
 
 
 

 

 

 

 

 

دة پوتي   عقي

ية دا املواجهة الروسية مع الناتو مجرد ب

دة لروسيا  دي  السياسة الخارجية الج

 

 



 
 
 

 

، حقبة جديدة من سياستها الخارجيةحًقا نحو  يبدو أن روسيا دخلت  
تسميته البن    بنهج   اميكن  السابياء"  "التدمري  العالقات  مع   لنموذج 

عىل  هذه التفكري الجديدة أجزاء من طريقة بوضوح  شوهدت –الغرب
وتني الشهري پ الدميري  ڤ  ، وذلك منذ خطابمدار الخمسة عرش عاًما املاضية

أصبح من منط التفكري هذا قد    اكثرًي   لكن    ا  007ةميونيخ عام  مؤمتر  يف  
الجهود الباهتة لالندماج يف النظام الغريب،   تلك  بالتزامن مع  واضًحا اآلن

مثل مع   ما  وهو  مصالحنا،  عن  الصلب  الدفاعي  باملوقف    االحتفاظ 
 . الروسية يف الخطاب والسياسةاالتجاه العام 

لن   أنهاتؤكد روسيا    حيث؛  الحالية ليست عدوانيةالتدمري البناء  عملية  
حتاج إىل  تببساطة ال    هذه العمليةجهة: " أي  إىل    توجه رضباتهاأو  تهاجم  
 . "ذلك

  من الفرص الجيوسياسية   مزيًدالعامل  يف االحالية  الظروف الخارجية  توفر  
،  استثناء واحدمع وجود    ،عىل املدى املتوسط  لتنمية مصالحها  لروسيا
بشكل رسمي أو غري    ،فيهأوكرانيا    دماجإ عرب  الناتو    حلف  توسعوهو  

تقبله    ما لن، وهو  عىل أمن البالد  خطر كبري   منذلك  ه  ميثل  مع مارسمي،  
 موسكو ببساطة.
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بشكل وإن كان    ،االنهيارالغرب يف طريقه نحو    ، مييضيف الوقت الحايل
أو   ،سواء من حيث الشؤون الداخلية والخارجية  ،ولكنه حتمي  ،بطيء

هذه الحرب الباردة   اندالع هو سبب    تحديًداوهذا الوضع  حتى االقتصاد.  
عىل    للغرب  العاملية  عام من الهيمنة  (00ت)الجديدة بعد ما يقرب من  

 ات،ي التسعينج بشكل خاص يف  ، وهو ما تو  والثقافة  ،واالقتصاد   ،السياسة
منتصف العقد األول من القرن   الذي استمر حتىالحاسم    انتصارهبعد  

 الحادي والعرشين.

أن الغرب عىل األرجح سيخرس هذه املعركة، وسيتنحى جانبًا    ما أعتقده
ويف   وهو الشكل األكرث منطقية.  ،ن مركز القيادة العاملي ليصبح رشيًكاع

ستحتاج روسيا إىل موازنة العالقات مع الصني  ":  لحظة ليست باملبكرة
 . "متزايد عىل نحو  أيًضا األكرث قوة ها الصديقة، ولكن

الدفاع   يائًسا  الغرب  يحاول  الحارض،  الوقت  عرب  يف  الهيمنة  عن هذه 
يهدف إىل الذي  الحايل  العدواين  مبا هتوحيد معسكر   خطابه  واللعب   ،  

هذه األوراق    ىحد إ لعكس هذا االتجاه.    تبقى لديه من أوراق رابحة
يف  استخدام أوكرانيا إللحاق الرضر بروسيا وتحييدها. من املهم    محاولة
املتحدة   املتشنجة  املحاوالت  هذه  منع  الشأنهذا   للواليات  الحالية 

أيت  ذلك قد ي   ألن شاملة؛    إىل مواجهة  أن تتحولمن  وحلف شامل األطليس  
لخطورة  نسبيًا    الغرب  إدراكعدم  بنتائج عكسية وخطرية، عىل الرغم من  

النهج  الغربهذا  إقناع  علينا  يتعني  يزال  ال   ون يرض   فقط  م بأنه  يني. 
 .أنفسهم



 
 
 

 

 االورقة الرابحة األخرى هي الدور املهيمن للغرب يف نظام األمن األورويب 
 حاد األطليس الحايل الذي تأسس يف وقت كانت فيه روسيا ضعيفة بشكل  

هذا النظام تدريجيًا،    متكمن يف هد  يف أعقاب الحرب الباردة. هناك ميزة
ذلك األول  اويعود  املقام  و   رفض إىل    ايف  فيه  وفًقا  املشاركة  اللعب 
روسيا، إىل  لنا. بالنسبة  بطبيعتها غري مواتية  و   ،باليةالتي باتت  لقواعده 

  ااألوراسية دبلوماسيتها  إىل  املسار الغريب ثانويًا بالنسبة    يجب أن يصبح 
قد يؤدي الحفاظ عىل العالقات البناءة مع الدول الواقعة يف الجزء الغريب 

