد  يصعب  حــالــة،  لكل  وخصوصية 

عينه - ذات تأثير هام في تحديد قوة الدولة.

- هناك دول تملك العديد من عناصر القوة ومع ذلك تظهر في مرتبة أدنى ألسباب 
يفوق  قوة  بحجم  الدول  بعض  تبرز  قد  إذ  صحيح،  والعكس  القياس،  تستعصي على  قد 

المتوقع من نتائج حسابات عناصر القوة المتوافرة لديها)2(.

ــراءات اســتــقــصــائــيــة واســعــة ودقــيــقــة  ــ - هــنــاك بــعــض الــعــنــاصــر الــتــي تــحــتــاج إلـــى إجــ
القياس والمقارنة، فإن عنصرًا مثل  تتيح  لتحويلها من صورتها الوصفية إلى صورة كمية 
مستوى  بأن  )وصفًا(  بالقول  تحديده  يكفي  ال  واالجتماعي  الشخصي  الطموح  مستوى 
الطموح هذا في دولة معينة مرتفع أو منخفض، إذ يتطلب ذلك - بداية - التحديد الدقيق 
بناء  ثم  آلخــر،  مجتمع  من  نسبيًا  تختلف  التي  وأبــعــاده،  جوانبه  توضيح  ثم  للمصطلح، 
مضمون  ظالل  عن  للكشف  وطبقاته،  المجتمع  فئات  بين  وتطبيقها  استقصائية  استمارة 
وتحديد  النتائج  جدولة  ثم  الواحد،  المجتمع  داخل  حتى  تتباين  ما  غالبًا  التي  المصطلح 
من  الطموح  مستويات  يــوضــح  مقياس  يــوضــع  ذلــك  وبــعــد  نتائجها،  وتحليل  معامالتها 
المتوسط  من  نــوع  إلــى  التوصل  يمكن  معيَّنة  إحصائية  طــرق  وباستخدام  أرقــامــه،  خــالل 

العام لمستويات الطموح لمجتمع معيَّن في دولة معينة)3(.

الــقــدرة  وبــخــاصــة  وحــســابــهــا،  تقييمها  يصعب  وقــدراتــهــا  الـــدولـــة  عــنــاصــر  بــعــض   -
التطور  ظــل  فــي  المناسب  الـــوزن  لتحديد  أكــثــر  تحليل  إلــى  تحتاج  والــتــي  التكنولوجية، 

الرهيب والمتسارع في التكنولوجيا الحديثة.

وتحليلها  وتبويبها  البيانات  جمع  في  المتبعة  واألساليب  الطرق  توحيد  صعوبة   -
وعرضها لكل الدول.

للدولة  الشاملة  القوة  قياس  عناصر  حصر  حول  إجماع  أو  اتفاق  يوجد  يكاد  ال   -
ومؤشراتها.

)1( جمال علي زهران، »مناهج قياس قوة الدولة: مع تطبيق على توازن القوى بين الدول العربية وإسرائيل،« 
)أطروحة دكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1988(، ص 49 - 50.

)2( عمر الفاروق سيد رجب، قوة الدولة: دراسات استراتيجية )القاهرة: مكتبة مدبولي، 1992(، ص 226.
)3( المصدر نفسه، ص 228 - 232.
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وجود  يالَحظ  أنه  إال  القياس،  عملية  تواجه  التي  المشاكل  تعدد  من  الرغم  وعلى 
اتفاق ضمني حول عدد من النقاط تشكل - في مجموعها - عددًا من الضوابط المنهاجية 

ال بد من أخذها في االعتبار عند قياس قوة الدولة، وهي)4(:
دولية  بوحدات  يقارن  الدولة  قوة  تحديد  أن  أي  عالقية،  ظاهرة  هي  الدولة  قوة   -

أخرى، وبين فترة وأخرى ومن موقف آلخر.
- مفهوم قوة الدولة نسبي للهدف الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه.

ولكن  تمتلكها،  التي  والموارد  العناصر  مجموعة  على  تقتصر  ال  الدولة  قوة  أن   -
تمتد إلى ما تستطيع أن تعبئه.

- اختالف قياس قوة الدولة من وقت إلى آخر.
- استخدام القياس لتفسير الماضي والتنبؤ بالمستقبل.

تستخدم  أن  قوتها،  كانت  مهما  دولــة  ألي  يمكن  فال  معينة،  حــدود  الدولة  لقوة   -
إجمالي قوتها في كل األوقات.

- أنه ال وجود للقوة المطلقة أو للضعف المطلق.
درجــة  نظر  وجهة  مــن  تتم  إنما  والــحــضــاريــة،  الطبيعية  الــدولــة  عناصر  دراســـة  أن   -
للدولة  المكانية  الجغرافية  العناصر  دراســة  فإن  هنا،  ومن  السلبي.  أو  اإليجابي  إسهامها 
ال تهدف إلى تحديدها كظواهر جغرافية إقليمية في حد ذاتها، وإنما إلى متابعة وتوضيح 

نتائجها السياسية.

القوة والضعف  ناتج  الدولة هي  بأن قوة  القول  السابق، يمكن  العرض  ومن خالل 
تحقيق  على  قــدراتــهــا  محصلة  وهــي  وعــســكــريــًا،  واجتماعيًا  وثــقــافــيــًا  وســيــاســيــًا  اقــتــصــاديــًا 

مصالحها في المجتمع الدولي، وفي التأثير في غيرها.

وُيتخذ - أحيانًا - من درجة اعتماد الدولة على غيرها + اعتماد غيرها عليها مقياسًا 
يمكن  إنما  )ب(،  الــدولــة  إلــى  بالنسبة  )أ(  الــدولــة  قــوة  إن  إذ  العالمية،  الساحة  في  للقوة 
تحديدها من خالل تحديد درجة اعتماد )ب( على )أ(؛ فكلما زاد اعتماد )ب( على )أ(، 
نتيجة  )ب(  الثانية  على  القوة  ممارسة  )أ(  لأولى  يتاح  حيث  )ب(؛  على  )أ(  قوة  زادت 
القوة  ممارسة  فــإن  التكافؤ،  من  بقدر  متباداًل  االعتماد  كــان  إذا  ثم  ومــن  االعتماد.  لهذا 

)4( المصدر نفسه، ص 232؛ زهران، المصدر نفسه، ص 50 - 52، وأشرف سنجر، تحول توازنات القوى، 
سلسلة مفاهيم )القاهرة: المركز الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية، 2009(، ص 24 - 28.
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تكون أيضًا متبادلة بالقدر نفسه. ويتطلب تحديد ذلك تحليالت تفصيلية كمية لمجموع 
التي   + غيرها  على  فيها  تعتمد  التي   + نفسها  على  فيها  تعتمد  التي  والــعــوامــل  العناصر 
الــدول،  من  عدد  أكبر  على  تطبيقها  إمكان  مراعاة  مع  عليها،  األخــرى  الدولة  فيها  تعتمد 
الدولة  الدراسات، وذلك لتحديد مرتبة  إليها مثل هذه  التي تستند  المقارنة  تحقيقًا لمزايا 

بصفة خاصة، ولبناء جدول الترتيب العالمي للقوى بصفة عامة)5(.

2 - كيفية قياس قوة الدولة

هناك تباينات بين علماء السياسة بشأن العناصر أو المكونات التي تحدد مدى قوة 
الدولة ومكانتها العالمية، وإذا كان ديفيد ويلكنسون قد حصرها في ثالثة محددات وهي: 
مورغنثاو  هانز  فإن  العمل،  على  والقدرة  الفاعلة،  والوسائل  الجيوديمغرافي،  األســاس 
قــد وســعــهــا إلـــى تسعة مـــحـــددات ال بــد مــن اعــتــبــارهــا عــنــد الــنــظــر إلـــى قــيــاس قـــوة الــدولــة 
العسكري؛  واالستعداد  الصناعية؛  والطاقة  الطبيعية؛  والموارد  الجغرافي؛  العامل  وهي: 
والسكان؛ والشخصية القومية؛ والروح المعنوية؛ ونوعية الدبلوماسية؛ ونوعية الحكم)6(. 
يرى  إذ  الــدولــة،  قــوة  مــحــددات  في  بينهما  توسط  من  هناك  ومورغنثاو  ويلكنسون  وبين 
كينيث والتز صاحب نظرية الواقعية الجديدة أن هناك خمسة معايير مختلفة لقياس وتقييم 
قوة الدولة، يمكن حصرها في: عدد السكان؛ االمتداد الجغرافي؛ والموارد الطبيعية التي 
تحوزها الدولة؛ ووضعها االقتصادي؛ واستقرار نظامها السياسي؛ وقوتها العسكرية. في 
في  تكمن  العشرين  القرن  في  القوة  عوامل  أن  كيندي  بول  البريطاني  المؤرخ  يرى  حين 
حجم السكان، ومستوى التمدن، والمستوى الصناعي، واستهالك الطاقة، وحجم الناتج 

الصناعي، والقوة العسكرية)7(.

وأيًا كانت التباينات بين علماء السياسة بشأن العناصر التي تندرج في مكّونات قوة 
الدولة، فإن األهم من حصر تلك العناصر أو المحددات هو كيفية تحويلها إلى مؤشرات 
النظام  فــي  الــقــوة  تــوزيــع  وهــيــراركــيــة  الــدولــة،  قــوة  مــدى  إلــى  للتعرف  كميًا  قياسها  يمكن 
المعنوية  والجوانب  المادية  الجوانب  بين  الذي جمع  راي كالين  فعله  ما  الدولي. وهذا 

)5( رجب، المصدر نفسه، ص 233.
العربي  الخليج  منطقة  فــي  الــقــوى  وتـــوازن  اإليــرانــيــة  الــدولــة  قــوة  »قــيــاس  عــالم،  مصطفى  شفيق  )6( مصطفى 
 ،)2012 القاهرة،  جامعة  السياسية،  والعلوم  االقتصاد  كلية  منشورة،  غير  ماجستير  )رسالة   »،)2010  -  2003(

ص 20.
Michael Schiffer, «The U.S. and Rising Powers,» The Stanley Foundation, <http://www.stanley  )7(
fdn.org/resources/us_rising_powers_great_decisions_chapter.dpf>.
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إلى  المحددات  لتلك  النظري  التجريد  منطق  الخروج عن  من  وتمكن  القوة،  لمحددات 
في  جمعها  والــتــي  تقديرية،  نسبية  ــًا  ــ أوزان بإعطائها  كميًا  قياسها  يمكن  مــؤشــرات  وضــع 
خمسة عناصر رئيسة هي: الكتلة الحيوية للدولة )األرض - السكان(؛ القوة االقتصادية؛ 

القوة العسكرية؛ الهدف االستراتيجي؛ واإلرادة الوطنية)8(.

على  صاغها  الــدولــة،  قــوة  مــدى  قياس  بها  يمكن  حسابية  معادلة  كالين  وضــع  وقــد 
النحو اآلتي)9(:

االقتصادية  القدرة   +  ]100[ الحيوية  )الكتلة   =  ]1000[ للدولة  المدركة  القوة 
الوطنية  اإلرادة   +  ]1[ االستراتيجي  )الــهــدف   ×  )]200[ العسكرية  الــقــدرة   +  ]200[

.)]1[

وقد طور اللواء أحمد فخر )من أكاديمية ناصر العسكرية العليا( معادلة كالين من 
أحدهما للمحددات المادية،  خالل إضافة عنصرين جديدين على معادلة القوة الشاملة، 
وهو قدرة النفوذ إقليميًا وعالميًا؛ واآلخر للمحددات المعنوية، وهو القدرة الدبلوماسية، 

لتصبح المعادلة على النحو اآلتي)10(:

القوة المدركة للدولة ]1000[ = )الكتلة الحيوية ]30[ + القدرة االقتصادية ]40[ 
إقليميًا ودوليًا ]5[( × )األهداف االستراتيجية  النفوذ  قدرة  العسكرية ]25[ +  القدرة   +

]4[ + اإلدارة الوطنية ]4[ + القدرة الدبلوماسية ]2[(

جديدين  عنصرين  فأضاف  أيضًا،  كالين  معادلة  بتطوير  زهــران  جمال  د.  قــام  كما 
واآلخر  السياسية،  القدرة  وهو  المادية،  للمحددات  أحدهما  الشاملة،  القوة  معادلة  على 

للمحددات المعنوية، وهو القدرة الدبلوماسية، لتصبح المعادلة على النحو اآلتي)11(:

الــقــدرة  االقــتــصــاديــة +  ــقـــدرة  الـ الــحــيــويــة +  )الــكــتــلــة  لــلــدولــة =  الـــمـــدركـــة  الـــقـــوة 
القدرة   + الوطنية  اإلدارة   + االستراتيجية  )األهداف   × السياسية(  القدرة   + العسكرية 

الدبلوماسية(

 Ray S. Cline, World Power Trends and U.S. Foreign Policy for the انظر:  التفاصيل،  )8( لمزيد من 
1980’s (Boulder, CO: Westview Press, 1980).
)9( عالم، »قياس قوة الدولة اإليرانية وتوازن القوى في منطقة الخليج العربي )2003 - 2010(،« ص 21.

)10( المصدر نفسه، ص 21 - 22.
الدول  بين  القوى  الدولة: مع تطبيق على توازن  الرجوع إلى: زهران، »مناهج قياس قوة  )11( للمزيد يمكن 

العربية وإسرائيل«.
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ثم أضاف اللواء د. نبيل فؤاد تطويرًا إلسهامات كل من اللواء أحمد فخر ود. جمال 
زهران على معادلة كالين سالفة البيان، حيث اختلف عنهما في ماهية المحددات المادية 
معادلة  ســيــاق  عــن  تــخــرج  لــم  الــتــي  الــتــعــديــالت واإلضـــافـــات  بعض  إجـــراء  مــع  والمعنوية 

كالين، حيث جعل المعادلة على النحو اآلتي)12(:

الـــقـــدرة  الـــقـــدرة االقـــتـــصـــاديـــة +  الــحــيــويــة +  لــلــدولــة = )الــكــتــلــة  الـــمـــدركـــة  الـــقـــدرة 
الــقــدرة   + الــخــارجــيــة  الدبلوماسية  الــقــدرة   + الــداخــلــيــة  السياسية  )الــقــدرة  الــعــســكــريــة( × 

المعنوية + القدرة التكنولوجية + القدرة اإلعالمية(.

ثم طور د. جمال زهران معادلة كالين مجددًا، لتصبح على النحو اآلتي)13(:

القوة المدركة للدولة = )الكتلة الحيوية + القدرة االقتصادية + القدرة العسكرية + 
القدرة االتصالية( × )القدرة السياسية + اإلرادة الوطنية + القدرة الدبلوماسية(.

يظهر في صورة عمليات حسابية  الدولة«  »قوة  تحديد  أن  إلى  هنا  اإلشــارة  وتجدر 
متصلة لقياس عناصرها ومكوناتها، ويتطلب ذلك قدرًا وافرًا من المعلومات عن مختلف 
تلك العناصر في صورة رقمية، كما يتطلب تحلياًل موضوعيًا لها وقياسًا دقيقًا ألبعادها؛ 
فإذا لم تتوافر المعلومات الكافية استحالت عملية القياس والمقارنة، وتعذر قياس القوة 

الشاملة للدولة)14(.

بالجمود،  يتميز  ثابتًا  أمرًا  ليست  للدولة  الشاملة  القدرات  أن  إلى  نخلص مما سبق 
ديناميًا  موضوعًا  مجموعها  في  وتعد  للدولة،  االستراتيجية  المفاهيم  من  جزء  هي  وإنما 
المعنوي،  أو  منها  الــمــادي  ســواء  والــدولــيــة،  واإلقليمية  المحلية  بالمتغيرات  يتأثر  مــرنــًا 
ولذلك فهي قابلة إلضافة عناصر جديدة طبقًا للمتغيرات اإلقليمية والدولية. إن التفاعل 
والتنسيق بين القدرات المختلفة للدولة ودعم بعضها البعض يعظم من القدرات الشاملة 
للدولة، وبالتالي وزنها النسبي ومن ثم مكانتها وتأثيرها في المستوى العالمي. ولعلَّنا في 
هذا الصدد نستحضر صورًا من التاريخ القريب تؤكد أن ثمة نتائج تمخضت عنها حروب 
بالواليات  حل  ما  منها  الحسبان،  في  نتائجها  تكن  لم  صغرى  وأخــرى  كبرى  قــوى  بين 

 »،)2010 الــعــربــي )2003 -  الخليج  فــي منطقة  الــقــوى  وتــــوازن  اإليــرانــيــة  الــدولــة  قــوة  »قــيــاس  ــــالم،  )12( عـ
ص 22.

مركز  )بــيــروت:  اإلسرائيلي  العربي  الصراع  تطور  واحتماالت  الدولة  قــوة  قياس  منهج  زهـــران،  )13( جــمــال 
دراسات الوحدة العربية، 2006(، ص 66 - 91.

)14( المصدر نفسه، ص 226.
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يد  على  ببريطانيا  حــاق  ومــا  فيتنام،  يد  على  الماضي  القرن  منتصف  األمريكية  المتحدة 
أيسلندا في ما عرف بحرب الحيتان في سبعينيات القرن الماضي)15(.

ثانيًا: قياس قوة روسيا االتحادية بين عامي 1999 - 2012
مراحل  ثالث  خالل  االتحادية  روسيا  قوة  بقراءة  اآلتــي  السياق  في  الباحث  سيقوم 
زمنية هي: روسيا نهاية عام 1999 بتنحي يلتسين عن الرئاسة ووصول بوتين الكرملين، ثم 
روسيا مطلع عام 2008 مع انتهاء والية بوتين الثانية وتسلمه مهام رئاسة الوزراء، وختامًا 
روسيا عام 2012، إذ أنهى بوتين مهمته كرئيس للحكومة وعودته لرئاسة الكرملين لوالية 
توضح  بيانية  في شكل رسومات  اإلحصائية  المؤشرات  بعض  بداية عرض  ثالثة. وستتم 
الفترة  اقتصاديًا واجتماعيًا وعسكريًا خالل  االتحادية  الذي طرأ على روسيا  التغير  حجم 
المطورة  الممتدة من 1999 وحتى عام 2012 )16(، ثم سيتم تطبيق معادلة جمال زهران 

من خالل قياس مجموعة من المؤشرات الفرعية)17( على النحو اآلتي:

1 - العوامل المادية

أ - القدرة االقتصادية
- الناتج المحلي اإلجمالي.

- نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

القومية،  الــدولــة  العالمي،  االقتصاد  المعاصر:  لعالمنا  السياسية  الجغرافيا  فيلت،  وكــولــن  تيلور  )15( بــيــتــر 
المجلس  )الكويت:   282 المعرفة؛  عالم  عبيد،  وإســحــاق  رضــوان  السالم  عبد  ترجمة  األول،  الجزء  المحليات: 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 2002(، ص 69.
«Россия в цифрах,» Федеральная служба государственной статистики, Информационно- )16(
издательский центр «Статистика России», <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641>.
التي يصدرها مركز روسيا  التقارير السنوية لخدمة اإلحصاءات االتحادية »روسيا في أرقام«  تّم االعتماد على 

االتحادية للمعلومات والنشر.
)17( تّم االسترشاد في اختيار تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشرات التي وضعها كل من أصحاب المعادالت 
فسيتم  المئات،  إلــى  تصل  والتي  وضعوها  التي  الفرعية  المؤشرات  كل  قياس  صعوبة  إلــى  ونــظــرًا  ذكــرهــا.  السالف 
إلى  المعادالت، والتي قد تشير قيمة إحداها  لتلك  التطبيقية  النماذج  الــواردة في  المشتركة  المؤشرات  التركيز على 
ارتفاع حجم  بالضرورة  يعني  السالح  ارتفاع حجم صــادرات  أن  المثال:  بالتبعية، على سبيل  قيمة مؤشرات أخرى 
قام  فقد  الــمــؤشــرات،  تلك  مــن  فــي توصيفها لكل مؤشر  الــمــعــادالت  تلك  اخــتــالف  إلــى  ونــظــرًا  العسكري.  اإلنــتــاج 
الباحث بإعادة تصنيف المؤشرات الفرعية بما يتناسب مع المعادلة التي سيتم االعتماد عليها في قياس قوة روسيا 
االتحادية، مع التركيز على المؤشرات االقتصادية والسكانية/االجتماعية، كونها المجاالت التي كانت محور تركيز 

القيادة الروسية خالل الفترة 2000 - 2012.
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- معدل النمو السنوي.
- االستثمار األجنبي المباشر.

- حجم الدين الداخلي )العام(.
- حجم الدين الخارجي.

- معدل التضخم.
- حجم التجارة الخارجية.

- صادرات التكنولوجيا المتطورة.
- فائض/عجز الموازنة

- االحتياطي النقدي والذهب.
- األسهم المتداولة.

في  الصناعة  ونسبة مساهمة  الصناعة  قطاع  في  العاملين  )عدد  الصناعية  القاعدة   -
الناتج المحلي اإلجمالي(.

في  الــزراعــة  مساهمة  ونسبة  الــزراعــة  قطاع  في  العاملين  )عــدد  الزراعية  القاعدة   -
الناتج المحلي اإلجمالي(.
- حجم إنتاج الطاقة.

ب - القدرة العسكرية
- حجم صادرات السالح.

- حجم اإلنفاق العسكري العام.
- نسبة اإلنفاق العسكري إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

ج - القدرة االتصالية
- نسبة عدد الحاسبات اآللية إلى عدد السكان.

- نسبة مستخدمي شبكة اإلنترنت إلى عدد السكان.
- نسبة عدد خطوط التليفونات المحمولة إلى عدد السكان.

د - القدرة الحيوية

* الخصائص السكانية والبشرية
- اإلنفاق على التعليم.

- المستوى التعليمي.
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- اإلنفاق على البحث العلمي.
- اإلنفاق على الرعاية الصحية.

- نصيب الفرد من اإلنفاق العام على الرعاية الصحية.
- المستوى الصحي )نسبة عدد األطباء إلى عدد السكان(.

- نسبة قوة العمل إلى عدد السكان.
- معدل البطالة.

والتعليم  الصحة  على  الحكومي  )اإلنــفــاق  للسكان  المقدمة  الــخــدمــات  حجم   -
والتأمينات والمعاشات...(.

- حجم السكان.
- معدل النمو السكاني.

- كثافة السكان/كم2.

* الموقع الجغرافي

يتم احتساب مؤشرات مثل طبيعة  الثابتة، فلن  العناصر  وبما أن عنصر األرض من 
من  عــدد  احتساب  سيتم  المقابل  وفــي  وغــيــرهــا.  الــدولــة...  ومساحة  الجغرافي  الموقع 

المؤشرات الفرعية المتغيرة والقابلة للقياس.
- نصيب الفرد من موارد الدولة )الموارد المائية(.

بهدف  الــمــوارد  استغالل  )قـــدرة  والماشية  والمحاصيل  الــغــذاء  إنــتــاج  مــؤشــرات   -
االكتفاء الذاتي(.

2 - العوامل المعنوية

أ - القدرة السياسية

الدولة، ومن  أوصال  بين  السياسية  والتفاعالت  السياسي والمؤسسي  اإلطار  وهي 
أهم مؤشراتها:

- مدى احترام حقوق اإلنسان.
- مستوى الحريات العامة.

- التعددية السياسية.
- االستقرار السياسي وغياب العنف.

- نسبة المشاركة السياسية.
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- مدى كفاءة الحكومة.
- العالقة بين السلطات.

في  االتحادية  روسيا  موقع  خــالل  من  المؤشرات  تلك  مع  الكمي  التعامل  وسيتم 
محل  األعوام  خالل  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  عن  الصادرة  البشرية  التنمية  تقارير 

الدراسة.

ب - اإلرادة الوطنية

القابلة  الــمــؤشــرات  مــن  مجموعة  تبني  فسيتم  المعنوية،  العناصر  أحــد  باعتبارها 
للقياس، والتي يمكن من خالل قيمها الكمية التعرف إلى مدى فعالية القيادة السياسية في 

االستجابة لمطالب الشعب وتحقيق المصالح القومية.

* القيادة السياسية وتحقيق المصالح القومية:
- حجم الضرائب المجمعة.
- حجم االستثمار المحلي.

-  إجمالي حجم االدخار.
-  السكان تحت خط الفقر.

-  المساعدات والمعونات الرسمية )التي تتلقاها الدولة(.

* درجة االستجابة لالحتياجات األساسية للشعب:
-  متوسط العمر المتوقع عند الوالدة.

-  معدل وفيات الرضع.
-  الهجرة الداخلية.

-  الهجرة من روسيا.
-  الهجرة إلى روسيا.

ج - القدرة الدبلوماسية
- حجم التمثيل الدبلوماسي للدول األجنبية لدى روسيا )التمثيل الداخلي(.

- حجم التمثيل الدبلوماسي للدولة لدى الدول األجنبية )التمثيل الخارجي(.
- عضوية الدولة في المنظمات الدولية.

- عضوية الدولة في األحالف والتكتالت اإلقليمية والدولية.
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للدول  نظرها  وجــهــة  شــرح  على  الــدولــة  قـــدرة  لقياس  الــمــؤشــرات  هــذه  وتستخدم 
االتصال  هــذا  فعالية  ومــدى  الدولية  الــوحــدات  من  غيرها  مع  االتــصــال  وسرعة  األخــرى 
وفتح آفاق جديدة للدولة. العنصران األوالن سيتم التعامل معهما كأحد الثوابت نظرًا إلى 
عدم تغيرها خالل الفترة محل الدراسة، أما العنصران اآلخران فسيتم تحديدهما كميًا من 

خالل عدد المنظمات والتكتالت التي انضمت إليها روسيا خالل تلك الفترة.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن اختيار تلك المؤشرات ال يعني أنها كل المؤشرات التي 
يمكن من خاللها قياس قوة الدولة، فهناك العديد من المؤشرات األخرى التي يمكن من 
خاللها قياس مدى قوة الدولة أو ضعفها، من بينها: مشكالت الحدود السياسية؛ أسلوب 
والتراث؛  والثقافة  التاريخ  العامة؛  الميزانية  بنود  السياسي؛  النظام  وشكل  القرار  اتخاذ 
السريعة  الــعــامــة  التعبئة  على  الــدولــة  وقـــدرة  مــتــوتــر؛  أم  مستقر  إقليم  فــي  الــدولــة  ومــوقــع 
اإلنتاج؛  في  التكنولوجيا  حجم  الفضاء؛  اختراق  على  والقدرة  وعددها  األسلحة  ونوعية 
األجهزة  انتشار  ومــدى  المجتمعي؛  التماسك  مــدى  العالم؛  حــول  إعالمها  انتشار  مــدى 
ما تستخدم  المؤشرات عادة  تلك  أن  إال  السكان... وغيرها.  إلى عدد  نسبة  التكنولوجية 
في  ذاتها  الدولة  أو  نفسها،  الزمنية  الفترة  في  أخــرى  بدولة  مقارنة  الدولة  قوة  قياس  عند 
ولم  زمنيًا  متقاربة  فترات  خــالل  ما  دولــة  قــوة  قياس  أمــا  ومتباعدة.  مختلفة  زمنية  حقب 
الفرعية  المؤشرات  عن  االبتعاد  يتم  ما  فعادة   - الدولة  شكل  في  جوهري  تغيير  يحدث 
النهائية  القيمة  في  تؤثر  ولن  التغير،  صعبة  ثوابت   - تأثيرها  من  الرغم  - على  تعتبر  التي 

لحجم القوة المدركة للدولة.

أسلوب  اتباع  سيتم  المؤشرات،  تلك  من  لكل  الحسابية  القيمة  قياس  سبيل  وفــي 
للعنصر خالل األعوام 1999 و2008  الفعلية  القيمة  الحسابي من خالل قسمة  الوسط 
القيم خالل األعوام ذاتها )مجموع قيم  المتوسط الحسابي لمجموع تلك  و2012 على 
العنصر خالل األعوام الثالثة مقسومًا على 3(، لتصبح معادلة حساب قيمة العنصر على 

النحو التالي:

القيمة الحسابية للعنصر = القيمة الفعلية للعنصر خالل العام ÷
 مجموع قيم العنصر خالل األعوام الثالثة

3

ونظرًا إلى اختالف طبيعة تأثير تلك المؤشرات، حيث إن بعضًا منها يتناسب تأثيرها 
طرديًا مع قوة الدولة كلما ارتفعت قيمتها، في حين أن البعض اآلخر - كمعدل التضخم 
فسيتم  قيمتها؛  ارتفعت  كلما  الدولة  قوة  مع  عكسيًا  تأثيرها  يتناسب   - واألمية  والبطالة 
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التأثير العكسي من خالل ضرب قيمتها الحسابية في )-1(  التعامل مع المؤشرات ذات 
بهدف عكس تأثيرها عند إدراج قيمتها ضمن المعادلة النهائية لحساب القوة المدركة.

3 - روسيا: مؤشرات إحصائية)18(

أ - العوامل االجتماعية والسكانية

عام  نسمة  مليون   147.22 االتحادية  روسيا  سكان  عــدد  بلغ  السكان:  عــدد   )1(
مليون   142 إلــى   2007 عــام  فــي  وصــل  حتى  يتناقص  أخــذ  الــعــدد  هــذا  أن  إال   ،1999
نسمة، بانخفاض بلغ 5.22 مليون. وهي نسبة كبيرة للغاية إذا أخذنا في االعتبار تناقص 
عدد  تناقص  في  حقيقية  كارثة  إلى  البعيد  المدى  على  يــؤدي  قد  ما  وهو  سنويًا،  السكان 
السكان، خاصة أن مساحة روسيا شاسعة للغاية وبحاجة إلى تزايد عدد السكان. وبالنظر 
في  الــتــزايــد  فــي  بــدأ  روســيــا  سكان  عــدد  أن  مالحظة  يمكن   ،)1  -  9( الــرقــم  الشكل  إلــى 
التي  السياسات  أن  يعني  ما   ،2012 عام  نسمة  مليون   143 بلغ  حيث  األخيرة،  األعــوام 
اتخذتها الحكومة الروسية في هذا الصدد قد بدأت تؤتي بثمارها، وإن كانت ال تزال عند 

المستويات المتواضعة.

الشكل الرقم )9 - 1(
عدد سكان روسيا من 1990 - 2013
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التقارير  الــواردة في  البيانات  اعتمادًا على  بإعدادها  الباحث  المبحث قام  الــواردة في هذا  )18( كــل األشكال 
«Россия в цифрах». السنوية لخدمة إحصاءات روسيا االتحادية: 
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عام  مطلع  الــمــوالــيــد  عــدد  بلغ  والــوفــيــات(:  )الــمــوالــيــد  السكاني  النمو  مــعــدل   )2(
1999 نحو 1.214.7 مليون مولود، أما الوفيات فبلغت 2.144.3 مليون بفارق بلغ 
)-929.6 ألف( بنسبة -6.4 فرد/1000. أما عام 2007 فقد بدأ الوضع في التحسن 
بفارق  مليون   2.080.4 والوفيات  مولود،  مليون   1.610.1 المواليد  عدد  بلغ  حيث 

بلغ نحو )-470.3 ألف( بنسبة -3.3 فرد/1000.

المواليد  بين  )الفرق  الطبيعي  النمو  معدل  أن   )2  -  9( الرقم  الشكل  من  ويالحظ 
معدل  ومنحنى  الــمــوالــيــد  مــعــدل  منحنى  تــمــاس  إلـــى   2012 عـــام  فــي  وصـــل  والــوفــيــات( 
الوفيات )النمو الصفري(، وهو ما يعني الخروج من المنطقة التي يزيد فيها عدد الوفيات 
التي  واألســريــة  الصحية  السياسات  نجاح  ثم  ومــن  السلبي(،  )النمو  المواليد  عــدد  على 
الخدمات  في  والتوسع  الصحي  بالتأمين  المتعلقة  وبخاصة  الروسية،  الحكومة  انتهجتها 

الطبيعة والعالجية والصناعة المحلية لأدوية.

الشكل الرقم )9 - 2(
النمو الطبيعي للسكان

عام  الــروس  للسكان  المتوقع  العمر  كان  الــوالدة:  عند  المتوقع  العمر  متوسط   )3(
فبلغ   2007 عــام  في  أمــا  سنة،   72.4 ولإلناث  سنة   59.9 الذكور  إلــى  بالنسبة   1999
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العمر  بلغ   2013 عام  مطلع  وفي  لإلناث،  و73.9  سنة   61.4 للذكور  المتوقع  العمر 
تأثير  على  كذلك  يدل  ما  وهو  لإلناث.   76 مقابل  سنة   64 للذكور  الــوالدة  عند  المتوقع 

السياسات التي انتهجتها الدولة في هذا الصدد.

الــــرضــــع مــن  لـــأطـــفـــال  الـــوفـــيـــات  ــعـــدل  مـ انـــخـــفـــض  ــع:  ــرضــ الــ مـــعـــدل وفـــيـــات   )4(
1000/16.9 عام 1999 إلى 1000/9.4 عام 2007، ثم انخفض مطلع عام 2013 
ليصل إلى 1000/7.19. وهو ما يشير إلى نجاح سياسات الرعاية الصحية التي اتبعتها 

الحكومة في هذا الصدد.

الشكل الرقم )9 - 3(
معدل وفيات الرضع/1000
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على  بالقضاء  بوتين  روســيــا  فــي  االهــتــمــام  يكن  لــم  العلمي:  والبحث  التعليم   )5(
التعليم  ونسبة  السوفياتي  االتحاد  حقبة  فمنذ  التعليم.  جودة  بتحسين  كان  ما  بقدر  األمية 
تناهز 100 بالمئة نظرًا إلى مجانية التعليم التي استمرت خالل عهد بوتين وحتى اآلن، إذ 
بلغت نسية المتعلمين في روسيا 99.6 بالمئة عام 2013. فقد استطاعت روسيا - بعد 
اإليكونوميست حول جودة  الذي تعده مجلة  التصنيف  بعيدة تمامًا عن خريطة  أن كانت 
حيث  من  العالم  دول  أفضل  ضمن  العشرين  المرتبة  تحتل  أن   - العالم  دول  في  التعليم 
جودة التعليم عام 2012 بعد الواليات المتحدة التي تحتل المرتبة السابعة عشرة وتسبق 
فرنسا التي تحتل المرتبة الخامسة والعشرين)19(، كما وجدت بعض الجامعات الحكومية 

االقــتــصــادي  الــوضــع  منها:  المعايير  مــن  مجموعة  على  تصنيفها  فــي  اإليكونوميست  مجلة  =)19( اعــتــمــدت 
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موسكو  جامعة  أهمها  العالم،  حول  جامعة   500 أفضل  قائمة  ضمن  لها  مكانًا  الروسية 
الحكومية التي احتلت المرتبة 80 في تلك القائمة.

العلماء  إنتاج  األخيرة  العشر  السنوات  في  تطور  فقد  العلمي،  البحث  مجال  وفي 
الـــروس وبــالــتــالــي تــطــورت الــعــلــوم الــروســيــة، وهــو مــا يــعــود إلــى جــهــود أكــاديــمــيــة العلوم 
الروسية التي تحتل المرتبة األولى عالميًا كمصدر لالقتباس في الفيزياء والكيمياء وعلوم 
النشر.  حيث  مــن  العالم  فــي  الثالثة  والمرتبة  الرياضيات،  فــي  الثانية  والمرتبة  األرض، 
ويعمل في تلك األكاديمية 15 بالمئة من الباحثين الذين ينشرون من 45 - 60 بالمئة من 
فإن األموال  الرغم من ذلك  أنه على  إال  المتخصصة.  العلمية في اإلصــدارات  األبحاث 
نسبة  تشكل  المتطورة، حيث  بالبلدان  قياسًا  قليلة  في روسيا  العلمي  للبحث  المخصصة 

روسيا 2.2 بالمئة من مجموع األموال المخصصة في العالم لأبحاث العلمية)20(.

)6( الهجرة الداخلية: بلغ عدد السكان المقيمين في المناطق الحضرية عام 1999 
نحو 106.8 مليون فرد بنسبة 73 بالمئة، بينما بلغ عددهم في المناطق الريفية من العام 
الذين  السكان  عــدد  بلغ   ،2007 عــام  وفــي  بالمئة.   27 بنسبة  مليون   39.5 نحو  نفسه 
يعيشون في المناطق الحضرية 103.8 مليون فرد بنسبة 73 بالمئة، وفي المناطق النائية 
الحضر  في  السكان  نسبة  في  التغيير  عدم  ويالحظ  بالمئة.   27 بنسبة  مليون   38.4 نحو 
المقيمين  السكان  بلغ عدد  استمر حتى عام 2012، حيث  الذي  الثبات  الريف، وهو  أو 
بنسبة   37.3 الريف  في  المقيمين  عدد  بلغ  بينما  بالمئة،   73 بنسبة   105.7 الحضر  في 
27 بالمئة. ويرجع ذلك إلى أنه بعد أن كان سكان الريف يفرون إلى الحضر خالل عهد 
االهتمام  أدى  فقد  اآلن  أما  والمرافق،  الغذائية  المواد  ونقص  الجوع  من  هروبًا  يلتسين 
إلــى  الــهــجــرة  وعـــدم  الــمــنــاطــق  تــلــك  ســكــان  اســتــقــرار  إلـــى  التحتية  بنيته  وتحسين  بــالــريــف 
ر  مصدِّ أكبر  إلى  واللحوم  للقمح  مستورد  من  روسيا  حّول  الذي  االهتمام  وهو  الحضر، 

لها على مستوى العالم.

 1999 عــام  في  االتحادية  روسيا  إلــى  المهاجرين  عــدد  قــدر  الدولية:  الهجرة   )7(
في  مهاجرًا   286.959 إلــى  ليصل  العدد  هــذا  قل  حين  في  مهاجرًا،   379.726 بنحو 

االجتماعي، واستخدام اختبار PISA واختبار TIMSS التي تقيم المهارات والمعرفة لدى التالميذ، وأعداد األبحاث 
العلمية، وعدد المصادر والمراجع في الدراسات العلمية السابقة، والنشر في المجالت الدولية العلمية المحكمة، 
والجوائز العلمية التي يحصل عليها مواطنو الدولة. علمًا بأن المراكز الخمسة األولى حصلت عليها فنلندا وكوريا 

الجنوبية وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة على التوالي.
«United Nations Statistics Division,» UN Data, <data.un.org>. )20( انظر: 

=
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نحو   1999 عام  بلغ  حيث  االتحادية،  لروسيا  المغادرين  عدد  تناقص  كما   .2007 عام 
 )4  -  9( الرقم  الشكل  من  ونالحظ   .2007 عــام   47.013 مقابل  فـــردًا،   214.963
عدد  وصل  إذ   2011 عام  حتى  أخرة  مرة  التزايد  في  بدأ  روسيا  إلى  المهاجرين  عدد  أن 
المهاجرين إلى روسيا نحو 359.520، في حين استمرت أعداد المهاجرين من روسيا 
أو  بدرجة  أصبحت  روسيا  أن  يعني  ما  وهو   ،36.477 إلى  وصلت  حيث  التناقص  في 

بأخرى بلدًا جاذبًا وليس طاردًا.

الشكل الرقم )9 - 4(
الهجرة الدولية من روسيا وإليها

ب - العوامل االقتصادية)21(

الناتج  قيمة  ارتفعت  الشرائية(:  القوة  )معامل   GDP اإلجمالي  المحلي  الناتج   )1(
المحلي اإلجمالي قياسًا بمعامل القوة الشرائية نحو 2.4 مرة منذ عام 1999 وحتى عام 
الرغم  تريليون دوالر. وعلى  إلى 2.266  ارتفعت من 970.3 مليار دوالر  إذ   ،2008
من تأثير األزمة المالية العالمية في القوة الشرائية للمواطنين الروس التي انخفضت عام 

الجارية،  األسعار  وليس  الثابتة  األسعار  حسابات  على  االعتماد  تم  االقتصادية  العوامل  حساب  )21( عــنــد 
استنادًا إلى كون عام 1999 هو سنة األساس؛ وذلك حتى نتمكن من عقد المقارنة بين عامي 1999 - 2007 وفقًا 

لأساس نفسه وتجنب االختالفات في األسعار بين األعوام محل التحليل.
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عام  لتصل  أخرى  مرة  االرتفاع  إلى  عادت  أنها  إال  دوالر،  تريليون   2.116 إلى   2009
يزال  ال  كــان  وإن  عالميًا،  السابع  المركز  بها  تحتل  دوالر  تريليون   2.555 إلــى   2012
دوالر،  تريليون   15.97 األول  المركز  يحتل  الذي  األوروبــي  االتحاد  عن  كبيرًا  الفارق 
)انظر  دوالر  تريليون   15.94 الثاني  المركز  تحتل  التي  األمريكية  المتحدة  والواليات 
متوسط  يــوازي  أن   ،2010 العام  بحلول  المتوقع  من  كــان  فقد   .)5  -  9( الرقم  الشكل 
المالية  األزمــة  تقع  لم  لو  األوروبية،  الــدول  معظم  مستوى  الروسية  الشرائية  القوة  معدل 

واالقتصادية العالمية التي تسببت في تأخير هذه النتيجة)22(.

الشكل الرقم )9 - 5(

الناتج المحلي اإلجمالي )معامل القوة الشرائية(

المحلي  الــنــاتــج  ارتــفــع  الــرســمــي(:  الــصــرف  )ســعــر  اإلجــمــالــي  المحلي  الناتج   )2(
دوالر  مليار   195.9 من  ارتفع  إذ   ، بوتين  حكم  فترة  خالل  ملحوظًا  ارتفاعًا  اإلجمالي 
الرغم من  تريليون دوالر عام 2007 بمعدل 6.7 مرة. وعلى  إلى 1.299  عام 1999 
تأثره باألزمة المالية العالمية عام 2008، إال أنه واصل االرتفاع بعد ذلك إلى أن وصل 

عام 2012 إلى 2.022 تريليون دوالر.

والنشر،  للكتب  الريس  ريــاض  )بيروت:  الجديدة  الــوالدة  روسيا:  نمرًا.  ينقلب  الدب  إسكندر،  )22( مـــروان 
2011(، ص 28.
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الشكل الرقم )9 - 6(

الناتج المحلي اإلجمالي )سعر الصرف الرسمي(
)بالمليار(
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األول  الــعــام  مــنــذ  روســيــا  حققت  الــنــمــو(:  )مــعــدل  اإلجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج   )3(
 7.1 إلــى   2000 عــام  بنهاية  وصلت  مرتفعة  نمو  مــعــدالت  السلطة  إلــى  بوتين  لــوصــول 
إذ وصل معدل  المرتفعة  المعدالت  تلك  بالمئة، وقد حافظت روسيا طوال حكمه على 
النمو عام 2007 إلى 8.5 بالمئة بعد أن كان معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 3.2 
بالمئة عام 1999، بمتوسط نمو سنوي 7.7 بالمئة، في حين كان متوسط النمو السنوي 
للواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي خالل الفترة نفسها 2.96 بالمئة و2.1 

بالمئة على التوالي.

بسبب  كبيرًا  تراجعًا  روسيا  في  اإلجمالي  المحلي  للناتج  النمو  معدل  شهد  وقــد 
إلى االرتفاع مرة أخرى حيث وصل عام  أنه عاد  العالمية عام 2008، إال  المالية  األزمة 
المعدل  أن هذا  الرغم من  6(. وعلى   - الرقم )9  الشكل  )انظر  بالمئة  إلى 4.3   2012
المحلي  الــنــاتــج  نــمــو  مــعــدل  يــفــوق  أنـــه  إال  عـــام 2007،  الــنــمــو  مــعــدل  نــصــف  بنحو  يــقــدر 
 2.2 بلغ  الــذي  األوروبــــي  واالتــحــاد  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  مــن  لكل  اإلجــمــالــي 

بالمئة لأولى و -0.3 للثانية عام 2012 )23(.

«United Nations Statistics Division».   )23(
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الشكل الرقم )9 - 7(

الناتج المحلي اإلجمالي )معدل النمو(
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)4( الناتج المحلي اإلجمالي )نصيب الفرد(: ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي 
بنهاية عام 2007، وهو  اإلجمالي من 4.200 دوالر عام 1999 إلى 14.800 دوالر 
ما يعني ارتفاع نصيب الفرد نحو 3.5 مرة. كما واصل نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي 
االرتفاع  الرغم من هذا  إلى 18.000 دوالر. وعلى  االرتفاع، حيث وصل عام 2012 
المتحدة الذي يصل  الفرد في االتحاد األوروبي والواليات  أنه يقل كثيرًا عن نصيب  إال 

إلى 35.100 دوالر و50.700 دوالر على التوالي)24(.

شخص  مليون   7.7 إلى   1999 عام  العاطلين  أعــداد  وصلت  البطالة:  معدل   )5(
حتى  التضاؤل  في  أخــذت  النسبة  هــذه  أن  إال  العمل،  قــوة  إجمالي  من  بالمئة   13 بنسبة 
الرغم  وعلى  بالمئة.   6.11 بنسبة  عاطل  مليون   4.588 إلى   2007 عام  نهاية  وصلت 
البطالة،  معدالت  مع  طفيف  ارتفاع  إلى  أدت   2008 عام  العالمية  المالية  األزمــة  أن  من 
إلى   2013 عام  منتصف  العاطلين  عدد  وصل  بحيث  وخفضها  معها  التعامل  تم  أنه  إال 
معدالت  بلغت  حين  فــي  الــعــمــل.  قــوة  إجــمــالــي  مــن  بالمئة   5.2 بنسبة  مليون   4.131

)24( المصدر نفسه.
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وفقًا  بالمئة   10.3 األوروبـــي  االتــحــاد  وفــي  بالمئة   8.1 المتحدة  الــواليــات  في  البطالة 
إلحصاءات عام 2012 )25(.

الشكل الرقم )9 - 8(
الناتج المحلي اإلجمالي )نصيب الفرد(

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000

1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

الشكل الرقم )9 - 9(
معدل البطالة

)بالمئة(

13

10.5

8 7.9 8.5 8.3
7.6

6.1 6.4

8.4
7.6

6.6
5.5 5.2

0

2

4

6

8

10

12

14

1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 1999 عــام  الفقر  خط  تحت  السكان  نسبة  بلغت  الفقر:  خط  تحت  السكان   )6(
النسبة التي انخفضت لتصل عام 2007  نحو 40 بالمئة من إجمالي عدد السكان، وهي 

)25( المصدر نفسه.
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إلى 15.8 بالمئة، ثم إلى 11.2 بالمئة عام 2012. وهو الرقم الذي يقل عن مثيله في 
الواليات المتحدة التي ارتفع فيها عدد المواطنين تحت خط الفقر من 12.7 بالمئة عام 

1999 إلى 15.1 بالمئة عام 2010 )26(.

الشكل الرقم )9 - 10(

السكان تحت خط الفقر
)بالمئة(

40

25 25

17.8
15.8

13.1 12.7 11.2

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

1999 2002 2003 2004 2007 2009 2010 2012

الــمــبــاشــر عــام  بــلــغ حــجــم االســتــثــمــار األجــنــبــي  الــمــبــاشــر:  )7( االســتــثــمــار األجــنــبــي 
1999 نحو 3.3 مليار دوالر، ومع االستقرار الذي شهدته روسيا بدأت االستثمارات 
زيادة  بمعدل  دوالر  مليار   74.8 إلى   2007 عام  وصلت  أن  إلى  التزايد  في  األجنبية 
االســتــثــمــارات  انــخــفــاض حــجــم  مـــن  الـــرغـــم  وعــلــى   .1999 ــام  عـ عـــن  ــرة  مـ  22.7 بــلــغ 
إلى 36.6 مليار دوالر عام 2009، إال  العالمية وصواًل  المالية  األجنبية بسبب األزمة 
أنها واصلت االرتفاع بعد ذلك إلى أن وصلت مطلع عام 2012 إلى نحو 55.1 مليار 
في  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  حجم  ويعتبر  عالميًا.   14 المركز  بها  تحتل  دوالر 
روسيا متواضعًا جدًا مقارنة بالواليات المتحدة األمريكية التي وصلت فيها عام 2012 
االستثمارات  استقبال  في  عالميًا  األولــى  المرتبة  بها  تحتل  دوالر  مليار   205.8 إلــى 

المباشرة. األجنبية 

)26( المصدر نفسه.

 EBSCOhost - printed on 6/14/2020 4:24 AM via EMIRATES CENTER FOR STRATEGIC STUDIES AND RESEARCH. All use subject to 
https://www.ebsco.com/terms-of-use 



355

الشكل الرقم )9 - 11(
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بداية  في  الروسي  لالتحاد  الخارجية  الديون  مجموع  يقدر  الخارجي:  الدين   )8(
عام 1999 بنحو 166 مليار دوالر، وزادت تلك الديون في نهاية عام 2007 لتصل إلى 
وعلى  دوالر.  مليار   455.2 إلــى  لتصل   2012 عــام  زادت  كما  دوالر،  مليار   356.5
المرتبة  بها  تحتل  والتي  الروسية  الخارجية  الديون  في حجم  المطرد  االرتفاع  من  الرغم 
22 عالميًا، إال أنها ال تزال في حدود أقل من 20 بالمئة، كما تعتبر أفضل حااًل بكثير من 
الذي  الخارجي  الدين  إجمالي  حيث  من  العالم  دول  أكثر  تعتبر  التي  المتحدة  الواليات 
 15.5 خــارجــي  ديــن  بإجمالي  األوروبــــي  االتــحــاد  يليها  دوالر،  تريليون   15.93 يبلغ 

تريليون دوالر)27(.

عام  مطلع  اإلجــمــالــي  المحلي  الناتج  اعتمد  الــداخــلــي(:  )الــديــن  الــعــام  الــديــن   )9(
الناتج  مــن  بالمئة   99 الــعــام  الــديــن  بــلــغ  إذ  كــلــيــة،  بــصــورة  الــداخــلــي  الــديــن  عــلــى   2000
المالية  األزمــة  قبل  وصلت  أن  إلى  الداخلية  ديونها  ســداد  الحكومة  وواصلت  المحلي. 
الناتج المحلي اإلجمالي، والتي ارتفعت مرة أخرى لتصل  بالمئة من  العالمية إلى 5.9 
عام 2010 إلى 11.7 بالمئة، لتعاود انخفاضها من جديد حتى عام 2012 حيث أصبح 
بالمئة  بـ72.5  المحلي اإلجمالي، مقارنة  الناتج  بالمئة من  لروسيا 8.4  الداخلي  الدين 

في الواليات المتحدة)28(.

)27( المصدر نفسه.