، إىل تسهيل اندماج روسيا يف منطقة أوراسيا الكربىبية  و األور من القارة  
سيكون من    تفكيكه.  بد من   ولذا ال  ؛ولكن النظام القديم يحول دون ذلك

اريخ يُظهر أنه  لكن الت   ،مزيد من الوقت للقيام بذلكالرائع لو كان لدينا  
قلة من دول ما بعد    فقط  ،عاًما  0ةيتي قبل  ڤمنذ انهيار االتحاد السو 

قد ال   وبعضها.  ة مستقلحًقا  أن تصبح    متكنت  نم  هي    يتيڤ السو االتحاد  
إىل   املرحلةيصل  جدير   ،هذه  موضوع  وهو  مختلفة،  أسباب  ولذلك 

 .يف ملروف  أخرى  بالبحث والتحليل،

معظم ":  بالفعل  يف الوقت الحايل، ال ميكنني إال أن أشري إىل ما هو واضح 
ال متلك الخربة   يتيڤاالتحاد السو للبلدان املستقلة عن    النخب املحلية

قادرين عىل أن    ريلقد أثبتوا أنهم غ.  "التاريخية أو الثقافية لبناء الدولة
و نواة    يشكلوا اختفى أمة،  عندما  لذلك.  الكايف  الوقت  لديهم  يكن  مل 

الفكري والثقايف الدول الصغرية هي املشرتك،    يتيڤالسو   الفضاء  كانت 
اء العالقات مع الغرب أن الفرص الجديدة لبنلها  تبني    األكرث ترضًرا؛ حيث

أولئك الذين وجدوا أنفسهم عىل رأس هذه الدول    كام أن  .ليست بدياًل 



 
 
 

 

ا ملصلحتهم  بالدهم  يبيعون  وجود  ؛لشخصيةكانوا  لعدم  فكرة   وذلك 
وليس أمام هذه الدول إال أن   من أجلها.  ميكن ألحد أن يقاتلوطنية  
السيطرة الخارجية، أو  قبول من خالل، وذلك حذو دول البلطيي تحذو
الذي قد  هو األمر  عن نطاق السيطرة، و   والخروجتتجه نحو الفوىض  أن  

 . جًدايكون يف بعض الحاالت خطريًا 

 

 

 

الخارجية الرابع لسياسة روسيا  العرص  بدأ  "  :اليوم نشهد بداية العرص 
الثامنينيات أواخر  واألوهام"وقت    ميثل  وكان  ،األول يف  لقد  الضعف   .

 ، الدميقراطيةدعاية  إرادة القتال، وأراد الناس تصديي  آنذاك  فقدت األمة  



 
 
 

 

بعد املوجات    1999انتهى كل هذا يف عام وينقذهم.  سيأيت  الغرب    وأن
  وبخاصة  يف الظهر،    ةً الروس طعن  وهو ما اعتربه  ،األوىل من توسع الناتو

 يا.ڤعندما مزق الغرب ما تبقى من يوغوسال 

  خلسةً   بناء نفسهاوإعادة  ،  الوقوف عىل ركبتيهابروسيا    بعد ذلك، بدأت
ودودة ومتواضعة.   االظاهريف    االوقت الذي بدت فيهيف    ،وبشكل رسي

أن من    إال  املتحدة  الواليات  املضادة  انسحاب  الصواريخ  معاهدة 
لذلك    ؛إىل نيتها استعادة هيمنتها اإلسرتاتيجيةأشار    (للباليستية ) 

قراًرا مصرييًا لتطوير أنظمة    اُمنكرسة  ال تزالالتي كانت    ااتخذت روسيا 
 التطلعات األمريكية.  تحديتسليح قادرة عىل 

خطاب   الجورجية  ،ميونيخ مؤمتر  إن  إ وإ  ،والحرب  عملية  صالح طالق 
عاملية اقتصادية  أزمة  وسط  أجريت  التي  نهاية   ،الجيش  إىل  أدت 

اإلمربيالية الليربالية العاملية الغربية )املصطلح الذي صاغه الخبري البارز  
ملهر    . بعد ذلك(   يف الشؤون الدولية، ريتشارد ساكوا

مرة   اأن تصبح وهو    ؛السياسة الخارجيةيف مجال    جديد لروسياهدف  
 ت ا ومصالحها. تبعقوة عاملية رائدة ميكنها الدفاع عن سيادته  اأخرى

القر  ال، و م وسورياذلك أحداث شبه جزيرة  منع و   ،حشودتبني سياسة 
الغرب من التدخل يف الشؤون الداخلية لروسيا، واستبعاد من دخلوا يف 

، مبا يف ذلك من  من الخدمة العامةرشاكة مع الغرب عىل حساب وطنهم  
عىل تلك التطورات. مع استمرار   الفعل الغريبلرد    االستخدام البارعخالل  

الغرب    لالحتفاظ بالعالقات مع   أصبح التقييم العام،  التصاعدالتوترات يف  
إليه أنه   ينظر  الصعود    تزامن ذلك معو ،  متزايد  أقل ربًحا بشكل    عىل 



 
 
 

 

بدًءا من    تنا مع بكني نحو التحالف الفعيلوتحول عالق  ،للصنياملذهل  
، نحو الرشق  وبناء محور يتجهعرشين،  العقد األول من القرن الحادي وال

  ، وقد أدى هذا كله متعددة األبعاد أحاطت بالغرب وما رافقه من أزمة 
 إىل تحول كبري يف التوازن السيايس والجغرايف االقتصادي لصالح روسيا.  

  ، بشكل خاص يف أوروبا. قبل عقد واحد فقط   اواضحً األمر  هذا  وقد بات  
  بلد ضعيف ، و متخلفة  ضواح    سوىيف روسيا    ال يرى  االتحاد األورويب  كان

الكربىيحاول   القوى  القارة  مواجهة  يحاولاآلن،    أما  .يف  بشكل    افهو 
التمسك باالستقالل الجيوسيايس والجيواقتصادي الذي ينزلي من    ايائس

 . بني أصابعه

 .018ةو 017ةانتهت فرتة "العودة إىل العظمة" بني عامي 

مرحلة   إىل  روسيا  وصلت  ذلك  عملية    ،االستقراربعد  استمرار  مع 
. نجازات يهدد بفقدان كل هذه اإل   لكن االقتصاد الضعيف كان  ،التحديث

( الناس  روسيا    ومنهمكان  أن  من  خوفًا  محبطني  مرة    استتعرضأنا( 

   لعملية  اأخرى

فيام    خاصةً   ،التعزيزاتمزيد من    أجل  كانت فرتة أخرى من   هالكن تبني أن
 يتعلي بالقدرات الدفاعية.

لواليات املتحدة وحلف شامل األطليس  إىل ااإلنذار الذي وجهته روسيا  
عام   التحتية  ميثل  ،  1ة0ةنهاية  البنية  تطوير  عن  بالتوقف  مطالبتهام 

وهو ما    ،االتوسع رشقً ، وإيقاف  العسكرية بالقرب من الحدود الروسية



 
 
 

 

ب البناء"  لعملية  داية  ميثل  من ل"التدمري  جديد  لنوع  األساس  وضع 
 عليه يف التسعينيات.   تاستقر   العالقات بني روسيا والغرب، يختلف عام

، عودة الشعور بالصالح األخالقي و قد تعني القدرات العسكرية الروسية،  
أن   ،والتحالف الوثيي مع الصني  ،والدروس املستفادة من أخطاء املايض

إعادة حساباته بشكل    الخصم، سيبدأ يف  دور  أداءالغرب الذي اختار  
رمبا  أو    ،الوقت. بعد ذلك، يف غضون عقد، حتى لو مل يكن طوال  عقالين
يشمل   ،ذلك، آمل أن يتم بناء نظام جديد لألمن والتعاون الدوليني  قبل

ملها هذه املرة، وسوف يستند إىل مبادئ األمم  اكمنطقة أوراسيا الكربى ب
والقانون الدويل، وليس "القواعد" األحادية الجانب التي كان   ،املتحدة

 عىل العامل يف العقود األخرية. هاالغرب يحاول أن يفرض

أبعد من ذلك، اسمحوا يل أن أقول إنني أقدر   إىل ما هو قبل أن أذهب
الروسيةكثرًي  الدبلوماسية  كانت  ف  ؛ا  رائعةلقد  من  السنوات   أكرث  يف 

 معلكنها    ،ضعيفة  زالت  ماموسكو    كانت يداملاضية.    نيالخمس والعرش
لعب  ذلك   من  رائعةمتكنت  أواًل مباراة  مل  .  للغرب،  "  بإنهاء"  تسمح 

لروسيا   الرسمية  بالعضوية مىدولة عظبوصفها  الوضعية  ، واحتفظت 
 ، برتساناتها النووية  كذلكالدامئة يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، و 

مكانتها العاملية من خالل االستفادة من نقاط ضعف   ا نت تدريجيً ثم حس  
إنجاًز   ،منافسيها الصني  قوية مع  بناء صداقة  كان  لقد  ا وقوة رشكائها. 



 
 
 

 

لدى    تكنتتمتع ببعض املزايا الجيوسياسية التي مل    كام أن روسيا ا.  كبرًي 
 يتي.ڤاالتحاد السو 

أدى   . لقدمع ذلك، يجب أال ننىس األخطاء التي ارتكبناها حتى ال نكررها
خلي وإبقاء النظام   إىل   ، يف املساعدة وضعفنا وجمودنا البريوقراطي  كسلنا  

 اليوم. نعيش فيه الجائر وغري املستقر لألمن األورويب الذي 

الذي تم    ،ةجميل  صياغةً غ  و صتضمن ميثاق باريس ألوروبا الجديدة امل  
ميكن للبلدان    االتجمعات حرية تكوين    عن  بنًدا  ،1990التوقيع عليه عام  

ون مستحياًل مبوجب  أن تختار حلفاءها، وهو أمر كان من املمكن أن يك
يف تلك   قامئًاأن حلف وارسو كان  إىل  نظرًا    ؛ت197عام  إعالن هلسنيك  