)28( المصدر نفسه.
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الشكل الرقم )9 - 12(
نسبة الدين العام من الناتج المحلي اإلجمالي
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حكم  فترة  خالل  شديدًا  انخفاضًا  التضخم  معدل  انخفض  التضخم:  معدل   )10(
بوتين ، فبعد أن بلغت نسبته 86 بالمئة عام 1999، انخفضت بنهاية العام األول لحكمه 
إلى 12  عام 2007  االنخفاض حتى وصل  التضخم  معدل  وواصل  بالمئة،  إلى 20.6 
بالمئة. وعلى الرغم من تأثر معدل التضخم باألزمة المالية العالمية، فقد تم التعامل معه 
وعلى  بالمئة.   4.8 إلــى   2012 عــام  بنهاية  وصــل  حيث  أخــرى  مــرة  انخفاضه  ليواصل 
الرغم من الحد الذي حققته روسيا في حجم التضخم، إال أنها ال تزال أعلى من الواليات 
بالمئة و2.6  إلى 2.1  فيهما  التضخم  التي تصل معدالت  المتحدة واالتحاد األوروبي 

بالمئة على التوالي)29(.

مــن  ــل  كـ حــجــم  ــع  ــفـ ارتـ والــــــــــواردات(:  )الــــصــــادرات  الــخــارجــيــة  الـــتـــجـــارة   )11(
حجم  مــن  أعلى  الــصــادرات  حجم  دائــمــًا  كــان  وإن   - الروسية  والـــواردات  الــصــادرات 
إلــى   1999 عـــام  دوالر  مــلــيــار   75.6 مــن  الـــصـــادرات  حــجــم  ارتــفــع  إذ   - الــــــواردات 
روســيــا  لتحتل   2012 عـــام  مــلــيــار   529.3 إلـــى  وصــــواًل   2007 عـــام  مــلــيــار   354.4
مليار   223.5 إلــى  مليار   39.5 مــن  الـــواردات  ارتفعت  حين  فــي  عالميًا،   9 المركز 
وهو  العالم.  مستوى  على   16 المركز  بها  لتحتل  التوالي  على  مليار   335.4 إلى  ثم 
وحتى   1999 منذ  متزايدًا  فائضًا  حقق  االتحادية  لروسيا  التجاري  الميزان  أن  يعني  ما 

)29( المصدر نفسه.
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أقـــل مــن االتــحــاد األوروبــــي  مــرتــبــة  فــي  6 أضــعــاف. وتــعــتــبــر روســيــا  قــرابــة  بــلــغ   2012
األوروبــي  االتحاد  يحتل  إذ  الخارجية؛  التجارة  حجم  حيث  من  المتحدة  والــواليــات 
الــواليــات  الـــصـــادرات والـــــــواردات، وتــحــتــل  مــن حــيــث حــجــم  الــمــركــز األول عــالــمــيــًا 
المتحدة  الواليات  من  لكل  التجاري  الميزان  بأن  العلم  مع  الثالث،  المركز  المتحدة 
الصادرات  حجم  على  الــواردات  حجم  يزيد  حيث  عجزًا،  يعاني  األوروبــي  واالتحاد 

.)30( 2012 منهما وفقًا إلحصاءات عام  في كل 

الشكل الرقم )9 - 13(
معدل التضخم

)بالمئة(
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لــروســيــا  الــنــقــدي  بــلــغ مــجــمــوع االحــتــيــاطــي  الــنــقــدي والـــذهـــب:  )12( االحــتــيــاطــي 
فــي عام  مليار دوالر، ووصــل  عــام 2000 نحو 28  فــي  الــذهــب  ذلــك  فــي  بما  االتــحــاديــة 
المالية  بــاألزمــة  كثيرًا  الــروســي  االحتياطي  يتأثر  ولــم  دوالر.  مليار   478.8 إلــى   2007
العالمية؛ فرغم نقصه عام 2008 بمقدار 51.7 مليار دوالر إال أنه واصل االرتفاع حتى 
بعد  عالميًا  الخامس  المركز  فــي  يضعها  دوالر؛  مليار   537.6 إلــى  ليصل   2012 عــام 
االتحاد األوروبي الذي يحتل المركز الثالث بإجمالي احتياطي من النقود والذهب يقدر 
بـ 812.1 مليار دوالر، ومتفوقة على الواليات المتحدة التي تحتل المركز 19 باحتياطي 
في  بوكسيت  احتياط  بأكبر  روسيا  تمتع  عن  فضاًل  هــذا  دوالر)31(.  مليار   139.1 يبلغ 

)30( المصدر نفسه.

)31( المصدر نفسه.
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العالم، وأكبر مخزون غاز، وثاني أكبر احتياط من اليورانيوم، وثالث أو رابع أكبر مخزون 
نفط، فضاًل عن احتياطات كبيرة من الفحم والذهب واأللماس والخشب)32(.

الشكل الرقم )9 - 14(
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الشكل الرقم )9 - 15(
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)32( المصدر نفسه، ص 28.
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4 - القدرات العسكرية

برنامجًا  الــرئــاســة  توليه  منذ  بوتين  أطــلــق  حيث  مكانته،  الــروســي  الجيش  استعاد 
ــم األبـــحـــاث والـــتـــجـــارب الــفــضــائــيــة، وتــطــويــر  لــتــطــويــر الــجــيــش وتــحــديــث مـــعـــّداتـــه، ودعــ
العالية  التكنولوجيا  ذات  الــصــنــاعــات  تطوير  على  ركــز  فقد  الــمــدى.  بعيدة  الــصــواريــخ 
العسكرية  والصناعات  الجيش  تطوير  ذلــك  كل  من  واألهــم  الطاقة،  صناعات  وتطوير 
وأصبحت  البحري،  واألســطــول  الصاروخي  والــدفــاع  والـــذّرة  الفضاء  مجال  في  خاصة 
الــمــيــزانــيــة  مــن  أقـــل  رقـــم  مــلــيــار دوالر، وهـــو  نــحــو 68  عـــام 2012  فــي  الــجــيــش  مــيــزانــيــة 
ثلثي  فإن  الفعلية،  الناحية  ومن  دوالر.  مليار   690 البالغة  المتحدة  للواليات  العسكرية 
في  العسكري  والوجود  القواعد  وإدارة  تشغيل  على  ُتنفق  األميركية  العسكرية  الميزانية 
هذه  من  متحررة  روسيا  أن  حين  في  العالية،  األفراد  ونفقات  الحلفاء  ومساعدة  الخارج 

القيود.

ثالثة  عن  فضاًل  جــوي،  وســالح  وبحرية  برية  قــوات  إلــى  ينقسم  الــروســي  فالجيش 
المحمولة  والقوات  الفضاء،  قوات  االستراتيجية،  الصواريخ  قوات  هي:  مستقلة  أسلحة 
القوات  تَعّد  كما  العالم،  في  النووية  األسلحة  من  أكبر مخزون  وتمتلك روسيا  جــوًا)33(. 
العاملين  واألفــراد  الطائرات  عدد  حيث  من  العالم  مستوى  على  الثانية  الروسية  الجوية 
بــعــد الـــقـــوات الــجــويــة األمــريــكــيــة، ولــديــهــا ثــانــي أكــبــر أســطــول مــن غـــواصـــات الــصــواريــخ 
قنابل  قــاذفــة  يمتلك  الـــذي  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  باستثناء  الــوحــيــد  الــبــلــد  وهـــي  الــبــالــســتــيــة، 

استراتيجية حديثة)34(.

من  والجوية  البحرية  وقواتها  العالم،  فــي  دبــابــات  ســالح  أكبر  روســيــا  تمتلك  كما 
العسكرية  معداتها  معظم  تنتج  إذ  ضخمة،  أسلحة  صناعة  ولــديــهــا  الــعــالــم،  فــي  أكــبــرهــا 
أكبر مخزون  أنواع محددة من السالح. كما أصبحت روسيا تمتلك  الخاصة مع استيراد 
أنها  إلى  نووي، إضافة  بنحو 16000 رأس  يقدر  العالم والذي  في  النووية  من األسلحة 
نحو  األسلحة  من  صادراتها  تمثل  حيث  العالم،  في  لأسلحة  مــوّرد  أكبر  ثاني  أصبحت 

  Anthony H. Cordesman and Martin Kleiber, «The Asian Conventional Military Balance in )33(
 2006: Overview of Major Asian Powers,» Center for Strategic and International Studies (Washington)
(June 2006), <http://csis.org/files/media/csis/pubs/060626_asia_balance_powers.pdf>.
 David Nowak, «Russia Pilots Proud of Flights to Foreign Shores,» The Associated )34( انــظــر: 
 Press (15 September 2008), <http://www.komonews.com/news/national/28390779.html>, and «Status
 of Nuclear Powers and Their Nuclear Capabilities,» Federation of American Scientists (March 2008),
<http://www.fas.org/nuke/guide/summary.htm>.
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المختلفة  األسلحة  من  مبيعاتها  أن حجم  كما  العالمية)35(.  السالح  تجارة  من  بالمئة   30
»هليكوبترات  شركة  أن  عن  فضاًل   .)36( 2012 عام  في  دوالر  مليار   15 نحو  إلى  وصل 

روسيا« تحتل المركز األول عالميًا في مبيعات طائرات الهليكوبتر العسكرية اآلن)37(.

5 - قياس قوة روسيا االتحادية

لروسيا  المدركة  القوة  قياس  خاللها  من  سيتم  التي  الفرعية  المؤشرات  آنفًا  ذكرنا 
لكل  الحسابية  القيمة  قياس  ومعادلة  و2012،  و2008   1999 الثالثة  األعـــوام  خــالل 
القيمة  التالي  الــجــدول  فــي  الباحث  وسيعرض  والــمــؤشــرات.  العناصر  تلك  مــن  عنصر 
الفعلية والقيمة الحسابية لكل العناصر والمؤشرات بعد تطبيق الوسط الحسابي ومعادلة 

قياس القيمة الحسابية لها.

ويؤكد الباحث مجددًا أن تلك المؤشرات ما هي إال مؤشرات استرشادية وليست 
كل المؤشرات التي يمكن من خاللها قياس قوة الدولة، إذ إنه تم استبعاد سائر المؤشرات 
التغير  وصعبة  ثوابت  تعتبر  التي  والسياسية  واإلعالمية  والثقافية  واالجتماعية  الجغرافية 
في فترة زمنية قصيرة، كما تم التركيز على المؤشرات االقتصادية والسكانية/االجتماعية 
الفترة محل الدراسة. وبعد  القيادة الروسية خالل  كونها القضايا التي كانت محور تركيز 
عرض مدى التغير الذي طرأ على قيم تلك المؤشرات الفرعية في الجدول السابق، فإن 
وإجمالي  والمعنوية،  المادية  والقدرات  القيم  إجمالي  يوضح   )1  -  9( الرقم  الجدول 

القوة المدركة لروسيا خالل األعوام الثالثة محل الدراسة.

يمكن مالحظة أن القوة المدركة لروسيا خالل   )1 من خالل الجدول الرقم )9 - 
األعوام 2008 و2012 قد نمت بدرجة كبيرة عنها في عام 1999، سواء أكان ذلك في 
ما يتعلق بالقدرة المادية أم بالقدرة المعنوية، كما تثبت تلك النتائج اتساقها وتوافقها مع 

السياسات والبرامج التي سبقت اإلشارة إليها.

)35( عبد المنعم سعيد كاطو، »االتجاهات الراهنة لتطوير القوة العسكرية الروسية،« السياسة الدولية، العدد 
170 )2007(، ص 97.

)36( »صادرات األسلحة الروسية تزداد ثالثة أضعاف خالل 10 أعوام،« موقع أنباء موسكو اإلخباري )16 
<http://anbamoscow.com/russia/20130716/384041045.html>. تموز/يوليو 2013(، 
موسكو  أنباء  موقع  العسكرية،«  الهليكوبتر  طــائــرات  مبيعات  في  عالميًا  األول  المركز  تحتل  )37( »روســيــا 
<http://anbamoscow.com/russia/20130718/384100055.html>. اإلخباري )18 تموز/يوليو 2013(، 
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الجدول الرقم )9 - 1(
القيم الفعلية والحسابية للمؤشرات الفرعية لعناصر قياس قوة روسيا االتحادية )بالدوالر()38(

العناصر والمؤشرات
القيمة الحسابية للعنصرالقيمة الفعلية للعنصر

199920082012199920082012

القدرة االقتصادية
)مليار( 196166120150.151.291.56الناتج المحلي اإلجمالي 

GDP 420014800180000.341.201.46نصيب الفرد من
)بالمئة( 3.28.54.30.601.600.81معدل النمو السنوي 
)بالمئة(  GDP 1.74.52.60.591.550.90االستثمار األجنبي المباشر من
)بالمئة( -0.22-0.16-995.98.42.62حجم الدين الداخلي )العام( 
)مليار( -1.40-1.09-166356.5455.20.51حجم الدين الخارجي 
)بالمئة( -0.14-0.35-86124.82.51معدل التضخم 
)مليار( 36.1130.9193.90.301.091.61حجم التجارة الخارجية 

  يتبــع

)38( قد تختلف األرقام الواردة في هذا الجدول عن األرقام الواردة في األشكال البيانية سالفة الذكر، ويرجع ذلك إلى أن الباحث اعتمد في إعداد قيم العناصر على األسعار الثابتة 
وليس األسعار الجارية، استنادًا إلى كون سنة 2005 هي سنة األساس. وتم اختيار عام 2005 ألنه منتصف المدة الزمنية محل الدراسة والممتدة من 1999 وحتى 2012.

 EBSCOhost - printed on 6/14/2020 4:24 AM via EMIRATES CENTER FOR STRATEGIC STUDIES AND RESEARCH. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use



362

 تابــع

)مليار( 2.2775.0715.4430.531.191.28صادرات التكنولوجيا المتطورة 
)مليار( 0.1067.0738.010.011.921.09فائض/عجز الموازنة 
)مليار( 12.3426.3486.60.041.381.58االحتياطي النقدي والذهب 
)بالمئة(  GDP 1.43336.30.061.401.54األسهم المتداولة من
)بالمئة( 38.541.1361.001.070.94القاعدة الصناعية 
)بالمئة( 8.44.13.91.540.750.71القاعدة الزراعية 
)مليون( 0.9621.2541.3420.811.061.13حجم إنتاج الطاقة)أ( )ك طن مكافئ نفطي( 

القدرة العسكرية
)مليار( 2.78.215.70.300.921.77حجم صادرات السالح 
)مليار( 21.28956.892680.441.171.40حجم اإلنفاق العسكري العام 
)بالمئة(  GDP 3.43.54.40.900.931.17نسبة اإلنفاق العسكري إلى

القدرة االتصالية

3.7413.3357.10.150.542.31نسبة عدد الحاسبات اآللية إلى عدد السكان
  يتبــع
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1.0226.8353.30.040.991.97مستخدمو شبكة اإلنترنت إلى عدد السكان/100
0.93139.36183.10.011.291.70خطوط التليفونات المحمولة إلى عدد السكان/100

الخصائص السكانية
)بالمئة(  GDP 2.94.13.80.811.141.06اإلنفاق على التعليم من
)بالمئة( 99.699.699.61.001.001.00المستوى التعليمي 
)بالمئة(  GDP 1.001.41.160.841.180.97اإلنفاق على البحث العلمي من
)بالمئة(  GDP 5.85.16.21.020.891.09اإلنفاق على الرعاية الصحية من

342.61033.71316.30.381.151.47نصيب الفرد من اإلنفاق العام على الرعاية الصحية
47.149.6510.961.011.04عدد األطباء لكل 10.000 شخص

)بالمئة( 49.252.853.40.951.021.03نسبة قوة العمل إلى عدد السكان 
)بالمئة( -0.64-0.75-136.115.21.60معدل البطالة 
)بالمئة(  GDP 53.156.3600.940.991.06حجم الخدمات المقدمة للسكان من

)مليون( 1471421431.020.990.99حجم السكان 
  يتبــع
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)بالمئة( -0.01-1.02-1.98-0.02-3.3-6.4معدل النمو السكاني 
8.928.678.731.020.990.99كثافة السكان/كم2

الموقع الجغرافي
29.530.35230.1690.981.011.01نصيب الفرد من موارد الدولة )الموارد المائية/م3(

246.8329.9419.50.740.991.26مؤشرات إنتاج الغذاء والمحاصيل والماشية

القدرة السياسية
-0.86-1.04-7167551.10موقع روسيا في تقرير التنمية البشرية)ب(

اإلرادة الوطنية: القيادة السياسية وتحقيق المصالح القومية

)بالمئة(  GDP 10.615.8215.370.761.141.10نسبة الضرائب المجمعة من

)بالمئة(  GDP 1528250.661.231.10نسبة االستثمار المحلي من

)بالمئة(  GDP 2832410.830.951.22إجمالي االدخار من

)بالمئة( -0.50-0.17-4015.811.21.79السكان تحت خط الفقر 

)مليار( 00-1.94001.00المساعدات والمعونات الرسمية 
  يتبــع
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اإلرادة الوطنية: درجة االستجابة لالحتياجات األساسية للشعب

66.1267.65700.970.991.03متوسط العمر المتوقع عند الوالدة

-0.64-0.84-16.99.47.191.51معدل وفيات الرضع/1000

)بالمئة( 2727271.001.001.00الهجرة الداخلية - سكان الريف 

-0.37-0.48-21496346513364772.16الهجرة من روسيا

3797262869593595201.110.841.05الهجرة إلى روسيا

القدرة الدبلوماسية
5765720.881.001.11عضوية المنظمات والتكتالت اإلقليمية والدولية)ج(

المتجددة  الطاقة  وأنواع  الصلب  الوقود  أنواع  ونفط وفحم وسائر  األولية من كهرباء وغاز طبيعي  الطاقة في صورتها  إنتاج روسيا من كل مصادر  الطاقة:  إنتاج  )أ( ُيقَصد بحجم 
والمخلفات القابلة لالشتعال، بعد تحويلها جميعًا إلى مواد مكافئة للنفط من أجل حساب إجمالي إنتاج روسيا من الطاقة.

تقيس  كونها  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  عن  الصادرة  البشرية  التنمية  تقارير  في  روسيا  تصنيف  على  فيها  االعتماد  تم  السياسية  القدرة  بيانات  مختلف  فإن  ذكرنا  )ب( كما 
البشرية لأعوام 2000، 2009 و2013. والمتاحة على: التنمية  تقارير  بترتيب روسيا في كّل من  تّم االسترشاد  البشرية. وقد  للتنمية  العالمي  الترتيب  المؤشرات عند وضع  كل تلك 
Human Development Reports Website, <http://hdr.undp.org/en/reports/>.  

«The World Factbook,» Central Intelligence Agency, <https://www.cia.gov/library/ انظر:  الدولية،  المنظمات  في  الروسية  المشاركة  حول  المعلومات  من  )ج( لمزيد 
publications/the-world-factbook/geos/rs.html>.
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الجدول الرقم )9 - 2(
اإلجمالي العام لقوة روسيا خالل األعوام 1999 و2008 و2012

إجمالي القدرة المادية
القدرة 
المادية

إجمالي القدرة المعنوية
القدرة 
المعنوية

اإلجمالي 
العام لقوة 

الدولة
القدرة 

االقتصادية
القدرة 

العسكرية
القدرة 

االتصالية
الكتلة 
الحيوية

القدرة 
السياسية)أ(

اإلرادة 
الوطنية

القدرة 
الدبلوماسية

19990.331.640.207.089.250.901.13-0.880.659.90

200813.903.022.8210.5930.330.964.661.006.6236.95

201212.854.345.9812.3235.491.144.991.117.2442.73

وإنما  أســوأ  الوضع  أن  تعني  ال  السالبة  القيمة  أن  تأكيد  مع   - السياسية  للقدرة  السالبة  القيمة  عن  االبتعاد  يتّم  )أ( لــكــي 
الباحث  قام  فقد  النهائية،  المعادلة  في   - السياسية  والقدرة  البشرية  التنمية  ترتيب  في  روسيا  موقع  بين  عكسية  العالقة  أن  تعني 
الحسابي  الوسط  معادلة  في  للمؤشر  األعلى  القيمة  من  الثالثة  األعوام  خالل  السياسية  القدرة  لمؤشرات  الحسابية  القيم  بطرح 

وهي )2(.

جدًا  كبيرًا  نموًا  نمت  االقتصادية  القدرة  أن  نجد  المادية،  بالقدرات  يتعلق  ما  ففي 
خالل فترتي رئاسة بوتين األولَيين، وهو ما نلمسه في خطابات بوتين وبرامجه االنتخابية 
يدل  مــا  معيشته؛  مستوى  وتحسين  الــمــواطــن  رفــاهــة  هــي  أولــويــاتــه  أن  عــن  تحدث  عندما 
الممتدة  الفترة  أما  الروسية.  االقتصادية  القدرات  رفع  في  االتحادية  نجاح سياساته  على 
تراجعًا  فنجد   - الــوزراء  رئاسة  بوتين مهام  فيها  والتي تسلم  من 2008 وحتى 2012 - 
طفيفًا في قدرة روسيا االقتصادية، وهو ما يمكن إرجاعه إلى األزمة المالية العالمية التي 
تأثر  كان  وإن  اآلن،  حتى  ممتدة  آثارها  تــزال  وال   2008 عام  أواخــر  في  بالعالم  عصفت 
اقتصادها  يعاني   - أخــرى  بــلــدان  بــه  تــأثــرت  الــذي  بالحجم  يكن  لــم  األزمـــة  بتلك  روســيــا 
إن  حيث  األوروبــــي،  االتــحــاد  ودول  المتحدة  كــالــواليــات   - اآلن  حتى  وتــراجــعــًا  تخبطًا 
االرتفاع  في  النمو  معدالت  عــاودت  ثم   2009 عــام  خــالل  فقط  تراجعًا  شهد  اقتصادها 

بشكل مطرد مرة أخرى، وإن كانت بمعدالت أقل عما قبل 2008.

أما عن القدرة العسكرية، فنجد أنها نمت خالل الفترات محل الدراسة نموًا طفيفًا 
وتصديرًا  عسكريًا  العالم  دول  وأقــوى  أكبر  من  تعتبر  دولة  في  طبيعيًا  نموًا  الباحث  يعّده 
في  العالمية  الــصــدارة  مــوقــع  إلــى  بــقــوة  روســيــا  وعـــودة  األســعــار  ارتــفــاع  أن  كما  للسالح. 
الــقــدرة  فــي  النمو  ذلــك  على  ســاعــدت  جميعها  العسكري  واإلنــتــاج  بــالــقــدرات  يتعلق  مــا 
الفترة على  القيادة الروسية الذي انصب خالل تلك  العسكرية الروسية، وإن كان اهتمام 
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البالد اقتصاديًا واجتماعيًا فضاًل عن االستقرار السياسي الذي شهدته روسيا هو ما  دعم 
جعل ذلك النمو طفيفًا طوال تلك الفترة.

وفي ما يخص القدرة االتصالية، نجد أنها نمت بشكل مطرد وبخاصة في األعوام 
والتي   ،2007 عام  منذ  وميدفديف  بوتين  وخطابات  برامج  في  نلحظه  ما  وهو  األخيرة، 
الــتــطــويــر، وتــحــديــث قـــدرات الــدولــة مــن خالل  أكـــدت أن الــوقــت قــد حــان لــالتــجــاه نحو 
التكنولوجية  الوسائل  أحــدث  واستخدام  الدولة،  مؤسسات  كل  في  بالتكنولوجيا  الدفع 
المتحدة  الــواليــات  على  كثيرًا  فيها  تفوقت  التي  النانو  تكنولوجيا  وكذلك  اإلنــتــاج،  في 
األمريكية التي أصبحت تعتمد على روسيا في بعض تطبيقات النانو، وبخاصة في مجال 

الفضاء.

الجغرافي(  الموقع   + والبشرية  السكانية  )الــقــدرة  الحيوية  بالكتلة  يتعلق  ما  وفــي 
وهو   ،1999 عام  منذ  مرتفعة  مؤشرات  ذات  أنها  نجد  ملحوظًا،  نموًا  أيضًا  نمت  والتي 
نفسها  تعتبر  وهي  السوفياتي  االتحاد  قيام  منذ  الروسية  الدولة  أن  إلى  إرجاعه  يمكن  ما 
ومعاش  ومسكن  وصحة  تعليم  مــن  األســاســيــة  احتياجاته  وتلبية  الــمــواطــن  عــن  مسؤولة 
مناسب... وغيرها. وعلى الرغم من انهيار االتحاد السوفياتي واتجاه الدولة نحو اقتصاد 
من  الدولة  موازنة  من  األكبر  الجزء  فيه  تستقطع  الــدرب  هذا  أنها ظلت على  إال  السوق، 
القيادة  تــواتــرت  التي  المتطلبات  وهــي  لمواطنيها،  الحياتية  المتطلبات  تلك  توفير  أجــل 

الروسية على تأكيدها ضمن أولوياتها دون المساس بها.

لتصل  يلتسين،  رئاسة  نهاية  مع  جــدًا  متدنية  كانت  أنها  فنجد  المعنوية،  القدرة  أما 
إلى معدالت مرتفعة خالل عام 2008 تعادل نحو ستة أضعاف ما كانت عليه في مطلع 
وجودة  والحريات  الحقوق  باحترام  والمتمثلة  السياسية،  بالقدرة  يتعلق  ما  ففي  األلفية. 
أنها نمت نموًا متواضعًا حتى  الرشيد، نجد  الديمقراطية... وغيرها من مؤشرات الحكم 
مؤشرات  فــي   - فقط  درجـــات  بــأربــع   - أعلى  مرتبة  روســيــا  باحتالل  تمثل   ،2008 عــام 
اإلنمائي.  المتحدة  األمـــم  برنامج  عــن  الــصــادرة  التقارير  تضمنتها  الــتــي  البشرية  التنمية 
الذي  التصنيف  ضمن  كبيرة  بخطوات  تقدمت  قد  روسيا  أن  فنجد   2012 العام  في  أمــا 
أربعة  - خالل  دفعة واحدة  باثنتي عشرة درجة   - اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  يقدمه 
الرئاسة  مهام  توليه  منذ  بوتين  قدمها  التي  والخطابات  البرامج  إلــى  رجعنا  وإذا  أعـــوام. 
األعــوام  في  إال  كبيرًا  حيزًا  يأخذ  لم  الديمقراطية  عن  الحديث  أن  فسنجد   ،2000 عــام 
البالد  بتطوير  البناء قد نجحت  المرحلة األولى من إعادة  األخيرة، عندما تحدث عن أن 
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اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحقيق االستقرار السياسي واألمني، وأن الوقت قد حان لالنتقال 
انتهاكات  القيام بحملة شرسة ضد الفساد وأي  من السير بخطوات بطيئة إلى العْدو نحو 
أن  يعني  ما  وهو  المواطنين.  ضد  وهيئاتها  الدولة  مؤسسات  داخل  تحدث  تجاوزات  أو 
إلى  حاجة  في  تــزال  ال  كانت  وإن  ُأكلها،  تؤتي  أضحت  الصدد  هذا  في  الدولة  سياسات 
اإلنمائي  المتحدة  األمــم  لبرنامج  وفقًا  المصنفة  الــدول  فئة  من  لالنتقال  الجهد  من  مزيد 

»ذات تنمية مرتفعة« إلى فئة الدول الموصوفة بأنها »ذات تنمية مرتفعة جدًا«.

الوطنية  اإلرادة  أن  على  لتدل  قفزت  مؤشراتها  أن  نالحظ  الوطنية،  اإلرادة  وحول 
ومــدى  القومية  للمصالح  السياسية  القيادة  تحقيق  مــدى  عــن  الشعبي  الــرضــاء  ومستوى 
استجابتها لالحتياجات األساسية للمواطنين قد تحسنت بدرجة كبيرة خالل قيادة بوتين 
واالدخار  الداخلي  االستثمار  وحجم  الضرائب  متحصالت  فارتفاع  البناء.  إعادة  لعملية 
أن  كما  الحكومة،  من  يتلقاها  التي  الخدمات  عن  ورضــاه  المواطن  ثقة  على  لمؤشرات 
مدى  على  لدليل  إليها  الهجرة  معدالت  وارتفاع  روسيا  من  المهاجرين  أعــداد  انخفاض 
تحسن األوضاع المعيشية التي دفعت العديد من الروس المقيمين في الخارج إلى العودة 

إلى بالدهم.

وفي ما يتعلق بالقدرة الدبلوماسية، نجد أن حجم تغيرها بسيط جدًا، وهو ما يمكن 
على  التمثيلية  قوته  ورثــت  فقد  السوفياتي  االتحاد  ورثــت  عندما  روسيا  أن  إلــى  إرجاعه 
الطفرة  أن  إال  واإلقليمية.  الدولية  المنظمات  ولــدى  العالم  دول  لدى  الدولي  المستوى 
لالنخراط  لتها  أهَّ الخصوص،  وجــه  على  االقتصادي  الصعيد  على  روسيا  حققتها  التي 
الثماني  كمجموعة  متقدمة  اقتصادية  بــقــدرات  تتمتع  دواًل  تضم  جديدة  تكتالت  ضمن 
BRICS، فضالً عن انضمامها لمنظمة  ومجموعة بريكس   G20 G8 ومجموعة العشرين 

التجارة العالمية.

 2000 عام  مطلع  منذ  االتحادية  روسيا  على  طرأ  الــذي  التغير  حجم  فإن  وختامًا، 
تلك  تحقيق  في  السياسية  القيادة  أّدتــه  الــذي  الــبــارز  الــدور  على  دامــغ  لدليل  اآلن  وحتى 
- بدرجة  فــي دولــة بحجم روســيــا. إال أن عــودة روســيــا  اإلنــجــازات خــالل تلك األعـــوام 
والدولية  واإلقليمية  الداخلية  المستويات  جميع  على  عظمى  كقوة  مكانتها  إلى   - كبيرة 
تلك  على  الحفاظ  هو  اآلن  عليها  ما  وأن  اإلنــجــازات،  قمة  إلى  وصلت  قد  أنها  يعني  ال 
التي  والخارجية  الداخلية  التحديات  من  مجموعة  تجابهها  روسيا  تزال  فال  المكتسبات؛ 

لم يتم حلها حتى اآلن، والتي هي بحاجة إلى مواجهة من قبل الدولة الروسية.
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لفصل العاشر
ا

عودة بوتين إلى الكرملين

ة  مع قرب نهاية والية بوتين الثانية، برز السؤال »من سيخلف بوتين؟« كمسألة ملحَّ
األصــوات  من  العديد  ظهور  مع  وبخاصة  الروسي،  قبل  الدولي  السياسي  المشهد  على 
نظرًا  ثالثة؛  رئــاســة  فــتــرة  على  بوتين  يحصل  أن  أجــل  مــن  الــدســتــور  بتعديل  طالبت  الــتــي 
بوتين  واليتي  خالل  ومعيشتهم  حياتهم  في  ن  تحسُّ من  الــروس  المواطنون  لمسه  ما  إلى 
هذه  من  أخــرى  مجموعات  تخوفت  اآلخــر  الطرف  على  أنه  إال   .2008 إلى   2000 من 
فضاًل  السلطة،  شخصنة  فكرة  إلى  وعودة  للديمقراطية  صريحًا  انتهاكًا  باعتبارها  الخطوة 

عن الرغبة في تجديد الدماء السياسية في الرئاسة الروسية.

وقد أنهى بوتين فترة من عدم اليقين السياسي، التي سادت منذ أن أعلن في نيسان/
األول/ديسمبر  كــانــون   10 حتى  واستمرت  الــدســتــور،  تغيير  يعتزم  ال  أنــه   2005 أبــريــل 
2007، عندما أيَّد عالنية دميتري ميدفديف - رئيس المجلس القانوني الروسي، ورئيس 
لخالفته)1(.   -  2005 منذ  الـــوزراء  لرئيس  األول  والنائب   ،2000 منذ  غــازبــروم  شركة 
وجاء اختيار بوتين لـميدفديف نتيجة لثقته الشديدة به والتي جاءت حصيلة 17 عامًا من 
للرئاسة،  كمرشح  لـ ميدفديف  الكرملين  وتأييد  بوتين  تصريح  وبعد  بينهما)2(.  التعارف 

 Jim Nichol, «Russia’s March 2008 Presidential Election: Outcomes and Implications,» Report )1(
for Congress (13 March 2008), <http://www.fpc.state.gov/documents/organization/103693.pdf>.
 Ariel Cohen, «Russia’s 2008 Presidential Elections: Management Reshuffle for «Russia )2(
inc.»?,» The Heritage Foundation (New York), Paper no. 1825 (25 February 2008), <http://www.ocnus.
 net/artman2/publish/dyfunction_2/management_reshuffle_for_russia_inc_printer.shtml>, Retrieved:
18/8/2010.
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وصفها  الــتــي  الخطوة  وهــي  لــلــوزراء،  رئيسًا  ليصبح  بوتين  سيدعو  أنــه  ميدفديف  أعــلــن 
مقاليد  على  بوتين  سيطرة  على  تبقي  أن  شأنها  مــن  التي  بالصفقة  المراقبين  مــن  العديد 
بوتين  وافق  واحد،  أسبوع  وبعد  والمناصب)3(.  األسماء  لتغيير  شكلية  عملية  في  الحكم 
إذا  للوزراء  كرئيس  للعمل  استعداد  على  سيكون  إنه  بقوله  ميدفديف  دعــوة  على  رسميًا 

انتخب ميدفديف)4(.

أوالً: برنامج ميدفديف االنتخابي
نيسان/أبريل  شهر  فــي  الــفــدرالــي  المجلس  اجتماع  أمـــام  لـبوتين  خــطــاب  آخــر  فــي 
عليه  التركيز  ويجب  القادمة،  المرحلة  في  روسيا  إليه  تحتاج  لما  رؤيته  م  قــدَّ  ،)5( 2007
كبرنامج لتطوير روسيا. ولقد ارتكزت تلك الرؤية/الخطة على مجموعة من المحاور)6(:

- الديمقراطية السيادية: ال تسمح بالتدخل الخارجي في شؤون البالد.
- أن تكون المهمة األساسية تنمية روسيا.
- وضع خطط طويلة األمد لتطوير األداء.

- حل مشكلة اإلسكان.
- ضرورة االنتهاء من تحديث نظام المعاشات التقاعدية.

- تحديث وتطوير شبكة الكهرباء في كل المناطق.
روسيا  وربــط  روسيا  مناطق  مختلف  لربط  المختلفة  النقل  شبكات  وتطوير  بناء   -

بالعالم.
- تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

- وضع األسس القتصاد اإلبداع.
- تحديث الخدمة في الجيش.

- العمل على بناء الثقة الدولية حيال المصالح االقتصادية الروسية.

 30 العدد   ،8 السنة  الديمقراطية،  مجلة  السياسات،«  واستمرار  األسماء  تغيير  »روســيــا:  شوقي،  )3( نيرفانا 
)نيسان/أبريل 2008(، ص 148.

Nichol, «Russia’s March 2008 Presidential Election: Outcomes and Implications».   )4(
 Г. О. Павловский и другие, План Президента Путина: Руководство для будущих )5(
Президентов России (Москва: Европа, 2007), C. 267-307.
 Г.О. Павловский (Сборник /под ред), план путина 20072010 послание президента в )6(
цифрах и схемах (Москва: Европа, 2007), C. 6-37.
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- تنفيذ مشروع وطني لتحسين نوعية حياة المواطنين.
- ضرورة أن تعمل الحكومة من أجل الحفاظ على التوازن في العالقة بين المركز 

واألطراف.

- الحاجة إلى مزيد من تطوير مؤسسات المجتمع المدني.
- الحفاظ على الخصوصية/التأثير الثقافي والسياسي لروسيا.

وبعد ترشيح ميدفديف لخوض االنتخابات الرئاسية، بدأ في عقد جوالت لعرض   
»روسيا  بعنوان  الخامس  االقتصادي  المنتدى  أمام  أبرزها خطابه  كان  االنتخابي  برنامجه 
ارتكز  ما  أهم  من  وكان   ،2008 شباط/فبراير   15 يوم  التنمية«  إدارة   :2020  -  2008

عليه برنامجه االنتخابي ما يأتي)7(:

1 - الحرية هي األساس الذي يجب أن تقوم عليه الدولة

سواء  اختيار«،  أفضل  هي  »الحرية  مبدأ  على  الدولة  سياسة  تقوم  أن  أهمية  تأكيد 
بأنها  الحرية  التعبير. وتم تعريف  أم حرية  الحرية االقتصادية  أم  الحرية الشخصية  أكانت 
ال تعني الفوضى، وأنها تنبع من االنسجام مع سيادة القانون، كما أنها جزء ال يتجزأ من 

االعتراف الفعلي للمواطنين بسيادة القانون.

2 - سيادة القانون هي أعلى قيمة

تحدث ميدفديف في كل خطاباته عما أسماه »العدمية القانونية«، بمعنى أنه ال يزال 
عدم  ثم  ومــن  اآلخرين  احترام  عــدم  إلــى  يــؤدي  ما  وهــو  بالقوانين،  التزام  عــدم  روسيا  في 
االهتمام بالمسؤوليات. ومن هنا تأتي ضرورة تحسين التشريعات، وأن األولوية لضمان 
على  القضاء  أجــل  من  والعدالة  والنزاهة  المهنية  وضمان  للقضاء،  الحقيقي  االستقالل 
لذلك  القانون. وقد حدد  يحافظ على  الذي  األقوى وليس مع  دائمًا مع  الحق  أن  حقيقة 

اإلجراءات التالية:

أجل  من  ومصممة  مبتكرة  الجديدة  القوانين  تكون  بحيث  التشريعات،  ● تحسين 

التحديث ومالئمة للمجتمع الروسي.

 <http://www.medvedev2008.ru/program.htm>, :7( لمزيد من المعلومات حول برنامج ميدفديف، انظر(
Retrieved: 18/8/2010.
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على  قــادرًا  يكون  بحيث  المواطنين،  حياة  في  لتأثيره  تحليل  قانون  كل  ● سيسبق 

الدفاع عن كرامتهم وحريتهم وأمنهم.

● مواجهة الفساد في القضاء والقرارات الجائرة مقابل المال.

القرارات  بسبب  المواطنين  خسائر  تعويض  إلى  الرامية  التدابير  من  نظام  ● وضع 

الجائرة والروتين في المحاكم، وإنشاء صندوق لهذا الغرض.

ظــروف  وتــحــســيــن  الــعــقــوبــة،  لتخفيف  وقــائــيــة  تــدابــيــر  خـــالل  مــن  الــعــدالــة  ● أنسنة 

االحتجاز في السجون، وإنشاء آلية لضبط مسألة المالحقة دون إدانة.

● تطوير إجراءات تسوية المنازعات قبل المحكمة.

3 - القضاء على القيود اإلدارية

الرئيسية  المسؤولية  تكون  ثم  ومــن  المواطن،  هو  الدولة  محور  يكون  أن  ضــرورة 
الخطوات  من  عــددًا  حدد  هنا  ومن  الدولة.  في  والمسؤولين  العمل  صاحب  عاتق  على 

أهمها:

● وضع جميع اإلجراءات اإلدارية في النظام األساسي للسلطات العامة من أجل 

أن يعرف المواطنون مسؤوليات كل مسؤول، ويكون لهم حق الطعن في أية أعمال غير 
مشروعة أو السهو، ومن ثم معاقبة المسؤولين المذنبين.

● تخفيف اإلجراءات اإلدارية المرتبطة بفتح وتشغيل األعمال التجارية.

اإلخــطــار«  »مــجــرد  بمبدأ  األخــذ  طريق  عــن  اإلداريـــة  ــراءات  اإلجــ معظم  ● إصالح 

لــإلجــراءات  خضوعها  وعــدم  الصغيرة  الشركات  لتطوير  حقيقية  فــرص  توفير  أجــل  مــن 
البيروقراطية.

غير  الــقــطــاع  عــلــى  الــعــامــة  الــســلــطــات  بــهــا  تضطلع  الــتــي  الــوظــائــف  بــعــض  ● إحالة 

الحكومي لتنفيذها.

● وضع حوافز مالية لجذب المهنيين األكثر تأهياًل إلى الخدمة العامة، وربط تلك 

الحوافز بنطاق العمل ونتائجه.

والتحديث  التدريب  خالل  من  العامة  السلطات  في  اإلدارة  جودة  مستوى  ● رفع 

والتطوير للموارد البشرية.
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المواطنين  حصول  يتطلب  ما  وهــو  الفساد،  مواجهة  في  القوانين  تنفيذ  ● صرامة 

الحقيقي لإلعالم، وتوفير  إلى حماية االستقالل  يدفع  الذي  على معلومات دقيقة، األمر 
التغذية المرتدة بين المجتمع ككل وسلطات الدولة.

4 - احترام الملكية الخاصة

ضرورة أن يقوم االقتصاد الروسي على اتباع نهج مختلف يعتمد على:

االقــتــصــاديــة  بــالــحــريــة  وتمتعها  والــصــغــيــرة،  المتوسطة  الــشــركــات  دائــــرة  ● توسيع 

الحقيقية.

● خلق ونشر استخدام االبتكارات التكنولوجية، والتي من خاللها يمكن الحصول 

على المنافسة، ليس فقط في روسيا ولكن أيضًا في األسواق الدولية.

● تشجيع الحوافز على االبتكار.

● االعتماد على المبادرات الخاصة.

5 -  خفض العبء الضريبي من أجل تشجيع االبتكار واالستثمار الخاص 
في رأس المال البشري

الضريبية  النظم  مع  المنافسة  قادرًا على  في روسيا  الضريبي  النظام  يكون  أن  يجب 
حد  على  واألجنبية  المحلية  االستثمارات  جذب  أدوات  من  كــأداة  األخــرى،  البلدان  في 
ترفع  أاّل  الدولة  على  بأنه   ،2000 عام  بوتين  قالها  التي  الكلمة  ميدفديف  وأعــاد  ســواء. 
الضرائب - خصوصًا في مراحل البناء - وإنما ضبط وزيادة التحصيل الضريبي. وتحقيقًا 

لهذه الغاية تمت اإلشارة إلى:

القيمة  ضريبة  من  واحــد  معدل  لخفض  انتقالية  فترة  يحدد  قانون  وضــع  ● أهمية 

المضافة، على أن يستبدل الضريبة على القيمة المضافة بضريبة المبيعات.

واستحداث  االستهالك،  نظام  لتحديد  المرونة  من  مزيدًا  الضرائب  دافعي  ● منح 

آلية للحوافز الضريبية الخاصة بأنشطة البحث والتطوير واالستثمار.

إلنشاء  حــوافــز  خلق  بهدف  التصدير  ورســـوم  الضريبي  التصميم  مــبــادئ  ● تطوير 

إدخــال  خــالل  مــن  النفط،  وبخاصة  الطبيعية  الــمــوارد  استهالك  لمعالجة  جــديــدة  مــرافــق 
أحدث تقنيات اإلنتاج وفقًا للمعايير العالمية.
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حجم  مع  تتناسب  بحيث  الصغيرة  التجارية  لأعمال  الضريبية  التقارير  ● تبسيط 

األعمال.

6 - بناء نظام مالي قوي ومستقل، لتحويل الروبل إلى عملة احتياطية دولية

النظام سيؤدي من ناحية إلى ضمان التطور اآلمن في البالد،  بناء هذا  تم اعتبار أن 
ومن ناحية أخرى سيساهم في تحقيق االستقرار لالقتصاد العالمي ككل. وقد طرح لهذا 

الغرض مجموعة من التدابير اآلتية:

● إعادة التمويل طويل األجل للنظام المصرفي. وحدد في هذا اإلطار الحاجة إلى 

خلق صندوق الرفاه الوطني، ومدخرات التقاعد، ونظام للتأمين على الودائع.

واحتياطيات  المالية  السياسة  إدارة  وضبط  األزمــات،  في  المصرفي  النظام  ● دعم 

النقد األجنبي.

● إنشاء سوق مالية تنظيمية مرنة تعنى بتطوير قانون الشركات والضرائب، وتبسيط 

سوق  في  المالية  األوراق  إلدراج  مواتية  ظروف  خلق  وكذلك  التجارية،  للبنوك  اللوائح 
األوراق المالية الروسية.

● تشجيع االنتقال إلى الدفع بالروبل وال سيَّما في صادرات المواد الخام، وتوفير 

حسابات للحصول على عقود جديدة بالعملة الوطنية.

● توسع تدابير دعم الصادرات واالستثمار من قبل الشركات الروسية في الخارج، 

وتحسين صورة رجال األعمال الروس في الخارج.

7 - خلق بنية تحتية حديثة تدعم االقتصاد الروسي

حد  على  واألطــــراف  المركز  فــي  التحتية  البنية  تحديث  على  العمل  أهمية  تأكيد 
سواء، اعتمادًا على أحدث التقنيات التكنولوجية. وتحدث في هذا الخصوص عن:

ورؤســاء  والمحافظين  اإلقليميين  الزعماء  بين  بالتنسيق  الطرق  وبناء  ● تحديث 

لــلــطــرق، وبــنــاء طــرق  الــبــلــديــات، مــع الــحــرص عــلــى الــخــروج مــن دائــــرة المعنى الــمــادي 
المستقبل بجميع التقنيات الحديثة واالتصاالت السلكية والالسلكية.

من  شــبــر  كــل  فــي  جــديــدة  عــمــل  فـــرص  وخــلــق  والــمــعــرفــة  التعليم  عــلــى  ● التركيز 

األراضي الروسية وحتى في المنزل، مع مراعاة سهولة الوصول إليها.
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النووية  التوليد  محطات  لــزيــادة  حــوافــز  وإيــجــاد  للطاقة،  محطات  وبــنــاء  ● تطوير 

والطاقة المائية وتوليد الكهرباء.
● تشجيع االبتكار وتوفير الطاقة، وفرض عقوبات صارمة على انتهاكات القوانين 

البيئية.
● توفير قروض طويلة األجل للمشاريع التي تلبي معايير كفاءة الطاقة، وتستخدم 

أحدث التقنيات.

8 - إرساء أسس نظام االبتكار الوطني

يجري ذلك من خالل:
● زيادة الدعم للعلوم األساسية، وتحسين نظم التعليم.

على  التركيز  مــع  التكنولوجيا،  تطوير  مــجــاالت  فــي  العمالقة  المشاريع  ● تنفيذ 

رجال  مع  وثيق  بشكل  هــذا  أجــل  من  الــدولــة  تعمل  أن  على  والبشرية.  الطبيعية  الــمــوارد 
األعمال.

دراستها  تجب  وإنــمــا  الـــورق،  على  واالخــتــراعــات  االبــتــكــارات  تبقى  أاّل  ● يجب 

وتصنيفها وتنفيذها على أرض الواقع.
توفير  في  دورًا  واسعة،  معلومات  كقاعدة  الرئاسية،  المكتبة  تــؤدي  أن  ● ضرورة 

والمحلية  واإلقليمية  المركزية  المكتبات  دعــم  عــن  فضاًل  والعالمية،  المحلية  المعرفة 
وصواًل إلى مكتبة المدرسة.

9 - تنفيذ برامج التنمية االجتماعية

إن أهم األولويات لسياسات ميدفديف حال فوزه بالرئاسة ستكون - كما أكد بوتين 
االجتماعي  والدعم  والتعليم  الصحية  الرعاية  في  وحددها  االجتماعية،  التنمية   - سابقًا 
والبطالة والثقافة واإلسكان والسياسات المتعلقة باألسرة. ومن النقاط التي تحدث عنها 

في هذا اإلطار:

أ - التعليم

على  العمل  وإنما  الــمــدارس،  عــدد  بزيادة  فقط  ليس  للتعليم،  الوطنية  ● األولوية 

إيجاد »مدارس المستقبل« التي ُتعلم كيفية التفكير، وتعتمد على أحدث الوسائل العلمية 
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دورًا  تــؤدي  وإنما  المناهج  تعليم  حد  عند  تقف  وال  األطــفــال،  تعليم  في  والتكنولوجية 
إن  للطالب؛ حيث  الصحية  الحالة  متابعة  المثال:  الطالب، على سبيل  اجتماعيًا في حياة 

تربية النشء - رأس المال البشري - ليست مسألة عقلية فقط.

● يجب أاّل يكون تقييم جودة التعليم الجامعي استنادًا إلى أعداد الخريجين، وإنما 

إلى التصنيف الدولي للجامعات.

● ابتكار برامج تدريبية تأخذ في االعتبار المواهب الفردية ومصالح كل طالب.

● البحث عن أفضل األساتذة والطالب ودفعهم لالنخراط في البحث والتطوير.

● توفير الفرص لجميع المعلمين للتدريب وفقًا ألحدث المعايير الدولية.

ب - الصحة
● يجب أن تكفل الدولة التأمين الصحي الشامل للمواطنين ورعاية صحتهم.

● العمل على رفع متوسط   األعمار. وهو ما يتطلب خفض معدل الوفيات واإلعاقة 

الناجمة عن  الوفيات  معدل  متوافرة، كخفض  التي أصبحت سبل عالجها  األمراض  من 
من  والحد  الطرق،  وحوادث  السرطان،  وأمراض  الدماغية،  والسكتات  القلبية،  النوبات 

األمراض المعدية، والحد من اإلعاقة، ومرض السكر...

المراكز  وإنــشــاء  الصحي،  القطاع  فــي  االستثمار  لى  ع الــخــاص  القطاع  ● تشجيع 

الطبية الحديثة في مختلف األقاليم.

كما  للرعاية،  معايير موحدة  كافية لضمان  المالية  المخصصات  تكون  أن  ● يجب 

يجب على األطباء بمؤسسات الرعاية الصحية وشركات التأمين أن يكونوا مسؤولين عن 
النتائج واالستخدام الفعال للموارد.

ج - اإلسكان
طرق  مع  جديدة  سكنية  مناطق  توفر  التي  الكبرى  المشاريع  بناء  في  ● االستمرار 

ووسائل نقل حديثة، وبنية تحتية اجتماعية قوية، وتهيئة الظروف في تلك المناطق للعمل 
والراحة.

● االستفادة من تقنيات ومواد البناء الحديثة بهدف خفض استهالك الطاقة وتجنب 

ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.
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الـــدخـــول  وذوي  والــجــيــش  الــشــبــاب  لــلــمــهــنــيــيــن  خــــاص  بــشــكــل  الــســكــن  ● توفير 

المنخفضة.

10 - المجتمع المدني

كونه  والبناء  التنمية  عملية  في  للدولة  كشريك  المدني  المجتمع  عن  الحديث  تم 
دور  المدني  للمجتمع  يكون  أن  ميدفديف  ارتــأى  وهنا  والمجتمع.  الدولة  بين  الوسيط 

فاعل في:
● العمل على استعادة التوجهات القيمية األخالقية للمجتمع الروسي.

االستراتيجية  الــمــبــادئ  لتنفيذ  الــحــكــومــيــة  الــمــؤســســات  مــع  المنهجي  ● التنسيق 

وبرنامج التنمية االجتماعية واالقتصادية.
● تدعيم الديمقراطية من خالل مراقبة ممثلي الشعب المنتخبين وموظفي القطاع 

العام وأدائهم اللتزاماتهم تجاه المواطنين.
التنمية  أهــداف  تحديد  أجــل  من  الــدولــة  سلطات  مع  حــوار  في  المجتمع  ● تمثيل 

الوطنية.

11 - السياسة الخارجية
المستقلة،  الـــدول  رابــطــة  مــع  الــعــالقــات  ترسيخ  فــي  نشط  بـــدور  الــقــيــام  ● ضرورة 

العتبارات الموقع الجغرافي وتشابك المصالح االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
المجتمع  مــع  والــتــعــاون  الـــحـــوار  عــلــى  منفتحة  كــدولــة  الــعــمــل  روســيــا  ● مواصلة 

الدولي، على أن تستند إلى مبادئ القانون الدولي وقواعده وتعزيز دور األمم المتحدة.
المشاكل  أجل حل  ديمقراطي من  عالمي  نظام  بناء  في  العالم  دول  مع  ● الشراكة 

المناخية  والــتــغــيــرات  الــحــراري  كاالحتباس  العالمية  المخاطر  مــن  وغيرها  االقــتــصــاديــة 
والهجرة غير الشرعية واإلرهاب الدولي.

12 - القرية الروسية

ضمان  هو  المقبلة  المرحلة  في  عليه  العمل  يجب  هــدف  أهــم  أن  ميدفديف  اعتبر 
االكتفاء الذاتي من الغذاء، خاصة أن روسيا بها أكثر من 10 بالمئة من األراضي الصالحة 

للزراعة في العالم، وأن ثلث الروس يعيشون في القرى. وهنا تحدث عن:
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● االنتقال إلى عملية االبتكار الحديثة لزيادة اإلنتاجية في المناطق الريفية، وتعزيز 

موقف المنتجين الروس في السوق العالمية.

وتطوير  الطرق  من  كاملة  شبكة  إنشاء  وبخاصة  القرى  في  التحتية  البنية  ● تطوير 

صناعة الطاقة الكهربائية؛ من أجل تيسير عملية توزيع اإلنتاج الزراعي على كافة األراضي 
الروسية، وعدم عزل القرى عن باقي أنحاء الدولة.

في  االجــتــمــاعــيــة  الــخــدمــات  تــطــويــر  فــي  الـــزراعـــة  إيـــــرادات  مــن  كبير  جـــزء  ● إنفاق 

المتخصص،  الزراعي  التعليم  وبخاصة  وتطويرها  المدارس  بناء  مثل  الريفية،  المناطق 
تحديث  خالل  من  القرية  في  البقاء  على  الشباب  المهنيين  وحفز  الصحة،  قطاع  وتطوير 

التشريعات، والحوافز الضريبية، واالمتيازات واألفضليات.

لــعــام 2008، يمكن  االنــتــخــابــي  مــيــدفــديــف  بــرنــامــج  فـــي  الـــقـــراءة  تــلــك  مـــن خـــالل 
استخالص اآلتي:

فقد  االنتخابية،  مؤتمراته  كل  خالل  بوتين  الرئيس  عن  كثيرًا  ميدفديف  تحدث   -
 ،2020 عــام  حتى  روســيــا  لتنمية  بوتين  حــددهــا  الــتــي  الرئيسية  االتــجــاهــات  عــن  تــحــدث 
وعن الهدف الذي أعلنه بوتين حول جعل روسيا واحدة من المراكز المالية الرئيسية في 
قول  وأيضًا عن  الدولية،  االحتياطية  العمالت  الروسية واحدة من  العملة  العالم، وجعل 
تكرار  وكذلك  الطويل،  المدى  على  وطنية  أولوية  هو  األفــراد  في  االستثمار  بــأن  بوتين 
الحد األقصى من  الماضية  العقود  استنفدت خالل  أن روسيا  منها  بوتين  بعض مقوالت 
التي  الفقرات  من  وغيرها  االستقرار...  إلى  تحتاج  البناء  إعــادة  مرحلة  وأن  الصراعات، 

تضمنتها خطابات ميدفديف التي دلت على أنه سوف يسير على نهج سلفه.

الخامس  االقتصادي  المنتدى  أمــام  االنتخابي  ميدفديف  مؤتمر  عنوان  تداخل   -
بوتين  خــطــة  مــع   - خــطــابــاتــه  بــيــن  األبــــرز  الــخــطــاب  ــو  وهـ  -  »2020  -  2008 »روســـيـــا 
مرة   - يتحدثون  الروسي  للشأن  المراقبين  جعل  ما  وهو   .»2020 »روسيا  روسيا  لتنمية 
قال  بل  الــدولــة،  سياسات  تشكيل  في  الرئيسي  الــدور  له  سيكون  بوتين  أن  عن   - أخــرى 

البعض بأنه سيكون الرئيس الفعلي لروسيا.

الفدرالي  المجلس  أمــام  األخير  خطابه  في  بوتين  وضعها  التي  الخطة  بمقارنة   -
عام 2007 مع برنامج ميدفديف االنتخابي، نجدها تتطابق بشكل كبير في الموضوعات 
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والقضايا ذات األولوية للمجتمع الروسي، هذا باإلضافة إلى تركيز كل منهما على التنمية 
االجتماعية كأولوية أولى لسياسات الدولة كافة.

- ركزت تلك المرحلة من إعادة بناء روسيا االتحادية على دعم االبتكارات التقنية 
والعملية، وإدخال التكنولوجيا المتطورة في جميع مفاصل الدولة، كما بدأ االهتمام يتجه 
صوب األطراف بعد أن احتل المركز والمناطق الرئيسية مكانة بارزة في عملية التحديث 

خالل السنوات السابقة.

المعالم  واضح  انتخابي  برنامج  وجود  عدم  في  سلفه  عن  ميدفديف  يختلف  لم   -
تم  ورؤى  خطابات  مجرد  كانت  وإنما  وقــراءتــه،  تقييمه  يمكن  عليه  المتعارف  بالمعنى 
رؤيته  عن  الــروســي  الشعب  إلطــالع  عقدت  التي  االنتخابية  المؤتمرات  خــالل  تقديمها 

كمرشح لما يجب القيام به في فترته الرئاسية من أجل استكمال العملية التنموية.

ثانيًا: االنتخابات الرئاسية عام 2008
أجريت هذه االنتخابات في 2 آذار/مارس 2008 بعد ثالثة أشهر من االنتخابات 
عليه  أطلق  ما  وهو  وسياساته،  وشعبيته  بوتين  على  استفتاء  بمثابة  كانت  التي  البرلمانية 
هذه  نتيجة  أن  الكثيرون  ويعتبر  البوتينية)8(.   - الغربية  الكتابات  في  وبخاصة   - البعض 
فترتي  مـــدى  عــلــى  بــوتــيــن  شخصية  اكتسبتها  الــتــي  لــلــرمــزيــة  تــأثــيــر  إال  هــي  مــا  االنــتــخــابــات 

واليته)9(.

األحــزاب  عن  مرشحون  منهم  ثالثة  مرشحين،  أربعة  الرئاسية  االنتخابات  خــاض 
الــمــوحــدة، وغــيــنــادي  مــيــدفــديــف عــن حـــزب روســيــا  الــبــرلــمــان هـــم، دمــيــتــري  الممثلة فــي 
الديمقراطي  الحزب  زعيم  جيرينوفسكي  وفالديمير  الشيوعي،  الحزب  عن  زيوغانوف 
التوقيعات  على  حصوله  بعد  مستقاًل  المعركة  فخاض  بوغدانوف  أنــدريــه  أمــا  الــروســي، 
الناخبين  بالمئة من  المركزية لالنتخابات أن 69.7  اللجنة  أبلغت  للترشح. وقد  الالزمة 
المؤهلين أدلوا بأصواتهم، وتمثلت نتائج االنتخابات على النحو الوارد في الشكل الرقم 

:)10()1 - 10(

 Stuart D. Goldman, «Russia’s 2008 Presidential Succession,» CRS Report for Congress (26 )8(
February 2008), <http://www.fas.org/sgp/row/rl34392.pdf>, Retrieved: 17/8/2010.

)9( شوقي، »روسيا: تغيير األسماء واستمرار السياسات،« ص 147.
«Final Results of Presidential 2nd March 2008,» Levada Center (Moscow), <http://www. )10(
russiavotes.org/persident/presidency_previous,php>, Retrieved: 4/6/2013.
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الشكل الرقم )10 - 1(
نتائج االنتخابات الرئاسية 2008

70.3

17.7
9.3

1.3

وكان من أهم ما أسفرت عنه هذه االنتخابات:

غير  الروسية  المنظمة  وقالت  اآلخــريــن.  المرشحين  بمناظرة  ميدفديف  يقم  لم   -
المنظمة  ممثلو  بها  أجــرى  التي  المناطق  مــن  كثير  فــي  أنــه  »صـــوت«  جــوالس  الحكومية 
المرشحين،  باقي  من  أوسع  تليفزيونية  تغطية  ميدفديف  تلقى  االنتخابات  قبل  ما  مراقبة 
عدم  بسبب  للمحاكم  شكاوى  عدة  بإرسال  وجيرينوفسكي  زيوغانوف  من  كل  قام  وقد 

المساواة في التغطية التليفزيونية من قبل الدولة)11(.

لمصلحة  األولـــى  الجولة  مــن  النتيجة  حسم  فــي  االقــتــراع  عملية  مالمح  تمثلت   -
أحزاب أخرى وحصوله  أربعة  إلى  الموحدة إضافة  الذي سانده حزب روسيا  ميدفديف 

على 70.3 بالمئة من األصوات)12(.

الحزب  التي حصل عليها  أعلى من  نسبة من األصــوات  - حصل زيوغانوف على 
الشيوعي في انتخابات مجلس الدوما كانون األول/ديسمبر 2007، وهو نفس ما حدث 
في  حزبه  عليها  حصل  التي  من  أعلى  أصــوات  نسبة  على  حصل  الذي  جيرينوفسكي  مع 

Nichol, «Russia’s March 2008 Presidential Election: Outcomes and Implications».   )11(
)12( شوقي، المصدر نفسه، ص 146.
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انتخابات مجلس الدوما. أما بوغدانوف فقد حصل على عدد من أصوات أقل من نصف 
وأعــرب  بسرعة  بالهزيمة  واعترف  ترشيحه،  لتسجيل  بجمعها  قــام  التي  التوقيعات  عــدد 
سيدعم  حزبه  بأن  جيرينوفسكي  ممثل  وأفاد  مناسب.  بشكل  أجريت  االنتخابات  أن  عن 
زيــادة  من  حــرم  وأنــه  االنتخابات  تزوير  عن  تحدث  فقد  زيوغانوف  أمــا  الجديد،  الرئيس 

بلغت من 5 - 10 بالمئة من األصوات)13(.

أن  اعــتــمــادًا على  إجــرائــهــا،  قبل  االنــتــخــابــات، حتى  نــزاهــة  فــي  الــمــراقــبــون  - شكك 
ونخبة  الــروســيــة  الحكومة  وتأييد  دعــم  على  حصل  بوتين  الرئيس  قدمه  الــذي  المرشح 

الكرملين.

- نسبة كبيرة من األصوات التي حصل عليها ميدفديف جاءت نتيجة لكونه مرشح 
ذو  متزن  رجــل  األول  إن  إذ  الشخصيتين،  بين  الكبير  االخــتــالف  من  الرغم  على  بوتين، 
خلفية أكاديمية إضافة إلى الخبرة االقتصادية والسياسية، في حين يتمتع األخير بشخصية 

جريئة تعتمد بدرجة كبيرة على خلفيته االستخباراتية.

بمراقبة  فقط  أجنبي  مــراقــب   300 لنحو  لالنتخابات  المركزية  اللجنة  سمحت   -
أنــحــاء روســيــا وذلـــك وفق  ألــف مــركــز فــي مختلف  الــتــي بلغ عــددهــا 95  مــراكــز االقــتــراع 
والمنظمات  والهيئات  المؤسسات  تــراجــع  إلــى  أدى  مــا  اللجنة؛  وضعتها  التي  الــشــروط 

األهلية والحقوقية عن المشاركة في مراقبة االنتخابات)14(.

من  تمكنت  التي  الوحيدة  الوكالة   - أوروبــا  لمجلس  البرلمانية  الجمعية  أعلنت   -
مراقبة تلك االنتخابات - أنها لم تلتزم كليًا بمعايير تنظيم العملية االنتخابية)15(.

في  بريطانيا  سفير  بــرايــتــوايــت،  روديــريــك  قــال  الغربية،  االنــتــقــادات  خــالف  على   -
يهتمون  الـــروس  »دعـــوا  بعنوان  لــه  مقال  فــي  السوفياتي،  االتــحــاد  سقوط  خــالل  موسكو 
تايمز تعقيبًا على تلك االنتخابات »دعونا ال ندور بعصبية  الفاينانشيال  بروسيا« بصحيفة 
يتطابقون مع  كانوا  إذا  لنعرف  يوم  نمتحنهم كل  بعد،  فيما  يأتون  الذين  حول األشخاص 
مشاكلهم  يحلوا  دعوهم  روسيين،  يكونوا  دعوهم  وقتًا،  أعطوهم  للديمقراطية.  مفهومنا 

Nichol, Ibid.   )13(
)14( المصدر نفسه، ص 146.

 Richard Rose, Neil Munro and Stephen White, «Voting in a Floating Party System: The 1999 )15(
Duma Election,» Europe-Asia Studies, vol. 53, no. 3 (2001), pp. 419-443.
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في  والــتــطــور  الــكــرامــة  نحو  الــنــاس  بموجبها  يتقدم  التي  الــطــرق  الــخــاصــة.  طريقتهم  على 
الحكم هي التي تمثل أعمق متطلبات الحياة الوطنية وأكثرها خصوصية«)16(.

ثالثًا: القيادة السياسية في روسيا االتحادية )2008 - 2012(
كما ذكرنا فإن اإلجابة عن السؤال »من يحكم روسيا؟« شغلت الرأي العام الدولي 
قبل الروسي، إذ إن معظم التحليالت تكهنت بأن بوتين سيكون الحاكم الفعلي لروسيا، 
وأن منصب رئيس الوزراء ما هو إال وسيلة كي يستمر في قيادة البالد. ودون الدخول في 
يمكن  التي  الهامة  المحطات  من  مجموعة  عند  الوقوف  يمكن  المرحلة،  تلك  تفاصيل 
األول من  العام  أن  ميدفديف، خاصة  رئاسة  إدارة روسيا خالل  من خاللها معرفة شكل 

واليته شهد أزمتين حادتين.

1 - الحرب الروسية - الجورجية عام 2008

ــا فــــي آب/أغــــســــطــــس عـــام  ــيــ ــتــــي وقــــعــــت بـــيـــن روســــيــــا وجــــورجــ تــعــتــبــر الــــحــــرب الــ
2008 )17( - أي بعد أقل من ثالثة أشهر من تولي ميدفديف مهام منصبه - أبرز األحداث 
أوسيتيا  على  الجورجي  الهجوم  لصد  عسكريًا  روســيــا  تدخلت  إذ  عــهــده،  شهدها  التي 

 Rodric Braithwaite, «Let the Russians Sort Out Russia,» Fainancial Times (London), )16(
12/3/2008, <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/86d988ee-efd7-11dc-8a17-0000779fd2ac.html# axzz2 znh8 
ulhe>, Retrieved: 7/7/2013.
أوسيتيا  بين  العالقة  فــي  التوتر  وبـــدأ  روســيــا،  مــع  الــحــدود  على  جورجيا  شــمــال  الجنوبية  أوسيتيا  )17( تــقــع 
نّيتها  الجنوبية وجورجيا عندما طالبت جورجيا باالستقالل عن االتحاد السوفياتي، إذ أعلنت أوسيتيا الجنوبية عن 
في االنضمام إلى روسيا االتحادية، وهو ما اعترضت عليه جورجيا. ورغم توقيع الطرفين اتفاق سالم عام 1992، 
إال أنه ظّل مهّمشًا. وزادت حّدة الصراع عام 2006 عندما طالبت أوسيتيا الجنوبية بإجراء استفتاء حق تقرير مصير، 
رئاسية  انتخابات   2006 عــام  تأسس  الــذي  الجنوبية  أوسيتيا  إنقاذ  اتحاد  أقــام  الجورجي  الرفض  من  الرغم  وعلى 
جاءت بالرئيس دميتري ساناكويف. وخالل شهر آب/أغسطس 2008 حدث صدام مسلح بين روسيا وجورجيا، 
بالتدخل  من آب/أغسطس  الثامن  في  بــادرت جورجيا  الصدام. حيث  لهذا  المحرك  الجنوبية  أوسيتيا  إقليم  ويعتبر 
المشتركة  السالم  قوات حفظ  من  مقتل ضباط وجنود روس  عنه  أسفر  ما  الجنوبية وهو  أوسيتيا  إقليم  في  عسكريًا 
بناًء على طلب من األخيرة. وقد زامن ذلك الصدام  الجنوبية،  هناك، أعقبه رد عسكري من روسيا وقوات أوسيتيا 
النيران على القوات الجورجية في وادي كــودوري، وعلى إثر  إطالق القوات األبخازية في التاسع من الشهر نفسه 
ذلك، أرسلت روسيا تعزيزات لقوات حفظ السالم الروسية في أبخازيا. ومع بداية األزمة تحرك االتحاد األوروبي 
تلبي  أن  أهمها  القتال، من  نقاط إلنهاء  وقــدم خطة من ثالث  الــدورة،  تلك  االتحاد خالل  رئيس  فرنسا،  من خالل 
مع  السابقة،  مواقعها  إلى  االنسحاب  إلى  والجورجية  الروسية  القوات  ودعــوة  القتال،  بوقف  جورجيا  دعوة  روسيا 
وانسحبت  الجانبين،  من  النار  إلطــالق  وقف  حدث  وبالفعل  وسالمتها.  جورجيا  أراضــي  لسيادة  الكامل  االحترام 
السادس  وفي  روسيا.  مع  الدبلوماسية  لعالقاتها  جورجيا  وقطع  وأبخازيا،  الجنوبية  أوسيتيا  من  الجورجية  القوات 

والعشرين من الشهر ذاته اعترفت روسيا بهما كجمهوريتين مستقلتين.
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الهجوم  على  ردًا  أبــخــازيــا،  ثــم  ومــن   - األخــيــرة  طلب  على  بــنــاًء   - وحمايتها  الجنوبية 
إلى  أدى  الذي  الجنوبية  أوسيتيا  تسخينفالي عاصمة  الذي شنته جورجيا على  العسكري 
المتمركزة في  المشتركة  الروس من قوات حفظ السالم  مقتل عدد من الضباط والجنود 
كخطوة  جــاءت  أنها  أولها،  نقاط:  عدة  في  الحرب  تلك  أهمية  وتتحصل  المنطقة.  تلك 
محاولة  البعض  اعتبرها  حيث  جورجيا،  رئيس  ساكشفيلي،  جانب  من  ومفاجئة  جريئة 
المتحدة ساندت حليفتها جورجيا  الواليات  أن  ثانيها،  الجديد.  الرئيس  نبض  منه لجس 
تولي  منذ  أنه  رغم  قوة  بكل  ودعمتها   - النهاية  في  عنها  تخلت  كانت  وإن   - البداية  من 
البعض  فسره  ما  وهو  الغرب،  مع  العالقات  تحسين  نحو  يسعى  وهو  الرئاسة  ميدفديف 
بأنها محاولة من جانب الواليات المتحدة الختبار القيادة الروسية والتعرف إلى الرئيس 
الهجوم  موعد  اختيار  أن  وثالثها،  األزمــة.  تلك  حيال  الفعل  رد  خالل  من  للبالد  الفعلي 
في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء بوتين في بكين أثار عالمات استفهام عدة، لماذا 
بوتين؟  بــدون  ميدفديف  قوة  قياس  في  رغبة  هناك  هل  البالد؟  خــارج  بوتين  وجــود  أثناء 
بوتين  عودة  سينتظر  أم  منفردًا  سيتصرف  ميدفديف  كان  إذا  ما  معرفة  في  رغبة  هناك  هل 
- وخاصة  أو على األقل استشارته؟... ورابعًا، أوصلت تلك الحرب رسالة إلى الغرب 
توتر  بأي  تسمح  لن  وأنها  ضخمة،  عسكرية  قوة  تزال  ال  روسيا  أن   - المتحدة  الواليات 

على حدودها.

وعلى أية حال فإن رد الفعل الروسي زاد من شعبية ميدفديف أمام مواطنيه والساسة 
عظمى.  سياسية  قوة  تــزال  ال  روسيا  أن  أكد  حيث  مهمته،  أداء  أحسن  قد  اعتبروه  الذين 
الروسي أدى إلى تراجع شديد في العالقة مع الغرب، إال  الفعل  الرغم من أن رد  وعلى 
أن هذا لم يمنع ميدفديف من اتباع سبيل الحوار مع الغرب حول تلك األزمة التي انتهت 
بما   - الغربية  الــدول  تأييد  على  وحصوله  الجورجية،  القوات  بهزيمة  أيــام  خمسة  خالل 
»إجبار  عليها  أطلق  عملية  فــي  جورجيا  ضــد  روســيــا  لموقف   - المتحدة  الــواليــات  فيها 

جورجيا على السالم«)18(.

2 - األزمة المالية العالمية

اجتاحت  التي  العالمية  المالية  األزمــة  تجاوز  ميدفديف  عهد  في  روسيا  استطاعت 
الصمود  على  الروسي  االقتصاد  قــدرة  ُيرجع  البعض  كان  وإن   ،2008 عام  نهاية  العالم 

)18( لقاء مع سفير روسيا االتحادية بالقاهرة يوم 2013/5/28.
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أيــة حال  ولــكــن على  لــلــبــالد،  رئــاســتــه  بوتين خــالل  أســســه  الـــذي  الــطــوارئ  احتياطي  إلــى 
األزمة  تجاوز  استطاعت  إذ  حكيمة،  كانت  الروسية  القيادة  جانب  من  األزمــة  إدارة  فإن 
الــواليــات  فيها  بما  الــكــبــرى،  الـــدول  مــن  غيرها  فــي  حــدث  كما   - االقــتــصــاد  تخبط  دون 
المتحدة - وتمكنت من الحفاظ على سعر صرف الروبل خالل األزمة، وواصلت تنفيذ 
الحكومة  تقدمها  التي  االجتماعية  والضمانات  الدعم  يتأثر  أن  دون  االجتماعية  برامجها 

لمواطنيها.

3 - العالقات الروسية - األمريكية

األمريكية،   - الروسية  العالقات  تحسين  نحو  الرئاسة  توليه  منذ  ميدفديف  سعى 
توقيع  ويعتبر  األمــريــكــيــة.  الــرئــاســة  ــامــا  أوب بــــاراك  تــولــي  بــعــد  مــلــحــوظ  بشكل  زادت  وإن 
إلى  روســيــا  وانــضــمــام  )ســـتـــارت(،  الهجومية  االستراتيجية  األســلــحــة  مــن  الــحــد  مــعــاهــدة 
العالقات  أن  بيد  ميدفديف،  عهد  في  البارزة  اإلنجازات  بين  من  العالمية  التجارة  منظمة 
أهمية وحساسية، وهي  القضية األكثر  لم تتحسن بشكل كلي؛ ألن  - األمريكية  الروسية 

نشر الدرع الصاروخية األمريكية في أوروبا، ظلت عالقة.

4 - الثورة الليبية

الروسية  السياسة  مسار  في  فارقة  محطة  الليبية  الثورة  من  الروسي  الموقف  يعتبر   
يمكن  ناحية  فمن  االتحادية.  لروسيا  أزمــات  من  خلفته  لما  والخارجي  الداخلي  بشقيها 
»الربيع  عليه  يطلق  وما  الخصوص  وجه  على  السورية  األزمــة  من  الروسي  الموقف  فهم 
العربي« في العموم من جراء الرؤية الروسية لما حدث في ليبيا، ومن ناحية أخرى ولدت 

خالفًا داخل القيادة السياسية في روسيا بين ميدفديف وبوتين.

العسكرية  الــقــوة  اســتــخــدام  بشأن  قــرار  على  الــدولــي  األمــن  مجلس  تصويت  أثــنــاء   
إلنهاء االقتتال في ليبيا، امتنعت روسيا عن التصويت، وهو ما أتاح تبني القرار في مجلس 
األمن. وعلى إثر ذلك انتقد بوتين - في رأي شخصي وليس رسميًا - قرار مجلس األمن 
بالتدخل األجنبي  إياه قرارًا معيبًا وخاسرًا ومدمرًا ألنه يسمح بكل شيء، ويسمح  معتبرًا 
في دولة مستقلة ذات سيادة، وشّبه القرار بدعوات الحمالت الصليبية في القرون الوسطى 
إلى منطقة معينة وتحرير شخص ما. وأضاف أن  الذهاب  عندما يطلب شخص من آخر 
الحكومة الروسية توافق على الرؤية التي تشير إلى أن نظام القذافي ال يتطابق مع المعايير 
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في  الــتــدخــل  حــق  األخـــرى  للبلدان  يعطي  ال  األمـــر  هــذا  أن  تــرى  أنــهــا  غير  الديمقراطية، 
الطرفين، معربًا  البلد لمساندة أحد  المسلحة في هذا  الداخلية وحتى  السياسية  النزاعات 
عن قلقه من السهولة التي تتخذ بها الواليات المتحدة قرارات بشأن استخدام القوة على 
بيل كلينتون، وأفغانستان  بلغراد خالل رئاسة  إلى األذهان قصف  الدولية، معيدًا  الساحة 
الدور  وأن  االبــن،  بوش  رئاسة جــورج  والعراق خالل  األب،  بوش  رئاسة جــورج  خالل 

على ليبيا خالل رئاسة باراك أوباما)19(.

مفاجئة  خطوة  في  لـبوتين  صريحًا  نقدًا  يوجه  ميدفديف  جعلت  التصريحات  هذه   
بعد ثالثة أعوام من التناغم في الحكم، حيث قال للتلفزيون الرسمي إنه من غير المقبول 
ودافــع  الــحــضــارات.  بين  صــدام  إلــى  تقود  أن  يمكن  صليبية  حملة  مثل  تعابير  استخدام 
شخصية  بصداقة  موقفه  معززًا  المتحدة  الــواليــات  مع  العالقات  تحسين  عن  ميدفديف 
برية  أو  جوية  عمليات  في  تشارك  لن  بــالده  أن  على  مشددًا  األميركي.  الرئيس  مع  قوية 
الليبي  الشأن  حــول  ســالم  محادثات  في  وساطة  جهود  لبذل  مستعدة  روسيا  وأن  بليبيا، 
وبعد  األمــر،  نهاية  في  أنه  إال  المفاوضات)20(.  طريق  عن  فيها  الدائر  للنزاع  حد  ووضــع 
نظر  يتبنى وجهة  ميدفديف  بدأ  األجنبية  التدخل  قوات  يد  ليبيا على  في  المدنيين  سقوط 

بوتين.

توقع معه  الذي  الحد  إلى  انتخابات 2012،  الحديث عن مستقبل  أثار  التباين  هذا 
بعض المراقبين أن الخالف قد يصل لحد الخالف حول من سيخوض انتخابات 2012، 

وأن ميدفديف لن يغادر الكرملين لمصلحة بوتين كما كان متوقعًا من قبل.

5 - تعديل الدستور

اقترح الرئيس دميتري ميدفديف خالل خطاب حالة األمة الذي ألقاه في 5 تشرين 
فترة  وتــمــديــد  الــروســي  الــدســتــور  مــن  و96   81 الــمــادتــيــن  تعديل   2008 الثاني/نوفمبر 
صالحيات رئيس الدولة ومجلس الدوما. وقد أقر مجلس الدوما في 21 تشرين الثاني/
نوفمبر، بأغلبية 392 صوتًا مقابل 57، تعدياًل دستوريًا يمدد والية الرئيس من أربع إلى 

 «Путин: резолюция СБ ООН по Ливии ущербна, напоминает крестовый поход,» Forbes, )19(
21/3/2011, <http://www.forbes.ru/news/65227-putin-rezolyutsiya-oon-po-livii-ushcherbna-napominaet-
krestovyi-pohod>, Retrieved: 15/6/2013.
 Изабель Горст и Нил Бакли, «Медведев и Путин не договорились по поводу Ливии,» )20(
 FT (Великобритания), 21/3/2011, <http://inosmi.ru/politic/20110322/167610474.html>, Retrieved:
15/6/2013.
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ألول  ويطلب  سنوات،  خمس  إلى  أربــع  من  الدوما  مجلس  أعضاء  ومــدة  سنوات،  ست 
تقريبًا  نحو شهر  وبعد  البرلمان)21(.  إلى  أعمالها  تقرير سنوي عن  رفع  الحكومة  من  مرة 
وهي  اتحاديًا،  كيانًا   83 بموافقة  حظيت  بعدما  التعديالت  هــذه  الفدرالي  المجلس  أقــر 

جميع األقاليم والجمهوريات الممثلة في عضوية مجلس االتحاد الروسي)22(.

غير  للرئاسة  ســنــوات  األربـــع  فترة  كــون  التعديالت  تلك  عــن  ميدفديف  دافــع  وقــد 
البعض  مثل روسيا، ورأى  بلد شاسع  بقيادة  المرتبطة  التعقيدات  بمجمل  كافية لإلحاطة 
البرلمانية  الجمهورية  اعــتــمــاد  اتــجــاه  فــي  خــطــوة  هــي  روســيــا  رئــيــس  واليـــة  مــدة  زيـــادة  أن 
على  الـــوزراء  ومجلس  البرلمان  صالحيات  تزيد  بحيث  الرئاسية  الجمهورية  مــن  بــداًل 
الكرملين  تعجيل  أن  اآلخـــر  البعض  يعتقد  حين  فــي  الــدولــة؛  رئــيــس  صالحيات  حــســاب 
األزمة  بعد  الروسي  باالقتصاد  تتربص  التي  باألزمة  مرتبط  الدستورية  التعديالت  بتمرير 
الشعبي  االستياء  بتأجيج  تهدد  باتت  والتي  النفط؛  أسعار  وانخفاض  العالمية  االقتصادية 
ألول مرة منذ أن صعد بوتين إلى السلطة أواخر عهد يلتسين. وقد انتقد هذه التعديالت 
الدستورية زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف الذي حذر من أن سلطة الكرملين 
الذين  مــن  البرلمان  نــواب  بعض  أبــدى  ذاتــه  اإلطـــار  وفــى  القيصر.  سلطة  مــن  أكبر  باتت 
باالضطرابات  مليء  وقــت  فــي  اســتــقــرار،  عامل  يكون  قــد  الرئاسة  فترة  تمديد  بــأن  يــرون 
على  متعجلة  تعديالت  إلدخــال  الدوما  مجلس  توظيف  من  الواضح  قلقهم  االقتصادية، 

الدستور الروسي)23(.

لقمة  بوتين  عــودة  احتمال  حــول  كبيرة  أفــعــال  ردود  الــدســتــوري  التعديل  أثــار  وقــد 
السلطة حتى عام 2024 بينما ينتقل دميتري ميدفديف إلى كرسي رئيس الوزراء)24(.

خالصة القول، أن روسيا ميدفديف اختلفت بعض الشيء في نهجها السياسي عن 
الشخصي  الفكر  في  إنما  العام،  السياسي  النهج  في  يكن  لم  ذلك  أن  بوتين، على  روسيا 
والنظرة الذاتية تجاه بعض القضايا. فبينما كان بوتين متشددًا بعض الشيء تجاه عدد من 
القضايا السياسية والعسكرية، خصوصًا تلك التي تمس األمن القومي الروسي ومصالح 
أو  السياسية  الليونة  يتعامل مع ذلك الوضع بشيء من  القومية، نجد أن ميدفديف  روسيا 

)21( أحمد دياب، »تعديل الدستور الروسي واحتماالت عودة بوتين،« ملف األهرام االستراتيجي )كانون الثاني/
<http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=686548&eid=35>, Retrieved: 15/6/2013. ،)2009 يناير
«конституцию российской федерации,» <http://www.constitution.ru>, Retrieved: 15/6/2013. )22(

)23( دياب، المصدر نفسه.
)24( المصدر نفسه.
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الرجل  الحديثة،  روسيا  بمؤسس  البعض  يلقبه  كما  بوتين،  عن  عرف  وبينما  البراغماتية. 
واالقتصادي  واألمني  السياسي  االنهيار  من  حالة  تعيش  كانت  التي  روسيا  انتشل  الــذي 
االتحادية  لروسيا  التابعة  الجمهوريات  لبعض  االنفصالية  والــمــحــاوالت  واالجتماعي 
التاريخية،  وشخصيتها  العالمية  روسيا  ومكانة  الروسية  القومية  تجاه  المتشددة  بسياساته 
نجد ميدفديف يتعامل مع الوضع بشيء من الليونة والتجاوب مع وجهات النظر الغربية. 

وهو ما يشير إلى ثالثة أمور مهمة على صعيد السياسة الروسية الحديثة:

إلى  األربــع  السنوات  خالل  الروسي  المشهد  ومتابعة  الفعلية  الممارسة  أشــارت   -
على   - الـــوزراء  ورئيس  الجمهورية  رئيس  أي   - القيادة  قطبي  بين  توافق  هناك  كــان  أنــه 
أن يهتم األول بقضايا السياسة الخارجية والعالقات الدولية وتمثيل روسيا في المحافل 

الدولية، في حين يهتم الثاني بتسيير أمور الحكومة في القضايا الداخلية.

إال  بوتين،  جلباب  مــن  الــخــروج  على  ميدفديف  قــدرة  فــي  الشكوك  بعض  رغــم   -
كانت  عما  جوانبها  بعض  في  اختلفت  الخارجية  فالسياسة  ذلــك.  عكس  أكــد  الواقع  أن 
بوتين قد اختار ميدفديف ألنه رجل تسهل  ينفي فرضية أن  بوتين، وهو ما  عليه في عهد 

السيطرة عليه، ومن ثم تبقى األمور تحت سيطرته ويظل اآلمر الناهي من خلف الستار.

رئيس  وليس  لــلــوزراء  كرئيس  الــراهــن  مكانه  مــع  التعامل  فــي  بوتين  قــدرة  تأكيد   -
له  الممنوحة  الصالحيات  فــي  المباشر  التدخل  عــدم  على  قــدرتــه  آخــر،  بمعنى  الــدولــة، 
- على  - أي بوتين  وتلك الممنوحة لـميدفديف، على الرغم من أن الجميع يعلم قدرته 

الهيمنة على مجريات السياسة الخارجية والداخلية لروسيا.

رابعًا: عودة بوتين إلى الكرملين
للعودة  الــوزراء،  رئيس  تقلده منصب  أربع سنوات من  بعد  بوتين،  استعد فالديمير 
سنوات.  لست  المرة  هــذه  تستمر  ثالثة  لوالية  روسيا  ليحكم   2012 عــام  الكرملين  إلــى 
الــرئــيــس في  بــوتــيــن لمنصب  الــرئــيــس دمــيــتــري مــيــدفــديــف عــن دعــمــه تــرشــيــح  وقـــد أعــلــن 
منهيًا  بوتين،  يرأسه  الذي  الموحدة  السنوي لحزب روسيا  المؤتمر  في  انتخابات 2012 
»نظرًا  قال:  حيث  المنصب.  هذا  في  سيخلفه  من  بشأن  تصاعدت  التي  التكهنات  بذلك 
ناجحة  حملة  ولتحقيق  الحزبي،  بالعمل  واالنشغال  الــحــزب،  قائمة  تــرؤس  عــرض  إلــى 
فالديمير  الحزب  رئيس  ترشيح  للمؤتمر دعم  المناسب  من  أنه  أعتقد  االنتخابات...  في 
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التي  التحليالت  لتؤكد  التزكية  هــذه  إعـــالن  جــاء  هــكــذا  الــبــالد«.  رئــيــس  لمنصب  بوتين 
البديل  ســوى  يكن  لم  ميدفديف  دور  بــأن  الـــوزراء  رئاسة  إلــى  بوتين  انتقل  حين  انتشرت 

المؤقت له لتخطي عقبة الدستور التي تحدد مدة الرئاسة في واليتين متتاليتين.

1 - قراءة في برنامج بوتين االنتخابي 2012

من  وضوحًا  أكثر  انتخابي  ببرنامج   2012 لعام  الرئاسية  االنتخابات  بوتين  خاض   
خالل  الملقاة  الخطابات  على  أساسي  بشكل  اعتمدت  التي  السابقة  االنتخابية  البرامج 
في  قــراءة  بداية  يقدم  أن  السابقة  برامجه  في  بوتين  اعتاد  وكما  الجماهيرية.  المؤتمرات 
التطور  حجم  إيضاح  أجــل  من  الجديدة  األلفية  مطلع  بروسيا  ومقارنته  الحالي  الوضع 
روسيا  تواجه  تــزال  ال  التي  التحديات  عن  الحديث  وكذلك  تحقيقه،  تم  الــذي  والتنمية 
وتحتاج إلى برامج لمواجهتها؛ فقد جاء البرنامج االنتخابي لعام 2012 على النهج ذاته. 

ومن خالل القراءة التحليلية لذلك البرنامج يمكن القول بأنه ارتكز على اآلتي)25(:

أ - نتائج عقود من التنمية والتحديات

بـــدأ بــوتــيــن بــرنــامــجــه بــالــحــديــث عــمــا تــم إنــجــازه خـــالل الــعــقــد الــســالــف مــشــيــرًا إلــى 
ما يأتي:

القضاء  منها:  النجاحات،  من  الكثير  تحقيق  تم  الشعبي  والدعم  الثقة  بفضل  أنه   -
عن  روسيا  ورثتها  التي  الحادة  التسعينيات  أزمــة  على  والتغلب  االنفصالية  البوادر  على 
متزايد،  اقتصادي  نمو  إلــى  أدى  الــذي  السياسي  االستقرار  وتحقيق  السوفياتي،  االتحاد 
للسكان  الحقيقي  الدخل  وارتــفــاع  الضعف،  بمقدار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  وارتــفــاع 
مــرة،   2.5 بــمــقــدار  الفقر  خــط  تحت  يعيشون  الــذيــن  عــدد  وانــخــفــاض  مـــرة،   2.5 بنسبة 
وانخفاض معدل البطالة بنسبة 35 بالمئة، وانخفاض التضخم من 20 بالمئة عام 2000 

إلى 6 بالمئة عام 2011.

فلم  مستقرًا،  الروسي  االقتصاد  كان   2008 عام  العالمية  المالية  األزمة  أثناء  أنه   -
للتغلب  المتراكمة  االحتياطيات  إلى  نظرًا  االجتماعي  الدعم  لحجم  خفض  أي  يحدث 

على المصاعب االقتصادية.

 <http://putin2012.ru/program>, retrieved: انــظــر:  بــوتــيــن،  بــرنــامــج  حــول  المعلومات  مــن  )25( لــمــزيــد 
1/7/2013.
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تــجــري في  الــتــي  تــأثــيــرهــا فــي األحــــداث  لــروســيــا وازداد  الــدولــي  الــمــوقــف  تــعــددَّ   -
العالم، وازداد الجيش الروسي قوة، واستطاعت روسيا أن تدخل نادي الدول التي تتمتع 
بمعدالت نمو مرتفعة، إذ احتلت روسيا المركز السادس في االقتصاد العالمي من حيث 

الناتج المحلي اإلجمالي.

وعن التحديات التي ال تزال تواجه روسيا قال بوتين:

تحت  المواطنين  بعض  وجــود  بينها،  من  التحديات  من  مجموعة  هناك  تــزال  ال   -
معالجة  في  المسؤولين  من  كبير  جــزء  لــدى  الكفاءة  وعــدم  الفساد،  وانتشار  الفقر،  خط 

مشاكل المواطنين، وبعض السلبيات في مناخ األعمال.

- ستستمر الدولة في استكمال إنشاء النظام السياسي الروسي، وهيكل الضمانات 
الثقة  االجتماعية، وحماية المواطنين، وإعالء شأن العدالة وكرامة كل فرد، وبناء جسور 

في العالقة بين الدولة والمجتمع.

ب - القيم الروسية

)1( المعتقدات ووحدة الشعب الروسي

القادمة،  المرحلة  في  عليها  التركيز  يجب  التي  القيم  من  مجموعة  هناك  أن  ارتــأى 
من بينها:

اآلخــريــن  واحــتــرام  الــوطــن  عــن مصير  األســـرة ومسؤولياتها  الــتــزام  رفــع  - ضـــرورة 
التقليدية  األديان  بين  والتعاون  الثقافة  تطوير  إلى  الدعوة  إلى جانب  البيئة،  وتعلُّم حماية 
أن  التأكيد  مع  االجتماعي،  المجال  في  والتعليم  التربية  في  األديــان  تلك  دعم  خالل  من 

تبقى كيانات مثل القوات المسلحة علمانية بشكل كلي.

الحديثة  التقنيات  واستخدام  اإلعــالم،  وسائل  في  األخالقية  األسس  عن  الدفاع   -
الـــمـــواد اإلبــاحــيــة  الــثــقــافــة والــتــواصــل والــتــعــلــم والــعــمــل، ونــبــذ الــكــراهــيــة ومــواجــهــة  لنشر 
الجماهيرية  الثقافة  في  تتغلغل  ال  حتى  الكحوليات...  وإدمــان  والتدخين  والمخدرات 

وتقضي على الصحة المعنوية والنفسية لأطفال.

بحيث  المدنية،  الوطنية  على  قائمة  الوطنية  للسياسة  استراتيجية  على  العمل   -
روسيًا،  مواطنًا  أواًل  يكون  أن  يجب  ولكن  ومعتقداته  عْرقه  روســي  مواطن  أي  يعلي  ال 
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فال يحق ألحد وضع الخصوصيات الدينية والوطنية فوق قوانين الدولة، ومع ذلك ينبغي 
لتلك القوانين أن تأخذ بعين االعتبار تلك الخصائص العرقية والدينية.

واألدب  الــروســيــة  اللغة  على  التركيز  مــع  إلــزامــيــة،  كــضــرورة  بالتعليم  االهــتــمــام   -
والتاريخ والثقافة والفن الروسي.

)2( التنمية البشرية - القيمة الرئيسية

يكون  وأن  المالئمة،  الظروف  تهيئة  أجل  من  تعمل  أن  ومؤسساتها  الدولة  على   -
هدفها الرئيسي التنمية البشرية.

الحياة  نــوعــيــة  تــحــدد  الــتــي  الــصــنــاعــات  تــطــويــر  تــســريــع  هــي  السياسية  األولـــويـــات   -
خصوصًا التعليم والصحة واإلسكان والخدمات االجتماعية والضمان االجتماعي.

- عــلــى الـــدولـــة تــوفــيــر حــريــة االخــتــيــار الــتــي تــقــوم عــلــى أســــاس الـــعـــدالـــة، وإعــطــاء 
التقاعدي  المعاش  ذلــك  في  بما  االجتماعية  الضمانات  الدنيا  الطبقات  من  المواطنين 

الالئق.

)3( حكومة محلية قوية وفعالة

تم التعهد بتفعيل األداء الحكومي بحيث تكون قائمة على مجموعة من المنطلقات:

تنفيذ  الرئيسية، من خالل  المدن  في  فقط  ليس  يعيش كل مواطن حياة رغدة  أن   -
السياسات التي تهدف إلى تعزيز التنمية اإلقليمية.

- أن يكون لأقاليم حوافز قوية لتطوير الذات وتخصيص نسبة أكبر من الضرائب 
حياة  لتحسين  جــديــدة  فــرص  وخلق  االقــتــصــادي،  للنمو  كــأســاس  ميزانياتها  فــي  المحلية 

األفراد هناك.

بــاســتــخــدام األراضــــي  الــشــامــل  الــتــخــطــيــط  إلــــى  الــمــنــاطــق  تــلــك  تــنــمــيــة  تــســتــنــد  - أن 
واالستثمار فيها.

خاصة  مؤسسات  إنــشــاء  خــالل  مــن  المناطق  تلك  االتــحــاديــة  الميزانية  تدعم  أن   -
من  والتخلص  المياه  إمــــدادات  ذلــك  فــي  بما  والــقــرى؛  الــمــدن  فــي  التحتية  البنية  لتطوير 
والمرافق  األطفال  ورياض  جديدة  طرق  وإنشاء  الصلبة  النفايات  تدوير  وإعادة  النفايات 

الرياضية والمرافق االجتماعية الضرورية األخرى.
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للوفاء  كافية  مـــوارد  على  والــحــصــول  المحلية  للحكومات  الــمــالــي  االســتــقــالل   -
بواجباتها للتعامل مع المشاكل اليومية.

ج - حياة كريمة

تحدث  حيث  االنتخابي،  البرنامج  في  بــارزة  مكانة  االجتماعية  اإلصالحات  نالت 
فيها عن سبل تحسين حياة المواطنين.

)1( أجور ومعاشات تقاعدية الئقة
- ضمان استدامة زيادة المعاشات التقاعدية بحيث يحقق المعاش التقاعدي اكتفاء 

ذاتيًا لصاحبه إضافة إلى الضمانات االجتماعية األخرى.
الفقر، وتعهد بوتين بحل هذه  المواطنين تحت خط  بالمئة من  يزال نحو 10  - ال 

المشكلة بنهاية هذا العقد.
االجتماعية  اآلثـــار  عــن  التعويض  على  والعمل  االجتماعي  الــحــراك  نظام  دعــم   -
خالل  مــن  األحــيــان؛  بعض  فــي  الــمــســاواة  عــدم  مــن  يصاحبه  بما  الــســوق  القتصاد  السلبية 
اجتماعية  مساكن  وتوفير  التعليم  مــجــال  فــي  الفقيرة  األســـر  ألطــفــال  خــاص  دعــم  تقديم 

لأسر ذات الدخول المنخفضة.

)2( األسرة في مركز السياسة العامة
- تقديم اإلعانات لأطفال، خصوصًا للعائالت كبيرة العدد، مع حل مشكلة نقص 

األماكن في رياض األطفال.
- مساعدة األسر الشابة في توفير سكن مناسب.

- توفير فرص جديدة للتدريب والعمل للسيدات بعد العودة من إجازة الوضع.

)3( وضع نظام لقضية اإلسكان
والمرافق  والخدمات  نوعيته  مع  تتوافق  ال  غالبًا  السكن  قيمة  بأن  بوتين  اعترف   -
أكثر  التكلفة  تكون  بحيث  اجتماعيًا،  ذلــك  معالجة  ستتم  أنــه  إلــى  وأشــار  فيه،  المتوافرة 

عدالة من خالل ضمان السلطات المحلية لجودة الخدمات العامة.
الستثمارات  مواتية  بيئة  خلق  هو  العامة  المرافق  تحديث  مشاكل  حل  مفتاح  أن   -

القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية على نطاق واسع.
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)4( تعليم جديد

تم التعامل مع التعليم كأحد أهم مرتكزات اإلصالح االجتماعي، مع التشديد على 
ضرورة العمل على:

- أن يصبح للتعليم الروسي مكانة رائدة على مستوى العالم.
الجامعات  بأفضل  االلتحاق  فرصة  ومنحهم  الشباب  بين  الكفاءات  عن  البحث   -

في مختلف مناطق روسيا.

لسوق  مــاهــرة  فنية  عمالة  تقديم  أجــل  مــن  المهني  التعليم  على  االهــتــمــام  تركيز   -
العمل.

التعليم  مؤسسات  األول،  المقام  فــي  تــمــول،  أن  على  الجامعات،  ميزانية  رفــع   -
العالي التي تلتزم بمعايير الجودة التعليمية.

قيام  المهني عن طريق  التعليم  أنشطة  في  العمل  وأربــاب  األعمال  إشراك رجال   -
الذين يعملون فعليًا في السوق بالتدريس لطالب التعليم المهني من أجل تهيئة الظروف 
في  العمل  لضمان  فــرصــة  ومنحهم  التخصص  مــجــال  فــي  العملية  للممارسة  للطالب 

المستقبل.

)5( الصحة العامة

أية  اكتشاف  أجل  من  المواطنين  على  عامة  فحوصات  إلجــراء  الحكومة  تخطط   -
أمراض والتعامل معها في وقت مبكر.

أمــام  مــســؤواًل  الطبي  والــطــاقــم  األطــبــاء  فيها  يــكــون  الطبية  للرعاية  قــواعــد  وضــع   -
المريض وأمام الدولة.

- ضمان توفير الرعاية الطبية المجانية ذات الجودة في كل مناطق روسيا.
وفقًا  الطبية  الرعاية  لتوفير  الطبية  والمنشآت  األطباء  ومسؤوليات  رواتــب  زيــادة   -

للمعايير المعتمدة.

يواجه  ال  حتى  العالية  الجودة  ذات  األدويــة  من  المحلي  اإلنتاج  عمليات  تطوير   -
المرضى نقصًا في األدوية.
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أربــع  على  السياسات  فستركز  والبيئة،  الحياة  بنوعية  الصحة  ارتــبــاط  إلــى  نــظــرًا   -
أولويات: التخلص من النفايات، حماية الغابات، زيادة عدد المتنزهات والحدائق، جودة 

المياه والهواء ونقائهما.

- إنشاء مدينة صحية في كل منطقة من مناطق روسيا، وسيتم إعادة نظام المسابقات 
من  روسيا  لعموم  وصــواًل  واألحياء  المدرسة  من  بــدءًا  الوطني  المستوى  على  الرياضية 

أجل اختيار الرياضيين الواعدين وتشكيل احتياطي رياضي.

)6( ذوو الحاجات الخاصة

نفسها  الكريمة  الحياة  الخاصة  الحاجات  ذوو  يالقي  أن  ضــرورة  عن  الحديث  تم 
التي يلقاها األصحاء من خالل:

- مراعاة ذوي الحاجات الخاصة في المرافق والبنى التحتية العامة بشكل أكبر، بما 
في ذلك القدرة على الحصول على الخدمات الحكومية عبر شبكة اإلنترنت.

- توسيع شبكة مراكز إعادة تأهيل ذوي الحاجات الخاصة والمؤسسات التعليمية 
المتخصصة وفقًا لرغباتهم.

في  تمثيلهم  ضمان  مع  الخاصة،  الحاجات  بذوي  المعنية  بالمنظمات  االهتمام   -
سائر هيئات وسلطات الدولة وجميع الحكومات المحلية.

د - اقتصاد قوي - روسيا قوية

عالقة  في  األولــى  اعتماد  أساس  على  القوي،  واالقتصاد  روسيا  قوة  بين  الربط  تم 
واإلصــالحــات  االقــتــصــاد  لتحديث  كــان  هنا  ومــن  الثانية،  على  المباشرة  بالتبعية  طــرديــة 

االقتصادية مكانة في برنامج بوتين.