يف التوسع. هذه   االبند يعني أن الناتو سيكون حًر  هذا لذا فإن ؛املرحلة
هي الوثيقة التي ال يزال الجميع يشري إليها حتى يف روسيا. ومع ذلك، 

، ولكن  منظمة "دفاعية"   يُعدالناتو    كان   ،عىل األقل  1990بالعودة إىل عام  
ا من الحمالت العسكرية العدوانية  معظم أعضائه عددً شن  بعد ذلك  

 ا. وكذلك يف العراق وليبي، ياڤيوغوسال  ما تبقى منضد 

القلب" بعد محادثة من   ليخ    " القلب إىل  ، وقع ة199عام    اليساڤمع 
خطة بولندا لالنضامم   تتفهمبوريس يلتسني وثيقة تنص عىل أن روسيا "

الناتو". عندما علم أندريه كوزيري  آنذاك، ، وزير خارجية روسيا  ڤإىل 
  ، عن روسيا   عملية مساومة نيابةً ب، بدأ  1994بخطط توسع الناتو عام  

الجانب اآلخر عالمة عىل أن روسيا ، وهو ما اعتربه  دون استشارة الرئيسو 
رشوط    ةموافق عىل  التفاوض  تحاول  كانت  ألنها  العام،  املفهوم  عىل 



 
 
 

 

، لكن األوان كان "الفرامل"، ضغطت موسكو عىل  ت199مقبولة. يف عام  
لتي  أي تحفظات بشأن جهود التوسيع ا  زيلتأو   ،السد  انهار  اقد فات
 الغرب. إليهاسعى 

وتعتمد كليًا عىل   ،ضعيفة اقتصاديًا  التي كانت، وقعت روسيا،  1997عام  
عىل القانون التأسييس للعالقات املتبادلة والتعاون واألمن مع    ،الغرب

تنازالت معينة،  تقديم  الناتو. كانت موسكو قادرة عىل إجبار الغرب عىل  
الدول   يف  كبرية  عسكرية  وحدات  نرش  بعدم  التعهد  نالت  مثل  التي 

 الناتو.  وهو التزام كثريًا ما انتهكه العضوية حديثًا،

عىل هذه األرايض خالية من األسلحة   للحفاظ  عهاتم توقياتفاقية أخرى  
رصاع نووي  أي  الواليات املتحدة تريد أن تنأى بنفسها عن    كانتالنووية.  

الرغم من رغبات حلفائها( ألنه   ؛محتمل يف أوروبا قدر اإلمكان )عىل 
رضبة نووية ضد أمريكا. يف الواقع، أضفت الوثيقة    ابال شك  اسيسبب 

 الرشعية عىل توسع الناتو. 

. شاركت روسيا جًدا ولكنها مؤملة    ؛ليست كبرية  ،كانت هناك أخطاء أخرى
الذي كان الهدف الوحيد منه ،  ()  يف برنامج الرشاكة من أجل السالم

يف الحلف    جعل الناتو يبدو وكأنه مستعد لالستامع إىل موسكو، لكنهو  
لتربير وجوده املرشوع  كان يستخدم  توسعه  ،الواقع   املستمر.  وزيادة 

مُ  آخر  وهو    ،حبطخطأ  يف  أال  وروسيا" مشاركتنا  الناتو  بعد   "مجلس 
يوغوسال  كانت    ،يا ڤعدوان  هذا    نُوقشتالتي    املوضوعاتحيث  عىل 

تفتقر بشدة إىل املضمون. كان ينبغي من "املجالس املشرتكة"  املستوى  



 
 
 

 

وتعزيز بنيته   ،تقييد توسع الحلف  ، وهي عىل القضية املهمة حًقا  تركزأن  
 كرية بالقرب من الحدود الروسية.التحتية العس

استمر املجلس يف و   ،إىل جدول األعامل  هذا النقاش  مل يصل  ،ألسفمع ا
ثم ليبيا    ، العراقالعمل حتى بعد أن بدأت غالبية أعضاء الناتو الحرب يف

 . 011ةعام 

لقد أصبح  القول ذلك عالنية قط منتلك الجرأةأننا مل  جًدامن املؤسف 
من جرائم الحرب. قد   كثريًاارتكب  حيث    ،بشكل متزايدالناتو معتديًا  

 ، من الدوائر السياسية يف أوروبا  كثريمفهومة لدى  تكون هذه حقيقة  
يف مزايا االنضامم    عندما يفكرونمثل فنلندا والسويد عىل سبيل املثال،  

ورادع يحتاج إىل    "،تحالف دفاعيف ملل شعاره املعلن بأنه "  الحلفإىل  
وهميني أعداء  وجه  يف  الوقوف  من  يتمكن  حتى  التعزيز  من    . مزيد 

 اعتادوا الذين    ،الرشكاء الصغار يف الغرب   أستطيع أن فهم دوافع أولئك
الدعم   عرب فقط  ليس    ،طاعتهمالذي يسمح لألمريكيني برشاء    ذلك النظام
النفقات األمنية من خالل   بعض هم  توفري   من خالل ولكن أيًضا    ؛العسكري

من هذا النظام؟ نحن    هنستفيد  يذال  لكن ما  ..بيع جزء من سيادتهم
دنا املواجهة عىل حدو   تصعيديسعى إىل  بعد أن أصبح واضًحا أنه    خاصةً 
 ويف العامل كله.، الغربية

في حني  ف  ؛اأيضً   ئهألعضا ا  تهديدً   كام أن هذا الحلف "الناتو" أصبح يشكل
الحامية. ليس صحيًحا أن   يضمنال    فإنه فعليًا  ،املواجهة  يدفع نحوأنه  

الدفاع   حلف  من معاهدة  )الخامسة(املادة   شامل األطليس تستدعي 



 
 
 

 

 أن هذا   تذكر هذه املادة  الجامعي إذا تعرض أحد الحلفاء للهجوم. ال 
بتاريخ    األمر دراية  عىل  إنني  تلقائيًا.  يف    الحلفمضمون  واملناقشات 

أعرف حقيقة أن الواليات املتحدة لن تنرش أبًدا  كام  .  هئ نشاإ أمريكا بشأن  
إذا "لحامية" حلفائها  نووية  نووية  أسلحة  دولة   كان هناك رصاع مع 

  ا قد عف (  منظمة األمن والتعاون يف أوروبا )   كذلك فإن  أخرى.
الزمن اللذان  وبات    ،عليها  األورويب  واالتحاد  الناتو  عليها  يسيطر 

وفرض القيم واملعايري السياسية   ،يستخدمان املنظمة إلطالة أمد املواجهة
للغرب عىل الجميع. لحسن الحظ، أصبحت هذه السياسة أقل فاعلية. يف  

الشخصيات    من  أتيحت يل الفرصة للعمل مع فريي  ،010ةمنتصف عام  
!(،  جذاب  تابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا )يا له من اسم  ،البارزة

أنه   مع نظمة.  ملهام عمل امل   كان من املفرتض أن يطور تفويًضا جديًدا
لية منظمة األمن والتعاون يف أوروبا قبل  ع اف  بشأنشكوك    لدي    كانت
.  إىل أبعد الحدودبأنها مؤسسة مدمرة  أقنعتني  هذه التجربة    فإنذلك،  

عليها الزمن. يف    امهمتها الحفاظ عىل األشياء التي عف  ،إنها منظمة قدمية
كانت   أيب  أشبهالتسعينيات  لدفن  روسيا  أداة  بها  قامت  أو    ،محاولة 

يف العقد األول    . أما إلنشاء نظام أمني أورويب مشرتك  ،من الدولغريها  
والعرشين الحادي  القرن  كورفو   فقد  ،من  بعملية  يسمى  ما    أعاقت 

 مبادرة األمن الروسية الجديدة. (، وهي)

مبا يف ذلك   ،ا، تم إخراج جميع مؤسسات األمم املتحدة من القارةعمليً 
ومجلس   ، ومجلس حقوق اإلنسان   ، لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 

األمن. ذات مرة، كان يُنظر إىل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا عىل أنها  



 
 
 

 

مل ما  هذا  و   ،من شأنها تعزيز نظام األمم املتحدة ومبادئها  ،منظمة مفيدة
بالنسبة    يحدث. أن  إىل  أما  يجب  ما  جًدا  الواضح  فمن  الناتو،  حلف 

والسياسية   األخالقية  الرشعية  تقويض  إىل  بحاجة  نحن  لهذا  نفعله. 
 واضحة. ألنها تأيت بنتائج عكسية    ؛ معه   ورفض أي رشاكة مؤسسية   الحلف،

من   ،يجب عىل الجيش فقط االستمرار يف التواصل، ولكن كقناة مساعدة
ال  وزارة  مع  الحوار  تكمل  أن  الدول   ،دفاعشأنها  يف  الدفاع  ووزارات 

األوروبية الرائدة. بعد كل يشء، ليست بروكسل هي التي تتخذ قرارات 
اإل  الناحية  من  السياسة    سرتاتيجية.مهمة  اعتامد  عندما   هانفسميكن 

،  بالتأكيد هناك فرق    ،يتعلي األمر مبنظمة األمن والتعاون يف أوروبا. نعم
 ، نها مل تبدأ أي حروبإف،  مية الفائدةوعدنظمة مدمرة  املأن هذه    معألنه  

لحفاظ عىل مشاركتنا  إىل الذلك نحن بحاجة    ؛أو قتل  ،أو زعزعة استقرار
الشكل إىل الحد األدىن. يقول البعض إن هذا هو السياق الوحيد   عرب هذا

. ليس األوروبيني  الذي مينح وزير الخارجية الرويس فرصة لرؤية نظرائه
 تحدة أن تقدم سياقًا أفضل.  ميكن لألمم امل ؛اصحيحً هذا 

أي ألنه من السهل عىل    ؛لاملحادثات الثنائية أكرث فاعلية عىل أي حا  دتع
 عدة أطراف. كون هناك  ت جدول األعامل عندما    يفسدأن    لتحالف أو تكت

 سيكون إرسال مراقبني وقوات حفظ سالم عرب األمم املتحدة أكرث منطقية. 