)1( تحديث االقتصاد

يمكن اإلشارة في هذا الصدد إلى:

النمو  مــعــدالت  رفــع  على  النفط  أســعــار  ارتــفــاع  ساعد  الماضي  العقد  خــالل  أنــه   -
العمل  على  باألساس  يعتمد  أن  يجب  المستقبل  في  الروسي  االقتصاد  وأن  االقتصادي، 

اإلبداعي وخلق فرص للنمو الذاتي.
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تكون  بحيث  الحكومية،  الديون  من  التخلص  إطــار  في  المحلي  اإلنتاج  تطوير   -
وتنويع  تعزيز  خــالل  من   - الحالي  العقد  منتصف  بحلول   - ومتوازنة  مستقرة  الميزانية 

مرونة االقتصاد وإنشاء صناعات جديدة.

- مــن أجـــل زيــــادة االســتــثــمــار ســيــتــم تــبــنــي ســيــاســة لــتــوحــيــد جــهــود رجــــال األعــمــال 
عدد  كم  المعايير:  من  بمجموعة  مشروع  كل  تقييم  طريق  عن  أفضل  أعمال  مناخ  لخلق 
الوظائف التي سيوفرها؟ هل سيطور من نوعية العمالة؟ هل سيؤثر إيجابيًا في نوعية حياة 

المواطنين؟

المعوقات اإلدارية وحمايتها من  الحد من  الخاصة من خالل  المبادرات  - تحفيز 
االعتداءات على الملكية الخاصة.

المالية،  األســـواق  وتطوير  التضخم  مــن  الحد  خــالل  مــن  الفائدة  أســعــار  خفض   -
واستخدام األدوات المالية طويلة األجل.

وبخاصة  الــصــادرات  وتشجيع  جــديــدة  أســـواق  دخـــول  على  المنتجين  مــســاعــدة   -
اآلالت والصناعات ذات التكنولوجيا العالية.

استخدام  كفاءة  هو  الــروســي  االقتصاد  يواجه  الــذي  خطورة  األكثر  التحدي  أن   -
الطاقة، ومن ثم يجب تحديث االقتصاد وإنماء النشاط التجاري واالستثماري.

ــع مــســتــوى اســتــخــدامــات الــطــاقــة الــمــتــجــددة والــتــكــنــولــوجــيــا في  - الــعــمــل عــلــى رفـ
والالسلكية  السلكية  االتـــصـــاالت  مــثــل  الــحــديــثــة  الــصــنــاعــات  تــعــزيــز  مــع  الــمــجــاالت  كــل 

وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية.

اإلنــتــاج  لتنمية  مــواتــيــة  ظـــروف  مــن خــالل خلق  الــطــاقــة  كــفــاءة  اســتــخــدام  - تحسين 
للطاقة  الموفرة  التكنولوجيات  تطبيق  وتعزيز  للطاقة،  الموفرة  المنتجات  من  المحلي 

خاصة في مجال اإلسكان.

)2( األولوية لالبتكارات

الوطنية،  التنافسية  الــقــدرة  وتعزيز  االقتصاد  في  النوعي  النمو  تحقيق  أجــل  من   -
الحصول  في  الشركات  ومساعدة  التكنولوجيا  بمستوى  االرتقاء  بتشجيع  الدولة  ستقوم 
األعمال  االبتكار في مجال  تعزيز  للعلوم، مع  التمويل  الحديثة وزيادة  التكنولوجيا  على 

الصغيرة والمشاريع.
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)3( سياسة ضريبية عادلة وفعالة

بعض  من  الضريبي  التهرب  مواجهة  ستتم  ولكن  الضريبي  العبء  زيــادة  تتم  لن   -
الــتــي تتكسب مــن خــــداع الــدولــة  لــتــلــك الــشــركــات  الــشــركــات، ولـــن يــكــون هــنــاك مــجــال 

والمواطنين بالتهرب من دفع الضرائب.

اإللكتروني  الشكل  إلى  االنتقال  الضريبي من خالل  التحصيل  إجراءات  - تسهيل 
بما يقلل من إهدار الوقت وعدد عمليات التفتيش الضريبي، باإلضافة إلى تبسيط التقارير 

الضريبية.

الضريبي،  الــعــبء  زيـــادة  على  تقوم  أاّل  يجب  الــدولــة  ميزانية  إيــــرادات  زيـــادة  إن   -
الدعم  وصــول  ضمان  على  التشديد  مع  جــديــدة.  ووظــائــف  جديدة  شركات  إنشاء  وإنما 
الضرائب  بدفع  التزامه  يضمن  بما  المواطنين،  لكل  المالئمة  الحياة  ونوعية  االجتماعي 

مقابل ما يلمسه من دعم حكومي.

)4( تطوير القرى

- توفير ظروف الحياة العصرية في المناطق الريفية، وبناء الطرق وتحسين وصول 
المياه والكهرباء وبناء المدارس الحديثة والمستشفيات ذات الجودة العالية ودور الثقافة.

مراكز  وتوفير  الحديثة،  الــزراعــي  التسويق  نظم  تطوير  خــالل  مــن  الــزراعــة  دعــم   -
ضد  تأمين  نظام  وتوفير  ثابتة،  مبيعات  ضمان  مع  وتوزيعها  الزراعية  المنتجات  لتخزين 

المخاطر الزراعية.

- تبسيط إجراءات إنشاء الشركات المتعلقة بإنتاج وتطوير المنتجات الزراعية، مع 
تقدم  التي  المعلومات  بنوك  إنشاء  ودعم  الزراعة،  في  الحديثة  التكنولوجيا  وسائل  توفير 

حلواًل للمشكالت التي تواجه المزارعين.

)5( تطوير البنية التحتية

مناطق  خاص  وبوجه  روسيا،  في  المناطق  كل  بين  للربط  النقل  شبكات  تطوير   -
الكبرى،  المدن  بين  السرعة  فائقة  الحديدية  السكك  وتطوير  األقصى،  والشرق  سيبيريا 
النائية،  الــمــنــاطــق  فــي  للمواطنين  خــصــوصــًا  الجميع  مــتــنــاول  فــي  الــجــوي  الــســفــر  وجــعــل 
وفقًا  والريفية  اإلقليمية  الطرق  بناء  وتحديث  وتسريع  المحلية،  الطرق  شبكة  وتوسيع 

لمتطلبات السالمة الحديثة.
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هـ - السلطة الفعلية تحت سيطرة الشعب

)1( السلطة في خدمة الشعب

اشتمل البرنامج على مجموعة من اآلليات لمكافحة الفساد، من بينها:
- إتاحة أكبر عدد ممكن من الخدمات في شكل إلكتروني، بحيث يتوافر لكل فرد 

المعلومات بشكل واضح مع سهولة الوصول إليها.
- تطوير مسؤوليات الحكام ورؤساء البلديات والموظفين على مختلف المستويات 
العامة،  الممارسات في مجال اإلدارة  للمتابعة، واعتماد أفضل  إنشاء شبكات  من خالل 
وإنشاء آليات حقيقية من الرقابة العامة على أنشطة السلطات لضمان مساءلة المسؤولين 

ضعيفي األداء من حيث الفساد وعدم الكفاءة وإنفاذ القانون وتكاليف المشروعات.
بين  النزاعات  المواطنين وبشكل خاص  متناول  العدالة بحيث تصبح في  - تطوير 
البداية على حماية  المواطنين والمسؤولين، على أن تصبح اإلجراءات اإلدارية تركز في 

حقوق المواطنين.
أعضائها،  مصالح  لحماية  القضائية  الــدعــاوى  رفــع  في  للجمعيات  الحق  إعطاء   -
المحافظ  مواجهة  في  منظمة/جمعية  المثال  سبيل  على  القضائي  الجدال  يصبح  بحيث 

وليس فردًا في مواجهة المحافظ.

)2( الديمقراطية

مباشرة  مشاركة  طريق  عــن  المباشر  العمل  آلــيــات  على  الديمقراطية  تعتمد  أن   -
االجتماعية  والــرقــابــة  للحوار  فعالة  قــنــوات  وفتح  والحكم،  السياسة  فــي  المواطنين  مــن 
واالتصاالت؛ من خالل مناقشة عامة يشارك فيها المواطنون وقطاع األعمال والمنظمات 
التشريعي  األعمال  جــدول  تشكيل  في  الفرصة  لهم  تكون  بحيث  والمهنية،  االجتماعية 

وطرح مشاريعه ووضع أولويات.

و - روسيا قوية في عالم معقد
مواطنيها،  أعين  في  وقوتها  ومكانتها  روسيا  مجد  استعادة  إلى  دائمًا  بوتين  يسعى 
وفي ذات الوقت يسعى نحو استعادة تلك المكانة على المستوى الدولي، بحيث تصبح 
أجل  من  العالمية.  القضايا  في  الدولي  المستوى  على  نافذة  وكلمة  إقليمية  ريادة  لروسيا 

ذلك أشار في برنامجه إلى أن روسيا ستعمل على:
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- إنــشــاء االتـــحـــاد األوراســـــي وفــتــح عــهــد جــديــد مــن الــعــالقــات مــع الــجــمــهــوريــات 
الذي  الجمركي)26(  بيالروسيا وكازاخستان االتحاد  أن أسست روسيا مع  بعد  المستقلة، 

أصبح حقيقة واقعة في بناء فضاء اقتصادي مشترك نحو تكامل أعمق.

والثقافية  االقتصادية  الشراكات  على  اعتمادًا  العالم  دول  مع  وثيقة  عالقات  بناء   -
والعلوم والفنون والرياضة والترويج للسياحة في روسيا.

- إيالء اهتمام خاص بالمواطنين الذين يعيشون ويعملون في الخارج، والحد من 
والكفاءات  المؤهالت  على  ترتكز  التي  القانونية  الهجرة  وتعزيز  الشرعية،  غير  الهجرة 

والتوافق الثقافي والسلوكي.

التسلح  مــن  الــدولــي والــحــد  بــشــأن مكافحة اإلرهــــاب  الــبــنــاءة والــحــوار  الــشــراكــة   -
لتطلعات  اعتبار  دون  الجانب  األحــاديــة  الــخــطــوات  على  ال  الجماعي،  األمـــن  وضــمــان 

المجتمع الدولي.

- تقوية قدرات روسيا العسكرية وقواتها المسلحة بحيث تكون قادرة على الدفاع 
واســتــخــدام  الــتــدريــب  نوعية  تحسين  خــالل  مــن  واســتــقــرارهــا،  أمنها  وحــمــايــة  نفسها  عــن 

التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي في المجاالت العسكرية.

من خالل تلك القراءة للبرنامج االنتخابي، يمكن أن نستخلص ما يأتي:

- ألول مرة يقدم بوتين برنامجًا انتخابيًا متكاماًل له هيكل واضح المعالم بالمعنى 
المتعارف عليه، يشتمل على سياسات الحكومة في المرحلة المقبلة وآليات تنفيذها، مع 

تحديد إطار زمني لعدد من تلك السياسات لتنفيذها في سياقه.

البرنامج كل مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  - شمل 
مع التفصيل فيها، بعيدًا من الحديث عن قشور أو عموميات.

االجــتــمــاعــيــة وبمختلف  والــتــنــمــيــة  بـــاإلصـــالحـــات  االهـــتـــمـــام  فـــي  بــوتــيــن  اســتــمــر   -
السياسات ذات العالقة المباشرة برفاهة المواطن وتحسين سبل معيشته.

الثاني/ النفاذ في 1 كانون  )26( دخل االتحاد الجمركي بين روسيا االتحادية وبيالروسيا وكازاخستان حيز 
يناير 2010 كخطوة أولى نحو تشكيل تحالف اقتصادي أوسع بين دول االتحاد السوفياتي السابق. وفي 19 تشرين 
االتحاد  االقتصادية وتخطط إلنشاء  العالقات  لتعزيز  لجنة مشتركة  الدول األعضاء  الثاني/نوفمبر 2011، شكلت 
اقتصاديًا واحــدًا،  الثاني/يناير 2012 فضاًء  كانون  منذ 1  الثالث  الــدول  األوراســي بحلول عام 2015. وأصبحت 
للمنطقة  االقتصادية  والجماعة  الجمركي  التنظيمية لالتحاد  الوكالة  األوراسية هي  االقتصادية  اللجنة  كما أصبحت 

األورو - آسيوية.
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البعيدة من  الــروســيــة وبــخــاصــة  بــاألطــراف واألقــالــيــم  أكــبــر  بــدرجــة  بــدء االهــتــمــام   -
الضرائب  وإنــفــاق  الــمــوازنــة  فــي  االستقاللية  مــن  المزيد  منحها  عــن  والــحــديــث  الــمــركــز، 
الحكومة  دور  عــلــى  الــتــركــيــز  مــع  مــواطــنــيــهــا،  لــحــاجــات  وفــقــًا  التنمية  أولـــويـــات  وتــحــديــد 

االتحادية في ربط تلك المناطق بالمركز.

إذ  البرنامج،  في  قصوى  أهمية  البشرية  والتنمية  ذاته  المواطن  تنمية  قضية  نالت   -
بالقيم واألخالقيات والحفاظ على األجيال الصاعدة،  ركز بوتين على ضرورة االهتمام 
أجل  من  اإلطــار  هذا  في  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الدولة  ومؤسسات  األســرة  ودور 
المرحلة  في  البالد  قيادة  قادرًا على  ليكون  ونفسيًا وصحيًا  أخالقيًا  متماسك  إعداد جيل 
االنتماء  لدعم  الــروســي  واألدب  والــفــن  والــتــاريــخ  الروسية  الهوية  إلــى  مستندًا  الــقــادمــة، 

الوطني لدى تلك األجيال.

مع  أخــرى،  اعتبارات  أي  فــوق  أسمى  كقضية  الروسية  الهوية  على  بوتين  شــدد   -
تأكيد الحق واالحترام للخصوصيات الدينية والعرقية المنتشرة في أواصر الدولة الروسية 

دون استخدام كلمة أقليات.

وانتشاره،  الفساد  وجود  عن  السابقة  البرامج  في  وميدفديف  بوتين  حديث  رغم   -
وكيفية  الفساد  لمكافحة  وسياسات  وبرامج  مسؤوليات  تحديد  يتم  األولــى  للمرة  أنه  إال 

التعامل معه.

إلى  انضمام روسيا  بوتين توقف عن محاوالت  فإن  الثاني،  الفصل  - كما أشرنا في 
- وقال إنه سيعمل  - وإن كانت انضمت فعليًا في عهد ميدفديف  منظمة التجارة العالمية 
على االنضمام من خالل تكتل اقتصادي إقليمي. وبالفعل استطاع بوتين إنشاء اتحاد جمركي 
مع بيالروسيا وكازاخستان وتتمتع دول أخرى فيه بصفة مراقب مثل أوكرانيا وأرمينيا )بدأت 
منذ أيلول/سبتمبر 2013 في اتخاذ خطوات نحو العضوية الكاملة(؛ واقترح بوتين ما هو 

أبعد من ذلك، وهو إنشاء اتحاد أوراسي يضم كومنولث الدول المستقلة.

2 - االنتخابات الرئاسية عام 2012

آذار/مارس 2012 وخاضها خمسة مرشحين،  الرئاسية في 4  عقدت االنتخابات 
وغينادي  الــمــوحــدة،  روســيــا  حــزب  ورئــيــس  ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس  بوتين  فالديمير  هــم 
الليبرالي  الحزب  رئيس  الشيوعي، و)فالديمير جيرينوفسكي(  الحزب  رئيس  زيوغانوف 
الديمقراطي، وسيرغي ميرونوف رئيس المجلس الفدرالي السابق ورئيس حزب »روسيا 
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المنافسة  خــاض  الـــذي  بـــروخـــوروف  ميخائيل  األعــمــال  ورجـــل  والميلياردير  الــعــدالــة«، 
كمرشح مستقل)27(.

لهم حق  إجمالي من  االنتخابات 65.3٪ من  تلك  في  الناخبين  إقبال  نسبة  كانت 
التصويت، وجاءت نتائج االنتخابات على النحو اآللي)28(:

الشكل الرقم )10 - 2(

نتائج االنتخابات الرئاسية عام 2012
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وكان من أهم ما أسفرت عنه هذه االنتخابات:

التلفزيون  وقنوات  اإلعــالم  وسائل  عبر  جــرت  التي  االنتخابية  الحملة  واجهت   -
الروسي انتقادات حادة، لما اعتبرته المعارضة انحيازًا إلى رئيس الحكومة)29(.

إال  الــروســي،  الداخل  في  بوتين  بها  يتمتع  التي  الكبيرة  الشعبية  من  الرغم  على   -
بينهم  من  الــروس  السياسة  رجال  من  عدد  طرف  من  انتقدت  الحكم  سدة  إلى  أن عودته 
الرئيس السوفياتي السابق )ميخائيل غورباتشوف( الذي عارض ترشيح بوتين على الرغم 

العربية نت )1 آذار/مــارس 2012(،  الروسية.. بوتين األوفــر حظًا،«  الرئاسة  )27( مــازن عباس، »انتخابات 
<http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/01/198000.html>, Retrieved: 15/6/2013.
«Выборы президента РФ в 2012 году,» <http://president2012.ru>, Retrieved: 15/6/2013.   )28(

)29( عباس، المصدر نفسه.
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من اعترافه بأن عهده - أي بوتين - شهد العديد من اإلنجازات، قائاًل إن الوقت قد حان 
للتغيير)30(.

الــعــديــد من  الــمــرشــحــيــن، إال أن  بــيــن  الــمــنــاظــرات  بــوتــيــن فــي  - رغـــم عـــدم مــشــاركــة 
مرشحي  أنــصــار  نسبة  انخفاض  سبب  إن  قــالــوا   - والمعارضين  المؤيدين   - المحللين 

المعارضة هو تشابه برامجهم مع برنامج بوتين الذي كان أكثر شمواًل)31(.
أحــزاب  مــواقــف  وتوحيد  الشعبية  القواعد  توحيد  فــي  السياسي  المشهد  ساهم   -
ــرة يــظــهــر جــيــريــنــوفــســكــي وزيـــوغـــانـــوف ومــيــرونــوف فــي مــنــاظــرات  الــمــعــارضــة، فــــأول مـ
شاشة  على  مناظراتهم  خــالل  أعلنوا  إنهم  حتى  تــام،  وبتوافق  مواجهات  دون  تلفزيونية 
األصــوات،  فرز  وعمليات  االقتراع  مراكز  لمراقبة  مشتركة  لجان  تشكيل  عن  التليفزيون 
وأعلن زيوغانوف قائمة بأسماء أعضاء حكومته في حال فوزه اشتملت على شخصيات 
بــوتــيــن بينهم وزيــر  الـــوجـــوه مــن حــكــومــة  مــن حــزبــي جــيــرنــوفــســكــي ومــيــرونــوف وبــعــض 

الخارجية سيرغي الفروف ووزير الطوارئ سيرغي شايغو)32(.
انخفاض  بنسبة   ،٪65.3 االنــتــخــابــات  هــذه  على  الناخبين  إقــبــال  نسبة  جـــاءت   -
بها  بــأس  ال  نسبة  أن  يعني  ما   ،2008 عــام  الرئاسية  االنتخابات  عن  بالمئة   4.4 بلغت 
من الناخبين قد أحجموا عن اإلدالء بأصواتهم، إما لعدم قناعتهم بأي من المرشحين أو 

للتعبير عن رفضهم آللية ترشيح بوتين أو كليهما معًا.
 2004 انتخابات  بنتائج  مقارنة  المؤيدين  أصــوات  من  كبيرة  نسبة  بوتين  خسر   -
 2012 فــي  حصل  بينما  األصـــوات،  إجمالي  مــن  بالمئة   71.2 على  فيها  حصل  والــتــي 
على 63.6 بالمئة بنسبة انخفاض تصل إلى 7.6 بالمئة. ويمكن إرجاع هذا االنخفاض 
في  عامًا   12 بعد  أنــه  وخصوصًا  الحاكمة،  الوجوه  تغيير  في  الروسي  الشعب  رغبة  إلــى 
يعاصروا  لم  الذين  الشباب  من  غالبيتهم  وأصبح  الناخبين  هيكل  تغير  الجديدة  األلفية 
يقارنون  الذين  السن  كبار  مثل  التسعينيات  انهيارات  يعوا  ولم  السوفياتي  االتحاد  انهيار 
والتواصل االجتماعي تختلف  اإلنترنت  فأولويات شباب عصر  الماضي والحاضر،  بين 

كثيرًا عن األجيال السابقة.

 «Горбачев «закрыл дорогу» Путину на выборы 2012 года,» ТСН Вражае, 10/2/2011, )30(
 <http://ru.tsn.ua/svit/gorbachev-zakryl-dorogu-putinu-na-vybory-2012-goda.html>, Retrieved:
15/6/2013.

)31( عباس، المصدر نفسه.
<http://www.alayam. األيام، 2012/3/3،  الروسي،«  السياسي  المشهد  في  »قــراءة  المطوع،  )32( جاسم 
com/writers/2796>, Retrieved: 15/6/2013.
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في  ونجاحه  الرئاسية  االنــتــخــابــات  بوتين  خــوض  كــان  الــدولــي،  المستوى  على   -
عــودة  بوتين  نــجــاح  تــرى  الــتــي  الغربية  الــقــوى  تحبذه  لــم  أمـــرًا  ثالثة  واليـــة  على  الحصول 

لدكتاتورية االتحاد السوفياتي السابق.

السخط  من  حالة  إلــى  وميدفديف  بوتين  بين  السياسية  األدوار  تبادل  آلية  أدت   -
وسانت  موسكو  في  متظاهر   500 من  أكثر  اعتقال  يتم  مرة  ألول  وكان  واالحتجاجات. 
بعدما  وبخاصة  المحتجين)33(،  مــن  اآلالف  عــشــرات  ضمت  تجمعات  بعد  بطرسبورغ 
للوزراء. وتجدر  رئيسًا  ميدفديف  الرئاسة سيعين  بمنصب  فوزه  في حال  أنه  بوتين  أعلن 
اإلشارة إلى أن االحتجاجات التي خرجت للتنديد بترشيح بوتين لم تكن ضد شخصه أو 
بوتين  حققها  التي  اإلنجازات  بحجم  يقّرون  معارضيه  فحتى  سياساته،  رفض  عن  تعبيرًا 
الوصول  في  اآللية  تلك  رفض  عن  تعبيرًا  االحتجاجات  قامت  وإنما  الواقع،  أرض  على 

إلى كرسي الرئاسة، والرغبة في تجديد الدماء واألفكار في الكرملين.

على   2012 آذار/مـــارس   3 يــوم  الــروس  نظرائهم  مع  الدوليون  المراقبون  وقــع   -
لدى  الدولي  اإلعالمي   »2012 »االنتخابات  مركز  ضمن  موحد  مجلس  تشكيل  اتفاقية 
غرفة التجارة والصناعة الروسية؛ بهدف تبادل اآلراء والمعلومات ونتائج المراقبة بحيث 

يتم توزيع األدوار بين جميع المراقبين)34(.

- نظرًا إلى التشكيك المسبق من قبل الجهات الدولية والمحلية لمراقبة االنتخابات 
بمعدل  إلكترونية  كاميرا  ألف   180 بتركيب  بوتين  أمر  اآلخرين،  المرشحين  عن  فضاًل 
اثنتين في كل مكتب اقتراع للتأكد من حسن سير االنتخابات عبر اإلنترنت. وعلى الرغم 
من ذلك شكك المراقبون في نتيجة االنتخابات مشيرين إلى حدوث انقطاع للبث لثواٍن 
أو دقائق في العديد من مراكز االقتراع، إلى جانب أن الكاميرات لم تتمكن من مراقبة كل 

الصناديق في عدة مواقع)35(.

ــذرة عــلــى نــتــائــج االقـــتـــراع والــمــعــارضــة تــدعــو إلـــى احــتــجــاجــات جـــديـــدة، بوتين  )33( »ردود فــعــل غــربــيــة حــ
<http://www.alittihad.ae/details.  ،2012/3/7 االتــحــاد،  الــروســيــة،«  االنــتــخــابــات  فــي  مخالفات  بــوقــوع  يقر 
php?id=23401&y=2012>, Retrieved: 15/6/2013.
مــراقــبــًا دولــيــًا و6 آالف صحفي وال مخالفات شــابــت الحمالت  الــروســيــة.. 685  الــرئــاســة  )34( »انــتــخــابــات 
 <http://arabic.rt.com/news/579916/>,  ،)2012 )آذار/مــــارس  الــيــوم  روســيــا  اإللكتروني  الموقع  االنتخابية،« 
Retrieved: 14/6/2013.
)35( »فالديمير بوتين يعود إلى الكرملين وأنباء عن مخالفات كبيرة صاحبت االقتراع الرئاسي،« وكالة األنباء 
<http://www.france24.com/ar>, Retrieved: 14/6/2013. الفرنسية )آذار/مارس 2012(، 
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تحديات روسيا االتحادية الداخلية والخارجية

تحتاج  التي  والخارجية  الداخلية  التحديات  مــن  مجموعة  تــواجــه  روســيــا  تــزال  ال 
تأثير ممتد وعابر  التحديات ذات  الروسية، وبخاصة أن تلك  القيادة  إلى معالجة من قبل 
لأجيال، وتحتاج إلى عقود حتى يمكن التغلب عليها. ويمكن مالحظة تلك التحديات 
حول  بينها  فيما  تختلف  كــانــت  والــتــي  االنتخابية  للبرامج  السابقة  الــقــراءات  خــالل  مــن 
بناء كل  التي ظلت في  المشتركات  القضايا ذات األولوية، في حين تحوي مجموعة من 
انتخابي منذ عام 2000 وحتى عام 2012، وهو ما يدل على مدى خطورة هذه  برنامج 

التحديات وضرورة العمل الدؤوب على مواجهتها.

أوالً: التحديات الداخلية
الـــحـــادي والــعــشــريــن تــحــديــات محلية عــديــدة  الــقــرن  الـــروســـي فــي  يــجــابــه االتـــحـــاد 
البيئية  ــرار  األضــ مكافحة  إلــى  بــاإلضــافــة  التحتية  بالبنى  تتعلق  تــحــديــات  منها  وخــطــيــرة. 
والمحافظة على األمن، وهي التحديات التي تجابهها جميع الدول سواء أكانت كبيرة أم 

صغيرة، غنية أم فقيرة.

وقد خطط الزعماء الروس إلنفاق ألف مليون دوالر على البنى التحتية والخدمات 
من  الــضــروريــة  الــمــوارد  مــن  بالمئة   80 اجــتــذاب  على  مصممين  سنين،  عشر  مــدى  على 
ومن  المباشرة.  األجنبية  االستثمارات  من  أو  الروس  مدخرات  من  إما  الخاص،  القطاع 
المتوقع أن يكون ذلك سهل التنفيذ ألن إجمالي االستثمارات في روسيا تزيد اآلن على 
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والقوانين  الجديدة  التطويرات  خــالل  من  فقط  زيادتها  ويمكن  سنويًا،  دوالر  مليار   70
المدروسة والحد من الفساد.

بين  ــا  مـ ــة)1( -  ــيـ ــنـ مــنــطــقــة زمـ عـــشـــرة  ــدى  ــ إحـ ــا  ــيـ فـــي روسـ أن  ــى  إلــ ــارة  ــ ــ وتـــجـــدر اإلشـ
الــهــائــلــة والغنية  الــمــســاحــة  - هـــذه  الــوقــت ســت ســاعــات  فــي  الــفــارق  بــاريــس ونــيــويــورك 
عالية  درجـــة  على  سكانها  أن  ومــع  أجــزائــهــا،  أكــثــر  فــي  قــاســيــًا  طقسًا  تعاني  األرض  مــن 
مــن الــثــقــافــة - تــالمــذة الــثــانــويــات الــروســيــة الــمــصــنــفــون أفــضــل مــعــرفــة مــن نــظــرائــهــم في 
مساحتها  إلــى  نسبة  الــروس  السكان  عــدد  قلة  تعاني  فإنها   - المتحدة  والمملكة  ألمانيا 

ومواردها)2(.

التي تواجه روسيا االتحادية في القرن  الداخلية  ومن هنا يمكن تصنيف التحديات 
الحادي والعشرين على النحو اآلتي:

1 - التحدي الديمغرافي
تأتي روسيا االتحادية في المرتبة األولى على العالم من حيث مساحة أراضيها التي 
حيث  من  والتاسعة  اليابسة()3(  مساحة  من  بالمئة   11.5( كم2  مليون   17.1 نحو  تبلغ 
عدد السكان )2.01 بالمئة من مجموع سكان العام(، والسابعة من حيث إجمالي الناتج 

المحلي والقوى الشرائية)4(.

استمر  وإذا  كبيرة،  يتناقص بسرعة  الروس  السكان  فإن عدد  الرغم من ذلك  وعلى 
هذا االتجاه فسيكون عدد السكان في االتحاد الروسي 107 ماليين بحلول عام 2050 

)1( تقع روسيا بين خّطي طول 27 شرقًا و170 غربًا )بطول قدره 9200 كم(، بواقع 163 خط طول. ونظرًا 
إلى أن المسافة الزمنية بين كل خط طول وآخر نحو 4 دقائق، فإن إجمالي الساعات الزمنية في روسيا يساوي 11 

ساعة زمنية. كما تقع روسيا بين دائرتي عرض 49 و90 شماالً )بطول قدره 3800 كم(.
والنشر،  للكتب  الريس  ريــاض  )بــيــروت:  الجديدة  الـــوالدة  نــمــرًا. روســيــا:  ينقلب  الــدب  إسكندر،  )2( مـــروان 

2011(، ص 423 - 424.
كم   50000 حــدودي  بطول  األورال،  جبال  شطريها  بين  ويفصل  وآســيــا،  أوروبـــا  قارتي  في  روسيا  )3( تــقــع 
بريًا وبحريًا، كأطول حدود لدولة في العالم. ويعتبر التوزيع السكاني في روسيا غير عادل، حيث يعيش 75 بالمئة 
في  بالمئة   25 يعيش  حين  في  روسيا،  مساحة  إجمالي  من  بالمئة   25 تشكل  التي  األوروبية  روسيا  في  السكان  من 
روسيا اآلسيوية التي تشكل 75 بالمئة من مساحتها اإلجمالية. ومن ثم يعيش السكان في مناطق متباعدة ومنفصلة 
تمثل أشرطة عمرانية متقطعة. ونظرًا إلى أن معظم الموارد توجد في الجزء اآلسيوي؛ جاءت خطط التعمير وحفز 

المواطنين في التوجه ناحية الشرق.
«Russia’ 2013: Statistical Pocketbook/Rosstat,» Moscow (2013), <http://www.gks.ru/free_doc/ )4(
doc_2013/rus13_eng.pdf>, Retrieved: 24/7/2013.
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بالمقارنة مع 143 مليونًا عام 2012. تلك المؤشرات الديمغرافية السلبية تشكل التحدي 
األكثر إلحاحًا وصعوبة للزعماء الروس. فحتى عام 1991 كان عدد المواليد في االتحاد 
السوفياتي 2 مليون في السنة، في المقابل معدل الوفيات بلغ 1.3 مليون سنويًا. إال أنه 
فمنذ عام 1992  الحال رأسًا على عقب؛  انقلبت  أواسط 2008  منذ عام 1991 وحتى 
ارتفع عدد الوفيات إلى نحو 2 مليون روسي في السنة - 1.5 مرة تقريبًا من المعدل في 
انخفض  وبذلك  مليون.  و1.5   1.2 بين  المواليد  معدل  كان  بينما   - المتقدمة  البلدان 
عام  مليونًا   141 إلى   1991 عام  مليونًا   149 من  عامًا  عشر  ستة  في  روسيا  سكان  عدد 

2008، إال أنه زاد نحو 2 مليون نسمة في عام 2012 )5(.

الشكل الرقم )11 - 1(
خريطة روسيا ضمن خريطة العالم

أقل  زال  ما  في روسيا  المتوقع  العمر  متوسط  فإن  السكان،  تناقص عدد  فضاًل عن 
منه في أوروبا بكثير. فمعدل عمر الرجال الروس يبلغ 64 سنة، بينما معدل عمر النساء 
يبلغ 76 سنة، ووفيات األطفال عند الوالدة ال تزال أعلى مرتين مما عليه في أوروبا. في 

«Россия в цифрах,» Федеральная служба государственной статистики, Информационно- )5(
издательский центр «Статистика России», <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641>.
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اليابان  وفي  سنة،   79 والنساء  سنة   72 الغربية  أوروبــا  في  الرجال  عمر  متوسط  أن  حين 
يعيش الرجال بمعدل 82 سنة، بينما النساء يعشن بمعدل 89 سنة.

إن قلق روسيا من تناقص سكانها أكثر حدة مما هو عليه في أوروبا الغربية، وذلك 
ألن روسيا بلد شاسع وقليل السكان، وال تزال هناك العديد من مناطقه وجمهورياته غير 
في  الكفاءات  من  الماليين  هجرة  من  تــأذت  روسيا  ألن  وكذلك  كامل.  بشكل  متطورة 
أطباء  من  العالية  الثقافة  ذوي  من  منهم  كبير  عدد  كان  حيث  و2000   1985 بين  الفترة 

وعلماء)6(.

ومن أكثر التحديات التي يخلِّفها انخفاض عدد السكان هو تأثيره السلبي في سوق 
العمالة في روسيا؛ إذ أصبح عدم توافر العمال يقيد عددًا متزايدًا من الشركات وخصوصًا 
في  الـــوالدات  معدل  النخفاض  نتيجة  الحالة  هــذه  اعتبار  ويمكن  الصناعي.  القطاع  في 
بسوق  الملتحقين  الشباب  أعــداد  تناقص  إلــى  أدت  التي  التسعينيات  أزمــة  خــالل  روسيا 
النمو السريع في الصناعة منذ سنة 2000 كان دائمًا يرافقه ضعف  العمل، فضاًل عن أن 
إلى أن تنمي سكانها  ومن ثم فإن روسيا بحاجة  المهني.  التعليم  في أعداد خريجي نظام 

في ما يخص العدد والصحة والتدريب المهني والتقني.

بين  المبكر  الموت  أسباب  هو  الوفيات  معدل  بارتفاع  المرتبطة  األمــور  أهم  ومن 
المواطنين الروس، وهو ما يثير قلقًا بالغًا لدى القيادة الروسية؛ إذ إن أكثر من 55 بالمئة 
أو  الكحول  شــرب  في  اإلفـــراط  إلــى  بالمئة  و25  القلب،  أمــراض  إلــى  تعود  الوفيات  من 
وهو  المفرط.  التدخين  إلــى  تعود  بالمئة  و15  االنتحار،  أو  الطرق  حــوادث  أو  التسمم 
نحو  المواطنين  ودفــع  الغذائية،  الــعــادات  تغيير  على  العمل  ضــرورة  إلــى  روسيا  يدفع  ما 
العناية  إلى  باإلضافة  المريحة،  والمدارس  المنازل  وتأمين  الرياضية،  التمارين  ممارسة 
الصحية. وال يخفى أن الصورة أكثر سوداوية في المناطق النائية من روسيا حيث أحوال 
من  والتسمم  القلب،  أمــراض  من  الوفاة  ومعدالت  نــادرة،  العمل  وفرص  قاتمة،  الطقس 

الكحول أعلى مرتين من المعدل الوطني العام.

في  تحقيقها  يــجــب  ـــداف  أهـ أربــعــة   2006 عـــام  الــروســيــة  الــحــكــومــة  حـــددت  وقـــد 
تسبق  حضانة  مؤسسات  شبكة  وإنشاء  السكانية،  األحوال  تحسين  الديمغرافي:  المجال 
سن الدراسة للعناية بأطفال األهل العاملين، والعناية باألطفال في المنازل في حال عدم 

)6( المصدر نفسه.
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طفل  مــن  أكثر  إلنــجــاب  للوالدين  مالية  حــوافــر  تقديم  وأخــيــرًا،  ذلــك،  مــن  األهــل  تمكن 
واحد.

معالجة  في  فريدًا  نجاحًا  السوفياتية  الحقبة  في  حققوا  الذين  الــروس  إلى  فبالنسبة 
الصحية  األزمــــة  تــشــكــل  الــنــظــر،  لتصحيح  الــلــيــزر  وعــمــلــيــات  الــقــلــب وجــراحــتــه  أمــــراض 
اعتمدت  السبب  ولهذا  وطنية.  أبعاد  ذات  وسياسية  وتنموية  اجتماعية  مشكلة  الحاضرة 
السلطات الفدرالية الروسية برنامجًا من ثالث مراحل يمتد حتى 2020؛ تأمل من خالله 
أن يستقر عدد السكان عند 145 مليون نسمة. وتهدف السياسة الديمغرافية المعتمدة إلى 
زيادة معدل الحياة بمتوسط ست سنوات للرجال وأربع للنساء، ألن معدل حياة الرجال 
أقل من نظيره لدى النساء. وبحلول 2025، يؤمل أن يصبح هذا المعدل 75 سنة للرجال 
النصف،  إلــى  األطــفــال  وفيات  معدل  خفض  إلــى  الخطة  تهدف  كما  للنساء.  سنة   80 و 
تحسين  يجب  الهدفين،  هذين  لتحقيق  األوروبية.  المستويات  إلى  أقرب  روسيا  لتصبح 
األولــيــة،  الصحية  العناية  مستوصفات  عــدد  ــادة  وزيـ وشبكاتها،  اإلحصائية  المعلومات 

وتحسين خدمات اإلسعافات األولية.

وتتقدم روسيا اليوم إلى األمام على جميع الجبهات، فاإلسكان في تحسن، ومراكز 
ترتفع  األطــبــاء  ومــعــاشــات  عــــددًا،  ــزداد  تـ الــخــطــرة  األمــــراض  لكشف  عالية  بتقنيات  طبية 
مالية  عــالوة  الثاني،  الطفل  والدة  عند  تتلقى،  واحــد  طفل  من  بأكثر  والعائالت  بــاطــراد، 
الثاني على تحسين  الطفل  بعد ثالث سنوات من والدة  قدرها 11.000 دوالر تصرف 
المسؤولين  قويًا من  دفعًا  تلقت  السكن والطعام والرعاية االجتماعية، وشركات األدوية 
دفعًا  تلقوا  والتقنية  الجودة  العالية  الطبية  المعدات  منتجي  أن  كما  األدويــة،  صناعة  عن 
مــمــاثــاًل إلجــــراء الــتــجــارب واألبـــحـــاث ولــمــعــالــجــة الــمــرضــى. وأظـــهـــرت دراســــة أعــدتــهــا 
هذه  مع  الــروس  وتفاعل  الروسية  المعيشة  مستوى  عن   (BBC) البريطانية  اإلذاعــة  هيئة 
السن  في  الصغيرات  األمهات  أن   ،2008 الثاني/نوفمبر  تشرين   9 في  أذيــع  المشكلة، 
وأن  نظرهن،  وجهة  من  زاهــر  روسيا  مستقبل  ألن  واحــد  طفل  من  أكثر  ينجبن  أن  يــردن 
التقاعدية  النائية كانوا سعداء لتلقيهم رواتبهم  األشخاص المتقدمين في السن في القرى 

في أوقاتها المحددة، ولحصولهم على عناية صحية أفضل.

ــدد األطـــبـــاء  ــ إن عــمــلــيــة تــحــســيــن خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــمــســتــشــفــيــات، وعـ
ونوعيتهم، ونشر الوعي بشأن أساليب العيش السليم، والتفاؤل بدل التشاؤم بالمستقبل، 
الطبية واالستشفاء،  العناية  مقارنة على  إنفاق  إجراءات  وبتطبيق  ستكون طويلة ومكلفة. 
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المتوسطة  الفئة  في  روسيا  سيضع  الفرد  على  دوالر   400 إنفاق  فإن  أدويــة،  من  فيها  بما 
الصحي،  للقطاع  مليار دوالر  المستوى سيعني تخصيص 57  الطبية. هذا  الخدمات  من 
تحمله  يمكن  اإلنــفــاق  مــن  المستوى  وهــذا  تقريبًا.  الفدرالية  الــمــوازنــة  مــن  بالمئة   13 أو 
كبيرة  موارد  إليه  أضيفت  وإذا  التضخم.  تأثير  لتغطية  سنوية  زيادة  مع  السنوات  من  لعدد 
الخطرة  الطبية لكشف وتحليل أعراض األمراض  المنتجات  العملية في مجال  للبحوث 
من  كبير  قسم  اســتــرداد  من  روسيا  فستتمكن  الحساسة،  الجراحية  العمليات  إلجــراء  أو 

نفقاتها على العناية بالصحة العامة)7(.

2 - المهاجرون والالجئون

شبابها  دينامية  من  تنتفع  كي  سكانها  عدد  زيادة  إلى  اليوم  روسيا  حاجة  إلى  بالنظر 
الحديث  فإن  الواسعة؛  أراضيها  الموارد واستغاللها على طول  ومواهبهم، والستكشاف 
ومن  الداخل  إلى  الهجرة  تنظم  أن  الروسية  السلطات  تبغي  إذ  ملحة.  الهجرة  مسألة  عن 
على  شرعي  غير  مهاجر  ماليين  خمسة  اليوم  روسيا  لدى  أن  ذلك  الخارج،  إلى  الداخل 
في  ويــســاهــمــون  عــمــل  فـــرص  مــن  يستفيدون  الــمــلــيــون  ونــصــف  مــلــيــون  بينهم  مــن  األقــــل، 

خدمات االقتصاد الروسي وتطوره.

العرقية  الروسية  األقليات  من  العديد  ثمة  الشرعية،  الهجرة  تشجيع  حيث  ومن 
أن  الحكومية  والوظائف  والسكن  التعليم  لسياسات  يمكن  التي  البلطيق  بلدان  في 
العرق  ذاته على ذوي  المنطق  وينطبق  فيها.  والعمل  إلى روسيا  العودة  تشجعهم على 
عددهم  ويبلغ  السكان  مجموع  مــن  بالمئة   21 يؤلفون  الــذيــن  أوكــرانــيــا  فــي  الــروســي 
 45 الــبــالــغ   - أوكــرانــيــا  ســكــان  مــجــمــوع  مــن  بالمئة   40 مــن  فــأكــثــر  نــســمــة.  مــاليــيــن   10
فالروس  الروسية.  اللغة  مــدارس  في  ويتعلمون  الروسية،  يتكلمون   - نسمة  مليون 
إلــى  تــنــازل خــروتــشــوف عــنــهــا  قــد  - كـــان  الــقــرم  فــي شــبــه جــزيــرة  الــســكــان  أكــثــريــة  هــم 
في  الفرد  دخل  أن  كما   - موحدًا  السوفياتي  االتحاد  كان  عندما   1959 سنة  أوكرانيا 
استهالك  أعلى معدالت  أحد  لها  التي  وأوكرانيا  في روسيا.  عليه  ما هو  ثلث  أوكرانيا 
اجتذاب  على  روسيا  تعمل  أن  يمكن  كما  روســيــا)8(.  على  كبير  بشكل  تعتمد  الطاقة 

)7( إسكندر، الدب ينقلب نمرًا. روسيا: الوالدة الجديدة، ص 424 - 431.
)8( لقاء مع سفير أوكرانيا بالقاهرة يوم 2013/5/19.
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الروسية  أصولهم  أن  ذلك  حدودها،  خارج  نشأوا  الذين  مواطنيها  من  الثاني  الجيل 
الديمغرافي. بهيكلها  المساس  دون  مواطنيها  من  جزء  استعادة  على  ستساعدها 

الروسي  الطابع  على  الحفاظ  سيكون   2030 بحلول  التحديات  أكبر  فإن  وبالتالي 
دول  من  الــروس  المواطنين  غالبية  ستكون  أكثر؛  أطفااًل  الــروس  يــرزق  لم  فما  لالتحاد. 
القوقاز والبلقان وآسيا الوسطى، وآنذاك ستكون روسيا مختلفة عما عليه اآلن. فضاًل عن 
20 مليون صيني يعملون في شرق سيبيريا  الممكن أن يصبح لدى روسيا 15 -  أنه من 

ويسيطرون على التجارة الخارجية في فالديفوستوك)9(.

3 - السياحة

والثقافية  الطبيعية  معطياتها  بــعــكــس  جــذابــة  بــصــورة  االتــحــاديــة  روســيــا  تتمتع  ال 
بالنسبة  الغربية  البلدان  على  تتفوق  بل  تتساوى  األحيان  من  كثير  في  فروسيا  والبشرية. 
باتت  مختلفة  نظرة  إن  العلمية.  واإلنجازات  والفن  والموسيقى  الثقافية  اإلنجازات  إلى 
لدى  انطباعًا  تترك  التي  الصغيرة  التفاصيل  إلى  تنتبه  أن  الروسية  القيادة  وعلى  مستحقة، 
الــثــروة الــروســيــة فــي مــجــاالت الــفــن والموسيقى  الــزائــريــن، بــاإلضــافــة إلــى االســتــفــادة مــن 

والثقافة وطبيعة هذا البلد الضخم.

الموارد  تكريس  على  قــادرة  بوتين  بقيادة  روسيا  تكن  لم   ،2000 عــام  من  اعتبارًا 
عن  االنتباه  حولت  عدة  معوقات  هناك  كانت  جذابة.  صورة  لخلق  الضروري  الوقت  أو 
هذا الجهد؛ إذ كان على القيادة الجديدة أن توقف نزيف استغالل الموارد لتحقيق الربح 
معاديًا  السوفياتي  السياسي  الــتــراث  كــان  ذلــك،  إلــى  إضــافــة  يلتسن.  ســنــوات  فــي  السريع 
لمفاهيم الترويج والمنافسة واإلعالن والدعاية، وكان اإلنتاج مقتصرًا على الضروريات: 
فلم  الطرقات  أمــا  والمستشفيات؛  والــمــدارس،  واألثـــاث،  والنقل،  والسكن،  المالبس، 
متينة  كانت  والطائرات  قلياًل،  كان  الخاصة  السيارات  وعدد  كبير،  حد  إلى  متطورة  تكن 
الحد  الطعام والشراب كان مقتصرًا على  وسريعة ولكن تجهيزاتها كانت ضئيلة، وتوافر 

األدنى.

ممن   - الــروس  ماليين  سفر  تزايد  نتيجة  أتت  جذابة  صــورة  تطوير  إلى  الحاجة  إن 
أصبحوا ينعمون بمستويات معيشية عالية ودخل أفضل - إلى خارج البالد. سافر ماليين 

)9( إسكندر، المصدر نفسه، ص 431 - 435.
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الروس إلى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وأمريكا، وعادوا يطالبون بخدمات أفضل 
على  العالمية.  للماركات  االستهالكية  وبالمنتجات  أحدث،  وبسيارات  الطائرات،  على 
النقيض من ذلك، ركزت الشركات الحكومية الروسية على الصناعات الثقيلة كالطائرات 
والبواخر والفوالذ والخشب والنفط والغاز والماس والذهب والنيكل، وهكذا استعادت 

الصناعة الثقة في إنتاج المنتجات االستراتيجية الهامة.

إن عـــدم الــتــرويــج لــروســيــا فــتــح الــبــاب أمـــام الــمــؤســســات غــيــر الــروســيــة أو األفـــراد 
ــيـــة. فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال أنــتــجــت شـــركـــة حــكــومــيــة ســويــديــة  الســتــغــالل الـــمـــاركـــة الـــروسـ
ضمن  القليل  هناك  وكــان  العالم،  أنحاء  جميع  في  قتها  وسوَّ فــودكــا«  »أبسوليوت  ماركة 
العلم  فــي  بـــارز  الــلــون   - األزرق  باللون  مكتوب  االســـم  الــســويــد.  على  للداللة  الــدعــايــة 
إلى  كبيرًا،  نجاحًا  حققت  الفودكا  هذه  بالجليد.  محاطة  صــورت  والزجاجة   - الروسي 
درجة أن باع السويديون االسم التجاري لهذه الفودكا بمبلغ يفوق 5 مليارات دوالر)10(.

السوفياتية  روسيا  صورة  أغالل  من  والتخلص  العالمي  المسرح  إلى  االنضمام  إن 
التجهيزات الجديدة والخدمات في  الوقت. إال أن ثمة بوادر تحسن في  سيتطلب بعض 
الفودكا  - والترويج واإلعالن عن ماركات  الروسية  الوطنية  الطيران  - شركة  إيروفلوت 
لمدينة  والترويج  بطرسبرغ،  وسانت  موسكو  إلى  المنظمة  والسياحة  األصلية،  الروسية 

سوتشي كمضيف لألعاب األولمبية الشتوية سنة 2014.

الروسية  والثقافة  الــروســيــة  المنتجات  بــبــطء.  ولــكــن  حتمًا  ستتطور  روســيــا  صـــورة 
المعولمين  العالم  مواطني  نــفــوس  إلــى  ستدخل  العلمية  واإلنـــجـــازات  الضيافة  وحــســن 
بجاذبيتها  االعـــتـــراف  تــســريــع  أجـــل  مـــن  الــكــثــيــر  تــفــعــل  أن  روســـيـــا  تــســتــطــيــع  والــمــثــقــفــيــن. 
سبيل  على  منها  أكبر؛  وترويجًا  تسويقًا  تستأهل  التي  األمــور  بعض  فهناك  وإنجازاتها. 
المثال صناعة اليخوت التي تقدمت بشكل كبير في روسيا وتجوب اآلن البحر والمتوسط 
يتم  أن  يمكن  الــدوالرات  الماليين من  مئات  األثرياء  ينفق عليها  والتي  الكاريبي  والبحر 
والفنية.  الموسيقية  األعمال  في  يضاهى  ال  بإرث  روسيا  تنعم  كما  أكبر.  بشكل  تسويقها 
في الوقت الحاضر تقوم فرقة - مثل فرقة البولشوي وفرقة موسكو فيلهارمونيكا، وسيرك 
الفنية الروسية من موسيقى ورقص وأوبرا في جميع عواصم  - بتقديم األعمال  موسكو 
بها،  الخاصة  الموسيقية  مهرجاناتها  تطور  أن  روسيا  على  فيتعين  الكبرى.  والفن  الثقافة 

)10( المصدر نفسه، ص 440.
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الهواء  في  الحفالت  بإقامة  الطقس  يسمح  أيلول/سبتمبر  حتى  أيار/مايو  من  أنــه  ذلــك 
أعمال  إلى  وباإلضافة  الرائعة،  األوبــرا  ودور  المسارح  من  االستفادة  يجب  كما  الطلق، 
المؤلفين الروس المعروفين عالميًا. كما تحتاج روسيا إلى مزيد من تطوير مدنها وشبكة 
طرقاتها ومطاراتها وقطاراتها الكهربائية ومرشديها السياحيين، وهو ما يحتاج إلى وقت.

الحماسة  شديد  للموسيقى،  ومحب  عالية  ثقافة  ذو  شعب  لروسيا،  الــصــورة  هــذه 
والتقدير للعلم، وحازم في وطنيته وحبه لبالده، يمكن أن تخدم روسيا جيدًا إذا ما أعطى 

الزعماء الغربيون انتباهًا أكبر للخصوصيات الروسية األصيلة.