السياسات املحددة  يف  التفكري  بومحدوديته    املقال  موضوعال يسمح يل  
  "،مجلس أوروبا" منظمة أوروبية، مثل    كل  ها تجاهلنا انتهاجالتي ينبغي  



 
 
 

 

الطريقة بهذه  العام  املبدأ  سأحدد  "لكنني  فوائد  :  نرى  حيث  نشارك 
 . "ونحافظ عىل مسافة بيننا ،ألنفسنا

أن  األوروبية  للمؤسسات  الحايل  النظام  ملل  يف  عاًما  ثالثون  أثبتت 
فيه ضاًرا  ااالستمرار  روسيا  و   ،سيكون  تستفيد  من  منه  ال  شكل  بأي 

ملل  خاصةً   ،األشكال نحو    يف  أوروبا  حتى   ،املواجهة  تصعيدنزعة  أو 
القارة لشبه  عسكري  تهديد  كان   ،تشكيل  املايض،  يف  بأرسه.  والعامل 

أوروبا   تساعدنا  بأن  نحلم  أن  األمن  عىلبإمكاننا  عن   فضاًل   ، تعزيز 
ذلك من  بدالً  واالقتصادي.  السيايس  األمن  ،التحديث  يقوضون   ،هم 

التوسع  يتعني   من  الحد  رفض    ؛علينا  خالل  من 

 ، كهذا  حازم  موقفالتعاون يف إطار نظام متآكل. نأمل، من خالل اتخاذ  
أن نكون الخاصة،    أنظمتهممن الغرب إىل    "املتحرضين"  وترك جرياننا

 بالفعل. بذلك قد ساعدناهم

سياسة انتحارية أقل أمانًا للجميع.    األوروبية مامرسةالنخب    تقد تعود
 ، املعادلة هذه  إخراج أنفسنا من    من خاللبالطبع، يجب أن نكون أذكياء  

فاشل  النظام ال  هذا   من تقليل األرضار الجانبية التي سيحدثهامع التأكد  
أمر  "  اببساطة  االحفاظ عليه يف شكله الحايل هو  مع مراعاة أن.  حتاًم 
 ."خطري



 
 
 

 

مع استمرار النظام العاملي القائم يف االنهيار، يبدو أن املسار األكرث حكمة 
داخل   االختباء  من خالل"  ،ممكنة  فرتة    أطول    خارجهلروسيا هو البقاء  

الجديد" االنعزايل  الداخلية،  جدران حصنها  األمور  لكن   ،والتعامل مع 
قرتاحايت فيام من ا  كثريًانتحرك. إن    منا أنيتطلب    اهذه املرة  االتاريخ 

البن   "التدمري  مؤقتًا  أسميته  الذي  الخارجية  السياسة  بنهج   ، اء"يتعلي 
 من التحليل املقدم أعاله. ابشكل طبيعي اينبثي

حاجة   هناك  اليست  التأثري    ،لتدخلإىل  محاولة  الديناميكيات    يف أو 
باتت  نها  إ حتى    ،الذي أصبحت نخبته يائسة مبا يكفي  ،الداخلية للغرب
للدفع باردة جديدة  بدءإىل    مستعدة  أن   حرب  ما يجب  روسيا.  ضد 

 ، دوات السياسة الخارجية املختلفةهو استخدام أ   امن ذلك  بداًل   انفعله
العسكرية األدوات  لوضع خطوط حمراء معينة. يف هذه    ،مبا يف ذلك 

النظامو األثناء،   استمرار  األخالقي    مع  التدهور  نحو  التوجه  الغريب يف 
الغربية القوى غري  كالعب   روسيا  مع)  والسيايس واالقتصادي، ستشهد 

حتاًم  الجيوسياسيةمل  اتعزيًز   رئييس(   ، والجيواقتصادية  ،واقفها 
 يديولوجية. أ والجيو 

رشكا  يحاول  أن  املتوقع  روسيا  من  دعوات  إسكات  الغربيون  إىل ؤنا 
أمنيةا ضامنات  عىل  الدبلوماسية    ،لحصول  العملية  من  واالستفادة 

لتخيل  إىل االجارية من أجل إطالة عمر مؤسساتهم. ليست هناك حاجة  
  ، والتعليم  ،والثقافة  ،والسياسة  ،أو التعاون يف مسائل التجارة  ،عن الحوار



 
 
 

 

لكن يجب علينا أيًضا    ،كان ذلك مفيًدا، متى  وما شابه  ،والرعاية الصحية
العسكري الضغط  لتكثيف  لدينا  املتاح  الوقت  نستغل   االسيايس   اأن 

، ولكن دون أن يتوجه الضغط األكرب  التقني  االنفيس، وحتى العسكري 
، جديدةالباردة  ال   الحربالتي تحول شعبها إىل وقود ملدافع  نحو أوكرانيا  

والرتاجع عن   ،إلجباره عىل تغيري رأيه   ؛بشكل جامعيالغرب    نحوولكن  
العقود   اتبعها عىل مدى  التي  ما    الكثريةالسياسات  يوجد  ال  املاضية. 

التوترات تتصاعد حتى عندما  "نخشاه من تصاعد املواجهة:   لقد رأينا 
الغريب العامل  اسرتضاء  تحاول  روسيا  هو  "كانت  نفعله  أن  يجب  ما   .

عىل روسيا  يجب  كام    ، أقوى   بشكل   للتصدي للسياسات الغربية االستعداد  
للعاملأيًضا   األجل  طويل  بديل  تقديم  عىل  قادرة  تكون  إطار    عرب  أن 

بطبيعة الحال، من املفيد تذكري   .سيايس جديد قائم عىل السالم والتعاون
 لكال الطرفني. آخر، بوجود بديل مفيد إىل  من وقت  الغربيني  رشكائنا

ولكنها حازمة )محليًا أيًضا(، فسوف    ،معقولةإذا نفذت روسيا سياسات  
  تتعرض لها من تتغلب بنجاح )وبشكل سلمي نسبيًا( عىل أحدث موجة  

قب كتبت من  الغريب. كام  للفوز يف هذه لالعداء  فرصة جيدة  لدينا   ،
أيًضا هو سجل روسيا هذا التفاؤل  إىل    ، وما يلهمناالجديدة  الحرب الباردة

ن مرة من ترويض الطموحات اإلمربيالية للقوى لقد متكنا أكرث م"السابي:  
ملصلحتنا اإلنسانية    ،األجنبية  عىل "كلهاولصالح  قادرة  روسيا  كانت   .

ن نسبيًا: روضني وغري مؤذيتحويل اإلمرباطوريات املحتملة إىل جريان مُ 
بولتا" معركة  بعد  بعد  (1709)  اڤ السويد  وفرنسا   بورودينو معركة  ، 
 (". ت194)  برلنيمعركة  و (،  ة194)معركة ستالينغراد  ، وأملانيا بعد  (ة181)



 
 
 

 

مقطع    عرب ميكننا أن نجد شعاًرا للسياسة الروسية الجديدة تجاه الغرب  
تبدو ذات   ،وهي قصيدة رائعة  ،"السكوثيونمن قصيدة ألكسندر بلوك "

خاصة   اليوما بأحد صلة  :  ث 

أثناء محاولتنا معالجة عالقاتنا مع الغرب )حتى لو كان ذلك يتطلب  يف  
، هاملر(، يجب أن نتذكر أنه عىل الرغم من قربنا ثقافيًا من  العالجبعض  

منذ بدأت هذه العملية    ،يف الواقع"   :من الوقت  يتالىشفإن العامل الغريب  
 ."عقدين من الزمن

ر، والتعاون كلام العالقات مع الغرب هدفها تقليل الرض   إنميكن القول  
ممكنًا ذلك  ومستقبلنا  كان  لحارضنا  الحقيقية  والتحديات  اآلفاق  إن   .

الدول   مع  تشدًدا  أكرث  موقف  اتخاذ  إن  والجنوب.  الرشق  يف  تكمن 
الغربية يجب أال يرصف انتباه روسيا عن الحفاظ عىل محورها يف الرشق.  

 ور يتباطأ يف العامني أو الثالثة أعوام املاضية، خاصةً وقد رأينا هذا املح 
يجب أال نسمح   عندما يتعلي األمر بتطوير مناطي خارج جبال األورال.

هذا سيكون من غري  ألوكرانيا بأن تصبح تهديًدا أمنيًا لروسيا. بعد قويل  



 
 
 

 

عن االقتصادية(   فضاًل كثري من املوارد اإلدارية والسياسية )املجدي إنفاق  
يها. يجب أن تتعلم روسيا كيفية إدارة هذا الوضع املتقلب بفاعلية،  عل

 .حدود السيطرةوإبقائه ضمن 

الرشق االستثامر يف  الرشوع يف عملية  سيكون  أكرث    عرب  تنمية سيبرييا 
لن نجتذب   .من خالل خلي ملروف عمل ومعيشة مواتية، وذلك  فاعلية

من  األخرى  األجزاء  من  األشخاص  أيًضا  ولكن  الروس،  املواطنني  فقط 
السابقة الروسية  هموا  أسالذين    يف ذلك األوكرانيون  نمب  ،اإلمرباطورية 

 يف تطوير سيبرييا. ، بقدر كبري، اتاريخيً 

مقااليت األخرى:   ذكرتها يفأن  سبي  نقطة    أرجو أن يسمح يل القراء بتكرار
جعل   ماوحده  هو    ،ان الرهيبڤماج سيبرييا تحت حكم إيلقد كان اند"

قيادة   تحت  أوكرانيا  انضامم  وليس  عظمى،  قوة   أليكيس روسيا 
أي "األكرث هدوًءا   ،"تيشاتيش، املعروف باسم "ڤرومانو يتش  ڤميخايلو 
ذلك البولندي   لقد حان الوقت ألن نتوقف عن تكرار تأكيد  .وسلمية"
بأن روسيا ال ميكن أن تكون قوة عظمى : "زبيغنيو بريجنسيك  املخادع