4 - الحكومة المركزية في المناطق النائية

في الوقت الحاضر يتألف االتحاد الروسي من 83 كيانًا إقليميًا: 21 جمهورية، 46 
ذاتي  بحكم  واحــد  أوبالست  سكانية(،  كثافة  وأكثر  أوســع  )منطقة  كرايس   9 أوبالست، 
هما  فدرالية  أهمية  ذات  ومدينتين  مناطق،  عدة  تشمل  ذاتي  بحكم  أوكترج   4 )يهودي(، 
البنى اإلدارية  إن هناك فروقات شاسعة في  القول  موسكو وسانت بطرسبرغ. وغني عن 
والقانونية واالجتماعية لهذه المكونات. بحسب الدستور االتحادي، الدولة هي فدرالية 
متناسقة إال أن بعض مكوناتها تتمتع بصالحيات أكثر من غيرها. فتحديات الحفاظ على 

الترابط بين جميع المكونات اإلدارية وتعزيز تطورها ليس باألمر السهل.

إن جميع  إذ  انــفــصــالــيــة،  قـــوى  الــســوفــيــاتــي، واجـــهـــت روســـيـــا  ــاد  االتـــحـ تــفــتــت  بــعــد 
نفسها  أعــلــنــت  الـــذاتـــي،  الــحــكــم  ذات  مــنــطــقــة،  مــعــنــاهــا  كلمة روســيــة  وهـــي  األوبـــالســـت، 
جمهوريات ذات سيادة باستثناء األوبالست اليهودي. فزعماء تتارستان وباشكورتوستان 
الفدرالية.  االنفصال عن  اتباع سياسة   - بأخرى  أو  بطريقة   - والشيشان حاولوا  وياكوتيا 
أن  وتبين  عليها،  السيطرة  إمــكــان  دون  مــن  الــدولــة  تفتت  بعملية  الــفــدرالــي  المركز  جوبه 
التصدي لهذا االتجاه السلبي أصبح المهمة األولية للزعامة الروسية. في باشكورتوستان 
وياكوتيا تمكنت موسكو من احتواء المشكلة، أما تتارستان والشيشان فقد شكلتا مشكلة 

خاصة.

شباط/فبراير   14 في  أول  اتفاق  إلى  بالتوصل  تتارستان  مع  المفاوضات  نجحت 
 .2000 سنة  فــي  االتــفــاق  هــذا  يعدل  أن  المفترض  مــن  وكــان  السلطة،  القتسام   1994
دستور  من  منقحة  نسخة  تتارستان  في  الدولة  مجلس  أصدر   2002 نيسان/أبريل  وفي 
جديدة  معاهدة  إبــرام  تم   2007 من  ابــتــداًء  االتــحــادي.  الدستور  مع  يتطابق  الجمهورية 
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الشيشان،  في  أما  القادمة.  العشر  للسنوات  تتارستان  مع  للتطبيق  قابلة  عملية  لعالقات 
حقبة  خـــالل  الــشــيــشــان  قضية  مــع  روســيــا  تــعــامــل  فــي  الــدمــويــة  الخلفية  مــن  الــرغــم  فعلى 
ثائر  من  تحول  قــديــروف  رمضان  الشيشان  رئيس  فــإن  الماضي،  القرن  من  التسعينيات 
التحتية.  والبنى  المتضررة  المنازل  بناء  وإعــادة  األحــوال  تحسن  بفعل  لبوتين  ُمــواٍل  إلى 
ثم أعلن ميدفديف - عندما كان رئيسًا لروسيا - أن الشيشان لم تعد بحاجة إلى المراقبة 
زيارة  إلى  السياح  دعــوة  إلى  الشيشان  رئيس  دفع  الــذي  األمــر  األمني،  ودعمها  الروسية 

بالده)11(.

واستنادًا إلى العالقات الوطيدة والمحفوفة في ذات الوقت بالمخاطر بين سلطات 
االتحاد السوفياتي وتتارستان والشيشان، ثمة مهمات عدة خطرة يجب حلها، وخصوصًا 
بمبادرات من موسكو، لتثبيت العالقات بشكل ذي معنى. سيكون على روسيا االتحادية 
فإن  ذلك،  على  وعالوة  الوقت.  لبعض  مخفضة  بأسعار  بالطاقة  الكيانين  هذين  تزود  أن 
بشكل  تعتمد  والطرقات،  والكهرباء  كالمياه  التحتية،  والبنى  واإلسكان  والتعليم  الصحة 
كبير على مبادرات الحكومة المركزية، وسيكون تعزيز الرفاه االقتصادي أساسيًا لعالقات 

سلمية هادئة وشبه دائمة.

مختلف  في  التحتية  البنى  تحسين  على  العمل  في  بالفعل  الروسية  القيادات  بدأت 
المناطق الروسية، والتحول رويدًا رويدًا من مركزية موسكو إلى الفدرالية الحقيقية. ففي 
مستهل رئاسة بوتين، وتحديدًا في خطابه عن أحوال األمة الموجه إلى الجمعية الفدرالية، 
بشكل  وتطويرها  بناؤها  ينجز  لم  روسيا  في  الفدرالية  العالقات  بأن  اإلقــرار  ضرورة  أكد 
الدساتير  في  الصارخة  التضارب  لحالة  الوقت  ذات  في  ونتيجة  سببًا  كان  ما  وهو  كامل، 
الفدرالي في  النظام  إفساد  إلى  الذي أدى  الوضع  الدستور االتحادي، وهو  اإلقليمية عن 
متكامل،  غير  روسيا  في  الفدرالي  النظام  بأن  االعتراف  يجب  أنه  بوتين  أكد  كما  الدولة. 
في  فدرالية  كــدولــة  للحياة  روســيــا  قابلية  مسألة  بالفعل  يثير  كــان  بوتين  أن  يعني  مــا  وهــو 
الروسية حكمًا  الدستورية  المحكمة  البعيد. في حزيران/يونيو 2000، أصدرت  المدى 
الهدف  وكان  الفدرالي،  والتشريع  الروسي  الدستور  مع  يتناغم  اإلقليمي  التشريع  يجعل 
الذاتية  الدساتير اإلقليمية تخلو من اإلشارة إلى سيادتها  التشريع هو جعل  الرئيسي لهذا 
الــفــدرالــيــة،  السلطة  على  حــكــرًا  كــانــت  والــتــي  النقدية  والــقــضــايــا  الــخــارجــيــة  والــســيــاســات 

ويتطلب التحول عنها وقتًا طوياًل وجهودًا منتظمة.

)11( المصدر نفسه، ص 448 - 449.
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مجلس  بموجبه  ينشئ  مرسومًا  بوتين  الرئيس  أصــدر   ،2000 أيلول/سبتمبر  وفي 
في  الدولة  رئيس  دعــم  أجــل  من  والــدراســة  للتشاور  هيئة  يكون  أن  مفترضا  كــان  الــدولــة. 
ممارسته سلطاته للتأكد من انتظام عمل األجهزة الحكومية والتفاعل بينها. وعلى الرغم 
مجلس  أن  على  شــدد   ،2004 سنة  في  له  جلسة  أول  ومــن  التشاورية،  بوتين  طبيعة  من 
االتحاد  مقاطعات  ممثلي  من  يأمل  كان  التطور.  أجل  من  استراتيجيًا  دورًا  يؤدي  الدولة 
الروسي أن يبينوا حاجات مناطقهم ويعملوا مع الممثلين اآلخرين على بلورة استراتيجية 
من  ينتخبون  المقاطعات  حكام  كان   ،2004 سنة  فقبل  التطوير.  أجل  من  وكاملة  شاملة 
وتصادق  الحكام  يعيِّن  الرئيس  أصبح   ،2004 أيلول/سبتمبر  وبعد  المختلفة،  مناطقهم 
الرئيس  يحل  متتاليتين  مرتين  المصادقة  تتم  لم  وإن  المحلية،  البرلمانات  تعيينهم  على 
هذه البرلمانات. إن إجراءات إصالح اإلدارة الحكومية التي اعتمدت إبان الرئيس بوتين 
القرارات  على  المركزية  العمودية  السلطة  توطيد  عبر  االتحاد  انهيار  تالفي  إلى  هدفت 

الفدرالية وتثبيتها)12(.

ففي عام 1991 منح الدستور رئيس الدولة الحق بتعيين رؤساء اإلدارات اإلقليمية. 
وفي عام 1992 ُسمح لبعض رؤساء األقاليم أن ينتخبوا عن طريق االنتخابات المباشرة. 
هذا  وُثبت  األقاليم،  لكل  إلزاميًا  حكمًا  االنتخابية  القاعدة  هــذه  باتت   1996 عــام  ومنذ 
المبدأ قانونيًا في عام 1999. وفي كانون األول/ديسمبر عام 2004 تم إقرار نظام جديد 
رئيس  قبل  من  ترشيحه  بعد  المحلي  البرلمان  قبل  من  اإلقليم  رئيس  اختيار  بموجبه  يتم 
روسيا. وفي أواخر عام 2005 منحت األحزاب الممثلة في البرلمان المحلي حق تقديم 

مرشح لمنصب رئيس اإلقليم.

وفي النصف األول من عام 2012 أقر مجلس الدوما - بناء على مبادرة من بوتين 
مع  األقاليم،  لــرؤســاء  المباشر  االنتخاب  بــإعــادة  يقضي  قانونًا   - آنــذاك  الحكومة  رئيس 
المحلية  والقيادات  النواب  من  محدد  عدد  توقيعات  على  المرشح  حصول  شرط  إضافة 
شهر  من  الثاني  النصف  وخالل  االنتخابات.  في  المشاركة  يستطيع  حتى  ترشيحه  لتأييد 
الشعبي  االنتخاب  بنظام  يستبدل  قانون  بمشروع  بوتين  تقدم   2013 الثاني/يناير  كانون 
بأن يختار ثالثة مرشحين على أن يختار  له  الروسية نظامًا جديدًا يسمح  لزعماء األقاليم 
من بينهم المجلس التشريعي حاكمًا لإلقليم. ولقد أعطى البرلمان الروسي - ذو األغلبية 
لمصلحة حزب بوتين روسيا الموحدة - تأييده في القراءة األولى لمشروع القانون )ينص 

)12( المصدر نفسه، ص 449 - 451.
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إحدى  خــالل  القانون(  على  النهائية  الموافقة  قبل  قــراءات  ثــالث  على  الروسي  القانون 
أصــوات. وفي شهر   نيسان/ مقابل عشرة  بأغلبية 403 أصوات  نفسه  الشهر  في  جلساته 

حول  معهم  ليتشاور  الصغيرة  األقــالــيــم  عــن  ممثلين  بوتين  التقى  نفسه  الــعــام  مــن  أبــريــل 
مشروع القانون، وأسفرت تلك اللقاءات عن قيام بوتين بالتوقيع على قانون يمنح أقاليم 
البالد الحق في اختيار النظام االنتخابي المناسب لها النتخاب رؤسائها عبر االنتخابات 
على  ويجب  المحلية.  التشريعية  المجالس  عبر  أو  المباشر  االقــتــراع  خــالل  من  العامة، 
لمركز  مرشحيه  يقدم  أن  العامة،  االنتخابات  اإلقليم  رفض  حال  في  المحلي،  البرلمان 
مجلس  لينتخب  مرشحين   3 ينتقي  أن  عليه  والــذي  الدولة،  رئيس  إلى  اإلقليمي  الحاكم 

اإلقليم أحدهم رئيسًا لإلقليم)13(.

منذ  ارتأتها  التي  اإلقليمية  الهيكلية  الــدولــة  بشكل  تحتفظ  روسيا  أن  الــواضــح  من 
وبشدة  كثيرًا  أثـــرت  الــتــي  العالمية  المالية  فــاألزمــة  قــويــة.  فــدرالــيــة  تـــزال  ال  والــتــي  الــبــدايــة 
الروابط  تقوية  إلى  أدت   - المال  النفط وهروب رأس  أسعار  تدني  بسبب   - على روسيا 
الدولي  ووزنــهــا  وسياساتها  الكبيرة  بــمــواردهــا  الفدرالية  الحكومة  ألن  ذلــك  الــفــدرالــيــة؛ 
الفدرالية  مكوناتها  إلــى  قيمة  مساعدات  تقدم  بينما  تدريجيًا،  األزمـــة  حــل  فــي  ساهمت 

األفقر.

5 - البنية التحتية

تحدي  روسيا  تواجه  فيها،  السكانية  الكثافة  وانخفاض  الشاسعة  أراضيها  بسبب 
والنقل  الــمــواصــالت  حقول  فــي  الــواحــد  الــفــرد  إلــى  بالنسبة  التحتية  للبنى  العالية  الكلفة 
تـــبـــادل الــمــعــلــومــات  والــشــبــكــات الــكــهــربــائــيــة. إن خـــدمـــات الــشــبــكــات الــســريــعــة وســـرعـــة 
تنشئ  أن  روسيا  وعلى  الحاضر،  عالمنا  في  كبيرة  أهمية  ذات  هي  التجارية  والصفقات 
تسهيل  أيضا  وعليها  اإلنترنت،  استعمال  على  االعتماد  تشجع  وأن  الشبكات،  هذه  مثل 
التغلب على معوقات االعتماد على  الوسائل اإللكترونية. ومن أجل  األعمال باستعمال 
تصدير النفط والغاز، وعماًل على تنويع مصالحها ومصادر دخلها، يجب على الحكومة 
أنواع  بين  فقط  يعني  والتنويع ال  الخارجية.  استثماراتهم  تنويع  األعمال  الروسية ورجال 

النشاطات االقتصادية المختلفة، بل بين البلدان أيضًا.

<http:// موسكو،  أنــبــاء  موقع  لرئيسه،«  المباشرة  االنتخابات  عــن  يمتنع  روســي  إقليم  أول  )13( »داغــســتــان 
anbamoscow.com/russia/20130418/381729696-print.html>.
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في  والــذهــب  والــغــاز  النفط  أسعار  ارتــفــاع  واحتمال  احتياطيها،  ازديـــاد  مع  روســيــا، 
والصناعات  المتقدمة  البلدان  فــي  استثماراتها  زيـــادة  عليها  يتوجب  الــقــادمــة،  السنوات 
والتمويل  والسياحة  األدويـــة  وصناعة  الطاقة  وتــوزيــع  الفضائية  كالصناعات  المتقدمة، 
والتعليم وتكنولوجيا النانو، وهي الصناعات التي تدر صادراتها أموااًل ضخمة يمكن أن 

تساهم في تطوير البنية التحتية الروسية في األقاليم النائية.

6 - الفساد

قادت روسيا حملة لمكافحة الفساد منذ عدة سنوات. ولكن هذه الحملة لم تحقق 
آثارًا كبيرة، إذ ال تزال مكافحة الفساد إحدى القضايا التي يكثر الحديث عنها في روسيا. 
الــدفــاع،  وزيـــر  ومنهم  الــدولــة  فــي  المسؤولين  كــبــار  إقــالــة  الحملة  هــذه  نتائج  مــن  وكــانــت 
وزير  نائب  اعتقال  تم  كما  الروسية،  الفضاء  لوكالة  العام  والمدير  األركــان،  هيئة  ورئيس 
شرعي.  غير  بشكل  االتحادية  الميزانية  باستعمال  الزراعة  وزير  واتهم  اإلقليمية،  التنمية 
الداخلية  الشؤون  وزارة  اعترفت  وقد  الفساد.  انتشار  الروسية  الشرطة  جهاز  يعاني  كما 
عــام  عملية  مــثــل  الــفــســاد  لمكافحة  حــمــالت  وقــــادت  الــفــســاد،  انــتــشــار  مشكلة  مــن  نفسها 
عام  في  مختلفة  جرائم  الرتكابهم  ضابط  ألف   21 إلى  اللوم  الــوزارة  ووجهت   .2003

2002، وفصلت 17 ألف ضابط اتهموا بحماية مصالح النخب وقمع األقليات)14(.

قال:  ذلــك. كما  أبعد من  إلــى  بــاإلجــراءات  الــذهــاب  يعتزم  إنــه  قــال  بـــدوره،  بوتين، 
نكافح  أن  علينا  ينبغي  وال  منهجية.  بطريقة  عليه  والقضاء  الفساد  معالجة  إلــى  »نحتاج 
التي  الفساد  حاالت  باالعتبار  نأخذ  أن  أيضًا  يجب  بل  فقط،  العليا  السلطات  بين  الفساد 

تحدث في شوارع مدننا وبلداننا الصغيرة«)15(.

لبيان  فوفقًا  الـــروس،  المسؤولين  بين  الفساد  استشراء  اإلحــصــاءات  أظــهــرت  وقــد 
داخل  الفساد  من  الناتجة  الخسائر  بلغت  الروسية،  االتحادية  التحقيق  لجنة  عن  صــادر 
أجهزة الدولة الروسية سبعة مليارات وتسعمئة مليون روبل أي ما يعادل نحو مئتين وستة 
الشفافية  منظمة  إليه  أشـــارت  مــا  وهــو   .2012 عــام  فــي  أمريكي  دوالر  مليون  وخمسين 

)14( أماني عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« )رسالة ماجستير غير 
منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2011(، ص 241.

)15( »حملة مكافحة الفساد في روسيا،« قناة سي سي تي في العربية ) القناة العربية الدولية لتلفزيون الصين 
<http://arabic.cntv.cn/program/news_ar/20121213/101872.  ،)2012 األول/ديسمبر  كانون   13( المركزي( 
shtml>, Retrieved: 6/5/2013.
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مليار   300 بنحو  روسيا  في  الفساد  تكلفة  قدرت  حيث  الفساد  بمكافحة  المعنية  الدولية 
وفقًا  الـــ176  الــدول  بين  من   133 المرتبة  في  روسيا  وضع  ما  وهو   ،2012 العام  دوالر 

لمؤشر الفساد الذي تعتمده المنظمة)16(.

القيادة  تواجه  التي  الداخلية  التحديات  أخطر  من  روسيا  في  الفساد  يعّد  وبالتالي 
متواضعة.  تزال  ال  النتائج  أن  إال  الصدد  هذا  في  المبذولة  المجهودات  ورغم  السياسية، 
الفساد،  قضايا  في  العقوبات  وتغليظ  القانون  تفعيل  الفساد  الستئصال  يجب  وبالتالي 
بمهامه  الــنــهــوض  خـــالل  مــن  والمجتمع  الــدولــة  بــيــن  الــتــواصــل  يحقق  أن  الــدومــا  وعــلــى 
والمتمثلة  الجيد  الحكم  أركـــان  ترسيخ  فــي  ُيسهم  بما  والتمثيلية،  والــرقــابــيــة  التشريعية 
سلطات  بين  السليم  الــتــوازن  حــال  في  إال  المحاسبة  تستقيم  وال  والشفافية.  بالمحاسبة 
الدولة الثالث، وبين مختلف مستويات الحكم. وفي حال اختالل هذه التوازنات. كذلك 
وتفتح  المعلومات  تدفق  تتيح  فهي  الجيد،  الحكم  ترسيخ  في  مهمًا  دورًا  للشفافية  فــإن 
شرط  أنها  كما  المدنية،  ومؤسساتهم  المواطنين  بين  البنّاء  للحوار  مصراعيه  على  الباب 

ال غنى عنه في تطبيق المحاسبة المقترنة بالمشاركة الشعبية في رسم سياسات الدولة.

الفساد،  مكافحة  لحملة  نشطة  بتغطية  الروسية  اإلعــالم  وسائل  قامت  جهتها،  من 
مؤدية وظيفة مزدوجة - إلقاء الضوء على الملفات المفتوحة، وإثارة أسئلة عن مستويات 
ــرى مـــن الــفــســاد تــعــنــي حــيــاة الــمــواطــن مــبــاشــرة وتـــعـــوق قــطــاعــي األعـــمـــال الــمــتــوســط  أخــ
والصغير. ولتسليط الضوء على موضوعات فساد أخرى، اتجهت وسائط اإلعالم خالل 
وكالة  وإلــى  االتــصــاالت،  وزارة  وإلــى  األقاليم  تطوير  ووزارة  الزراعة  وزارة  إلى   2012
الفضاء، ومؤسسة إدارة أمالك الدولة، وإلى مؤسسة روس تيليكوم، وروس هيدروميت، 
وروس آتوم. في كل ملف من الملفات التي تم فتحها، اكتشفت قضية فساد وافتضحت 
األرقــام  عن  الحديث  وتم  كبير،  فدرالي  مسؤول  أو  وزيــر  مستوى  من  فاسدة  شخصيات 
المختلسة من مخصصات الميزانية. كما تتابع األوساط الشعبية الروسية، المعنية مباشرة 
بما يدور، نتائج حملة محاربة الفساد باهتمام، مطابقة بين مستواها اإلعالمي واإلجرائي 

وانعكاساتها على مستوى الحياة ونوعيتها.

 2013 نيسان/أبريل  في  الروسي  البرلمان  أقــره  الــذي  القانون  في  الــروس  ويأمل 
الــدومــا  مجلس  وأعــضــاء  الــدولــة  فــي  الــكــبــار  والموظفين  المسؤولين  على  يحظر  الـــذي 

«Russia,» Trancperancy International, <http://www.transparency.org/country#RUS>, Re- )16(
trieved: 5/6/2013.
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البالد.  خارج  بنوك  في  مالية  وأصول  ودائع  امتالك  آخرين  ومسؤولين  االتحاد  ومجلس 
وهو القانون الذي أحال بوتين مشروعه إلى الدوما كخطوة جديدة في الطريق نحو حملة 
واسعة لمكافحة الفساد. ووفقًا لمركز دراسات الرأي العام في عموم روسيا، كانت نسبة 
وارتفعت هذه  عام 2007،  في  بالمئة  الفساد 36  مكافحة  إيجابية من  نتائج  من الحظوا 
تنتظر  تزال  العام 2012. لكن كثيرًا من األسئلة ال  نهاية  بالمئة في  إلى 45  النسبة لتصل 

إجابات)17(.

7 - الديمقراطية

توصلت  الــدولــي،  المستوى  على  القيم  حــول  متشغان  جامعة  أعدتها  لدراسة  وفقًا 
إلى أن دعم الروس للقيم الديمقراطية في المتوسط الطبيعي، إال أن خبرة التحول خالل 
اســتــعــدادًا  أكــثــر  وأصــبــحــوا  الــــروس،  أولــويــات  ضمن  الديمقراطية  تجعل  لــم  التسعينيات 
للتضحية بالديمقراطية في سبيل النظام واالستقرار)18(. وكانت معظم المشاعر المحافظة 
يلتسين  إدارة  الروسي في عهد بوتين في جوهرها ردة فعل على ما ساد في  في المجتمع 
من فوضى وتردٍّ وفساد وانحالل الطبقة السياسية التي وصلت إلى السلطة تحت شعارات 
الديمقراطية، وال يستبعد أن يرد أي مجتمع على هذه الظواهر بأن ينتهج نفس السلوك)19(.

عند تسلم بوتين مقاليد الحكم مطلع األلفية كان مهتمًا - بالدرجة األولى - بإعادة 
القرن  لمواكبة  روسيا  وتحديث  االقتصادي،  التقدم  وتحقيق  الروسي  الشعب  إلى  األمل 
الحكومة  سلطات  تقوية  دون  من  تحقيقها  يمكن  ال  المهمات  هذه  والعشرين.  الحادي 
التي  الروسي  المواطن  رغبة  تحقيق  أجل  من  قوية  يد  إلى  الحاجة  عن  فضاًل  المركزية، 
بوتين  برامج  في  برز جليًا  ما  وهو  االقتصادي،  والرفاه  السالم واالستقرار  في  إليها  يتوق 
االنتخابية كما سلف الذكر، وإن كانت قد بدأت تجد موقعًا مميزًا في البرامج االنتخابية 
كأولوية منذ عام 2008 بهدف تعميق التحوالت الديمقراطية، وهو ما قطعت فيه روسيا 

شوطًا كبيرًا خالل السنوات العشر الماضية.

نيسان/ العناوين )25  وراء  ما  عتبة جديدة،« روسيا  أمام  في روسيا  الفساد  »مكافحة  بدر حلوم،  )17( منذر 
<http://arab.rbth.ru/politics/2013/04/10/22789.html>. أبريل 2013(، 
 Andrew C. Kuchins, «Russia Democracy and Civil Society: Back to the Future,» Testimony )18(
 prepared for: U.S. Commission on Security and Cooperation in Europe «Human Rights», Civil Society,
 and Democratic Governance in Russia: Current Situation and Prospects fot the Future (8 February 2006),
<http://www.cargeieendowment.org/files/helcommtestimony.pdf>, Retrieved: 4/4/2010.

)19( عبد اللطيف، »التحول الديمقراطي في روسيا االتحادية، 1991 - 2008،« ص 225.
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من  كثير  من  االنتقادات  من  عاصفة  أثــار  لـبوتين  كخليفة  ميدفديف  انتخاب  أن  إال 
من  الــرغــم  على  ديــمــقــراطــي،  غير  أنــه  على  األمـــر  هــذا  شجبوا  الــذيــن  الغربيين  المراقبين 
كذلك   .2008 عــام  ثالثة  حكم  بفترة  ليحظى  الــدســتــور  ل  يــعــدِّ أن  يــحــاول  لــم  بوتين  أن 
عودة  بأنه  ذلك  واصفين   2012 عام  بوتين  انتخاب  إعــادة  الغربية  الــدول  معظم  انتقدت 
من  موجة  انطلقت  كما  الديمقراطي.  والتحول  اإلصالح  طريق  عن  واالبتعاد  الوراء  إلى 
الوجوه  تكرار  من  سئم  قد  البعض  ولكن  القيادة،  ضد  ليست  روسيا،  في  االحتجاجات 

ويرى حاجة المجتمع الروسي لتغيير األشكال واألفكار.

الــذي  فالجيل  تغيرت،  قــد  الــروســي  للمجتمع  السكانية  التركيبة  إن  الــقــول  يمكن 
إليه روسيا  الذي وصلت  والتردي  المدقع  الفقر  السوفياتي وأعوام  االتحاد  انهيار  عايش 
التي  الضخمة  التغيرات  ويلمس  جــيــدًا  يعي  والـــذي   - الماضي  الــقــرن  تسعينيات  خــالل 
وغير  كــهــاًل  أصــبــح  األقـــل  على  أو  اآلن  مــوجــودًا  يعد  لــم   - روســيــا  أوصـــال  فــي  تحققت 
سوى  الحقبة  تلك  يــدرك  لم  بعده  ومــا  الثمانينيات  جيل  أن  حين  في  الظهور،  على  قــادر 
ثم  ومــن  المجتمع  إدراك  في  تغير  صاحبه  السكانية  التركيبة  في  التغير  هــذا  الكتب.  في 
الدولية لروسيا  الرفاه والمكانة  التي ترعرعت في  الجديدة  متطلباته وأولوياته، فاألجيال 
تختلف  وطــمــوحــات  وأفــكــار  جــديــدة  بـــرؤى  محملة  أصبحت  المعلومات  وتكنولوجيا 
مع  التعامل  في  الروسية  القيادة  تعيه  أن  يجب  الذي  التحدي  وهو  السابقة،  األجيال  عن 

المجتمع الروسي الجديد.

8 - البيروقراطية

شــمــلــت إصـــالحـــات بــوتــيــن تــخــفــيــف ســيــطــرة الــبــيــروقــراطــيــة عــلــى االقـــتـــصـــاد، وتــم   
تم  ثم  والتكرار،  التشابه  على  والقضاء  التنفيذية  السلطة  مؤسسات  وظائف  تقييم  إعــادة 
الريع في كل  بإمكانات  اإلنفاق  السلطة، وربط  بين مستويات  اإلدارية  المجاالت  تقسيم 
مستوى من مستويات اإلدارة )قوانين كوزاك(. كما سن الكرملين قانون الخدمة المدنية 
إطار جهود  إدارية روسية جديدة)20(. وفي  لتشكيل طبقة  القاعدة  الذي يشكل  الحكومية 
ما  وهــو  الــزيــادة،  فــي  البيروقراطيين  عــدد  استمر  البيروقراطي،  الجهاز  إلصــالح  الــدولــة 
من  العديد  ويشير  الدولة.  مؤسسات  في  البيروقراطية  القيود  من  العديد  وجود  إلى  أدى 
المحللين إلى أن التزايد في أعداد العاملين في المؤسسات الحكومية الروسية يرجع إلى 

)20( ليليا شيفتسوفا، روسيا بوتين، ترجمة بسام شيحا )القاهرة: مكتبة مدبولي، 2006(، ص 434 - 435.
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السياسة التي تبنتها القيادة الروسية منذ عام 2000؛ المعتمدة على تفعيل دور الدولة في 
الحكومة  خالله  من  حققت  ما  وهو  للمواطن،  كريمة  حياة  توفير  أجل  من  وظائفها  أداء 
الروسية  القيادة  لزامًا على  الظروف، وأصبح  تغيرت  أما اآلن فقد  المرجو منها.  الروسية 
في  تحدُّ  إجراءات روتينية أصبحت  لما ولدته من  البيروقراطية  الطبقة  التعامل مع حجم 

العديد من مؤسسات الدولة من العملية التنموية ذاتها)21(.

9 - المجتمع المدني

تواجه روسيا االتحادية تحدي ضعف المجتمع المدني فيها، وإن كان على الحكومة 
من  النائية،  المناطق  في  وبخاصة  المدني،  المجتمع  وتقوية  دعم  على  تعمل  أن  الروسية 
خالل شراكة حقيقية يمكن أن تخدم سكان تلك المناطق. ففي الوقت الذي يتم فيه الحد 
المدني  المجتمع  تطور  يواجه  الروسية،  الكيانات  في  السلطة  وتمركز  البيروقراطية  من 
الروسية  بالبيروقراطية  المتمثلة  السياسية  التحديات  أولها  التحديات،  من  مجموعة  هناك 

لإلدارة العامة)22(، وانتشار الفساد الذي يعوق إنشاء وعمل تلك المنظمات)23(.

االجتماعية  الــروابــط  بتمركز  المتمثلة  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  الــعــوامــل  وثانيها 
في  االجتماعية  الروابط  جعل  ما  الروسية،  الدولة  أطــراف  ترامي  من  نتج  ما  وهو  محليًا 
للمجتمع  المتاحة  الــمــوارد  نقص  إلــى  بــاإلضــافــة  الــمــركــز)24(،  تجاه  منها  أقــوى  المناطق 
لعدد من  الربحية وفقًا  للمنظمات غير  المتاحة  المالية  الموارد  تقدر  إذ  الروسي،  المدني 
يتراوح  بينما قد  القومي اإلجمالي.  الناتج  بالمئة من  بالمئة إلى 1  الخبراء بنحو من 0،5 
الدائر  الخالف  ولد  الذي  األمر  وهو  بالمئة)25(،   7 إلى  بالمئة   5 بين  المتقدمة  الدول  في 
أهدافها  وارتــبــاط  المنظمات  تلك  تمويل  بمصادر  والــخــاص  الــروســي  المجتمع  داخــل 
التنظيم  مستوى  انخفاض  روســيــا  فــي  المدني  المجتمع  يعاني  كما  الممولين،  بــأهــداف 
لتوليد  معينة  جماعة  لحاجة  وليس  أعلى  من  بمبادرة  أنشئ  المدني  فالمجتمع  الــذاتــي، 

Richard Sakwa, Putin: Russia’s Choice, 2nd ed. (Routledge: Taylor and Francis, 2008), p. 130. )21(
 K. Gulin and T. Kozhina, «Development of Institutions of Civil Society in Russia,» Aleksanteri )22(
Papers, no. 3 (2008), <http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/publications/contents/ap_3_2008.pdf>.
 Michael McFaul and Kathryn Stoner-Weiss, «The Myth of the Authoritarian Model: How )23(
Putin’s Crackdown Holds Russia Back,» Foreign Affairs, vol. 87, no. 1 (January-February 2008), <http://
iis-db.stanford.edu/pubs/22072/myth_of_the_authoritarian_model.pdf>, Retrieved: 12/6/2013.
Richard Pipes, «Fight for Freedom: What Russian Think and Want,» Foreign Affairs (May- )24(
June 2004), pp. 383-388, <http://www.foreignaffairs.com/articles/59887/richard-pipes/flight-from-
freedom-what-russians-think-and-want>, Retrieved: 12/6/2013.
Gulin and Kozhina, «Development of Institutions of Civil Society in Russia».   )25(
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كان  حيث  السوفياتي  العهد  إلى  المشكلة  هذه  جذور  وتعود  وحمايتها؛  مستقلة  مصالح 
أن  بعد  بالمؤسسات حتى  الثقة  إلى عدم  أدى  ما  األفــراد،  مفروضًا على  التطوعي  العمل 

أصبحت المشاركة بإرادة األفراد الحرة)26(.

وثالثها العوامل القانونية التنظيمية والتي يمكن إيجازها في انخفاض مجال التعاون 
بين الدولة والمجتمع، ومحدودية آليات التقييم القانوني ألنشطة السلطات والمسؤولين 

التي تسمح للمجتمع المدني بالقيام بوظيفته الرقابية بفاعلية)27(.

التي يقاس  المؤشرات  المدني أصبحت تدخل ضمن  المجتمع  إلى أن قوة  ونظرًا   
في  الحكومة  على  فإنه  التنموي،  دورهــا  عن  فضاًل  الدولة،  ديمقراطية  مدى  خاللها  من 
روسيا االتحادية العمل على مزيد من التعاون والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني، 
مع االهتمام بتيسير إجراءات إنشاء تلك المؤسسات وتوفير مزيد من الموارد - وبخاصة 

المادية - لها من أجل دعم دورها التنموي كمشارك للدولة في تنمية المناطق النائية.

ثانيًا: التحديات الخارجية
والــدولــي،  اإلقليمي  الصعيدين  على  روسيا  احتلتها  التي  المكانة  من  الرغم  على 
والتي  الــخــارجــي،  المستوى  على  تواجهها  التي  التحديات  بعض  هناك  تــزال  ال  أنــه  إال 

تتعلق - بدرجة كبيرة - بصورة روسيا ومكانتها.

1 - الدرع الصاروخية األمريكية

تــســعــى الـــواليـــات الــمــتــحــدة إلـــى تــوســيــع شــبــكــة الــدفــاعــات الــجــويــة األمــريــكــيــة في 
نقاط  إلــى  مستندة  ورادارات،  أرضية  صواريخ  أنظمة  من  مكونة  حماية  شبكة   - أوروبــا 
يستهدف  للقارات  عابر  باليستي  صــاروخ  أي  إسقاط  على  قــادرة  عــدة،  جغرافية  ارتــكــاز 
عام  تنتهي  مــراحــل  أربــع  خــالل  مــن   - حلفائها  أو  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  أراضـــي 
بولندا  فــي  متنقلة  رادار  محطات  بنشر  األولـــى  المرحلة  بالفعل  أنــجــزت  وقــد   .2020
اعتراضية في  أربع مدمرات مع صواريخ  إسبانيا على نشر  والتشيك وتركيا، واتفقت مع 
في  الجوية  القاعدة  في  الصاروخية  الــدرع  منظومة  عمليات  مركز  وجهزت  روتــا،  قاعدة 

 Lubov S. Sysoyeva, «Russian Democracy in the Vacuum of Civil Society,» Sysoyeva, vol. 17, )26(
no. 1 (2009), <http://www.cpc.vgtu.lt/index.php/cpc/article/view/25>, Retrieved: 12/12/2010.
Gulin and Kozhina, Ibid.   )27(
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ونشر  وبلغاريا،  رومانيا  في  محمولة  بطاريات  نشر   2015 في  واشنطن  وتنوي  ألمانيا. 
بحلول  سيتم  حاليًا  الموضوعة  للخطة  ووفــقــًا   .2018 عــام  بولندا  في  مماثلة  بطاريات 
حماية  على  ــادرة  قـ تــطــورًا،  أكــثــر  بــصــواريــخ  االعــتــراضــيــة  الــصــواريــخ  تبديل   2021 الــعــام 
تحدث  لن  الشبكة  بأن  التوسع  هذا  المتحدة  الواليات  وتبرر  الناتو.  حلف  دول  أراضــي 
لصد  مصممة  كونها  العالميين،  والــتــوازن  لأمن  القائم  الــوضــع  فــي  جــذريــة  تغيرات  أيــة 
صواريخ فردية محدودة قد تصدر قصدًا أو خطأ عن دولة مارقة. أما روسيا فترى أن مبرر 
هذا  إليها  يتوجه  التي  الــدول  من  أي  إقــدام  أن  من  اعتبارًا  واقعي  غير  المتحدة  الواليات 
- على القيام بمغامرة انتحارية عبر  - الدول المارقة كما تقول الواليات المتحدة  النظام 
دول  توجد  فال  أو حلفائها غير صحيح،  المتحدة  الواليات  أراضي  إطالق صاروخ ضد 

تملك صواريخ عابرة للقارات سوى روسيا والصين.

االستراتيجي  بــالــتــوازن  اإلخـــالل  إلــى  ســتــؤدي  األمريكية  الــدفــاع  شبكة  توسيع  إن 
ذلك  سيوفر  عملية  ناحية  فمن  مــوســكــو.  تقبله  أن  يمكن  ال  بشكل  روســيــا  مــع  تــحــديــدًا 
لم  كبيرة  درجــة  إلــى  الظهر  مكشوفة  روســيــا  تــاركــًا  استراتيجيًا  تفوقًا  المتحدة  للواليات 
ض  يعرِّ النظام  هــذا  إن  كما  الــبــاردة.  الحرب  حقبة  في  التوتر  درجــات  أقصى  في  تصلها 
المتحدة  الواليات  بين  التي وقعت   (ABM) البالستية  الصواريخ  انتشار  من  الحد  اتفاقية 

واالتحاد السوفياتي سنة 1972 لخطر اإللغاء.

من المتوقع أاّل يقتصر هذا النظام على حماية األراضي األميركية، وأنه مرحلة أولى 
من استراتيجية أمنية أميركية تهدف إلى توفير غطاء مماثل لحلفائها البعيدين عنها جغرافيًا 
مثل جورجيا وأوكرانيا. كما أن توسيع هذه الشبكة الدفاعية من المحتمل أن يشمل دول 
الناتو، وهو ما ترفضه روسيا بشدة، وخاصة أن هناك تعهدًا بين روسيا والواليات  حلف 
المتحدة في مطلع التسعينيات بأن تتخلى روسيا عن حلفائها في شرق أوروبا؛ بشرط أن 

تضمن لها الواليات المتحدة عدم توسيع حلف الناتو ليضم تلك الدول.

2 - العالقات الروسية - الجورجية

وجورجيا  روسيا  بين  والعالقة  جورجيا،  واستقالل  السوفياتي  االتحاد  انهيار  منذ 
قطع  منها  نتج  والــتــي   ،2008 عــام  الــجــورجــيــة   - الــروســيــة  الــحــرب  بعد  خــاصــة  مــتــوتــرة. 
التوتر  هــذا  إرجـــاع  ويمكن  البلدين.  بين   - جورجية  بــمــبــادرة   - الدبلوماسية  الــعــالقــات 
لعده أسباب أهمها: أوالً، أن جورجيا تتعامل مع روسيا على أنها الدولة التي استعمرتها 
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انهيار  منذ  فقط  أعــوام  ثالثة  باستثناء   1991 عــام  وحتى   1815 عــام  منذ  تاريخها  طــوال 
اإلمبراطورية الروسية عام 1917 وقيام االتحاد السوفياتي عام 1922 )28(.

البلدين دائمًا ما تتوجس جورجيا خيفة  بين  التاريخية للعالقة  الخلفية  ثانيًا، بسبب 
السطور  بين  ما  قــراءة  وتحاول  جورجيا،  تجاه  روسيا  بها  تقوم  مبادرة  أو  خطوة  أي  من 

لقناعتها بأن روسيا تبحث عن مصلحة.

عن  المستقلة  الــدول  على  السيطرة  تحاول  روسيا  بأن  الدائم  جورجيا  شعور  ثالثًا، 
)رئيس  بوتين  فالديمير  مبادرة  قناعتها  من  وزاد  جورجيا،  وبخاصة  السوفياتي،  االتحاد 
تعتبره جورجيا محاولة  الذي  األوراســي  االقتصادي  االتحاد  إنشاء  بشأن  آنذاك(  الــوزراء 
إلحياء االتحاد السوفياتي، لذلك تسعى جورجيا دائمًا إلى إخراج نفسها من دائرة النفوذ 

الروسية.

ما  وهــو  الناتو  وحلف  األوروبـــي  االتــحــاد  إلــى  االنضمام  في  جورجيا  رغبة  رابــعــًا، 
من  تهديد  أي  من  حدودها  سالمة  تضمن  حتى   - الناتو  حلف  تحديدًا   - روسيا  ترفضه 
الدول الغربية، وتحديدًا الواليات المتحدة التي تسعى نحو نشر دروع صاروخية في دول 

شرق أوروبا.

وبخاصة  اإلقليمي،  نطاقها  في  روسيا  تواجه  التي  التحديات  أحد  يعتبر  التوتر  هذا 
أن جورجيا تعتبر إحدى بوابات روسيا نحو أوروبا وبعض حلفائها والدول التي تجمعها 
مع روسيا عالقات قوية مثل أرمينيا وتركيا، إلى جانب أن جورجيا دولة جوار مباشر مع 
روسيا التي تتأثر بأي توتر معها ويهدد االستقرار على حدودها، وبخاصة أن جورجيا تقع 

جنوب المنطقة األكثر سخونة في روسيا االتحادية وهي شمال القوقاز.

ومع تغير القيادة السياسية الجورجية، في االنتخابات التي أجريت في شهر تشرين 
لساكشفيلي،  خلفًا  مارغفيالشفيلي  جيورجي  الرئيس  بــوصــول   ،2013 األول/أكــتــوبــر 
الـــذي درس فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة وفــرنــســا وصــاحــب الــتــوجــه نــحــو الــغــرب الــُمــعــادي 
لروسيا، أضحت العالقات الروسية الجورجية أقل حدة عن ذي قبل، فهو الرئيس الذي 
دعا في خطاب تنصيبه إلى ضرورة تحسين العالقات مع روسيا وعدم الدخول في عداء 
أتت   2012 عام  في  األخيرة  الجورجية  البرلمانية  االنتخابات  نتائج  أن  وبخاصة  معها، 
التي  االنتخابات  العالقات مع روسيا وتحسينها، وهي  بعودة  ب  ترحِّ بالمعارضة كأغلبية 

)28( لقاء مع سفير جورجيا بالقاهرة يوم 2013/5/27.
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سعي  من  يغيِّر  لم  هذا  أن  إال  برلماني.  إلى  رئاسي  من  جورجيا  في  الحكم  نظام  غيرت 
الجنوبية  أوسيتيا  استعادة  في  حقها  تأكيد  نحو  المتحدة  األمم  خالل  من  الدائم  جورجيا 

وأبخاريا اللتين فقدتهما بعد حرب 2008.

ومن ثم، فإنه على روسيا العمل نحو تطوير عالقاتها مع جورجيا وبناء جسور من 
والتسهيالت،  واإلجــراءات  األسعار  في  تفضيلية  معاملة  مع  المجاالت،  كل  في  التعاون 
حتى تجتذب جورجيا إليها وتحفزها على التعاون والشراكة بما يربط مصالحهما، ويحد 

من التوتر في العالقة بينهما.

3 - العالقات الروسية - األوكرانية

واألوكرانية  الروسية  الحكومتين  بين  بالعالقات  عصفت  التي  األخيرة  األزمــة  قبل 
آذار/ في  أجري  الذي  الشعبي  االستفتاء  خالل  من  القرم  جزيرة  لشبه  روسيا  ضم  جراء 
الحفاظ  مع  آلخر،  حين  من  توترات  تشهد  البلدين  بين  العالقات  كانت   ،2014 مارس 
على المصالح المشتركة؛ ذلك أن البلدين قد وّقعا عام 1997 معاهدة التعاون والصداقة 

والشراكة التي مددت عام 2008 لمدة 10 سنوات أخرى )29(.

القضايا  من  مجموعة  حــول   - األخيرة  األزمــة  بخالف   - التوتر  أسباب  وتتمحور 
أولها، الغاز الروسي الذي تعتمد عليه أوكرانيا بشكل أساسي كمصدر للطاقة،  الرئيسية: 
إذ تسعى أوكرانيا نحو معاملة تفضيلية في األسعار بعيدًا من األسعار العالمية، وإن كانت 
سعره  دوالر،   100 بمقدار  الــغــاز  لسعر  خفضًا   2010 عــام  أوكــرانــيــا  منحت  قــد  روســيــا 
الحقيقي بلغ آنذاك 330 دوالرًا مقابل 1000 متر مكعب، وفي حال انخفاض سعر الغاز 
من  بالمئة   30 نسبة  سيشكل  السعر  في  الخفض  فــإن  دوالرًا   330 من  أقــل  مستوى  إلــى 
مقابل  االستئجار  كلفة  حساب  على  جزئيًا  الخفض  هذا  يعوض  أن  على  االتفاقية،  سعر 
روسيا.  إلى  الجزيرة  شبه  انضمام  قبل  القرم،  في  الروسي  األســود  البحر  أسطول  مرابطة 
إذ  أزوف،  ببحر  األســود  البحر  يربط  الــذي  كيرتش  مضيق  في  الــحــدود  تخطيط  وثانيها، 
إلى  بالنسبة  المالحة  يعرقل حرية  أاّل  المضيق يجب  في  الحدود  ترسيم  أن  تعتقد روسيا 
جانب  من  أوكرانيا  اتخذتها  التي  بالقرارات  تقبل  ال  وأنها  واألوكرانية،  الروسية  السفن 
واحد، والخاصة بترسيم الحدود في المضيق، وترى أنه من األفضل االستخدام المشترك 
لبنود  فيه روسيا خرقًا  ترى  ما  الناتو، وهو  إلى حلف  أوكرانيا  انضمام  للمضيق. وثالثها، 

)29( لقاء مع سفير أوكرانيا بالقاهرة يوم 2013/5/19.
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معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة التي تتضمن بندًا يفيد باالمتناع عن االشتراك أو دعم 
أي عمل يمكن أن يضر بأمن الجانب اآلخر.

األوكراني  الرئيس  اندالع االحتجاجات ضد  بعد  اشتعلت  التي  األزمة األخيرة  أما 
فيكتور يانوكوفيتش في تشرين األول/نوفمبر 2013 وإطاحته، وضم روسيا لشبه جزيرة 
إلى  أوكــرانــيــا  وانــقــســام  سكانها،  مــن  بالمئة   96.8 أيــده  شعبي  استفتاء  خــالل  مــن  الــقــرم 
أوكرانيا  أضحت  األوروبــي؛  االتحاد  مع  التقارب  إلى  يسعى  وغرب  لروسيا  مــواٍل  شرق 
من  األوروبــي  واالتحاد  المتحدة  والواليات  ناحية  من  روسيا  بين  النفوذ  لصراع  مسرحًا 
وأن  الــقــرم)30(  جــزيــرة  شبه  فــي  التاريخية  أحقيتها  روســيــا  تؤكد  حين  ففي  أخـــرى.  ناحية 
حق  مبدأ  من  انطالقًا  الدولي  والقانون  المتحدة  األمم  ميثاق  مع  يتفق  الشعبي  االستفتاء 
ما حدث  بأن  قناعتها  إلى جانب  إقليم كوسوفو)31(،  في  بما حدث  اقتداًء  المصير،  تقرير 
أوكرانيا  شــؤون  فــي  تــدخــالت  أعقبه  غربي  بدعم  انقالبًا  يكون  أن  يعدو  ال  أوكــرانــيــا  فــي 
تؤجج  وأنها  أخــرى  دولــة  ألراضــي  احــتــالٌل  روسيا  به  تقوم  ما  أن  الغرب  يــرى  الداخلية، 
المتبادلة  العقوبات  األمر مع سلسلة  أوكرانيا وغربها. وقد تصاعد  بين شرق  الصراعات 

)30( على مّر التاريخ كانت شبه جزيرة القرم جزءًا من روسيا، وتحديدًا منذ عام 1783 في عهد اإلمبراطورة 
كاثرين الثانية، إال أنه في عام 1954 أهدى األمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي نيكيتا خروشوف )األوكراني 
السوفياتية  روسيا  جمهورية  تبِد  ولــم  السوفياتية.  أوكرانيا  جمهورية  إلــى  البحرية  وقاعدتها  الجزيرة  شبه  األصــل( 
»حكومة االتحاد السوفياتي« أي اعتراضات على القرار باعتبار أن األمر ال يعدو مجرد توزيع إداري داخل االتحاد. 
القرم أوتوماتيكيًا في قوام أوكرانيا بصفتها  السوفياتي في كانون األول/ديسمبر 1991، بقيت  ومع تفكك االتحاد 
عام  تتحدث عن حــدود  كانت  باالستقالل  الخاصة  االتفاقيات  أن  اعتبار  ما رفضته روسيا على  مستقلة، وهو  دولــة 
القرم روسيا وليس أوكرانيا. إال أن روسيا  تتبع فيه شبه جزيرة  الذي كانت  التاريخ  البلشيفية(، وهو  1917 )الثورة 
اضطرت آنذاك وطوال أكثر من عقدين للقيام بمناورات سياسية إلبقاء أسطولها بالبحر األسود في سيفاستوبول في 
القرم، وذلك عن طريق عقد االتفاقيات مع الحكومات األوكرانية. وقد وقعت االتفاقية األخيرة عام 2010 بمدينة 
والتي  يانوكوفيتش،  فيكتور  األوكراني  والرئيس  ميدفديف  دميتري  آنذاك  الروسي  الرئيس  بين  األوكرانية  خاركوف 
تقضي ببقاء األسطول البحري الروسي في القرم حتى عام 2042 مقابل دفع روسيا مبلغ 100 مليون دوالر سنويًا 

كإيجار لمرابطة األسطول، وخفض سعر الغاز المصدر إلى أوكرانيا بنسبة 30 بالمئة.
انفصال كوسوفو عن صربيا من  أنفسهم أصــروا على شرعية  الغرب  أن  إلى  الروسية  الحكومة  )31( أشــارت 
في  مشكلة  أي  حينئذ  تر  لم  التي  المتحدة  الــواليــات  خاصة  القرم،  لظروف  تمامًا  مماثلة  ظــروف  في  واحــد،  جانب 
التناقض بين التشريعات الداخلية لدولة ينفصل عنها إقليم ما وإعالن استقالله من جانب واحد، حسب ما جاء في 
مذكرة وجهتها الواليات المتحدة إلى المحكمة الدولية في نيسان/أبريل 2009، حيث أفادت »من شأن إعالنات 
الدولي«. وقد أشار  للقانون  يعني خرقًا  الداخلية، وكثيرًا ما يحدث ذلك، لكنه ال  التشريعات  االستقالل أن تخرق 
بوتين إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية التابعة لأمم المتحدة في 22 تموز/يوليو 2010، حيث جاء في 
الوثيقة: »ال توجد سابقة في تجربة مجلس األمن ألي منع عام إلعالن االستقالل من جانب واحــد، ال ينص  نص 
سياسة  يكشف  وانفصاله  الــقــرم  فــي  االستفتاء  أن  معتبرًا  االســتــقــالل«،  إلعــالن  منع  أي  على  الــعــام  الــدولــي  القانون 

المعايير المزدوجة التي ينتهجها الغرب.
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تحولت  أن  لبثت  مــا  ــراد،  وأفــ شــركــات  على  بعقوبات  بـــدأت  الــتــي  والــغــرب،  روســيــا  بين 
والجذب  للشد  ساحة  األوكرانية  القضية  جعل  بما  الجانبين،  من  اقتصادية  عقوبات  إلى 
في  الداخلية  األطراف  تسليح  عن  والحديث  بالعقوبات  التهديد  خالل  من  تارة،  العنيف 
النزاع األوكراني، والدبلوماسي تارة أخرى، من خالل بدء مباحثات مينسك التي تسعى 

إلى حل سياسي سلمي لأزمة األوكرانية.

ــودة الــعــالقــات بــيــن الــحــكــومــتــيــن الــروســيــة  جــمــلــة الـــقـــول، أنـــه مـــن غــيــر الــمــتــوقــع عــ
السيناريوهات  بــأفــضــل  انــتــهــاء األزمــــة  فــي حـــال  الــقــريــب، حــتــى  الــمــدى  فــي  واألوكــرانــيــة 
على  يعمال  أن  إلى  البلدين،  حكومات  تــراود  األزمــة  أصــداء  ستظل  إذ  روسيا؛  لمصلحة 
التي  الثوابت  مع  تتفق  جديدة  وشراكات  مصلحية  عالقات  بناء  خالل  من  الصدع  رأب 

سترسمها تداعيات تلك األزمة.

4 - األزمة السورية

يعتبر الموقف الروسي من األزمة السورية إحدى القضايا التي ستمثل تحديًا أمام   
صورة روسيا الدولية في المرحلة القادمة، ذلك أن الموقف الروسي من تلك األزمة أثار 
على  الحفاظ  أجل  من  األسد  نظام  تدعم  روسيا  أن  يرى  الذي  الدولي  المجتمع  حفيظة 
المنطقة شراء لأسلحة  أكبر دول  بأن سوريا  تتمثل  والتي  مصالحها االستراتيجية هناك، 
الــســوري، وأن ســوريــا هي  فــي ميناء طــرطــوس  قــاعــدة بحرية روســيــة  مــن روســيــا ووجـــود 
الحليف الذي يضمن بقاء النظام اإليراني الحليف اآلخر لروسيا في المنطقة ألنها - أي 
ثم  ومن  اإليراني؛  النظام  انهيار  يعني  األســد  بشار  نظام  انهيار  بأن  جيدًا  تعرف   - روسيا 
عن  فضاًل  هناك،  األمريكية  المصالح  تنامي  مقابل  المنطقة  في  الروسية  المصالح  فقدان 
رغبتها في استغالل األزمة من أجل أن تضع نفسها في وضع مؤثر في األحداث الدولية.

إال أن الموقف الروسي - كما سبق أن أشرنا - منذ بدء دومينو الثورات العربية في 
فالموقف  فقط.  العربية وليس سوريا  األقطار  ثابت حيال جميع  نهاية عام 2010  تونس 
التدخل فيها  الروسي قائم على أن تلك األحداث هي شؤون داخلية ال يجوز ألي دولة 
سواء  مصيرهم  تحديد  في  الــدول  تلك  لمواطني  فقط  والحق  دولــة،  كل  لسيادة  احترامًا 
الــذي  الجديد  النظام  شكل  اختيار  عــن  فضاًل  آخــر،  بنظام  استبداله  أو  النظام  باستمرار 
الرسمية  التصريحات  بــرزت  وقــد  خارجية.  تدخالت  أي  دون  من  وطبيعته  فيه  يرغبون 
2011 و2013 في مصر والثورة  الروسية متطابقة حيال الثورة التونسية والليبية وثورتي 
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اليمنية، وهي التصريحات نفسها التي تتردد حيال سورية. ويعتبر الدفع الروسي المستمر 
الروسية  والمبادرة  جينيف،  مؤتمرات  عقد  خالل  من  سياسيًا  حالً  السورية  األزمــة  لحل 
الخاصة بتفكيك المخزون السوري من األسلحة الكيميائية وانضمام األخيرة إلى منظمة 
منع انتشار األسلحة الكيميائية من األمور التي تمثل تحديًا أمام القيادة الروسية في سبيل 
األزمــة  وتحديدًا  العربية،  المنطقة  في  األوضــاع  تطورات  تجاه  نظرها  وجهة  عن  الدفاع 
قد  والتي  األزمــة،  تلك  تداعيات  بسبب  اهتزت  التي  تحسين صورتها  أجل  من  السورية، 

تمثل تحديًا لسياستها الخارجية خالل المرحلة القادمة)32(.

في  أنها  الباحث  يرى  التي  والخارجية  الداخلية  التحديات  أبــرز  هي  القضايا  تلك 
أجل  من  الروسية،  القيادة  قبل  من  وحاسمة  حازمة  وخطوات  مواجهة  إلى  ماسة  حاجة 
االستراتيجية  تبلغ  أن  أجل  ومن  واستدامتها،  البناء  إعادة  عملية  مكتسبات  نجاح  ضمان 
الموضوعة من أجل روسيا 2020 - سيرد ذكرها بالتفصيل في الفصل التالي - األهداف 
المرجّوة منها، حتى ال تمثل تلك التحديات معوقات تؤدي إلى فشل تلك االستراتيجية؛ 

وخاصة أن تلك التحديات تحتاج إلى سياسات طويلة األمد حتى تؤتي أكلها.

)32( لقاء مع سفير روسيا االتحادية بالقاهرة يوم 2013/5/28.
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رؤية بوتين لمواجهة التحّديات الداخلية والخارجية

 ،2020 عــام  لــروســيــا  استراتيجيا   2011 عــام  خــالل  الــروســيــة  الحكومة  وضــعــت 
عام  حتى  لروسيا  األجــل  الطويلة  التنمية  استراتيجيا  مــن  الثاني  ــدار  اإلصـ تعتبر  والــتــي 

.2020

وقد وضعت اللبنة األولى عام 2006 وفقًا لطلب من الرئيس فالديمير بوتين عقب 
الروسية  الحكومة  واعتمدتها   ،2006 تموز/يوليو   21 في  الدولة  مجلس  مع  اجتماعه 
االتحادية  لروسيا  األجل  الطويلة  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  »مفهوم  عنوان:  تحت 
تلك  من  الهدف  وكــان  2008؛  الثاني/نوفمبر  تشرين   17 في   »2020 عام  حتى  للفترة 
 )2020  -  2008( األجــل  الطويلة  التنمية  ضمان  ووســائــل  سبل  تحديد  االستراتيجيا 
االقتصاد،  دينامية  وتطوير  القومي،  واألمــن  الــروس،  المواطنين  رفاهة  استدامة  لضمان 

وتعزيز موقف روسيا في المجتمع الدولي.

روسيا  »استراتيجية  بــعــنــوان  جـــاءت  فقد  االســتــراتــيــجــيــا،  مــن  المحدثة  النسخة  أمــا 
سياسة اجتماعية جديدة« بهدف جعل االستراتيجيا أكثر  2020: نموذج جديد للتنمية - 
أيلول/سبتمبر  في  العالمية  المالية  األزمة  التي خلفتها  التداعيات  مع  التعامل  في  مالءمة 

.2008

توضيح  مع  االستراتيجيتين،  من  كل  في  قــراءة  بتقديم  سنقوم  التالي،  السياق  وفي 
األسباب الرئيسية التي دفعت الحكومة الروسية إلى تطوير االستراتيجيا.
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أوالً: مفهوم التنمية االجتماعية واالقتصادية الطويلة 
األجل لروسيا االتحادية حتى عام 2020

ما  أهم  ومن  رئيسية،  محاور  ثمانية  في  االستراتيجيا  من  األولــى  اإلصــدارة  جــاءت 
جاء فيها )1(:

1 - المحور األول

االقتصادية،  لقوتها  األخــيــرة  السنوات  في  روسيا  استعادة  المحور  هــذا  تناول 
مــنــهــجــيــة طــويــلــة  تــحــديــات  يـــواجـــه  ــزال  ــ ي الـــروســـي ال  االقـــتـــصـــاد  أن  إلـــى  اإلشـــــارة  مـــع 
هذه  بين  ومــن  التنمية،  فــي  الداخلية  والعقبات  العالمية  االتــجــاهــات  تعكس  األجــل 

التحديات:

للسلع ورأس  التقليدية  األسواق  فقط  ليس  تغطي،  التي  العالمية  المنافسة  ● زيادة 

االبتكار،  الوطني، ودعم  الحكم  نظام  أيضًا  العاملة، ولكن  المال والتكنولوجيا واأليدي 
وتطوير اإلمكانات البشرية.

في  االبــتــكــار  دور  وتعزيز  التكنولوجي،  التغّير  مــن  المتوقعة  الــجــديــدة  ● الموجة 

التنمية االجتماعية واالقتصادية، والحّد من تأثير العديد من العوامل التقليدية في النمو.

● الدور المتزايد لرأس المال البشري كعامل أساسي في التنمية االقتصادية.

وإنــتــاج  االقــتــصــاديــة،  التنمية  لنموذج  الــخــام  الــمــواد  تصدير  إمــكــانــات  ● استنفاد 

الــســلــع لــالســتــهــالك الــمــحــلــي، وانــخــفــاض تــكــلــفــة عــوامــل اإلنـــتـــاج )الــعــمــل، والـــوقـــود، 
والكهرباء(.

ــّددت االســتــراتــيــجــيــا لــذلــك مــجــمــوعــة مـــن الــمــعــايــيــر واألهـــــــداف، مــنــهــا:  ــ وقـــد حـ
والقيادة  االجتماعي؛  والوئام  والرفاه  للمواطن؛  عالية  ومعيشة  رفاهة  مستوى  معايير 
االقتصادي  والتنافس  المكانية؛  التنمية  فــي  الــتــوازن  وتحقيق  واالبــتــكــار؛  االقتصادية 
المواطنين  وسالمة  االقتصادية؛  المؤسسات  وعدالة  وحرية  العالمي؛  المستوى  على 

والمجتمع.

 «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации )1(
 на период до 2020 года,» Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации, г. №
1662-р (17 ноября 2008).
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إلى  الخام  المواد  تصدير  على  االعتماد  من  الروسي  االقتصاد  تحويل  إلى  وسعيًا 
طرق  عــدة  االستراتيجيا  طــرحــت  االجتماعية،  التنمية  مــجــال  فــي  االبــتــكــار  نحو  الــتــوجــه 

لتحقيق ذلك:
● تطوير اإلمكانات البشرية في روسيا.

● خلق بيئة مؤسسية تنافسية تشجع النشاط االستثماري وتجذب رؤوس األموال.

● التنويع الهيكلي لالقتصاد من خالل تطوير التكنولوجيا المبتكرة.

)الطاقة  الروسية  التقليدية  المجاالت  في  العالمي  التنافس  ميزة  وتوسيع  ● تعزيز 

والنقل والزراعة وتجهيز الموارد الطبيعية(.
تقسيم  في  مشاركتها  كفاءة  وزيــادة  لروسيا،  الخارجية  المواقف  وتعزيز  ● توسيع 

العمل الدولي.
● االنتقال إلى نموذج جديد للتنمية المكانية لالقتصاد الروسي.

المجتمع  فــي  الفاعلة  والجهات  الــخــاص  األعــمــال  وقــطــاع  الــدولــة  بين  ● التفاعل 

المدني واالبتكار.

2 - المحور الثاني

المكانة  ترسيخ  نحو   2020 عام  بعد  التنمية  تتجه  أن  في  الرغبة  المحور  هذا  حّدد 
النمو  فــي  الرئيسي  العامل  هــو  االبــتــكــار  وجــعــل  العالمي،  االقــتــصــاد  فــي  لروسيا  الــرائــدة 
مرحلتين  خــالل  من  ذلــك  يتحقق  أن  على  متوازنة،  اجتماعية  بنية  وتشكيل  االقتصادي، 

محّددتين لالبتكار، وهما:

الــمــزايــا  وتــوســيــع  تــنــفــيــذ  إلـــى  ــنــاد  االســت  :)2012  -  2008( األولــــى  ● المرحلة 

)الطاقة  التقليدية  القطاعات  في  الروسي  االقتصاد  لدى  توجد  والتي  العالمية،  التنافسية 
والنقل والزراعة، وتجهيز الموارد الطبيعية(، وفي الوقت ذاته، تهيئة الظروف المؤسسية 

واألسس التكنولوجية لضمان تحول نظام االقتصاد الروسي إلى نمط التنمية المبتكرة.

● المرحلة الثانية )2013 - 2020(: انفراجة في تحسين القدرة التنافسية العالمية 

والتكنولوجيا  )المعلومات  الجديدة  التكنولوجيا  قاعدة  إلى  تحّولها  خالل  من  لالقتصاد 
الحيوية والنانو(، وتحسين نوعية التنمية البشرية والحماية االجتماعية، والتنويع الهيكلي 

لالقتصاد.
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3 - المحور الثالث
يرّكز هذا المحور على تنمية اإلمكانات البشرية في القطاعات المختلفة من خالل 

وضع سلسلة من التدابير، وهي كما يلي:

أ - السياسة الديمغرافية وسياسة حماية السكان من خالل:
● زيادة معدل المواليد والحّد من الوفيات.

من  الــوقــايــة  فـــي  الـــدولـــة  دور  وزيـــــادة  عــلــيــهــا،  والــحــفــاظ  الــســكــان  ● تعزيز صــحــة 

األمراض، وتعزيز أنماط الحياة الصحية.
وفقًا  الــعــامــلــة،  األيـــدي  فــي  النقص  مــن  الــحــّد  أجــل  مــن  الــهــجــرة  عمليات  ● إدارة 

الحتياجات االقتصاد.
● الحماية في حاالت الطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية التي من صنع اإلنسان.

ب - تنمية الصحة من خالل:
● العمل على ضمان الدولة للرعاية الطبية المجانية للمواطنين بالكامل.

● تحديث نظام التأمين الصحي اإللزامي، وتطوير التأمين الصحي االختياري.

● تحسين كفاءة نظام الرعاية الطبية.

● حوسبة نظام الرعاية الصحية.

● االبتكار والعلوم الطبية في مجال الرعاية الصحية، وتدريب العاملين في مجال 

الصحة، وإنشاء نظام لزيادة الحوافز، وفقًا لنوعية العمل.
الحياة  ألنــمــاط  والــتــرويــج  الــدعــوة  ذلــك:  فــي  بما  الصحية  الرعاية  نظام  ● تحسين 

على  للحفاظ  والجمهور  العمال  صحة  عن  العمل  صاحب  مسؤولية  وزيـــادة  الصحية، 
صحتهم.

ج - تطوير التربية البدنية والرياضة:
● تنمية الثقافة البدنية والرياضة الشاملة والتربية البدنية.

● تحسين القدرة التنافسية للرياضات الروسية على الساحة الدولية.

د - تطوير التعليم:
● توفير الطابع االبتكاري من التعليم األساسي.
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● تحديث مؤسسات نظام التعليم باعتباره أداة للتنمية االجتماعية.

● إنشاء نظام حديث للتعليم المستمر والتدريب وإعادة تدريب المعلمين الفنيين.

العمالء،  مع  التعليمية  للخدمات  مالئمة  نوعيات  وتقييم  لتشكيل  آليات  ● وضع 

والمشاركة في الدراسات الدولية المقارنة.

هـ - تنمية الثقافة واإلعالم:
الروسية  الثقافية  القيم  إلــى  المواطنين  لــوصــول  الــمــرونــة  مــن  قــدر  أقصى  ● توفير 

والتعليم في مجال الثقافة والفن.
مجال  فــي  المقدمة  الــخــدمــات  وتــنــوع  جـــودة  لتحسين  المالئمة  الــظــروف  ● خلق 

الثقافة.
● صون وتعزيز التراث الثقافي لشعب روسيا.

في  الــبــالد  عــن  إيجابية  صـــورة  لتكوين  الــروســيــة  الثقافية  اإلمــكــانــات  ● استخدام 

الخارج.
● تحسين اآلليات التنظيمية واالقتصادية والقانونية لتطوير الثقافة.

و - تطوير سوق العمل:
● زيادة مرونة سوق العمل والحوافز للحّد من العمالة غير الشرعية.

نظام  إصــالح  خــالل  من  المهني  االنتقال  وتطوير  العاملة  القوى  نوعية  ● تحسين 

وإعادة  المستمر  المهني  التدريب  نظام  وتطوير  المستويات،  جميع  على  المهني  التعليم 
التدريب المهني، مع تحديد األولويات الوطنية للتنمية االقتصادية.
● تطوير مؤسسات سوق العمل ونمو العمالة وكفاءة العمل.

● خلق الظروف التي تساعد على العمل للحفاظ على القوى العاملة في مختلف 

المجاالت.
فـــي االعــتــبــار  ــذ  ــ الــعــمــالــة األجــنــبــيــة، مـــع األخـ لـــجـــذب  الـــالزمـــة  الـــظـــروف  ● خلق 

االحتياجات المستقبلية لالقتصاد في قوة العمل، وعلى أساس مبدأ األولوية في استخدام 
الموظفين الوطنيين.

ز - زيادة توافر السكن:
● تهيئة الظروف لنمو سوق اإلسكان التي تلّبي احتياجات مختلف الفئات.
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● خلق الظروف المالئمة لزيادة توافر المساكن لجميع المواطنين.

● ضمان االمتثال الحتياجات السكن المريح للسكان، وخلق بيئة حضرية مريحة، 

وكذلك في المناطق الريفية.

ح - تطوير المؤسسات االجتماعية والسياسات االجتماعية:

● تحسين المناخ االجتماعي في المجتمع، وتخفيف حّدة الفقر والحّد من التمايز 

بين السكان من حيث الدخل.

● تحسين فعالية الدعم الحكومي لأسرة.

● إعادة التأهيل واإلدماج االجتماعي لأشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

● الرعاية االجتماعية لكبار السن واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

● تطوير قطاع المنظمات غير الحكومية في مجال الخدمات االجتماعية.

الوقاية من  المشردين، ونظام  للدعم االجتماعي لأشخاص  فّعال  نظام  ● تشكيل 

الجريمة.

ط - الشباب والسياسة:

إمكانات  بشأن  معلومات  وتقديم  االجتماعية،  الممارسة  فــي  الشباب  ● إشراك 

التنمية الذاتية، وتوفير الدعم للنشاط العلمي والفني وريادة األعمال بين أوساط الشباب.

● تشكيل نظام متماسك للدعم لمهارات القيادة والمبادرة والشباب الموهوبين.

والثقافية  الــقــانــونــيــة  الــقــيــم  وتــعــزيــز  لــلــشــبــاب،  الــوطــنــيــة  والــتــربــيــة  الــمــدنــيــة  ● التربية 

واألخالقية بين الشباب.

ي - تطوير نظام المعاشات:

زيادة مستوى المعاشات بحلول عام 2010، بحيث يكون متوسط   المعاش 1.47 
من مستوى الكفاف مع زيادة متوسط   حجم المعاشات االجتماعية إلى مستوى الكفاف. 
من  التأمين  مبادئ  من  ــاس  أس على  التقاعد  نظم  في  التنمية  من  مزيد  تنفيذ  يتم  أن  على 
أجل تحسين المعاشات لجميع فئات المتقاعدين، وضمان توازن االستدامة المالية على 

المدى الطويل، وتوفيره من أجل تحقيق هذه األهداف.
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ك - حماية البيئة االقتصادية وبيئة اإلنسان:

لـجـمـيــع  الـبـيـئـي  األثـر  لـمـسـتـويـات  الـتـدريـجـي  الخــفــض  لإلنتاج:  الطبيعية  ● البيئة 

المصادر البشرية.

السكان  فيها  يعيش  التي  المناطق  آمنة ومريحة في  بيئة  البشرية: خلق  البيئة  ● علم 

وعملهم وأوقات الفراغ.

● األعمال البيئية: إنشاء القطاع البيئي الفّعال.

● علم البيئة الطبيعية: حماية البيئة والحفاظ عليها.

4 - المحور الرابع

استقرار  على  والحفاظ  االقتصادية  المؤسسات  تطوير  على  الــرابــع  المحور  يرّكز 
االقتصاد الكلي، من خالل:

أ - تشكيل البيئة المؤسسية لتنمية االبتكار.

ب - األولويات الطويلة األجل للسياسة النقدية والمالية من خالل:

● خفض معدل التضخم إلى 3 بالمئة في السنة.

● إعادة تمويل البنوك من قبل البنك المركزي الفدرالي.

● تعزيز آثار الحوافز التي يقدمها نظام الضرائب للتنمية االقتصادية.

● زيادة اإلنفاق العام على البنية التحتية وإزالة القيود والشروط المؤسسية للتنمية 

االقتصادية المبتكرة، وتحسين مستوى ونوعية الحياة.

● زيادة كفاءة اإلنفاق من الميزانية ونظام وضع الميزانية.

ج - األولويات الطويلة األجل لتطوير األسواق المالية والقطاع المصرفي.

5 - المحور الخامس

يتعلق هذا المحور بكيفية تحسين القدرة التنافسية الوطنية، وذلك من خالل:

أ - تطوير العلوم والنظم والتكنولوجيات الوطنية المبتكرة.
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ومحركاتها،  الــطــائــرات  صناعة  مثل  العالية،  التكنولوجيا  صناعات  تطوير   - ب 
والمركبات الفضائية، وصناعة بناء السفن، وصناعة اإللكترونيات، وتوليد الطاقة النووية، 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

ج - تطوير الصناعات األساسية.

د - إصالح طبيعة االحتكارات.

هـ - تطوير المزايا التنافسية في البنية التحتية للنقل.

طريق  عن  االقتصاد  في  الطاقة  استخدام  وكــفــاءة  للطاقة  التحتية  البنية  تطوير   - و 
تطوير صناعة الطاقة الكهربائية، وتطوير صناعات النفط والغاز.

ز - تطوير المزايا التنافسية في مجال الطبيعة: موارد الغابات، والماء.

ح - تطوير المجمعات الزراعية والسمكية.

6 - المحور السادس

يرّكز هذا المحور على العالقات االقتصادية الخارجية، ويقوم على أن الغرض من 
لروسيا  رائــدة  مكانة  لتحقيق  الظروف  تهيئة  هو  الطويل  المدى  على  الخارجية  السياسة 
في االقتصاد العالمي؛ من خالل المشاركة الفعالة في تقسيم العمل الدولي وزيادة قدرة 
اقتصادها الوطني على التنافسية العالمية. ولذلك حّددت االستراتيجيا أولويات السياسة 

الخارجية في ما يلي:

أ - ضمان مكانة رائدة لروسيا في األسواق العالمية من منتجات التكنولوجيا العالية 
والخدمات وفقًا لتخّصصها في المجال العلمي والتكنولوجي على الصعيد العالمي.

التحويلية  الصناعات  في  العالمية  التنافسية  القدرة  وتحقيق  التصدير  تشجيع   - ب 
وقطاع الخدمات.

االقتصاد  مــن  الــعــبــور  إمكانية  وتحقيق  العالمي  النقل  نــظــام  فــي  روســيــا  دمــج   - ج 
الروسي.

د - زيادة دور روسيا في أمن الطاقة العالمي وتعزيز مكانتها في السوق من المواد 
الهيدروكربونية.

هـ - تشكيل منطقة اقتصادية متكاملة للمنطقة األوروبية - اآلسيوية.
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إقليمية،  احتياط  عملة  إلــى  الــروبــل  وتحويل  دولــي،  مالي  روســي  مركز  إنشاء   - و 
وزيادة استخدام الروبل في التجارة الخارجية.

ز - تعزيز دور روسيا في القضايا العالمية وتشكيل النظام االقتصادي العالمي؛ من 
خالل التنويع الجغرافي للعالقات االقتصادية الخارجية لروسيا.

ح - كومنولث الدول المستقلة من خالل االعتماد على التنمية اإليجابية وتطلعات 
الشراكة االستراتيجية.

ط - الدول غير األعضاء في رابطة الدول المستقلة )خلق إمكانات تصديرية كافية 
تنفيذها. االتحاد األوروبي  التدابير من أجل  في االتجاه اآلسيوي وتشكيل مجموعة من 
لالقتصاد  العالية  التكنولوجيا  لقطاعات  واألعمال  والتكنولوجيا  لالستثمار  مهم  مصدر 
الــمــقــام األول  فــي  يــســتــخــدم  أن  ينبغي  الــجــنــوبــيــة  الــيــابــان وكـــوريـــا  مــع  الــتــعــاون  الـــروســـي. 
الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  فــي  سريعًا  نــمــوًا  تشهد  والــتــي  التكنولوجيات 
الخام  المواد  وكذلك  المتقدمة.  والتكنولوجيا  والمعدات  اآلالت  من  الــواردات  وزيــادة 
نموًا  المناطق  أســرع  من  واحــدة  تصبح  أن  يمكن  والتي  أفريقيا،  في  واألسمدة  الصناعية 

وإنتاجًا وطلبًا على االستثمار والسلع الرأسمالية(.

7 - المحور السابع
حددت االستراتيجيا في هذا المحور سبل التنمية في األقاليم من خالل:

أ - المبادئ األساسية لسياسة الدولة للتنمية في األقاليم:
لتنمية  المناسبة  الــظــروف  لتهيئة  والمحلي  االتــحــادي  المستوى  على  ● التنسيق 

في  المتسارع  االقتصادي  للنمو  مراكز  وتشكيل  االجتماعي  والمجال  الوطني  االقتصاد 
ضوء المزايا التنافسية لكل منطقة.

توفير  مــع  للعيش،  األدنـــى  الــحــّد  توفير  أجــل  مــن  لأقاليم  المالي  الــدعــم  ● توفير 

المالي  الدعم  الثقافية والترفيهية، وتوفير  الجيد والخدمات  التعليم  فرص الحصول على 
من أجل الحّد من التمايز في ظروف الصحة في السياسة العامة، وتطوير البنية التحتية.

● تهيئة الظروف لتحسين القدرة التنافسية لالقتصادات اإلقليمية، فضاًل عن وضع 

حلول للتنمية االجتماعية، بما في ذلك توفير وصول وسائل النقل إليها، وتحسين آليات 
الذاتي  الحكم  لكيانات  الفعلية  الممارسة  حــق  وإعــطــاء  لأقاليم،  المركز  مــن  الــحــوافــز 

المحلي، وخلق الظروف المواتية للمجتمع من خالل التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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ب - التوجه االبتكاري واالجتماعي للتنمية اإلقليمية.

ج - إنشاء مركز للتنمية اإلقليمية بحيث يكون مسؤواًل عن:
الــنــمــو  لــمــجــال  الــمــتــســارع  الــتــوســع  بــســبــب  مـــن روســـيـــا  الـــجـــزء األوســـــط  ● تطوير 

االقتصادي خارج العاصمة موسكو:
● التنمية االقتصادية لأراضي التي تقع في المنطقة الوسطى من روسيا االتحادية. 

األراضـــي  مثل  لها  رئيسية  تنافسية  مــزايــا  اســتــخــدام  إلــى  األول  الــمــقــام  فــي  ذلــك  ويــرجــع 
المنتجات  تجهيز  صناعات  وتحديث  المتقدمة،  الزراعية  التكنولوجيا  وتطبيق  الخصبة، 

الزراعية، فضاًل عن تحديث الصناعات االستخراجية والتعدينية.
المبتكرة  االقتصادية  اإلمكانات  تحددها  التي  الغربية  الشمالية  المنطقة  ● تطوير 

الموارد  وتوافر  بالبحر،  الرئيسية  الطرق  وتوصيل  الحضرية،  بطرسبرغ  سانت  منطقة  من 
للحصول على الوقود والمعادن والكيميائيات واألخشاب والصناعات السمكية. وسيتم 
العمل على نمو هذه المنطقة الحضرية في البالد والمنطقة المحيطة بها من خالل تطوير 
وإحالل  العالية،  التقنية  ذات  التحويلية  والصناعات  التجارية،  والخدمات  النقل  وسائل 
الواردات، وخاصة المجمع الصناعي العسكري، وبناء السفن وصناعة السيارات، فضاًل 
مجال  فــي  سيما  وال  الغربية،  الشمالية  المناطق  فــي  التقليدية  الصناعية  القطاعات  عــن 

الهندسة واألجهزة والهندسة الكهربائية والمعادن والكيمياء.
● تنمية جنوب روسيا تعتمد على استخدام المزايا التنافسية كونها أفضل الظروف 

المناخية للزراعة، وإمكانات ترفيهية عالية، والموارد الديمغرافية المهمة. وسوف تستند 
الوقت  وفي  الرئيسية،  الصناعية  الطاقات  تحديث  إلى  الفولغا  لمنطقة  االقتصادية  التنمية 

ذاته تطوير قطاع الخدمات الحديثة في نظام متعدد المراكز من التجّمعات.
● تحديث الطاقات الصناعية في منطقة جبال األورال، وتعتمد تنمية سيبيريا على 

استخدام المزايا التنافسية الرئيسية المرتبطة باألمن المشدد نتيجة للموارد الطبيعية.
من  الطبيعية  الهائلة  مــواردهــا  على  كبيرًا  اعتمادًا  يعتمد  األقصى  الشرق  ● تطوير 

األسماك واألخشاب والنفط والغاز والفحم وخام والمعادن، والموقع الجغرافي لشاطئ 
البحر، وقربها من األسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

● تفعيل وتطوير القطاع الروسي في منطقة القطب الشمالي.

د - تحسين اإلدارة اإلقليمية للدولة.

 EBSCOhost - printed on 6/14/2020 4:33 AM via EMIRATES CENTER FOR STRATEGIC STUDIES AND RESEARCH. All use subject to 
https://www.ebsco.com/terms-of-use 



437

8 - المحور الثامن

يتحدث عن المعالم الرئيسية لالقتصاد الكلي للتنمية االبتكارية حتى عام 2020.

هذا  يستند  واالقــتــصــاديــة:  االجتماعية  التنمية  فــي  االبــتــكــاري  السيناريو  فــوائــد   - أ 
المفهوم إلى سيناريو االبتكار جنبًا إلى جنب مع المزايا التنافسية في القطاعات التقليدية 
المعرفة،  اقتصاد  على  القائمة  القطاعات  في  وكذلك  الزراعي(،  والقطاع  والنقل  )الطاقة 
االبــتــكــاري  اإلنــتــاج  وتــطــويــر  الــبــشــري،  الــمــال  كــفــاءة رأس  رفـــع  فــي  الــمــتــوقــع  والتحسين 
 2020 عام  حتى  االقتصاد  نمو  معدل  يكون  بحيث  االقتصادي.  للنمو  رئيسي  كمصدر 

حوالى 10.65 بالمئة في السنة.

التطوير  لــروســيــا:  المبتكرة  للتنمية  الــكــلــي  لــالقــتــصــاد  الرئيسية  الــمــؤشــرات   - ب 
كفاءة  فــي  كبيرة  زيـــادة  خــالل  مــن  قــويــة،  هيكلية  تغييرات  خــالل  مــن  لالقتصاد  المبتكر 
 2007 عام  بالمئة   10.9 من  المحلي  الناتج  إجمالي  يرتفع  أن  على  الموارد.  استخدام 
إلى 18 بالمئة عام 2020. في حين تنخفض حصة قطاع النفط والغاز من 18.7 بالمئة 

إلى 11 بالمئة.

ج - تشكيل العرض والطلب.

د - تنويع االقتصاد وزيادة القدرة التنافسية للصناعة والزراعة.

المتاح  الحقيقي  الدخل  في  نمو  هناك  يكون  بحيث  األســرة،  دخــل  ديناميات   - هـ 
والتنمية  التجارية،  األنشطة  من  والــدخــل  األجـــور،  زيــادة  إلــى  نظرًا  الطويل  المدى  على 
المتسارعة من المعاش والضمان االجتماعي، فضاًل عن تعزيز الدعم االجتماعي للفئات 

ذات الدخل المنخفض.

و - الحفاظ على الطاقة وديناميات األسعار والتعريفات الجمركية على المنتجات 
والخدمات للشركات في قطاعات البنية التحتية لالقتصاد.

الــرهــون  أزمـــة  أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2008 بسبب  فــي  الــعــالــمــيــة  الــمــالــيــة  ــة  وقــعــت األزمــ
األزمــة  خلفتها  التي  التداعيات  إلــى  ونــظــرًا  األمريكية.  المتحدة  الــواليــات  فــي  العقارية 
احتياطي  تأثرًا بسبب  أقلها  - وإن كان  الروسي  فيها االقتصاد  بما  العالم  اقتصادات  على 
الطوارئ الذي أنشأه الرئيس الروسي فالديمير بوتين - أصبحت االستراتيجيا غير مالئمة 
تحديث  إلــى  الحاجة  إرجــاع  يمكن  ثم  ومــن  العالمي.  االقتصاد  في  الحادثة  للتطورات 

االستراتيجيا لعدة أسباب رئيسية:
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المالية  التي خلفتها األزمة  التداعيات  أكثر مالءمة ومرونة في مواجهة  لتكون   - 1
العالمية، إذ اعتمدت الحكومة تلك االستراتيجيا قبل األزمة المالية العالمية عام 2008 
ونتيجة  واالقتصادية.  االجتماعية  للتنمية  جديد  طريق  نحو  تتجه  روسيا  أن  أثبتت  التي 
لذلك أضحت االستراتيجيا غير مناسبة وغير واقعية لتحقيق أهدافها، نظرًا إلى ما خلفته 
أثر سلبًا  الناتج االقتصادي، وهو ما  العالمية من انخفاض حاد وعميق في  المالية  األزمة 
2012(، والتي  في األهداف الكمية للمرحلة األولى التي كانت تغطي الفترة )2007 - 

كان من المخطط خاللها تحقيق عدة أهداف من أبرزها)2(:

- زيادة متوسط العمر المتوقع 2.5 سنة.
- نمو الناتج المحلي اإلجمالي في حدود 37 - 38 بالمئة.

- نمو إنتاجية العمل بمعدل 40 - 41 بالمئة .
 19  -  17 بنسبة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  مــن  الطاقة  استهالك  معدل  خفض   -

بالمئة.

- النمو في الدخل الحقيقي بمتوسط 53 - 54 بالمئة.
- نمو االستثمار في األصول الثابتة بنسبة 80 - 85 بالمئة وغيرها.

التي  إمــكــانــاتــه  استنفد  قــد  االقــتــصــادي  للنمو  االســتــراتــيــجــيــا  تــلــك  نــمــوذج  أن   -  2
زيادة  يتطلب  فأصبح  الجديد،  النموذج  أما  المحلي.  الطلب  في  التوسع  على  اعتمدت 
أهــداف  أن  ذلــك  الــعــمــل.  إنتاجية  لــرفــع  واالحــتــيــاطــيــات  الــمــوارد  لكل  االســتــخــدام  كثافة 
االقتصادية  األزمــة  خلفته  عما  مختلفة  باتت  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  وظــروف 
للنمو يشّكل  الجديدة تدفع نحو نموذج  العالمية  التغيرات  عام 1998. بمعنى آخر، فإن 
الكلي  االقتصاد  مجال  في  واألهــداف  األولويات  توضيح  خالل  من  العرض  اقتصادات 
والمالية العامة، فضاًل عن التركيز على الحّد من معدالت التضخم التي تسمح بتغيير آلية 
االقتصاد  اعتماد  من  والحّد  واالستثمار،  االدخــار  إلى  الميل  وزيــادة  النقدي،  المعروض 

على األسواق الخارجية.

 «О Стратегии Развития России до 2020 Года,» Выступление انظر:  المعلومات،  من  )2( لمزيد 
 Владимира Путина на расширенном заседании Государственного Совета (Москва, Кремль) (8
 Февраля 2008), И «Главные Задачи Развития Страны: Россия 2020,» Выступление Дмитрия
Медведева на Пятом Красноярском Экономическом Форуме (Красноярск) (15 Февраля 2008).
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عديدة،  واجتماعية  اقتصادية  تحديات  تواجه  روسيا  كانت  األلفية  مطلع  منذ   -  3
روسيا.  سكان  ثلث  عاناه  الــذي  الفقر  على  والتغلب  الــركــود،  حالة  من  الــخــروج  أبــرزهــا 
أجل  والمتوازن من  المستدام  النمو  السير على طريق  كيفية  فأصبحت  األن  المشكلة  أما 
للتنمية  االبتكارية  الــدراســات  مرحلة  إلــى  واالنتقال  التنمية،  بركب  واللحاق  التحديث 
ولهذا،  الصناعي.  بعد  مــا  المجتمع  لمتطلبات  طبقًا  التحتية  البنية  وإنــشــاء  االقتصادية، 
للنمو  جــديــد  نــمــوذج  هــمــا:  أســاســيــيــن،  إلــى  تستند  أن  يجب  الــجــديــدة  االستراتيجيا  فــإن 

االقتصادي، وسياسة اجتماعية جديدة.

تحلياًل  تحوي   - صفحة   194 من  المكونة   - األولــى  االستراتيجيا  تكن  لم   -  4
الــروســي،  والمجتمع  االقــتــصــاد  تــواجــه  الــتــي  والــتــحــديــات  والــمــشــاكــل  للبرنامج  مــفــصــاًل 
األزمــة  اشــتــداد  ومــع   .2020 عــام  بحلول  إنــجــازهــا  يتعين  التي  األهـــداف  تحقيق  وكيفية 
العالمية بدأت اإلدارات واألقاليم في تطوير تصوراتها ورؤاها تفصيليًا، وتحديد  المالية 
لالستراتيجيا  رؤيتها  إيــضــاح  مــع  مختلف،  بشكل  تجابهها  التي  والتحديات  مشكالتها 

الجديدة للتعامل مع تلك األزمة.

 ثانيًا: استراتيجية روسيا 2020: نموذج 
جديد للتنمية - سياسة اجتماعية جديدة

على  بناء   2010 األول/ديــســمــبــر  كــانــون  فــي  الجديدة  االستراتيجيا  إطــالق  تــم 
1000 خبير  مــن  بــأكــثــر  االســتــعــانــة  تــم  إذ  بــوتــيــن،  فــالديــمــيــر  الـــوزراء  رئــيــس  مــن  أوامـــر 
االقتصاد  وأكــاديــمــيــة  لــالقــتــصــاد،  العليا  الــمــدرســة   - الحكومية  الجامعة  قــيــادة  تحت 
مرحلتين  على  الــخــبــراء  عمل  تقسيم  تــم  ذلــك،  إثــر  وعــلــى  الــعــامــة.  واإلدارة  الــوطــنــي 

: ئيسيتين ر

في  االستراتيجيا  من  األولــى  النسخة  لمناقشة   ،2011 آب/أغسطس  حتى  األولــى 
حوالى  من  مؤقت  تقرير  رفــع  وتــم  الجديدة،  والمقترحات  العالمية  المالية  األزمــة  ضــوء 
600 صفحة إلى الحكومة التي ناقشته في إطار الوزارات واإلدارات واألقاليم، ووضعت 

اللمسات األخيرة على الوثيقة.

بشأن  الخبراء  عمل  نتائج  عن  النهائي  التقرير  تقديم  فكانت  الثانية،  المرحلة  أمــا 
 2011 األول/ديسمبر  كانون  في  وذلك  واالقتصادية،  االجتماعية  االستراتيجية  القضايا 
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جديد  نــمــوذج   :2020 روســيــا  »اســتــراتــيــجــيــة  بــعــنــوان   2012 آذار/مــــــــارس  فـــي  ونـــشـــره 
للتنمية - سياسة اجتماعية جديدة«)3(.

تــم تشكيل 21  الــمــطــورة مــن االســتــراتــيــجــيــا  الــنــســخــة  الــعــمــل عــلــى إعــــداد  وخــــالل 
تم  وقد  لالستراتيجيا،  الرئيسية  والمجاالت  القضايا  لمناقشة  الخبراء  من  عمل  مجموعة 

توزيع مجموعات العمل على النحو التالي)4(:
ــتـــقـــرار االقــتــصــادي  الــحــفــاظ عــلــى االسـ لــلــنــمــو االقـــتـــصـــادي،  نـــمـــوذج جـــديـــد   - 1

واالجتماعي.
الروسي. لتطوير االقتصاد  الكلي  المالية والنقدية، أسس االقتصاد  السياسة   - 2

3 - إصالح نظام المعاشات التقاعدية.
4 - تعزيز مؤسسات السوق، وضمان الملكية وظروف المنافسة وتشجيع األعمال 

الصغيرة.
5 - تحفيز االبتكارات الجديدة كأساس للتنمية.

6 - السياسة الضريبية.
7 - سوق العمل والتعليم المهني وسياسة الهجرة.

8 - التعليم الجديد، مدرسة المستقبل.
9 - الحّد من عدم المساواة والحّد من الفقر.

10 - تطوير القطاع المالي والمصرفي.
11 - الصحة والموارد البشرية.

12 - الفدرالية والحكومة المحلية.
العقود  نظام  وإنشاء  الحكومية،  والمشتريات  العام  االستثمار  كفاءة  تحسين   -  13

االتحادية.
وضمان  التنظيمية،  الوظائف  خفض  الــدولــة:  وجــود  من  المثلى  االستفادة   -  14

الشفافية.

«итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально- )3(
 экономической стратегии россии на период до 2020 г,» стратегия-2020: новая модель роста – новая
социальная политика.
<http://2020strategy.ru/>. )4( لمزيد من المعلومات، انظر: 
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15 - إدارة أمالك الدولة والخصخصة.

16 - تطوير المؤسسات العامة.

17 - إصالح القطاع العام في المجال االقتصادي.

18 - ضبط االحتكارات للموارد الطبيعية.

19 - تطوير نظم النقل واالتصاالت والمعلومات.

20 - الموقف الدولي من روسيا: المبادئ التوجيهية االقتصادية.

ــــدول  الـ كـــومـــنـــولـــث  مــــع  ــي  ــمـــاعـ ــتـ واالجـ ــتــــصــــادي  االقــ الـــتـــكـــامـــل  تـــطـــويـــر   -  21
. لمستقلة ا

صفحة،   864 في  جــاءت  إذ  كبير،  بشكل  مفصلة  المطورة  االستراتيجيا  صــدرت 
االتحادية، وتحديات كل مجال من مجاالت  للموازنة  المالي  الحّيز  التطبيق في  شملت 
كميًا  منها،  الــمــرجــوة  األهـــداف  تحقيق  وآلــيــات  منها،  لكل  التدابير  مــن  وقائمة  التنمية، 
التنمية  كافة قضايا  تناولت  إنها  القول  يمكن  تلك االستراتيجيا  قراءة  وكيفيًا. ومن خالل 
ذات األهمية للمجتمع الروسي. ويمكننا عرض ما حوته االستراتيجية على النحو المبّين 

في الجدول الرقم )12 - 1()5(.

االستراتيجية  تناولتها  التي  القضايا  في  ورد  ما  تفاصيل  في  الــدخــول  دون  ومــن   
مضمون  إن  حيث  التكرار،  لعدم  وذلك  منها،  قضية  لكل  المقترحة  والبرامج  والخطط 
كــانــت االخــتــالفــات  مــنــهــا، وإن  ــى  األولـ ـــدارة  كــثــيــرًا عــن اإلصـ لــم يختلف  االســتــراتــيــجــيــا 
عن  فضاًل  المحدد،  الزمني  الــجــدول  وفــق  تنفيذها  المرجو  واألهـــداف  األولــويــات  في 
االختالف في هيكل الميزانية االتحادية، نظرًا إلى التغير الذي طرًا على االقتصاد جراء 
أولــويــات  عــن  الحديث  التالي  السياق  فــي  سنحاول  هنا  ومــن  العالمية.  المالية  األزمــة 
إلــى  سننتقل  ثــم  االســتــراتــيــجــيــا،  أهــــداف  يــحــقــق  بــمــا  االتــحــاديــة  الــمــيــزانــيــة  هيكلة  ــادة  إعــ
إلى روسيا  الوصول  في سبيل  االستراتيجيا  تلك  إليها  تستند  التي  األسس  الحديث عن 

.2020

стратегия-2020: новая модель роста – новая социальная политика.   )5(
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الجدول الرقم )12 - 1(
المحاور الرئيسية والقضايا الفرعية في استراتيجية روسيا لعام 2020

القضاياالمحور

نموذج جديد 
للتنمية.

-  نموذج جديد للتنمية االقتصادية يهدف إلى الحفاظ على االستقرار االقتصادي واالجتماعي.
-  استراتيجيات تحسين مناخ األعمال وزيادة جاذبية االستثمار من أجل التنمية المستدامة.

-  تشجيع االبتكار كأساس للتنمية.
االقتصاد 

الكلي 
والشروط 
األساسية 

للنمو.

-  السياسة المالية والنقدية، مؤشرات االقتصاد الكلي وتنمية االقتصاد الروسي.
-  السياسة الضريبية.

-  إصالح نظام التقاعد.
-  تطوير القطاع المالي والمصرفي.

سياسة 
اجتماعية 

جديدة قائمة 
على تطوير 
رأس المال 

البشري.

-  سوق العمل.
-  الهجرة.

-  التعليم المهني.
-  التعليم الجديد ومدارس المستقبل.

-  الحّد من عدم المساواة والحّد من الفقر.
-  السياسة الصحية.

البنية التحتية: 
تنمية متوازنة 
وبيئة مالئمة 

للمعيشة.

-  سياسة اإلسكان.
-  التغلب على تجزئة األراضي.

-  إزالة القيود المفروضة على التنمية للحرارة والكهرباء.
-  تطوير نظم النقل واالتصاالت والمعلومات.

-  االستفادة المثلى من وجود الدولة.دولة فعالة.
-  تطوير المؤسسات العامة.

-  إدارة أمالك الدولة والخصخصة.
-  تحسين كفاءة االستثمار العام والمشتريات العامة.

-  إصالح القطاع العام في المجال االقتصادي.
-  الفدرالية الحقيقية، والحكومة المحلية.

السياسة 
الخارجية.

-  الموقف الدولي من روسيا.
-  تطوير التكامل االقتصادي واالجتماعي مع كومنولث الدول المستقلة.
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 ثالثًا: أولويات إعادة هيكلة الميزانية االتحادية
وفقًا ألهداف االستراتيجيا

1 - أولويات اإلنفاق في الميزانية

أ - التعليم

على  االتحادية،  الميزانية  في  اإلنفاق  أولــويــات  بين  من  أولــى  مكانة  التعليم  احتل 
الناتج  إجمالي  من  بالمئة   0.15 بنسبة  التعليم  على  اإلنــفــاق  زيــادة  على  العمل  يتم  أن 
المحلي لعام 2014، على أن تزيد بنسبة 1.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 
داخل  في كل مكان  األطفال  لكل  متاحًا  المدرسي  التعليم  يكون  أن  بهدف  عام 2020. 
روسيا، وبغض النظر عن ظروفهم المادية. وتقوم االستراتيجيا على أن الهدف هو تطوير 
ثم  ومــن  األخــرى.  الــدول  في  بمثيله  ومقارنته  ونتائجه  التعليم  جــودة  ناحية  من  الطالب 
وتقديم  العاملين  مرتبات  زيادة  إلى  األول  المقام  في  اإلضافية  األمــوال  توجيه  سيتم  فإنه 
المنح للطالب الموهوبين، وزيادة أعداد المدرسين، واالنتقال إلى المواصفات القياسية 
كــادر  وتطوير  التعليمية  المعرفة  تطوير  فــي  تؤثر  التي  التعليم  بــجــودة  الخاصة  الجديدة 

المعلمين باستمرار.

الــنــظــام  بــنــت االســتــراتــيــجــيــا رؤيــتــهــا عــلــى أن  فــقــد  الــعــالــي،  الــتــعــلــيــم  وبــخــصــوص 
مبتكرة  تدريس  وطرق  جديدة  برامج  باستخدام  مستمر  بشكل  تطويره  يفرض  العالمي 
أعضاء  مــهــارات  تطوير  ضــرورة  االستراتيجيا  رأت  لذلك  تمهيدية.  تدريبية  وبــرامــج 
استخدام  على  الــطــالب  تــدريــب  على  وقــدرتــهــم  والــتــدريــســيــة،  البحثية  الــتــدريــس  هيئة 
ألعضاء  والرواتب  المالية  المخصصات  رفع  يتطلب  وهو  الجديدة،  التكنولوجيات 
نــهــايــة عــام  ــور حــتــى  مــتــوســط األجــ مــن  بــالــمــئــة   50 تــقــل عــن  بـــزيـــادة ال  الــتــدريــس  هــيــئــة 

.2015

من  العمرية  الفئة  فــي  السكان  نمو  معدل  انخفاض  أن  إلــى  االستراتيجيا  وتستند 
17 - 25 سنة من الذين يحصلون على شهادات متنوعة التخصص سيساعد على تحقيق 
بحسب  الدارسين  لتنمية  المالية  الــمــوارد  من  الــفــارق  تخصيص  سيتم  إذ  البرنامج؛  هــذا 

التوزيع الديمغرافي في روسيا االتحادية.
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وتقترح االستراتيجيا لتحقيق هذا السيناريو ما يلي:

التأثيرات  االعتبار  في  الوضع  بل  التعليم،  نظام  إصــالح  على  فقط  التركيز  عدم   -
االجتماعية، وكذلك العالقة بين سوق العمل والتعليم من خالل إعادة تنظيم المؤسسات 

التعليمية والبرامج غير الفعالة.

إذ  االحترافي،  التجنيد  إلــى  الجيش  لــوحــدات  اإلجــبــاري  التجنيد  تحويل  أهمية   -
الفني  التعليم  لمصلحة  العالي  التعليم  على  الطلب  انخفاض  إلى  سيؤدي  النظام  هذا  إن 
الفئة  هــذه  فــي  الــطــالب  مجموع  مــن  بالمئة   25  -  20 بنسبة  المتوسط  وفــوق  المتوسط 
على  دراســتــه  خــالل  الجامعي  الطالب  يحصل  الحالي  الــواقــع  في  أنــه  إلــى  نظرًا  العمرية، 
تدريب عسكري، ومن ثم ال يلتحق بوحدات الجيش بعد تخرجه، وهو ما يدفع الطالب 

نحو الجامعات على حساب التعليم الفني.

التحديث  زيـــادة  بالتالي  سيتبعه  المتخصص  الجامعي  التعليم  مــعــدل  رفــع  أن   -
التكنولوجي والثقافي من القدرات الكامنة لالقتصاد الروسي.

- أن البناء المعتدل للتعليم الجامعي المتخصص سيؤدي إلى انخفاض في احتياج 
االقتصاد للعمالة المتخصصة األجنبية 1.5 - 2 مرة.

ب - الصحة

الناتج  إجــمــالــي  مــن  بالمئة   1 بنسبة  الــمــصــروفــات  زيـــادة  إلــى  االستراتيجيا  تــهــدف 
متوسط  ناحية  من  روسيا  مستوى  رفع  بهدف   ،2020 عام  حتى   2014 عام  من  القومي 
وترى  العالمية.  الصحة  منظمة  لمعايير  وفقًا  الصحي  المستوى  المتوقع، وتحسين  العمر 
في  يــأتــي،  أن  يجب  للسكان  العامة  الصحة  مستوى  مــؤشــرات  تحسين  أن  االستراتيجيا 
المقام األول، من خالل تنفيذ حمالت صحية للوقاية من األمراض، ورفع تقديم مستوى 
الطبية،  واألجــهــزة  األدوات  وتــطــويــر  الصحية،  الــمــؤســســات  مستوى  على  جــيــدة  خــدمــة 
وزيادة عدد األطباء الشباب ذوي الكفاءة والطموح ودفعهم إلى عمل الدراسات العلمية 
واألبحاث واكتشاف المستحدثات، وليس استخدام تقنيات مكلفة للوقاية من األمراض.

ج - طرق المواصالت

عام  المحلي  الناتج  إجمالي  من  الصرف  معدالت  زيــادة  إلــى  االستراتيجيا  تسعى 
المساحات  إلــى  ونــظــرًا   .2020 عــام  بالمئة   1.6 إلــى  بالمئة   0.75 نسبة  مــن   2014
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والــمــواصــالت  الــطــرق  فــإن  الــروســيــة،  لــأراضــي  القاسية  والجغرافية  والــمــنــاخ  الشاسعة 
إنشاء  قيمة  لخفض  آلية  إيجاد  الــضــروري  فمن  ثم  ومــن  وجــاد.  سريع  تطوير  إلــى  تحتاج 
مالية  اقــتــصــادي ذي شفافية  قــطــاع صناعي  إلــى  الــطــرق  بــنــاء  وتــحــويــل  الــطــرق،  وإصـــالح 
خفض  إجــراءات  من  سيتحقق  الــذي  الوفر  أن  على  القطاع.  لهذا  وللمستخدمين  للدولة 
بالمئة   20  -  15 إلــى  يصل  أن  يمكن  الفساد  على  القضاء  مع  الطرق  إنــشــاءات  تكاليف 
ستقدر  المواصالت  شبكة  وتطوير  إصالح  ميزانية  أن  يعني  ما  وهو  العمليات.  قيمة  من 

بحوالى 1.6 بالمئة من إجمالي الناتج القومي.

د - تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تقوم االستراتيجيا على التشديد على ضرورة تنمية شبكات االتصاالت، بحيث يتم 
تحويلها بالكامل إلى النظام الرقمي، والتحقق من تقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة 
للجمهور وتبادل المعلومات داخل روسيا وخارجها، على أن يكون السيناريو األساسي 

لتنمية السوق في هذا المجال:

- تشجيع وتطوير سوق االتصاالت.

التحتية  البنية  تحديث  وتسريع  والمصاريف،  والتكاليف  اإلداريــة  القيود  خفض   -
لالتصاالت والتكنولوجيا.

للمصادر  العادل  الوصول  وتحقيق  الروس  المواطنين  بين  الرقمية  الفجوة  إلغاء   -
الحديثة للمعلومات االتصالية.

المعلوماتية  التحتية  البنية  لتنمية  المكملة  األساسية  المصادر  توجه  أن  من  بد  ال   -
التي تؤمن انتشار تكنولوجيا االتصاالت المعلوماتية في المجال االجتماعي، والحوكمة، 

والوصول العادل إليها.

2 - أولويات خفض اإلنفاق في الميزانية

أ - الدفاع القومي واألمن القومي والنشاط األمني

العالم  ريادة  أو سباق تسلح على  باردة  تعد في حالة حرب  لم  أن روسيا  إلى  نظرًا 
 0.9 إلى  األمن  على  المصروفات  خفض  ضــرورة  ترى  االستراتيجيا  فإن  عظمى،  كقوة 
بالمئة من إجمالي الناتج القومي في الفترة من 2014 حتى عام 2020. كما تقترح تقليل 
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أْوجه الصرف بخصوص الدفاع القومي، مثل تقليل عدد القوات المسلحة والتحّول إلى 
نظام العقود، ورفض التجنيد اإلجباري، وتحويل المجندين إلى الخدمة العامة.

ب - اإلعانات - الدعم

الدعم  لحجم  دائــم  خفض  هناك  كــان  العالمية  المالية  األزمــة  قبل  ما  الفترة  خــالل 
الناتج  إجمالي  من  بالمئة   5 الدعم  حجم  بلغ   ،2002 عام  ففي  االتحادية.  الميزانية  من 
ارتفع   2007 عام  وفي  بالمئة،   1.7 وأصبح  الدعم  انخفض   2006 عام  وفي  القومي، 
يذهب  اإلعــانــات  هــذه  مــن  جــزء  )أكــبــر  بالمئة   4.7 ليبلغ  ملحوظ  بشكل  الــدعــم  حجم 
ثم  بالمئة،   5.4 الدعم  حجم  كان  المالية  األزمــة  فترة  وخــالل  الحكومي(،  التعاون  إلى 
النسبة كبيرة  القومي. وتعتبر هذه  الناتج  بالمئة من  ليبلغ 4  انخفض قلياًل في عام 2010 
إجمالي  من  بالمئة   1.3 سويسرا  في  تبلغ  إنها  إذ  المتقدمة،  الــدول  في  بمثيالتها  مقارنة 
و0.6  بريطانيا،  في  بالمئة  و0.7  المتحدة،  الواليات  في  بالمئة  و0.4  القومي،  الناتج 

بالمئة في اليابان.

تعزيز  في  يذهب  االتحادية  روسيا  ميزانية  من  المخصص  الكبير  الدعم  حجم  إن 
فإن حجم  المثال،  الحكومي. على سبيل  والتعاون  الحكومة  فيها  تشارك  التي  الشركات 
عام  الدعم  حجم  من  بالمئة   0.7 من  زادت  للنقل  التحتية  والبنية  للمواصالت  الدعم 
 .2009 عــام  في  بالمئة   44 إلــى  ولتصل   ،2008 لعام  بالمئة   17.3 إلــى  لتصل   2006
والقضايا  القومي  لالقتصاد  الفدرالية  الميزانية  من  الدعم  من  األكبر  الجزء  يذهب  كما 

الحكومية المشتركة، والسكن والخدمات المجتمعية.

الميزانية،  إنــفــاق  حجم  تقليل  إلــى  ســيــؤدي  الــدعــم  تقليل  أن  االستراتيجيا  وتـــرى 
األمر  التنافسية،  الكفاءة  ورفــع  والمؤسسات،  المشروعات  فعالية  رفــع  على  وسيساعد 

الذي يؤثر بشكل جيد في التحديث وتصحيح مسار القطاع االقتصادي.

ج - المسائل الحكومية المشتركة )القضايا االتحادية(

خالل السنوات العشر الماضية، زاد عدد العاملين بالحكومة الروسية بشكل كبير، 
فعدد الموظفين الحكوميين في روسيا يفوق كثيرًا عدد الموظفين مقارنة بالدول األخرى. 
فعلى سبيل المثال، يمثل عدد موظفي الضرائب في روسيا 1000/1.2 نسمة، بينما في 
فهناك  ثم،  ومن  مرات.   4 أقل  أي  نسمة،   1000/0.3 المعادلة  فإن  المتحدة  الواليات 
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المتبقين،  للموظفين  المرتبات  زيــادة  مع  الحكوميين  الموظفين  عدد  خفض  إلى  حاجة 
وفي الوقت ذاته الحّد من تكاليف الميزانية.

المجال  في  الموظفين  عــدد  من  الحّد  على  اإلطـــار،  هــذا  في  االستراتيجيا،  وتقوم 
الحكومي بحلول عام 2020 إلى المستوى الذي كان عليه في عام 2000، أي بحوالى 
الخفض  هذا  من  ادخارها  يتم  التي  األمــوال  إنفاق  يتم  أن  على  بالمئة،   50  - بالمئة   30

على رواتب الئقة للموظفين المتبقين.

الموظفين  إنتاجية  مستوى  رفــع  من  بد  ال  الــدولــة،  موظفي  عــدد  تقليص  مع  ولكن 
من  بالنتائج  األجــور  توزيع  ربط  مع  األجــور،  برفع  يتمثل  حافز  تقديم  خالل  من  الباقين 

خالل وضع مؤشرات ومعايير لأداء.

د - إصالح نظام المعاشات

خفض  وليس   - المعاشات  نظام  إصالح  فإن  االستراتيجيا،  خبراء  لتقديرات  وفقًا 
الناتج  إجمالي  من  بالمئة   1.22 إلى  بالمئة   0.69 من  توفير  إلى  سيؤدي   - المعاشات 
قــانــون  عــلــى  الــحــفــاظ  أن  إلـــى  اإلصــــالح  وتــرجــع ضــــرورة  عـــام 2020.  بــحــلــول  المحلي 
المعاشات واستمرار السياسات الخاصة بتعزيز التزامات المعاشات سيؤدي إلى عواقب 
العام في  التنافسية لالقتصاد الروسي، والتدهور  القدرة  اجتماعية واقتصادية، منها فقدان 
مناخ األعمال، وتباطؤ نمو الناتج المحلي اإلجمالي، وبالتالي زيادة الضرائب، وخسارة 
للمعاشات،  الحقيقي  المستوى  على  الحفاظ  على  الــقــدرة  وعــدم  العمالة،  فــي  مباشرة 
قــطــاعــات عــريــضــة مــن المجموعات  الــمــعــاشــات، وحــرمــان  بــيــن أصــحــاب  الــفــقــر  وزيــــادة 
المقترحات  من  مجموعة  االستراتيجيا  وضعت  وقد  للمعاشات.  المستحقة  االجتماعية 
لــمــدخــرات  اقــتــصــادي  نــظــام  تــوفــيــر  فــي  أن تسهم  مــن  يمكنها  الــمــعــاشــات  نــظــام  إلصـــالح 

التقاعد، منها:

التبرع  في  بدورها  التي تسهم  الرواتب  زيادة  الضريبية من خالل  القاعدة  توسيع   -
لنظام المعاشات.

- زيادة الحّد األدنى لمدة الخدمة من 5 إلى 15 - 20 سنة.

- رفع سن التقاعد إلى 63 سنة لكال الجنسين.

- زيادة معدل المساهمات من رواتب العاملين في الظروف الخطرة لمعاشهم.
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إلى  األقصى  الشمال  مناطق  في  العاملين  رواتــب  من  المساهمات  معدل  زيــادة   -
معاشهم.

- جعل الحد األدنى لقيمة المعاش 30 بالمئة من متوسط الدخل.

بحلول  ستظهر  المعاشات  نظام  إلصالح  الفعلية  النتائج  فإن  لالستراتيجيا،  ووفقًا 
الدخول  ذات  للفئات  التقاعدية  المعاشات  من  معقد  نظام  تشكيل  وسيتم   ،2020 عــام 

المختلفة، كما يأتي:

على  سيحصلون  الرسمي  غير  القطاع  في  المتدنية  األجور  وأصحاب  العاطلون   -
معاشات اجتماعية.

- العاملون أصحاب األجور المتدنية في القطاع الرسمي سيحصلون على المعاش 
األساسي.

إلزامي  بشكل  الممولة  المعاشات  على  سيحصلون  الدخل  المتوسطة  الفئات   -
مشترك، ومع ارتفاع الدخل سيحصلون على معاش التمويل الطوعي أو شبه الطوعي.

- الفئات أصحاب الدخول المرتفعة سيحصلون على معاشات إلزامية وطوعية أو 
شبه طوعية، فضال عن أشكال بديلة من المدخرات.

هـ - مكافحة الفقر

تقترح االستراتيجيا توجيه التكاليف االقتصادية الناتجة من إصالح نظام المعاشات 
إلى مكافحة الفقر وتحسين مستوى األسر التي تعول، بما في ذلك:

- خلق حراك اجتماعي لكل طفل )توفير جميع التدابير الالزمة لزيادة فرص تعليم 
أطفال األسر الفقيرة(.

- زيادة معدل الدعم بالنسبة إلى أطفال الفقراء.

يمكن  األســس،  من  مجموعة  إلى  استندت  الجديدة  االستراتيجيا  إن  القول  يمكن 
إيجازها في اآلتي:

الجديدة  االجتماعية  والسياسات  االقتصادي  للنمو  جديد  نموذج  ابتكار  أن   )1(
سياسة  وجــود  الممكن  غير  من  وأنــه  غرضه،  استنفد  قد  القديم  النموذج  ألن  ضــروري، 
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اجتماعية جديدة من دون نمو اقتصادي سريع في الطلب المحلي والصادرات الروسية، 
النمو  بالمئة، ومن ثم يجب أال يعتمد  اقتصاديًا سنويًا ال يقل عن 5  يتطلب نموًا  وهو ما 
على تصدير المواد الخام وإعادة توزيع الموارد من قبل الدولة، بل يجب أن يتم التركيز 
الدولية،  اإلنتاج  منظمات  في  الروسية  الشركات  ودمج  الروسية،  الصادرات  تنويع  على 
مختلف  في  العمل  توزيع  إعادة  فضاًل عن  الحقيقي،  الثنائي  االقتصادي  االنفتاح  وتوفير 

القطاعات والمجاالت االقتصادية.

هذا  يكون  أن  يجب  بل  فحسب،  االقتصادي  النمو  إلــى  تحتاج  ال  روسيا  أن   )2(
المواد  تصدير  على  باالعتماد  الكامل  العيش  تستطيع  ال  فالدولة  معينة.  سمات  ذا  النمو 
هذا  ألن  بل  التنمية،  في  سيؤثر  الخام  المواد  أسعار  استقرار  عدم  ألن  ليس   ، فقط  الخام 
التخصيص  إعادة  إلى  الحاجة  أن  كما  تكنولوجيًا ومؤسساتيًا.  تأخرها  زيادة  إلى  سيؤدي 
ونقلها  الضعيف،  األداء  ذات  القطاعات  في  للعمالة  القليلة  االستيعاب  سعة  إلى  الدائم 
وضغط  االقتصاد،  في  للدولة  مشّوه  دور  إلى  يؤدي  العالية،  العمالة  ذات  القطاعات  إلى 
للنمو  جديد  نموذج  بناء  يمكن  فإنه  ثــم،  ومــن  الريعية.  والهيمنة  السوق  حوافز  وتشويه 
وخفض التضخم تدريجيًا بجعل القواعد التي تحكم الميزانية في معزل عن سعر النفط. 
الضروري  غير  اإلنفاق  نمو  لوقف  ومتوازنة  مستقرة  تكون  أن  للميزانية  الضروري  فمن 
وغير الفعال من ناحية. ومن ناحية أخرى، إزالة العوائق المؤسسية للنمو االقتصادي من 

خالل تحسين مناخ األعمال وتطوير البيئة التنافسية.

التغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا، أصبح على الدولة إزالة حواجز  )3( مع 
مــن األســــواق، وعــدم  الــعــديــد  إلــى  الــدخــول  عــوائــق  الــتــي تشتمل على  االقــتــصــادي  النمو 
المساواة في الحقوق بين وكالء السوق، واإلفراط في التنظيم الحكومي، وعدم كفاءته، 
والفساد؛ وإلزالة تلك الحواجز هناك حاجة إلى تحسين مناخ األعمال من خالل تفعيل 
الحماية القانونية للمنافسة، وتغيير دوافع جهاز الدولة، وخفض وظائف الرقابة الحكومية 
االســتــثــمــارات،  وجـــذب  المجتمع،  تقوية  تــجــاه  وظائفها  وتــحــويــل  األعــمــال،  مــجــال  فــي 

وتطوير البيئة التنافسية، وصيانة ودعم قواعد السوق.

الطبيعية.  الــمــوارد  إلــى  بــاإلضــافــة  كبير،  بــشــري  مــال  رأس  روســيــا  فــي  يــوجــد   )4(
الــذي  البشري  الــمــال  رأس  حــول  العالم  بــلــدان  بين  المنافسة  ستكون  المستقبل،  وفــي 
الــمــوارد  على  التنافس  مــن  أكثر  الــجــديــدة  والتكنولوجيات  األفــكــار  تطوير  على  يعمل 
يكون  أن  من  بد  ال  المشكلة  هــذه  على  التغلب  أجــل  فمن  وبالتالي  والطبيعية،  المالية 
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كفاءة  كارتفاع  التنافسية،  القدرة  من  المستغلة  غير  العوامل  إلى  اللجوء  األولويات  من 
االعتبار،  بعين  تأخذ  أن  يجب  الجديدة  االجتماعية  السياسة  كون  البشري،  المال  رأس 
والطبقة  االبتكار  على  القادرين  أولئك  أيضًا  ولكن  المستضعفين،  مصالح  فقط  ليس 
سلوك  من  نموذج  اختيار  بإمكانية  االقتصادية،  النظر  وجهة  من  تتميز،  التي  المتوسطة 
البيئة  تهيئة  عليها  يجب  المنافسة  تلك  في  روسيا  تنهزم  ال  وحتى  واالستهالك.  العمل 
والعمل  االقتصادية،  الحوافز  من  مختلف  نظام  وبناء  البشرية،  والتنمية  للتعليم  المؤاتية 
على  والتركيز  التضخم،  )خفض  الكلي  االقتصاد  مؤشرات  في  تغييرات  إحــداث  على 
والتغيير  الخاصة،  واالستثمارات  التجارية  األعمال  ونمو  الكبيرة،  االستثمارات  جذب 
السياسة  تحديث  األخـــرى  الجهة  ومــن  الميزانية(،  مــن  للتكاليف  األســاســيــة  البنية  فــي 

االجتماعية.

)5( أن يتكيف نموذج النمو الجديد مع اقتصاد ما بعد الصناعة - اقتصاد المستقبل؛ 
وهو االقتصاد الذي يقوم على صناعة الخدمات الموجهة إلى تنمية رأس المال البشري: 
التعليم؛ والطب؛ وتكنولوجيا المعلومات؛ واإلعالم؛ والتصميم؛ والتوقعات االقتصادية، 
وغيرها... وسواء في الدول المتقدمة أو النامية، توجد هناك الطبقة المبتكرة - العاملون 
في المجاالت اإلبداعية - التي يكون االبتكار جزءًا من أعمالها اليومية. وهذه الطبقة هي 
الحادي والعشرين.  القرن  في  التنافسي  االقتصادي  المجال  في  تنافسية  ميزة  التي ستوفر 
ونظرًا إلى أن االبتكارات التي تقدمها تلك الطبقة تعّد مستقلة نسبيًا عن بيئة المؤسسات 
جميع  عــن  نوعيًا  مختلفًا  نهجًا  يتطلب  هــذا  فــإن  المختلفة،  والشبكات  المنظمات  فــي 
القطاعات المتعلقة بتطوير القوى البشرية، وهو ما يتطلب وقف احتكار الدولة والسماح 
للشركات غير الربحية والقطاع الخاص بخوض غمار تلك المجاالت، فضاًل عن إعادة 
تلك  توفير  فــي  الملكية  أشــكــال  جميع  بين  والــمــســاواة  والمنظمات  الــعــام  القطاع  هيكلة 

الخدمات.

أن  إال  البشرية،  الــقــوى  تنمية  مجال  فــي  المزايا  مــن  بالعديد  تتمتع  روســيــا  أن   )6(
هذه القوى تضيع بسبب نقص التمويل؛ وأنه إذا استمر هذا الوضع، فسيؤدي إلى فقدان 
خالل  من  روسيا  لتنمية  االستراتيجية  المهام  أولى  وتعّد  المزايا.  تلك  من  العديد  روسيا 
النمو االقتصادي والسياسة االجتماعية الجديدة، تقوية ودعم مجالي التعليم والثقافة، إذ 
يتطلب نجاح تطوير رأس المال البشري إجراءات تفضيلية وخطوات تنافسية من الصعب 
استقالل  تعزيز  الــضــروري  مــن  يــكــون  وبــالــتــالــي  مــنــفــردة،  بها  الــمــركــزيــة  السلطة  تــقــوم  أن 
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المال  فتطوير رأس  االجتماعية؛  السياسة  في مجال  والبلدية، خاصة  اإلقليمية  السلطات 
البشري ال يجب أن يقتصر أو يحتكر من قبل الدولة.

المبادرات  الرئيسية للسياسة االجتماعية الجديدة؛ االعتماد على  )7( من السمات 
واألطباء  والمعلمون  والعلماء  المهندسون   - اإلبداعي  المهني  فالمجتمع  المجتمعية. 
مهام  ومن  العامة.  والخدمات  االجتماعية  الخدمات  لجودة  الضامن  هو   - والمحامون 
أدوار  وإســنــاد  المجتمعات،  تلك  تشكيل  تشجيع  الــقــادم  العقد  فــي  الــروســيــة  الحكومة 

إشرافية في السلطة إليها، وتقييم مشاركتها الفعالة في صياغة وتقييم السياسات.

األعــمــال  نــمــو  دون  مــن  مستحياًل  يــعــّد  الــعــرض  إلــى  الــطــلــب  مــن  االنــتــقــال  أن   )8(
المحلية.  السوق  في  الطلب  مرونة  تحسن  أن  يمكن  التي  الداخلية  والمنافسة  التجارية 
وهو  الفائدة،  وأسعار  التضخم  خفض  خالل  من  النجاح  تحقيق  يمكن  الحالة،  هذه  في 
ما سيؤدي إلى تحفيز النمو االقتصادي. كما أن ارتفاع مستوى المنافسة يمكنه أن يخلق 
االبتكار  مــجــال  إلــى  االقــتــصــادي  الــتــحــول  يتحقق  ثــم  ومــن  االبــتــكــار،  على  حقيقيًا  طلبًا 

واإلبداع.

)9( أن االستراتيجيات التي وضعت، والتي تقدم التدابير وتنفذ األهداف في مجال 
اإلنفاق  أولويات  في  جزئي  تغيير  بمعنى  إنفاقية«،  »مناورة  تتطلب  االجتماعية،  السياسة 
التحتية  البنية  على  اإلنفاق  يزيد  بحيث  توازنها.  على  الحفاظ  مع  االتحادية  الميزانية  في 
الحفاظ  أجل  ومن  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من  بالمئة   4 بنسبة  البشري  المال  ورأس 
أخرى،  بنود  من  تعويض  التكاليف  هذه  يقابل  أن  يجب  الكلي،  االقتصاد  استقرار  على 

كاإلنفاق على الدفاع واألمن ودعم المؤسسات بالنسبة نفسها.

العامة  السياسة  بتقييم خيارات  االستراتيجيا  القائمون على وضع هذه  ُكلف   )10(
تلك  اتباع  جــراء  من  سلبًا  للتأثر  المعرضة  القضايا  دراســة  خــالل  من  القطاعات  كل  في 
االقتصاد  استقرار  تقويض  إلى  تعتبر »خطوطًا حمرًا« حتى ال تؤدي  االستراتيجيا، والتي 
ونمو  الــســكــان  مــن  المستضعفة  للفئات  االجــتــمــاعــي  الــدعــم  مستوى  وانــخــفــاض  الكلي 

التفاوت االجتماع.

وقد تم طرح ثالث مجموعات من السيناريوهات والمسماة »المنطقة الخضراء«:

ُأوالها، سيناريوهات القصور الذاتي في المؤسسات التي ال تتغير أو تواصل تنفيذ 
االجتماعية  الفئات  ومصالح  مناصب  استقرار  إن  إذ  فيها،  الــشــروع  تــم  التي  التغييرات 
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التي تستنزف  السلبية  العوامل  المزيد من  تراكم  إلى  المصالح يؤدي  الرئيسية وجماعات 
عملية النمو.

ثانيتها، سيناريوهات اإلصالحات الصعبة، وتجرى التغييرات الضرورية في ظروف 
من زيادة قيود الميزانية. ووفقًا لذلك، فإن اإلصالحات تؤثر في مصالح فئات معينة من 
اجتماعية  توترات  وجود  إلى  يؤدي  الذي  األمر  المصالح،  جماعات  وخاصة  المجتمع، 

معينة ومقاومة اإلصالح مع استنفاد مصادر النمو الكمية من عائدات الصادرات.

من  الــالزمــة  الــتــحــوالت  يــدعــم  حيث  التغيير،  ســيــنــاريــوهــات  أفــضــل  ويــعــّد  ثالثتها، 
عريضة.  اجتماعية  فئات  مصالح  االعتبار  بعين  بــاألخــذ  ويسمح  كــاف،  بشكل  الــمــوارد 

وعلى هذا األساس تتجاهل مقاومة جماعات المصالح من النخبة.

التعليم،  قطاعات  على  فقط  تطبيقها  ويقتصر  للغاية،  مكلفة  السيناريوهات  هذه  إن 
من  بــد  وال  واالتــصــاالت.  المعلومات  تكنولوجيا  وتطوير  والــنــقــل،  الصحية،  والــرعــايــة 
اإلســكــان،  هما:  روســيــا،  لتنمية  للغاية  المهمة  القطاعات  هــذه  مــن  قطاعين  بين  التمييز 
المزيد  لتنفيذ  اإلضافية  للموارد  مصادر  إيجاد  فإن  ثم،  ومن  المعاشات.  نظام  وإصــالح 
من السيناريوهات المثلي في الفترة )2012 - 2020(، تعّد مشكلة المرحلة المقبلة في 

تلك االستراتيجيا.

المشرفة   - لالقتصاد  العليا  المدرسة  حصلت  فقد  الخبراء.  بموازاة  الشباب   )11(
- بدعم من الجامعات الروسية على استراتيجيا موازية قدمها  على مشروع االستراتيجيا 
قــامــت مجموعة من  حــيــث  لــلــشــبــاب«،  »اســتــراتــيــجــيــة 2020  بــعــنــوان  الــجــامــعــات  شــبــاب 
القيادات الشابة بمناقشة التقرير النهائي الستراتيجية روسيا 2020، وتقديم حلول خاصة 
بهذه المشاكل والتحديات التي تواجه روسيا، من خالل مناقشات مفتوحة للموضوعات 
االستراتيجيا  فــي  المتضمنة  الرئيسية  القضايا  مــع  بــالــتــوافــق  واالقــتــصــاديــة،  االجتماعية 
المطورة. وقد أولى الطالب اهتمامًا خاصًا بإصالح التعليم والصحة، وتطوير الشركات 
الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مناخ األعمال، من خالل تقديم مجموعة من المقترحات 
والتعديالت في ما يتعلق بظروف السوق العالمية المتغّيرة باستمرار والواقع االقتصادي 

الروسي)6(.

Официальная страница Молодёжной стратегии 2020, <http://mgimoeclub.com/молодёж- )6(
ная- стратегия-2020/>.
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لهذه  الرئيسية  ـــداف  األهـ تــلــّبــي  المقترحة  الــتــدابــيــر  هـــذه  إن  الــقــول  يمكن  إجـــمـــااًل، 
على  تركيزها  مــع  االقــتــصــاد،  فــي  الــدولــة  مشاركة  مــن  االســتــفــادة  وتعظيم  االستراتيجيا، 
الــتــوزيــع  الــبــديــلــة، وإعــــادة  لــلــمــصــادر  الــهــامــشــيــة، ونقلها  الــرئــيــســيــة، والــوظــائــف  الــوظــائــف 
في  عليها  المنصوص  األهـــداف  أن  على  التشديد  مــع  والتنمية،  االســتــقــرار  أهـــداف  بين 
االستراتيجيا ال يمكن أن تتحقق إال من خالل إصالحات سياسية، وخاصة في األطراف، 
األولى، ينبغي  على أن تنفيذ هذه اإلصالحات ينبغي أن يتم على مرحلتين: في المرحلة 
المرحلة  وفــي  الديمقراطية،  مــن  أكبر  بقدر  تتمتع  أن  المحلي  الــذاتــي  الحكم  لسلطات 

الثانية، ينبغي أن يتم تدريجيًا دعم استقاللها المالي.
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خاتمة

وإعادة  السياسية  القيادة  بين  المتبادالن  والتأثير  التفاعل  أساسها  وثيقة  عالقة  هناك 
بناء الدولة، فالقيادة السياسية هي القنطرة التي تسمح بخلق الترابط بين األبعاد المتنوعة 
وسياسات  والثقافية  واإلداريـــة  واالجتماعية  واالقتصادية  )السياسية  البناء  إعــادة  لعملية 
والــوعــي  الضمير  عــن  والمعبرة  الفعالة  السياسية  والــقــيــادة  الــبــنــاء(،  إعـــادة  عملية  وإدارة 
الجماعي لمجتمعها قادرة على توفير ذلك العنصر النفسي الداخلي »إرادة التغيير« الذي 
تحقيق  أداة  هي  السياسية  القيادة  أن  كما  البناء.  إعــادة  عملية  تنجح  وال  تتحقق  ال  بدونه 
ونجاح تلك العملية، فاألخيرة تمثل في جوهرها عملية اختيار، واالختيار هو وظيفة من 
وظائف القيادة، ومن ثم فإن اختيار نمط أو سياسة معينة يعكس إلى حد بعيد نمط القيادة 
قضايا  مــن  ومواقعها  وتوجهاتها  التعامل  فــي  وأساليبها  السلوكية  النفسية  وخصائصها 

التغيير.

بالحركية  تتصف  ظــاهــرة  عــن  منهما  كــل  تعبر  الــدولــة  بــنــاء  ــادة  إعـ وعملية  والــقــيــادة 
وبالكلية والشمولية، وتعدد األبعاد التي ترتبط فيما بينها بعالقات تفاعلية. وعملية إعادة 
البناء فى الميادين المختلفة تمثل ركيزة هامة من ركائز شرعية القيادة السياسية، كما تمثل 
اإلقليمية  والسياسة  البناء  إعــادة  لعملية  الداخلية  السياسات  بين  الوصل  همزة  األخــيــرة 

والخارجية.

كبيرًا  قــدرًا  تركز  التي  الهيرارشية،  السياسية  النظم  في  إنــه  القول  يمكن  هنا  ومــن   
وأفكاره  المنصب  هذا  يتولى  من  قيم  تكتسب  السياسي،  النظام  رأس  يد  في  السلطة  من 
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األمم  نهضة  في  للنظام  واألساسي  والمهم  القيادي  فالدور  خاصة)1(،  أهمية  وشخصيته 
الذي  الــتــردي  من  األكبر  القسم  تتحمل  األنظمة  من  كثيرًا  أن  يثبت  وتقدمها  والشعوب 
هذه  لبعض  أن  ذلك  والنكبات،  الهزائم  عن  مسؤولة  ذاته  الوقت  في  وهي  األمــم،  تعانيه 
الضيقة وغير  بنفسها وباستمراريتها ومصالحها  األمة، فهي مشغولة  تجاه  أهدافًا  األنظمة 

معنية بشؤون األمة سوى بصورة شكلية.

تلك  عــالقــة  فــي  بــل  فحسب،  بالشعب  ليس  الــخــوف،  يتحكم  الــواقــع  هــذا  ونتيجة 
التحالفات والمؤامرات على حساب األمة وقضاياها.  األنظمة بعضها مع بعض، فتحاك 
والمرائين  والمنافقين  االنــتــهــازيــيــن  ونــصــائــح  مــشــورة  على  تعتمد  األنــظــمــة  هــذه  فمعظم 
والباطل  بــاطــاًل  الــحــق  ويقلبون  الــمــســؤولــيــن،  عــن  الحقائق  يخفون  الـــذي  والــمــخــادعــيــن 
أو  الحقيقة،  قــالــوا  لــو  بطشه  مــن  وخشية  خــوفــًا  إمــا  عنهم  الــحــاكــم  رضـــاء  ويهمهم  حــقــًا، 
الحاشية  أن  في  شك  ال  لهم.  شخصية  ومنافع  مكاسب  لتحقيق  له  وتملقًا  لرضاه  كسبًا 
يتحمل  الرعية،  عن  وتحجبهم  الحكام  حــول  تلتف  التي   - السياسية  النخبة   - الفاسدة 
عنهم  أبعد  الذي  هو  الحكام  هؤالء  استبداد  أن  ذلك  أنفسهم،  الحكام  هؤالء  مسؤوليتها 
وهــؤالء  واالنتهازيين،  والمرائين  المنافقين  إليهم  وقــّرب  األمــنــاء،  والخبراء  المخلصين 
بالدهم  فأضاعوا  السبيل،  عن  وأضلوهم  األخطاء  عن  ونزهوهم  أعمالهم  للحكام  نوا  زيَّ

وقضوا على أمتهم.

في الوقت ذاته فإن انفراد الحكام في اتخاذ القرارات واحتكارهم للسلطة وجعلها 
ومؤثرة؛  فاعلة  ونقابات  وتنظيمات  وأحــزاب  مؤسسات  وجود  وعدم  أيديهم،  في  زة  مركَّ
يتحمل بعض أوزارها الشعوب ذاتها التي تقبل فكرة »القائد الملهم« و»الزعيم األوحد« 
إلى  يعود  واحتكارها  بالسلطة  الحكام  انــفــراد  إن  العظيم«.  و»الــرجــل  المنقذ«  و»البطل 
طبيعة الشعوب التي تتسم عادة بالفردية والذاتية أو الشخصانية، وهو ما يمهد إلى وصول 
الزعيم  شخصية  أن  صحيح  عليه.  آمالهم  يعلقون  الناس  ويجعل  للسلطة  قــوي  شخص 
أشكالها  عــن  النظر  بصرف  السياسية،  النظم  جميع  فــي  جــدًا  مهمة  الرئيس  أو  القائد  أو 
بالديمقراطية  تتمتع  الــتــي  الــشــعــوب  أن  إال  منها،  الديمقراطية  ذلــك  فــي  بما  وأنــمــاطــهــا، 
أخطائه  على  تحاسبه  فإنها  وجــدت  إن  وحتى  العظيم،  الرجل  فكرة  لتقبل  استعدادًا  أقل 
البريطاني  الشعب  أن  منها:  نذكر  كثيرة،  ذلــك  على  واألمثلة  االنتخابات.  في  وتستبدله 

 Archie Brown and Lilia Shevtsova, eds., «Gorbachev, Yeltsin and Putin: Political Leadership in )1(
Russia’s Transition,» Carnegie Endowment for International Peace (2001), p. 1.
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رئيس   1945 عــام  الثانية  العالمية  الحرب  انتهاء  بعد  جــرت  التي  االنتخابات  في  أسقط 
الوزراء )ونستون تشرشل( لفشله في معالجة قضايا محلية، رغم أنه كان له الفضل األكبر 

في انتصار بريطانيا وحلفائها على ألمانيا بزعامة »هتلر«)2(.

نهاية  عانته  الذي  والتخبط  االنهيار  بعد  االتحادية  روسيا  بناء  بإعادة  يتعلق  ما  وفي 
بإحداث  حقًا  المعاصرة  روسيا  تقوم  هل  األلفية:  مطلع  التساؤل  كــان  الماضي،  القرن 
تجديد مثير تكسب من خالله القدرة - بعد أزمة عميقة في أواخر القرن العشرين تسببت 
بحياة  أودت  التي  والحروب  الغاشمة  والتصفيات  والثورات  التدخالت  من  سلسلة  بها 
عشرات الماليين من الناس باإلضافة إلى »نهاية االمبراطورية« التي حصلت مرتين خالل 
القرن - على االنبعاث من الرماد مرة أخرى؟ هل المهمة الطموحة، التي وضع خيوطها 
المنافسة ولالرتقاء  البالد إلى قوة متجددة وقادرة على  الكبرى فالديمير بوتين، لتحويل 

باقتصادها في المدى المتوسط إلى الموقع الخامس اقتصاديًا في العالم ممكنة؟ )3(.

فقد استطاع فالديمير بوتين قراءة مجتمعه ووعى أن إعادة بناء روسيا، كدولة قومية 
من  السلطة  توزيع  في  جسورًا  تجريبًا  تتطلب  فهي  وجسيمة.  صعبة  مهمة  تعد  عصرية، 
إلى  باالنتماء  روسي  شعور  نمو  مع  جنب  إلى  جنبًا  فدرالية  مؤسسات  خالل  من  المركز 
الشخصي  األمن  إلى  الحاجة  تلبي  لن  وأنها  قائمًا على خصوصية عرقية،  يكون  األمة ال 
تطورها  يكون  لن  كهذه  ومؤسسات  عليه،  يعّول  مستقل  قضائي  نظام  على  تشتمل  لم  ما 
يناضل  بوتين  أصبح  واآلن  وتسلطية)4(.  إمبراطورية  دائــمــًا  أعــرافــه  كانت  بلد  في  سريعًا 
أظهر  إذ  بنائها.  في  ساعد  والتي  سياسًيا  نضًجا  واألكــثــر  ثــراًء  األكثر  روسيا  مع  للتكيف 

بوتين خطأ من كان يظن أن أيام الدولة الروسية معدودة وأنها سائرة إلى زوال.

بأنه  يقر  الجميع  أن  إال  بوتين،  منهج  البعض واختالفهم مع  اتفاق  الرغم من  فعلى 
حقق هدفه األساسي وهو بناء دولة قوية مستقرة بعثها من الرماد، وحفز نهوضها السياسي 
واالقتصادي، فتمكنت من التغلب على ظاهرة التحلل الرهيب لتندفع نحو التطور وتعيد 
الثقة في المستقبل لرعاياها. ويبقى التحدي األساسي أمامه هو اإلبقاء على استقرار هذه 

الدولة وإدخال إصالحات على نظامها لتصبح أكثر حرية وديمقراطية.

)2( محمد علي الفرا، العروبة إلى أين؟: أمة بال قيادة )عّمان: دار مجدالوي، 2008(، ص 204 - 222.
والنشر،  للكتب  الريس  ريــاض  )بــيــروت:  الجديدة  الـــوالدة  نــمــرًا. روســيــا:  ينقلب  الــدب  إسكندر،  )3( مـــروان 

2011(، ص 9 - 10.
المجلس  )الــقــاهــرة:  بديع  فــؤاد  أحمد  ترجمة  العالمية،  الرأسمالية  أوهــام  الــكــاذب:  الفجر  جــراي،  )4( جـــون 

األعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، ومكتبة الشروق، 2000(، ص 222.
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إن التجربة الروسية في إعادة بناء الدولة لمن األهمية بمكان أن تعيها النظم العربية 
تتشابه مع  العربية  فاألقطار  أعماقها.  نظمًا عميقة متجذرة في  أطاحت  التي  الثورات  بعد 
ومن  المؤسسات.  دولــة  يومًا  تعرف  ولم  تاريخها،  طــوال  مشخصنة  دول  أنها  في  روسيا 
من  لفترة  ستظل  أنــهــا  إال  المؤسساتية،  نحو  االتــجــاه  ضـــرورة  مــن  الــرغــم  وعــلــى  فــإنــه  ثــم 
تحقيق  في  دورًا محوريًا  السياسية  القيادة  تؤدي   - العربية  الشعوب  لعقلية  نظرًا   - الزمن 

هذا االنتقال من الشخصانية إلى المؤسساتية.

األنظمة.  ســقــوط  صــاحــب  الـــذي  العنف  هــو  العربي  الربيع  يــواجــه  مــا  أخــطــر  ولــعــل 
فجميع تلك الدول لم تعرف يومًا العمل الجماعي، بل تعايشت دومًا مع القيادة السياسية 
األبوية التي تقوم عن المواطن بكل الواجبات. هذا الفراغ الذي خلفته تلك الثورات في 
قائدها ورمزها لاللتفاف حوله،  تبحث عن  - جعلت كل جماعة  الملهم   - القائد  مكانة 
اإلشكالية هي  تلك  نفسه.  الــدور  األخــرى  أدت هي  التي  األطياف  باقي  النظر عن  بغض 
والصراع  الصدام  إلى  األولــى  خطواتها  في  العربية  األقطار  بناء  إعــادة  عملية  دفعت  التي 

المستمر بحثًا عن القائد الملهم الذي سيخرجها من تلك البوتقة.

بعد  مــا   - العربية  الحكومات  على  ينبغي  المعضلة،  تلك  سجناء  نظل  ال  وحــتــى 
بناء الدولة عادة ما تجابهها أنماط  - أن تعي أن الخطوات األولى لعملية إعادة  الثورات 
األراضــي  وتــنــازع  المسلحة،  الجماعات  ظهور  في  تتمثل  المستمر  الــصــراع  من  مختلفة 
على  الــقــدرة  وعــدم  الــتــيــارات،  بعض  لدعم  خاصة  شبكات  وظــهــور  والــهــويــات،  الوطنية 
قرارات  صناعة  على  النخبة  وهيمنة  الحدود،  عبر  والسلع  األشخاص  تدفق  في  التحكم 

مبهمة وغامضة، وتآكل وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة الرسمية.

صيغة  إلــى  التوصل  المصالحة  إلــى  المستمرة  الــصــراع  حالة  من  االنتقال  ويتطلب 
ومن  للصراع.  الجذرية  واألسباب  الصراع  خالل  تشكلت  التي  األنماط  مع  التفاهم  من 
أن تعمل على   - الثورات  بعد  ما  الفاعلة في  الجهات  باعتبارها   - الحكومات  فعلى  ثم، 
فهم األسباب الكامنة وراء الصراع، وعدم االنطالق من قناعة مؤداها أن لديهم الشرعية 
مهمة  يجعل  المستمر  الصراع  بأن  اإلقــرار  ذلك، هو  واألهــم من  الحكم.  القدرة على  أو 
إصالح المؤسسات أمرًا عاجاًل، ومن ثم الحاجة إلى بناء استراتيجيات الدولة)5(. وسواء 

 Ashraf Ghani, Clare Lockhart and Michael Carnahan, «An Agenda for State-Building in the )5(
 Twenty-First Century,» Fletcher Forum of World Affairs (Academic Journal), vol. 30, no. 1 (Winter
2006), pp. 107-108.
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تميزت تلك االستراتيجية بتسوية سياسية أو اتفاق مصالحة، فإن وقف األعمال العدائية 
ليس سوى بداية لسلسلة من التحوالت نحو االستقرار:

الشكل الرقم )خ - 1(
االنتقال من الصراع إلى االستقرار

كما ينبغي على الحكومات العربية في تلك المرحلة أن تعي أن المصالحة قد توفر 
سياسي  نظام  وإنــشــاء  الــصــراع  أعــراض  تفتيت  أن  إال  العدائية،  األعــمــال  لوقف  األســاس 
واجتماعي واقتصادي شامل قائم على سيادة القانون يتطلب تركيزًا أوسع على استراتيجية 
الــوحــدات  هــي  الـــدول  ألن  أوالً،  رئيسية:  أســبــاب  خمسة  إلــى  يعود  مــا  وهــو  الــدولــة.  بناء 
المكونة للنظام الدولي، وقوة أي نظام يتم الحكم عليها من قوة أو ضعف روابطه. ثانيًا، 
ثالثًا،  وااللــتــزامــات.  الحقوق  لخلق  كآلية  الــدولــة  على  والوطني  الــدولــي  القانون  يعتمد 
فعالية  األكثر  اآللية  تــزال  ال  فهي  والمشاعر،  الــوالء  مواطنوها  لها  يكن  التي  هي  الدولة 
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النابضة بالحياة  التنافسية والمجتمعات المدنية  رابعًا، إن كاًل من األسواق  لتعزيز األمن. 
أو  خفض  يمكن  ال  خامسًا،  لها.  تمكينية  بيئات  خلق  أجــل  من  الــدول  قــدرة  على  تعتمد 
الثروة واالستثمار  المواطنين حول جداول أعمال إحداث  تعبئة  الفقر دون  التخلص من 
تحديدًا  المرحلة  هــذه  في  للدولة  المحوري  الــدور  يتطلب  ثم  ومــن  البشري.  األمــن  في 

واضحًا للمهام التي يتعين القيام بها.

ويدفعنا الحديث عن مهام الدولة، في مرحلة إعادة البناء تلك، إلى طرح مجموعة 
ضمان  أجــل  مــن  بها  القيام  العربية  الــثــورات  بعد  مــا  لحكومات  يمكن  التي  األدوار  مــن 
الخروج من مأزق التداعيات السلبية للثورات وهشاشة مؤسسات الدولة إلى الرسو على 

طريق التنمية واالستقرار)6(. ويمكن تحديد تلك األدوار في عشر نقاط رئيسية:

1 - الهيمنة أو االحتكار الشرعي لوسائل العنف

إن قوة الدولة تكمن في احتكار العنف، حيث ينظر إليها مواطنوها على أنها معيار 
الدولة  احتكار  شرعية  الحاكم  والنظام  السياسية  القيادة  رفضت  وإذا  الــدولــة.  لتماسك 
مسلحة  مليشيات  ظهور  إلى  يــؤدي  وقد  مستقر،  غير  يصبح  االحتكار  ذلك  فإن  للعنف، 
تفرض سيطرتها في ظل ضعف أو غياب األجهزة المعنية لحفظ األمن في مرحلة ما بعد 
الثورات، وهو ما سيؤدي إلى حدوث اضطرابات وتوليد المزيد من الصراعات بداًل من 
االستقرار األمني، وهو ما يمكن أن نلحظه في الحالة الليبية والعراقية على سبيل المثال، 
القيادة  فــإن عمل  الــعــراق وســوريــة. ولــذلــك،  فــي دولــتــي  تنظيم داعــش  مــا يسمى  وظــهــور 
خالل  من  متوازنًا  يكون  أن  يجب  العنف  لوسائل  الدولة  احتكار  ضمان  على  السياسية 
القوة،  استخدام  على  والتوازنات  الضوابط  تقدم  بها،  موثوق  مؤسسات،  إنشاء  أو  تقوية 

مع ضمان خضوعها للمساءلة أمام القانون.

2 - السيطرة اإلدارية

أراضيها.  على  الدولة  سلطة  وعمق  اتساع  هو  الدولة  لسيادة  الثاني  البعد  يعد 
السياسية  الــقــيــادة  على  يجب   ، عليها  والــحــفــاظ  اإلداريـــة  السيطرة  إنــشــاء  أجــل  ومــن 
المسؤوليات  وتقسم  تحدد  التي  القواعد  من  مترابطة  مجموعة  إيجاد  على  العمل 
الــهــرمــيــة، وتــجــنــيــد وتــنــظــيــم  الــمــســتــويــات  الـــدولـــة وبــيــن  أفــقــيــًا ورأســـيـــًا عــبــر وظـــائـــف 

)6( المصدر نفسه، ص 111 - 116.
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وتدفقات  اإلدارية،  لأدوار  والوظيفي  المكاني  والتقسيم  المدنية،  الخدمة  موظفي 
الموارد.

3 - إدارة الموارد المالية العامة

خارجي  مصدر  على  تعتمد  أنها  حين  فــي  ســيــادة،  ذات  تكون  أن  لــدولــة  يمكن  ال 
سبيل  على   - المصرية  الحكومة  بــه  تقوم  فما  الــجــاريــة.  أو  المستمرة  عملياتها  لتمويل 
الخليجية  األقــطــار  بعض  مــن  إليها  تــقــدم  الــتــي  الــمــســاعــدات  إلــى  االرتــكــان  مــن   - المثال 
ضبط  فــي  القصير  الــمــدى  على  يساعدها  قــد  الــدولــي،  البنك  مــن  قــروض  عــن  والحديث 
االقتصاد ومجابهة التضخم وتوفير األموال الالزمة للعملية التنموية، إال أن ذلك سيمثل 
- مع مرور الوقت على الحكومة المصرية، فضاًل عن الضغوط  - سياديًا  ضغطًا سياسيًا 
ثم،  ومن  وفوائدها.  المالية  االلتزامات  تلك  بسداد  مطالبة  نفسها  تجد  عندما  االقتصادية 
ميزانية  في  الخارجية  المساعدات  إلى  المحلية  اإليــرادات  نسبة  أن  تعي  أن  عليها  فيجب 
لــدرجــة سيادة  مــبــاشــرًا  قياسًا  تــوفــر  الــوقــت،  مـــرور  مــع  النسبة  فــي هــذه  الــدولــة والــتــغــيــرات 
بعد  ما  في  السياسية  القيادة  اتجاه  من  فبدالً  النقصان.  أم  بالزيادة  أكانت  ســواء  الــدولــة، 
الثورة إلى االستدانة المرتبطة بالمشروطية والضغوط المستمرة من الخارج، يمكنها فتح 
باب آخر للتمويل من الداخل من خالل رجال األعمال مقابل إعفاءات ضريبية وحوافز 

تشجيعية وخلق بيئة جاذبة لالستثمار.

4 - استثمار رأس المال البشري

هي  والمجتمع  الــدولــة  ومؤسسات  االقتصاد  فــي  الفاعلين  المواطنين  قـــدرات  إن 
ستصبح  االستثمارات  هــذه  دون  من  البشري.  المال  رأس  في  الــدولــة  استثمارات  نتاج 
القوى البشرية محرومة من حقوقها، مما يقوض قدرة االقتصاد على التطور على المدى 

الطويل، ومن ثم عدم قدرة الدولة على تمويل ذاتها في المستقبل.

5 - ترسيم حقوق المواطنة وواجباتها

إن تــرســيــم حــقــوق الــمــواطــنــة وواجــبــاتــهــا عــلــى أســــاس الــجــنــس والـــعـــرق والــطــبــقــة 
عليه  االرتكاز  السياسية  القيادة  على  يجب  حاسمًا  أمــرًا  يعد  والدين  المكاني  والموقع 
كــأداة  االجتماعية  السياسة  إلــى  ينظر  وعــنــدمــا  ــار.  ــ واالزدهـ االســتــقــرار  تحقيق  أجــل  مــن 
لخلق تكافؤ الفرص، فإن النسيج االجتماعي يمكن أن يحقق شكاًل من أشكال الشعور 
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المجال  في  يفسح  أن  من  بداًل  المشترك  والمصير  المشترك  واإليمان  الوطنية  بالوحدة 
ما  عــراق  فــي  اآلن  الهويات  تــعــارض  ولعل  المتعارضة.  الهويات  مــجــاالت  مــن  لغيرها 
عندما  العراقي  االجتماعي  بالنسيج  حل  الذي  التأثير  حجم  على  دليل  لخير   2003 بعد 
فيه  تتعدد  بلد  في  وواجباتها،  المواطنة  حقوق  بترسيم  آنــذاك  العراقية  الحكومة  تقم  لم 
التي  العربية  األقطار  على  فإنه  هنا،  ومن  الديني.  العامل  عن  فضاًل  واألعــراق  الهويات 
هوية  خلق  في  الروسية  التجربة  إلى  تنظر  أن  التنوع  هذا  بمثل  االجتماعي  نسيجها  يتسم 
السياسة  أن  انطالقًا من  أعراقهم ودياناتهم وألسنتهم،  باختالف  موحدة لمواطني روسيا 
ــادات  الــمــشــاعــر وعـ مــن  إلـــى مجتمع  كــيــان  مــجــرد  مــن  الــنــاشــئــة  الــدولــة  تغير  االجــتــمــاعــيــة 
تهدد  التي  التحديات  كل  مواجهة  على  القادرة  القومية  الدولة  عليها  ترتكز  وممارسات 

تماسك نسيجها االجتماعي.

6 - توفير خدمات البنية التحتية

من  التحتية،  البنية  خــدمــات  فــي  االستثمار  توفير  على  السياسية  الــقــيــادة  عمل  إن 
البنية التحتية، أمر بالغ األهمية للتغلب على عدم المساواة  خالل إنشاء وتشغيل وصيانة 
الحضرية  المناطق  بين  العمل  ساحة  وتسوية  الدولة،  إقليم  أنحاء  جميع  في  الفرص  في 

والريفية.

7 - إعادة بناء السوق

التي  األمــور  أهــم  من  واحــدة  تعد  السوق  وتوسيع  تشكيل  من  تمكن  بيئة  توافر  إن 
هذه  وتعتمد  البناء.  إعــادة  مراحل  أولــى  في  عليها  العمل  العربية  الحكومات  على  يجب 
البيئة على إنشاء وحماية حقوق الملكية واألراضي، بما في ذلك توفير العقود والشركات 
والتأمين واألرض والعمالة وقوانين حماية البيئة. وتعد التجربة المصرية في عقد مؤتمر 
العامين  يقارب  ما  بعد  أي   ،2015 عــام  من  آذار/مـــارس  شهر  منتصف  دولــي  اقتصادي 
بناء  إعادة  طريق  في  الخطوات  أهم  إحدى   ،2013 حزيران/يونيو  في  الثانية  ثورتها  من 
ينظر  المستثمر  أن  إغفال  دون  من  الموضوعة،  الطريق  خارطة  إطار  في  المصرية  الدولة 
يأخذ  أن  بها من أجل  التي سيتمتع  االمتيازات والضمانات  السوق وحجم  بيئة  إلى  بداية 
خطوة الدخول في هذا السوق، وهو ما يجب ان تعمل عليه الحكومة المصرية من أجل 
أن يؤتي هذا المؤتمر أكله؛ فظروف تجربة ما بعد الثورات تشير إلى أن السوق ال يمكن 
عمل  ن  تمكِّ التي  الظروف  غياب  في  إنه  بل  كمؤسسة،  بها  المسلم  األمــور  من  تؤخذ  أن 
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السوق يكون من المرجح أن تسيطر على االقتصاد الشبكات التي يعاقب عليها القانون، 
وهي البيئة التي لن يقبل عليها المستثمر.

8 - إدارة أصول الدولة

هي   - الثقافية  واألصــول  الطبيعية  الــمــوارد  ذلــك  في  بما   - الدولة  أصــول  إدارة  إن 
قدرة الدولة على التنظيم والترخيص. ولكن، كيف تتعامل القيادة السياسية مع تراخيص 
صناعات معينة سواء استطاعت أن تحقق ثروة أو دمرت خالل االحتجاجات؟ وفي هذا 
من  العالمية  السوق  في  للتنسيق  األهمية  متزايد  دورًا  السوق  تنظيم  مسألة  تؤدي  اإلطار، 
خالل معايير الجودة وذلك مع مشاركة المواطنين في إنتاج أكبر تكوين للثروات الوطنية 

والعمل على االستغالل األمثل لموارد الدولة الطبيعية.

9 - العالقات الدولية

من  ســلــســلــة  فــي  الـــدخـــول  مــن  يمكنها  الــدولــيــة  الــعــالقــات  عــلــى  الـــدولـــة  تــأثــيــر  إن 
الكيانات  مع  والمعاهدات  الدولية،  المنظمات  في  العضوية  ذلك  في  بما  االتفاقات، 
الــشــركــات، وتــأمــيــن االئــتــمــان مــن األســـواق  الــســيــادة، واالتــفــاقــات مــع  األخــــرى ذات 
القوى  في  باستثمارات  للقيام  فرصة  للدولة  يتيح  الفعال  العام  االقتراض  إن  الدولية. 
إجراء  تم  إذا  أنه  التأكيد  مع  االجتماعية.  والمؤسسات  المادي،  المال  ورأس  البشرية، 
من  يــكــفــي  بــمــا  أكــثــر  بــفــائــدة  المستقبل  فــي  تــعــود  فــســوف  بــحــكــمــة،  االســتــثــمــارات  هـــذه 
األقطار  قادة  فعلى  ثم،  ومن  األساسية.  القروض  وسداد  الدين  خدمة  لتغطية  الموارد 
دولية تضمن  الدخول في عالقات  تراعي  أن  الثورات  بعد  ما  المرحلة  تلك  في  العربية 
ُتخِضُعها  التي  الــدول  مــع  العالقات  مــن  بــداًل  المشتركة،  المنافع  وتحقيق  التقدم  لها 
مع  العداء  من  نوعًا  تخلق  قد  سياسات  اتباع  عــدم  عن  فضاًل  شروطها،  عليها  وتملي 
الدولة  انشغال  إلى  نظرًا  البناء؛  إعادة  عملية  إنجاح  من  يحد  قد  بما  الدول،  من  غيرها 
اليوم  تنامي الحديث  إنَّ  بها.  التي تمر  التحول  بصراعات ال تقدر عليها في ظل مرحلة 
األمريكي   - المصري  التقارب  حساب  على  االتحادية  روسيا  نحو  مصري  توجه  عن 
على  العمل  ضـــرورة  المصرية  الحكومة  على  يــفــرض  المنصرمة،  الــعــقــود  فــي  الــســائــد 
تجاه  سلبي  موقف  اتخاذ  وعــدم  المتحدة،  والــواليــات  روسيا  بين  ما  عالقاتها  موازنة 
المؤثر  القطب   - اآلن  حتى   - تعتبر  دولة  مع  صدام  في  نفسها  تجد  ال  حتى  األخيرة؛ 

الدولية. العالقات  في 
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10 - سلطة القانون

بالقواعد  االلــتــزام  يتم  كــان  إذا  مــا  حــول  أهمية  األكــثــر  المؤشر  هــي  الــقــانــون  ســيــادة 
يمكن  قانوني  حكم  توفير  على  قــادرة  تكون  الــدولــة  إن  العملية.  الممارسة  في  الرسمية 
التنبؤ به كدليل على وجود بيئة سياسية مستقرة، من خالل دستور الدولة نفسها وما به من 

قواعد خضوع مستمرة له والتي تحدد روتينية سيادة القانون)7(.

بتوافق شعبي ال على  قــويــًا  الــدولــة  دســتــور  يــكــون  أن  االعــتــبــار  فــي  األخــذ  ويــجــب 
القانون بداًل من تفعيلها.  التمييز، حتى ال يؤدي تشوه الدستور إلى غياب سلطة  أساس 
الدستور  على  بـــارزًا  مثااًل  تشكل   2012 العربية  مصر  جمهورية  دستور  تجربة  ولعل 
فئات  باقي  حساب  على  فئة  لمصلحة  التمييز  من  أســاس  على  مبنيًا  مشوهًا  ولــد  الــذي 

المجتمع.

الشرعية على  احتكار  تكون ممارسة  الثورات  بعد  ما  الدولة  بناء  إعادة  في حاالت 
اعتمادًا  تعتمد  أن  ضــرورة  ينفي  ال  هــذا  أن  إال  للدولة،  هيمنة  إلطالة  أداة  العنف  وسائل 
متكاملة،  بطريقة  المهام  هــذه  تنفيذ  يتم  فعندما  األخـــرى.  التسع  المهام  أداء  على  كبيرًا 
حق  العامة  المجاالت  مختلف  في  الدولة  قــرارات  منح  بواسطتها  يتم  جيدة  حلقة  تنشأ 
التصويت وتعزيز الفرصة للمواطنين. هذه العملية تعزز شرعية صانعي القرار وقراراتهم 
العديد  أو  واحــد  دور  أداء  عدم  فإن  ذلك  من  النقيض  وعلى  ككل.  النظام  في  الثقة  د  تولِّ
منها يؤدي إلى خلق حلقة مفرغة؛ ومن ثم إنشاء مراكز للقوى المتنافسة وتكاثر عمليات 
المواطنين  بين  الثقة  فقدان  وكذلك  فّعال،  وغير  ومتناقض  متزايد  نحو  على  القرار  صنع 
ملتجأ  المطاف  نهاية  وفي  المواطنين،  وحرمان  المؤسسات  عن  الشرعية  ونــزع  والدولة 

إلى العنف.

مجموعة  مــن  متصلة  حلقة  تشكل  جميعًا  أنــهــا  فــي  األدوار  تــلــك  تــكــامــل  ويــكــمــن 
النظام  عناصر  مــن   )9  -  3  -  2  -  1( مستقر  نــظــام  لبناء  أساسية  منها  أربــعــة  مــكــونــات. 
االقتصادي  للنظام  مكونات  وثالثة   ،)5  -  4( االجتماعي  للنظام  ومكونان  السياسي، 
لبناء  الــمــحــوري  الـــدور  تمثل  الــتــي  الــدعــامــة  فهي  الــقــانــون  ســيــادة  عــن  أمــا   ،)8  -  7  -  6(

العالقات والتزامات المواطنة في الدولة برّمتها.

 Thomas Carothers, «The Rule of Law Revival,» Foreign Affairs, vol. 77, no. 2 (March-April )7(
1998), pp. 95-106.
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ن من تحقيق هدف إقامة دولة المساءلة والشفافية  إن التركيز على هذه األدوار ُيَمكِّ
من خالل إنشاء عمليات محددة تضمن مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار. كما أن 
التوافق في اآلراء بشأن هذه األدوار يسمح بترسيم كل منها من خالل برنامج بناء القدرات 
مع جداول زمنية ومقاييس ومؤشرات قد ُتَوظَّف كأهداف يمكن تعبئة الجماهير حولها، 
للبرنامج تحقيقها للمجتمع.  التي يمكن  وأيضًا كوسيلة للمحاسبة من خالل اإلنجازات 
الحكومة  بين  العكسية  الفعل  ردود  لرصد  آلــيــات  مــع  تكرارية  عملية  يخلق  بـــدوره  هــذا 
باعتبارها   - الدولة  بين  الثقة  بناء  في  حاسمًا  أمــرًا  تصبح  العملية  هذه  مثل  والمواطنين. 

القوة المنظمة في المجتمع - ومواطنيها.

يـــكـــون هــدف  يــجــب أن  الــــدولــــة  بـــنـــاء  ــاع عــلــى أن  ــمـ كــــان هـــنـــاك إجـ فـــــإذا  ــرًا،  ــ ــيـ ــ وأخـ
فستكون  بالثورات،  المتأثرة  العربية  البلدان  في   - الحكومات  فقط  وليس   - المجتمع 

هناك حاجة إلى اتخاذ سلسلة من اإلجراءات:

التنمية  افـــتـــراض أن  كــثــيــر مــن األحـــيـــان عــلــى  فــي  الــفــاشــلــة  الـــدولـــة  مــفــهــوم  يــقــوم    -
المؤسسية في حالة ما بعد الثورات يجب أن تتم من الصفر؛ إال أن استراتيجية بناء الدولة 
استيعاب  وكيفية  واستكمالها،  القائمة  األصــول  تعبئة  كيفية  على  تعتمد  أن  يجب  الفعالة 
بناء  استراتيجية  لوضع  المفيدة  البداية  نقطة  فــإن  ولذلك،  بانتظام.  وتقليلها  االلتزامات 

الدولة تكون تقييم األشكال المختلفة لنقاط القوة التي توجد في الدولة ما بعد الثورة.

معين،  إقليم  في  العامة  البنية  وتعزيز  إنشاء  بهدف  الــدولــة  بناء  إعــادة  عملية  إن    -
القدرات  خلق  الــضــروري  من  تجعل  الــعــامــة)8(،  المنافع  تقديم  على  قـــادرًا  يكون  بحيث 
الهدف  أن  على  التشديد  مع  المادية.  للقوة  المشروع  االستخدام  احتكار  ومنها  السيادية 
القوة  عــن  والتعبير  التركيز  خــالل  مــن  الــدولــة  إقــامــة  وإنــمــا  الــمــاديــة،  الــقــوة  استخدام  ليس 
اعتبرنا أن مصدر  إذا  الحاجة إلى ممارسة اإلكــراه)9(. وهذا يمكن تحقيقه  الجماعية دون 
للشرعية  مصدر  أهــم   - واســع  نطاق  على  شرعية  تكون  لذلك  المنظمة  والقواعد  القوة 
الحاكم  بين  تــوازن  إيجاد  إلى  يدعو  المفهوم  وهــذا   - الشعب  هو  اليوم  المجتمعات  في 

والمحكوم)10(.

 Karl W. Deutsch, «Nation-Building and National Development,» in: Karl W. Deutsch and )8(
William J. Foltz, eds., Nation-Building (New York: Atherton Press, 1966).
 Margeret Canovan, «Sleeping Dogs, Prowling Cats, and Soaring Doves: Three Paradoxes )9(
 of Nationhood,» in: Michael Seymour, ed., The Fate of the Nation State (Canada: National Library of
Canada Cataloguing Publications, 2004), p. 22.
David Beetham, The Legitimation of Power (New York: Macmillan, 1991), pp. 64-99.  )10(
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مــفــتــاح اســتــقــرار الـــدولـــة هــو مــســألــة ســيــاســيــة لــبــنــاء إجــمــاع مــحــلــي، واإلحــســاس    -
باالنتماء للمجتمع السياسي، وتشكيل حكومة مع الشرعية الشعبية. فالحكم البيروقراطي 
من قبل مجموعات منعزلة قد تكون قادرة على إنتاج االستقرار في المجتمعات البسيطة. 
وإضفاء  وتعزيز  المشاركة  على  تبنى  أن  فيجب  والديمقراطية،  المتمدنة  المجتمعات  أما 
الــســيــاســيــة أن توحد  لــلــمــؤســســات  الــســيــاســي. ويــمــكــن  الــمــجــال  الــمــؤســســي عــلــى  الــطــابــع 
المجتمع - فقط - إذا كانت نشأتها من القوى االجتماعية القائمة، وإذا ما مثلت المصالح 
التي  التنظيمية  واإلجـــراءات  والقواعد  اآلليات  إنشاء  إلى  ذلك  بعد  تــؤدي  التي  الحقيقية 
السياسية  المؤسسات  بين  الخالفات)11(. وهذه هي الصالت  قادرة على حل تلك  كانت 
واألحزاب السياسية واألفراد الذين يعتبرون األساس لتعزيز الدولة سواء مؤسسيًا أم من 

حيث شرعيتها الشعبية.

الفاعلة  الــجــهــات  قبل  مــن  بها  الــقــيــام  يتعين  الــتــي  لـــأدوار  الــواضــح  التحديد    -
لــلــتــكــالــيــف والــمــنــافــع مــع وضـــع اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة  تــقــديــرات شــفــافــة  عــلــى أســـاس 
يجب  المهام  هــذه  كل  أو  بعض  فــإن  السياق،  هــذا  على  واعــتــمــادًا  للطريق.  كخارطة 
بناء  استراتيجية  مــن  تنبع  أن  يجب  الــقــرارات  ولكن  الــجــهــات،  تلك  قبل  مــن  تتم  أن 

الدولة.

يجب أن تعتمد استراتيجية بناء الدولة منذ البداية على االستثمار في رأس المال    -
القيادية  المناصب  وأصــحــاب  الـــدول  رؤســـاء  فــإن  واإلدارة.  الــقــيــادة  سّيما  وال  الــبــشــري، 
الفترة االنتقالية في حاجة إلى تحويل أنفسهم من أدوارهم السابقة كقادة  الرئيسية خالل 

لحركات المعارضة والمثقفين والمديرين والمهنيين إلى قادة وطنيين.

لمنع استمرار االنهيار االقتصادي، فإن القواعد المتبعة لشراء السلع والخدمات    -
القطاع  هــذا  تحفيز  يتم  أن  على  المحلي،  الــخــاص  القطاع  بناء  لدعم  تنقيح  إلــى  تحتاج 
الصغيرة  التجارية  األعمال  ودعــم  التحتية  البنية  لبناء  المالية  الــمــوارد  تسخير  خــالل  من 

والتدريب المهني.

بعد  مــا  مــرحــلــة  فــي  ثــانــويــة  تعتبر  أنــهــا  إال  االنــتــخــابــات،  أهــمــيــة  مــن  الــرغــم  عــلــى    -
التنافسية عملية المصالحة السياسية  الثورات والصراعات. فينبغي أن تسبق االنتخابات 
في  قــدمــًا  تمضي  أن  يجب  فالمصالحة  السياسي.  للمجتمع  المشترك  الــحــس  وتنمية 

 Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven, CT: Yale University )11(
Press, 1968), p. 11.
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ما  لديها  المعتدلة  األحـــزاب  أن  على  أدلــة  هــنــاك  تــكــون  عندما  فقط  االنــتــخــابــات  اتــجــاه 
فقط  ليس  التوجه  هذا  المتطرفة)12(.  األحــزاب  على  للتغلب  الشعبي  الدعم  من  يكفي 
بعد  ما  مرحلة  في  الدولة  مواطني  عقلية  تشكيل  إلعادة  أيضًا  ولكن  الدولة  بناء  إلعادة 
الثورات، وذلك من خالل عدد من الوسائل أهمها: بناء مجتمع مدني قوي، والتشجيع 
وسائل  وتنظيم  التعليمية،  المناهج  إلــى  واالنــتــبــاه  والــمــصــالــح؛  الشاملة  الــروابــط  على 

اإلعالم)13(.

 Roland Paris, At War’s End: Building Peace after Civil Conflict (London: Cambridge )12(
University Press, 2004), pp. 189-190.
 «The Report of the Panel on UN Peace Operations,» Brahimi Report, A/55/305 - )13( انـــظـــر: 
 S/2000/809 (August 2000), <http://www.un.org/peace/reports/peace_operations/>, and «The Report of
 the International Commission on Intervention and State Sovereignty: The Responsibility to Protect,»
International Development Research Centre (Ottawa) (2001).
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القاهرة: مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، جامعة القاهرة، 2007.
غريب، ناتاليا. إمبراطور الغاز. ترجمة عماد قط. القاهرة: مكتبة مدبولي، 2011.

الفارابي، أبو نصر محمد بن محمد. آراء أهل المدينة الفاضلة. بيروت: دار المشرق، 1986.
الفرا، محمد علي. العروبة إلى أين؟: أمة بال قيادة. عّمان: دار مجدالوي، 2008.

مصرية.  رؤيــة  العالم:  في  الديمقراطي  للتحول  الرابعة  الموجة  الحرية:  ألــوان  ســامــح.  فـــوزي، 
القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2007.

الحادي  القرن  في  واإلدارة  الحكم  ومشكلة  العالمي  النظام  الــدولــة:  بناء  فرانسيس.  فوكوياما، 
والعشرين. ترجمة مجاب اإلمام. الرياض: دار العبيكان، 2007.

دار  القاهرة:  أحمد.  الكريم  عبد  ترجمة   .1923  -  1917 البالشفة،  ثورة  هاللت.  إدوارد  كار، 
الكتاب العربي للطباعة والنشر، و وزارة الثقافة - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، 

.1973
الجزء األول: من الفكر السياسي واالشتراكي.

ــألــــف!!: أكـــبـــر األخـــطـــاء الــســيــاســيــة فـــي الـــتـــاريـــخ : أســقــطــت  ــ ــامـــل، مـــجـــدي. غــلــطــة الــشــاطــر ب كـ
دمشق:  أمم.  ثــروات  واستنزفت  شعوب  مصائر  اغتالت  حضارات،  خربت  إمبراطوريات.. 

دار الكتاب العربي، 2009.
كداوي، طالل محمود. اإلنفاق العسكري اإلسرائيلي، 1965 - 1990. بيروت: مركز دراسات 

الوحدة العربية، 1997. )سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 31(
مجاهد، حورية. الفكر السياسي من أفالطون إلى محمد عبده. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، 

.1999
معوض، جالل عبد الله. القيادة السياسية كأحد مداخل تحليل النظم السياسية: اتجاهات حديثة 
والعلوم  االقتصاد  كلية  السياسية،  والــدراســات  البحوث  مركز  القاهرة:  السياسة.  علم  في 

السياسية، جامة القاهرة، 1987.
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الحديثة،  المطبوعات  مؤسسة  القاهرة:  والقيادة.  الجماعة  سيكولوجية  كامل.  لويس  مملكة، 
.1997

والتوزيع،  للنشر  الربيعان  شركة  الكويت:  المقارنة.  السياسية  النظم  أصــول  كــمــال.  المنوفي، 
.1987

المطبوعات،  وكــالــة  الــقــاهــرة:  السياسة.  علم  فــي  البحث  وطــرق  مناهج  فــي  مقدمة   . _
.2006

ناصيف، أحمد. ستالين.. القيصر األحمر يعود. دمشق: دار الكتاب العربي، 2008.
المؤسسة  فلسطين:  الــلــه-  رام  الفلسطينية.  والــحــالــة  واالنــتــخــابــات  الديمقراطية  ولــيــم.  نــصــار، 

الفلسطينية لدراسة الديمقراطية )مواطن(، 2006.
العربي  والـــتـــراث  الــمــعــاصــرة  الــنــظــريــات  مــن  الــعــربــيــة ومــوقــعــهــا  فــي اإلدارة  الــقــيــادة  نــعــيــم.  نــصــيــر، 
اإلسالمي. عّمان: منشورات المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، جامعة الدول العربية، 1987.
والمقلدون  الشرعيين،  غير  والتجار  المهربون،  يقوم  كيف  مشروعة:  غير  تجارة  موسى.  نعيم، 
اإلسكندرية،  مكتبة  السالم،  دراسات  معهد  اإلسكندرية:  العالمي.  االقتصاد  على  بالسيطرة 

.2006
القاهرة:  كلفت.  خليل  ترجمة  والنتائج.  األسباب  السوفياتي:  النموذج  انهيار  كريس.  هارمان، 

المركز القومي للترجمة، 2010.
ط 2.  والتغيير.  االســتــمــرار  قضايا  العربية:  السياسية  النظم  مسعد.  ونيفين  الــديــن  علي  هــالل، 

بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002.

دوريات
 ،106 العدد  الدولية:  السياسة  الدولي.«  المصير  وترابط  السوفياتية  »الهموم  حسن.  طالب،  أبو 

تشرين األول/أكتوبر 1991.
)مركز  الديمقراطية  العولمة.«  عصر  في  للدولة  الجديدة  »الوظائف  سعد.  محمد  عــامــود،  أبــو 

الدراسات السياسية واالستراتجية باألهرام - القاهرة(: العدد 3، صيف 2001.
اإلدريسي، الحسين. »التحوالت السوسيولوجية في الدول النامية: الرأسمال العالمي الجديد.« 

شؤون األوسط )مركز الدراسات االستراتيجية(: العدد 119، صيف 2005.
األصفهاني، نبيه. »االنتخابات الروسية وتوقعات المستقبل في القرن الجديد.« السياسة الدولية: 

العدد 138، تشرين األول/أكتوبر 1999.
العدد 140،  الدولية:  السياسة  الجديد.«  القرن  الروسية في مطلع  الليبرالية  _ . »تصاعد 

نيسان/أبريل 2000.
_ . »حكومة كيرينكو وتحديات المستقبل في روسيا االتحادية.« السياسة الدولية: العدد 

133، حزيران/يونيو 1998.

 EBSCOhost - printed on 6/14/2020 4:33 AM via EMIRATES CENTER FOR STRATEGIC STUDIES AND RESEARCH. All use subject to 
https://www.ebsco.com/terms-of-use 



474

_ . »الرئاسة الروسية بين التغيير واالستمرارية.« السياسة الدولية: العدد 141، حزيران/
يونيو 2000.

 ،129 العدد  الدولية:  السياسة  المستقبل.«  تحديات  مواجهة  في  االتحادية  »روسيا   . _
حزيران/يونيو 1997.

األول/ تشرين   ،126 العدد  الدولية:  السياسة  الجديد.«  الرئيس  انتظار  في  »روسيا   . _
أكتوبر 1996.

الدولية:  السياسة  والتشريعية.«  الرئاسية  السلطتين  بين  جــديــدة  ومواجهة  »روســيــا   . _
العدد 137، حزيران/يونيو 1999.

)مركز  استراتيجية  قــراءات  األبــعــد.«  الــرؤيــة  تبني   : والــغــرب  »روســيــا  المنعم.  عبد  غــادة  اإلمـــام، 
الثاني/ القاهرة(: السنة 13، العدد 1، كانون   - األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية 

يناير 2008.
أومليل، علي. »العالم العربي وتحديات اإلصالح.« شؤون األوسط: ربيع 2005.

السنة  العربي:  المستقبل  الرئاسة.«  مؤسسة  في  واالستمرارية  »التغيير  شعراوي.  سلوى  جمعة، 
11، العدد 112، حزيران/يونيو 1988.

ــثــــورة الــمــصــريــة.« الـــشـــروق الــجــديــدة )الـــقـــاهـــرة(:  الــحــلــوانــي، فــهــمــي. »الــتــجــربــة الـــروســـيـــة والــ
.2011/3/26

حمادة، أمل. »معادلة جديدة: إعادة تشكيل العالقة بين الدولة والمجتمع بعد الثورات العربية.« 
السياسة الدولية: ملحق العدد 189، 2012.

االستراتيجي:  األهرام  ملف  بوتين.«  الروسي واحتماالت عودة  الدستور  »تعديل  دياب، أحمد. 
كانون الثاني/يناير 2009.

بعد  ما  مراحل  في  الكبرى  التحوالت  لفهم  التحليلية  األطــر  »الــدولــة:  )مــحــّررة(.  إيمان  رجــب، 
الثورات.« السياسة الدولية: ملحق العدد 189، 2012.

»ردود فعل غربية حذرة على نتائج االقتراع والمعارضة تدعو إلى احتجاجات جديدة، بوتين يقر 
بوقوع مخالفات في االنتخابات الروسية.« االتحاد: 2012/3/7.

الدولية:  السياسة  الحديثة.«  للدولة  األربــعــة  النماذج  االختيار:  »معضلة  محمد.  جمال  سليم، 
ملحق العدد 189، 2012.

 ،175 الــعــدد  الــدولــيــة:  السياسة  نــظــر.«  إعـــادة  االقــتــصــاد...  فــي  الــدولــة  »دور  ســامــر.  ســلــيــمــان، 
.2009

الدولية:  السياسة  الــدولــة.«  ورأسمالية  السوق  آليات  بين  الروسي  »االقتصاد  مــغــاوري.  شلبي، 
العدد 170، تشرين األول/أكتوبر 2007.

 ،8 السنة  الديمقراطية:  مجلة  السياسات.«  واستمرار  األســمــاء  تغيير  »روســيــا:  نيرفانا.  شوقي، 
العدد 30، نيسان/أبريل 2008.
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الشيخ، نورهان. »روسيا تستعيد مجدها العسكري.« الخليج )أبو ظبي(: 2013/7/25.
_ . »روسيا واالتحاد األوروبي: صراع الطاقة والمكانة.« السياسة الدولية: العدد 164، 

نيسان/أبريل 2006.
الوطنية والشراكة االستراتيجية.«  - األورأطلنطية بين المصالح  الروسية  _ . »العالقات 

السياسة الدولية: العدد 170، تشرين األول/أكتوبر 2007.
شيلفر، مارك وألكساندر شوكوينيكوف. »تجربة روسيا إزاء األزمة االقتصادية: أخطاء ودروس 
مستفادة.« مجلة اإلصالح االقتصادي )مركز المشروعات الدولية الخاصة(: العدد 22، ]د. 

ت.[.
العدد  الدولية:  السياسة  السياسي.«  االستقرار  عــدم  يضاعفها  أزمــة  »روســيــا:  مجدي.  صبحي، 

137، تموز/يوليو 1999.
العالم  المواجهة.«  سياسة  إلى  العصيان  سياسة  من  بوتين:  عهد  في  »روسيا  فتحي.  الفتاح،  عبد 

اليوم )القاهرة(: 2007/5/2.
علي، مغاوري شلبي. »االقتصاد الروسي بين آليات السوق ورأسمالية الدولة.« السياسة الدولية: 

العدد 170، تشرين األول/أكتوبر 2007.
تمويل  مــصــادر  مراقبة  فــي  التشدد  ضـــرورة  على  يؤكد  الــدومــا  مجلس  »روســيــا:  ســامــي.  عــمــارة، 

منظمات المجتمع المدني.« الشرق األوسط: 2006/1/27.
عــمــروش، عبد الــوهــاب. »الــدولــة الــمــنــهــارة: قـــراءة أولــيــة فــي أســبــاب ومــراحــل انــهــيــار الـــدول.« 

السياسة الدولية: ملحق العدد 189، 2012.
الفتح:  األدوار.«  وتكامل  المجال  تمايز  والدولة:  المدني  »المجتمع  الكريم.  عبد  فاضل، شاكر 

العدد 27، تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
السياسية  للدراسات  األهرام  )مركز  استراتيجية  قراءات  روسيا.«  »احتواء  محمد.  حسن  فتحي، 

واالستراتيجية - القاهرة(: السنة 13، العدد 1، كانون الثاني/يناير 2008.
الدولية:  السياسة  الجديدة.«  والتحديات  الداخل  السوفياتي من  أماني محمود. »االتحاد  فهمي، 

العدد 103، نيسان/أبريل 1991.
السياسة  الــروســيــة.«  العسكرية  الــقــوة  لتطوير  الــراهــنــة  »االتــجــاهــات  سعيد.  المنعم  عبد  كــاطــو، 

الدولية: العدد 170، 2007.
مخيمر، مريم وحيد. »السلطة غير المركزية: تحوالت شكل السلطة في مراحل ما بعد الثورات 

العربية.« السياسة الدولية: ملحق العدد 189، 2012.
مصطفى، هالة. »الدولة ُوِجَدت لتبقى.« مجلة الديمقراطية: العدد 3، صيف 2001.

المطوع، جاسم. »قراءة في المشهد السياسي الروسي.« األيام: 2012/3/3.
الدراسات  )مركز  الديمقراطية  مجلة  العولمة.«  ظل  في  والديمقراطية  »الدولة  الله.  عبد  هدية، 

والسياسية واالستراتيجية، مؤسسة األهرام(: العدد 3، صيف 2001.
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أطروحات ورسائل جامعية
أبو عمرة، رنا مصطفى. »فاعلية سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه ظاهرة الدول الفاشلة 
أثناء فترة والية الرئيس جورج بوش الثانية )2005-2008( بالتطبيق على المنطقة العربية.« 
للتربية  العربية  المنظمة  العربية،  والدراسات  البحوث  معهد  منشورة،  غير  ماجستير  )رسالة 

والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، القاهرة، 2010(.
السياسية  النظم  فــي  الديمقراطي  والتحول  السياسية  القيادة  فــي  »التغير  مــبــارك.  مــبــارك  أحــمــد، 
السياسية،  والعلوم  االقتصاد  كلية  منشورة،  غير  ماجستير  )رسالة  التسعينات.«  في  العربية 

جامعة القاهرة، 2006(.
ــتــــعــــدديــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي تــونــس  ــادة والــ ــيــ ــقــ ــ ــاب مـــحـــمـــد. »مـــتـــغـــيـــر ال ــ ــوهـ ــ ــبـــد الـ أيــــــــوب، عــــصــــام عـ
)1994 - 2002(.« )رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة 

القاهرة، 2006(.
البكوش، خليفة علي. »المتغير القيادي في مصر والصراع العربي اإلسرائيلي، 1955 - 1979.« 

)رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1986(.
إلى  الفترة من 1987  في  تونس  في  الديمقراطي  التحول  القيادة على  »أثر  عامر محمد.  الجبو، 
المنظمة  السياسية،  والــدراســات  البحوث  معهد  منشورة،  غير  ماجستير  )رســالــة   ».2003

العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، القاهرة، 2006(.
حسين، أحمد سيد. »الحركات االجتماعية واإلصالح السياسي: حركة كفاية المصرية.« )رسالة 

ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2008(.
حكم  لفترة  دراسة  السودان:  جنوب  ومشكلة  السودانية  السياسية  »القيادة  سمير.  هبة  الحسيني، 
والــعــلــوم  االقــتــصــاد  كلية  مــنــشــورة،  غــيــر  ماجستير  )رســـالـــة   ».2005  -  1989 مــن  الــبــشــيــر 

السياسية، جامعة القاهرة، 2010(.
حليم، نيفين. »ظاهرة الزعامة الكاريزمية في إفريقيا بعد االستقالل: تطبيق على تنزانيا.« )رسالة 
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أنــبــاء موسكو  ــوام.« مــوقــع  ــ تــــزداد ثــالثــة أضــعــاف خـــالل 10 أعــ الــروســيــة  ــادرات األســلــحــة  ــ »صــ
<http://anbamoscow.com/russia/20130716/ 384 04  ،2013 تموز/يوليو   16 اإلخباري: 
1045.html>.

آذار/مـــارس   1 نــت:  العربية  حظًا.«  األوفــر  بوتين  الروسية..  الرئاسة  »انتخابات  مــازن.  عباس، 
<http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/01/198000.html>.  ،2012

الرئاسي.«  االقــتــراع  صاحبت  كبيرة  مخالفات  عن  وأنــبــاء  الكرملين  إلــى  يعود  بوتين  »فالديمير 
<http://www.france24.com/ar>. وكالة األنباء الفرنسية: آذار/مارس 2012، 
<http://rtarabic.com/ الـــيـــوم،  روســيــا  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع  ــا.«  ــيـ روسـ عــن  عــامــة  »مــعــلــومــات 
russia/10426>.

مقابالت شخصية
لقاء مع سفير جمهورية أوكرانيا بالقاهرة يوم 2013/5/19.
لقاء مع سفير جمهورية جورجيا بالقاهرة يوم 2013/5/27.

لقاء مع سفير روسيا االتحادية بالقاهرة يوم 2013/5/28.
لقاء مع سفير جمهورية أرمينيا بالقاهرة يوم 2013/6/3.
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342 ،329 ،324 ،309

حكم القانون: 113-112، 179

 ،153  ،23 )الناتو(:  األطلسي  شمال  حلف 
423-421 ،319-318 ،210 ،199

حوار مجتمعي: 173

ـ خ  ـ 

خاريتونوف، نيكوالي: 277

خاكامادا، إيرينا: 276

خامبييف، محمد: 313

خدوري، مجيد: 74
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 ،206  ،200-199 نــيــكــيــتــا:  خـــروتـــشـــوف، 
408

خريسينكو، فيكتور: 278
خليل، خليل أحمد: 74

الخميني، روح الله: 133
خودوروكوفسكي، ميخائيل: 295

ـ د  ـ 

دانيلوف، فالنتين: 302
دايموند، الري: 114، 116

دكتاتورية القانون: 297
دمقرطة: 116، 203، 211

دوداييف، جوهر: 41
دوكو، عمر: 313

دولة حديثة: 55
دولة رخوة: 88

دولة الرفاهة: 82
دولة ريعية: 103
دولة ضعيفة: 87

فاشلة: 34، 37-36، 44، 46، 84- دولــة 
465 ،110 ،102 ،86

دولة مأزومة: 88
دولة مائلة إلى الفشل: 89

دولة منهارة: 86
دولة هشة: 87-86

دياشينكو، ليونيد: 265
ديغول، شارل: 252

ديكتاتورية بيروقراطية: 42
ديكتاتورية القانون: 279

ديكتاتورية نخبوية: 42
ديمقراطية غربية: 293

ـ ر  ـ 

رأس المال االجتماعي: 108
-449  ،428  ،15 الـــبـــشـــري:  الـــمـــال  رأس 

466 ،461 ،451
رأس المال المادي: 463

راسبوتين، غريغوري: 193
الربيع العربي: 384

رقابة اجتماعية: 396
رقابة سياسية: 15-14، 146-145

روتبيرغ، روبرت: 85
روتسكوي، ألكسندر: 216-215

روزفلت، فرانكلين: 252
روستو، والت: 119

روسو، جان جاك: 56، 190
رومانوف، ألكسي: 186

رومانوف، ميخائيل: 185
ريغان، رونالد: 206

ـ ز  ـ 

زارتمان، ويليام: 85
زلزانك، أبراهام: 67، 74
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زهران، جمال: 334، 340-338
-379  ،267-266 غــيــنــادي:  زيــوغــانــوف، 

400 ،398 ،386 ،380

ـ س  ـ 

سابتشاك، أناتولي: 237-234
ساكشفيلي، ميخائيل: 383، 422

سالجينتسين، ألكسندر: 246
ستالين، جوزيف: 199-197، 252

ستالينية: 293
ستون، نورمان: 252

ستيباشين، سيرغي: 238
ستيغلر، جورج: 108

ستيغليتز، جوزيف: 281
ستيوارت، جون: 49

سكوكبول، تيدا: 103
سلغمان، ليستر: 74

سميث، آدم: 29
سوتو، هرناندو دي: 105

سورنسن، جورج: 109
سو هون لي: 103
سيادة الدولة: 88

سيادة الديمقراطية: 280
سياسة حسن الجوار: 275

سيشين، إيغور: 295
سيغموند، بول: 76

سيكولوجية القيادة: 58

سين، أمارتيا: 107

ـ ش  ـ 

شايغو، سيرغي: 400

شايمييف، مينتيمير: 304

شبه دولة: 88

شتالين، ستانيسالف: 205

شخصانية: 456، 458

شليزنغر، آرثر: 75

شهود يهوه: 325

شومان، فريدريك: 334

شويغو، سيرغي: 303

شيفتسوفا، ليليا: 252، 295

ـ ص  ـ 

صراع إثني: 41-40

 ،222  ،210  ،28 الـــدولـــي:  الــنــقــد  صــنــدوق 
288 ،226-225

ـ ط  ـ 

طرد المغول من موسكو )1480(: 183
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ـ ظ  ـ 

ظاهرة القيادة: 57-56، 64، 78-77

ـ ع  ـ 

عبد الناصر، جمال: 159
عبده، محمد: 76

-145  ،20  ،15-14 االجتماعية:  العدالة 
146

عدالة انتقالية: 166
العقد االجتماعي: 56، 81

العالقات بين السلطات: 300-299
 ،317  ،23 األمريكية:   - الروسية  العالقات 

385-384
العالقات الروسية - األوروبية: 23، 319

الروسية - األوكرانية: 23، 321،  العالقات 
425 ،423

العالقات الروسية - التتارية: 41
العالقات الروسية - الجورجية: 321

العالقات الروسية - الشيشانية: 41
العالقات العربية - الروسية: 323

العالقات المصرية - األمريكية: 463
العالقات المصرية - الروسية: 463

عالقة اإلنفاق العسكري باألداء اإلقتصادي: 
139 ،135-134

عالقة البيروقراطية باالقتصاد: 418
عالقة الحاكم بالمحكوم: 465

عالقة الدولة بالمجتمع: 103، 166، 168، 
420 ،389

عالقة روسيا بحلف الناتو: 319
عالقة الشرطة بالمواطن: 163

عالقة الطبقة الحاكمة بالطبقة المحكومة: 45
عالقة فشل الدولة باإلرهاب: 35-34

عالقة القائد بالجماهير: 64-63، 70، 80
عالقة القيادة بإعادة بناء الدولة: 455

عالقة القيادة بالعملية اإلنمائية: 37
عالقة القيادة بالنخب السياسية: 79، 156

عالقة المجتمع بالسلطة: 274
علم النفس السياسي: 50

عمالة غير شرعية: 431
عملية سياسية: 55، 73، 77، 104، 141

عولمة: 88، 281، 288

ـ غ  ـ 

غاردنر، جون: 63
غاز طبيعي: 321

غاغارين، يوري: 200
ِغب، سيسل: 74

غريغوريف، ألكسندر: 248
غالزييف، سيرغي: 276

غنتر، ريتشارد: 117
غودونوف، بوريس: 185-184

-201  ،40-39 مــيــخــائــيــل:  غــوربــاتــشــوف، 
399 ،305 ،296 ،235 ،225 ،213
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غوريفيتش، فيرا: 232
غوليتسين، فاسيلي: 187

غيدار، إيغور: 220-219، 225

ـ ف  ـ 

فؤاد، نبيل: 334، 339
الفارابي، أبو نصر محمد: 57

فاسيلي الرابع )قيصر روسيا(: 185
فان إيللي، نيكوالس: 170

فانديفال، ديرك: 103
فخر، أحمد: 334، 338

فرح، نادية: 76
فريدريك، كارل: 334
فريدمان، ملتون: 101

 ،110  ،102-101 فــرنــســيــس:  فــوكــويــامــا، 
170 ،150-149

فولوشين، ألكسندر: 217
فيبر، ماكس: 59-58، 75، 108

فيربا، سيدني: 128
فينلون، ميشيل: 68

فيودور األول )قيصر روسيا(: 184، 186

ـ ق  ـ 

قاديروف، أحمد: 312-311
قاديروف، رمضان: 312، 316، 412

قدرة مؤسساتية: 106-105، 111-109

القضية الفلسطينية: 323
قوة الدولة: 339-333، 344، 360

-44  ،25-23  ،16-11 ســيــاســيــة:  ــيـــادة  قـ
 ،79-77  ،72-64  ،58-55  ،53  ،45
 ،161-155  ،152-151  ،149-143
-175 ،172-168 ،166 ،164-163

463-460 ،458 ،455 ،183 ،179
قيادة موروثة: 78

قيم سوفياتية: 292

ـ ك  ـ 

كابالن، ريتشارد: 103
كابالن، مورتون: 334

-189 روسيا(:  )إمبراطورة  العظيمة  كاترين 
190

كاتلين، جورج: 334
كاثرين األولى )اإلمبراطورة الروسية(: 188

كاسيانوف، ميخائيل: 253، 278
كلينتون، بيل: 226، 385

كنور، كالوس: 334
كوروليوف، سيرغي: 200

كوفمان، روبرت: 107
كول، هلموت: 207

كومنولث: 13، 320، 441
كيرينكو، سيرغي: 218، 238

كيندي، بول: 337
كيندي، جون: 200
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ـ ل  ـ 

السويل، هارولد: 58، 334
الفروف، سيرغي: 400

الل، ديباك: 124
لوجكوف، يوري: 303

لوك، جون: 56
لوكين، فالديمير: 279

لويس، آرثر: 120، 122
ليبرالية جديدة: 82

ليبست، مارتن: 116
ليتل، إيان: 124
ليدن، كارل: 75

ليغاشيف، إيغور: 202
ليغفارت، أرند: 177

لينز، جوان: 116
لينين، فالديمير: 197-196، 203، 231

ـ م  ـ 

مؤتمر جنيف 1 )2013(: 426
مؤتمر جنيف 2 )2014(: 426

مؤتمر فيينا )1815(: 190
مارغفيالشفيلي، جيورجي: 422

ماك آرثر، دوغالس: 111
ماليشكين، أوليغ: 277

مبدأ الفصل بين السلطات: 204، 300

المجتمع الدولي: 13، 21، 43، 81، 110، 
274 ،259 ،256 ،165

 ،101  ،87  ،36  ،33 الـــمـــدنـــي:  الــمــجــتــمــع 
-164 ،162 ،155 ،152 ،116-115
 ،176  ،174  ،172  ،168-167  ،165
 ،398  ،377  ،371  ،328-326  ،300

429 ،420-419
مجلس األعمال العربي - الروسي: 323

مجلس روسيا - الناتو: 319
قمة )2002(: 319- 

مجموعة بريكس: 368
مجموعة الثماني: 275

مجموعة العشرين: 275
محمد، مهاتير: 144
مرحلة انتقالية: 306

مسؤولية اجتماعية: 175
مستبد عادل: 76

مسخادوف، أصالن: 311
 ،145  ،125  ،115  ،14 سياسية:  مــشــاركــة 

342 ،173 ،165
معاداة السامية: 325

معاهدة باريس )1856(: 191
مــعــاهــدة الـــتـــعـــاون والـــصـــداقـــة والـــشـــراكـــة بين 

روسيا و أوكرانيا )1998(: 423
معاهدة سالت 1 )1972(: 226
معاهدة سالت 2 )1994(: 226

معاهدة ستارت الجديدة )2010(: 384
معاهدة وستفاليا )1648(: 27، 88
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-311  ،309-308 اإلرهــــــــاب:  مــكــافــحــة 
320-319 ،317 ،314
مكافحة الفساد: 417-415

مكافحة الفقر: 448
مكيافيللي، نيكولو: 56

ملف إيران النووي: 43، 317
ملف كوريا الشمالية النووي: 43، 317

منظمات غير حكومية: 328
منظمة األمن الجماعي: 322

مــنــظــمــة األمــــن والـــتـــعـــاون األوروبـــــــي: 267، 
278

 ،368  ،286  ،28 العالمية:  التجارة  منظمة 
384

 ،103 والتنمية:  االقــتــصــادي  التعاون  منظمة 
152-150

منظمة شانغهاي للتعاون: 43
منظمة الكومنولث: 43، 51

منظمة المؤتمر اإلسالمي: 323
منظمة نارودنايا فوليا: 192

منظومة القيم: 61
مورغانثو، هانز: 334، 337

مونت، ديفيد: 67، 74
مونتيسكيو، شارل لوي دي سيكوندا: 190

ميتشلز، روبرت: 58
ميدفديف، دميتري: 50، 230، 240، 242، 
 ،373  ،371-369  ،329  ،295  ،275
 ،412  ،401  ،398  ،388-377  ،375

418

ميدفديف، زوريس: 202
ميردال، غونار: 88

ميرونوف، سيرغي: 277، 398، 400
ميريام، تشارلز: 334
ميشيل، روبرت: 63
ميليكان، ماكس: 75

ـ ن  ـ 

ناريشكين، إيغور: 295
نخبة ثقافية: 72

نخبة سياسية: 72-70، 80-79، 148
النظام الدولي: 28-27

نظام سياسي: 55، 71، 77
نيقوال األول )قيصر روسيا(: 192-191

 ،193-192 روســيــا(:  )قيصر  الثاني  نيقوال 
244

نيكسون، ريتشارد: 226

ـ هـ  ـ 

هاستينغز، ماكس: 252
هاغارد، ستيفان: 107

هانتنغتون، صموئيل: 79، 117
هاندلمان، ستيفان: 224

هتلر، أدولف: 457
هجرة العقول: 230

هجرة العمالة: 37
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هجرة غير شرعية: 320، 377
الهرماسي، محمد عبد الباقي: 76

هوبز، توماس: 56
هوفمان، راي ستانلي: 334

هويز، توماس: 334
هيريرو، جوزيه لويس: 165

هيسلمان، روجر: 334
هيغل، فريدريك: 56

هيغلي، جون: 117

ـ و  ـ 

والتز، كينيث: 337
وشيلز، غولدهامر: 334

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية: 89
ويت، سيرغي: 193
ويسون، روبرت: 75

ويلكنسون، ديفيد: 337

ويندت، ألكسندر: 133-132

ـ ي  ـ 

يافلينسكي، غريغوري: 267

يانوكوفيتش، فيكتور: 424

 ،31  ،25  ،19-18  ،12 بــوريــس:  يلتسين، 
 ،222-209  ،202  ،43-41  ،39
 ،240-238  ،236  ،229  ،227-225
 ،284-282  ،266  ،255-253  ،248
 ،300-299  ،296-294  ،292  ،286
 ،386  ،348  ،340  ،318  ،316  ،305

417 ،409

يلتسين، تاتيانا: 217، 264

يوماشيف، فالينتين: 217

يونغ، كارل غوستاف: 75
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البناء،  الــنــشــوء،  »الـــدولـــة«:  بـــِ  المتعلقة  األبــحــاث  وتــطــورت  تشّعبت 
الــدور  السياسي،  الــدور  الــقــوة،  السلطة،  الشرعية،  البناء،  إعــادة  االنهيار، 
االقــتــصــادي ـ االجــتــمــاعــي، الــــدور الــثــقــافــي...إلـــخ، وتـــعـــددت الــمــنــاهــج 
الــدولــة،  تلتقي كلها عند ضـــرورة وجــود  تنوعها  والــنــظــرّيــات، لكنها على 
بما هي مؤسسة ناظمة وقائدة، مهما تكن طبيعتها االجتماعية والسياسية. 
ومن هنا يالحظ معظم الباحثين أن ما ِمْن دولة انهارت، لسبٍب أو ألكثر 
دينامّية  نفِسه،  االنهيار  رِحــم  الواقع، ومن  إاّل وتوّلدت في  من األسباب، 
النتائج  عليه  تكون  قد  عّما  بمعزٍل  الدولة،  بناء  إعــادة  البحث عن وسائل 
في تجارب  تاريخيًا  ما عرفناُه  المطاف. هذا  نهاية  في  فشٍل  أو  نجاٍح  من 
أو  )أفـــرادًا  السياسية  للقيادة  ما  كلها  بّينت  وقــد  وحديثًا،  قديمًا  الشعوب، 
مــؤســســات( مــن دور مــؤثــٍر فــي بــنــاء الــدولــة أو فــي إعـــادة الــبــنــاء. ولــعــلَّ من 
انهيار  مرحلة  فــي  روسيا  حالة  المعاصرة،  حياتنا  فــي  الــبــارزة  األمثلة  بين 
الدولة خالل عهد بوريس يلتسين، ثم في مرحلة إعادة البناء خالل عهد 
فالديمير بوتين، وهما المحور الرئيس في هذا الكتاب الذي يرصد هاتين 
الظاهرتين، فيحّلُل األسباب والدوافع، ويحاول صوغ قواعد عامة تتعلق 
القيادة  دور  على  األضـــواء  خاللها  مــن  ليسّلط  ووظائفها،  الــدولــة  بمعنى 
بناء  عملية  فــي  القيادة  تحملها  التي  واألهـــداف  الـــرؤى  وتأثير  السياسية، 

الدولة.

● دكتوراه في العلوم السياسية/جامعة القاهرة.

لجامعة  العامة  األمانة  في  ـ آسيوّية  األورو  الــدول  قسم  في  ● متفّرغ 

الدول العربية.
الحركات المطالبة بالتغيير )القاهرة،  ● له عدد من األبحاث، منها: 

.)2011

بناية »بيت النهضة«، شارع البصرة، ص.ب: 6001 - 113
الحمراء ـ بيروت 2407 2034 ـ لبنان

تلفون: 750084 ـ 750085 ـ 750086 ـ 750087 )9611+(
برقيًا: »مرعربي« ـ بيروت

فاكس: 750088 )9611+(
e-mail: info@caus.org.lb

Web site: http://www.caus.org.lb
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