ال ميكن لروسيا أن  "إىل الحقيقة:    األقرب. إن العكس هو  "بدون أوكرانيا
"، وهي أوكرانيابلد مثل  تكون قوة عظمى عندما تكون مثقلة بأعباء  

أنشأه   هذا الكيان السيايس املصطنع الذي  إلدارةشديدة الصعوبة    أعباء
 والذي توسع الحًقا غربًا يف عهد ستالني. ، لينني

من  "  :يكمن املسار الواعد لروسيا يف تنمية العالقات مع الصني وتعزيزها
. إذا  "شأن الرشاكة مع بكني أن تضاعف إمكانات كال البلدين عدة مرات



 
 
 

 

فلن يكون من غري املعقول استمر الغرب يف سياساته العدائية املريرة  
 التفكري يف تحالف دفاعي مؤقت ملدة خمس سنوات مع الصني. 

"الشعور    حامية الصني من  عىل  علينا أن نحرصيجب    ،بطبيعة الحال
اإلمرباطورية الصينية إىل منوذج    دتعو حتى ال  ، وذلك  بالدوار من النجاح" 

جريانها إىل تابعني. يجب أن   ثم حولتالتي منت  ،  ىالعصور الوسط يف  
نساعد بكني حيثام أمكننا ملنعها من املعاناة حتى من هزمية مؤقتة يف  

الغرب أطلقها  التي  الجديدة  الباردة  الهزمية   ضدها،  الحرب  هذه 
ذلك، نحن نعلم جيًدا ما الذي يتحول إليه   إضافة إىلستضعفنا أيًضا.  

ر بعض العالجات القاسية . لقد تطلب األميفوزالغرب عندما يعتقد أنه  
بع أمريكا  مخلفات  وسكرتها  لعالج  النرص  نشوة  يف  د  بالسلطة 

 التسعينيات.

من الواضح أن السياسة املوجهة نحو الرشق يجب أال تركز فقط عىل  
 ، واالقتصاد  ،الصني. يشهد كل من الرشق والجنوب تصاعًدا يف السياسة

العسكري   للتفوق  تقويضنا  إىل  جزئيًا  ذلك  ويرجع  العاملية،  والثقافة 
 ". عام 00تاملصدر األسايس لهيمنته عىل مدى "للغرب 

محل   ليحل  األورويب  لألمن  جديد  نظام  لتأسيس  الوقت  يحني  عندما 
، يجب أن يتم ذلك يف خطري  النظام الحايل الذي عفا عليه الزمن بشكل

هذا  د  . ال يشء يستحي العناء ميكن أن يول  ىالكرب إطار مرشوع أوراسيا  
من البديهي أن   النظام األورويب األطليس القديم.  النظام الجديد من رحم

 النجاح يتطلب تطوير اإلمكانات االقتصادية والتكنولوجية والعلمية للبالد 



 
 
 

 

دولة العمود   التي متثل أليجميع ركائز القوة العسكرية  مع    ها،حديثوت
وأمنها. ال ميكن أن تنجح روسيا دون تحسني نوعية تها  الفقري لسياد 

شعبها لغالبية  العامهذا  يشمل  "  ،الحياة  الصحية  ،االزدهار   ، والرعاية 
 ".والبيئة ،والتعليم

وهو إن تقييد الحريات السياسية، وهو أمر حتمي عند مواجهة الغرب  
إىل   ابأي حال من األحوال   ا، يجب أال ميتدمتكتل بشكل جامعي ضدنا

العقلية اإلبداعية من    ياملوهوب وذ  الجزء  لدى  خاصةً   ،املجال الفكري
يجب علينا الحفاظ عىل أكرب قدر   .السكان املستعدين لخدمة وطنهم

   .ممكن من الحرية الفكرية

" العلمي من خالل  السو شاراشكا التطور  الطراز  يتي )مختربات  ڤ" عىل 
( ليس  يتي ڤالسو البحث والتطوير التي تعمل ضمن نظام معسكر العمل  

مل الحديث. تعزز الحرية مواهب الشعب  شيئًا من شأنه أن ينجح يف العا
الرويس، واالبتكار يرسي يف دمائنا. حتى يف السياسة الخارجية، فإن التحرر 

مزايا   لنا  يوفر  بها  نتمتع  التي  األيديولوجية  القيود  مقارنة   كبريةمن 
 بجرياننا األكرث انغالقًا. 

الفكر لحرية  الوحيش  التقييد  أن  التاريخ  الن  ،يعلمنا  فرضه  ظام الذي 
االتحاد    ،الشيوعي عىل شعبه الحفاظ عىل  يتي ڤالسو أدى إىل خراب   .

الحرية الشخصية رشط أسايس لتنمية أي أمة. 



 
 
 

 

إذا أردنا أن ننمو كمجتمع وننترص، فمن األهمية مبكان أن نطور العمود  
فكرة وطنية أيديولوجية توحد    إطالق  من خالل"  ؛لبالدنا  الفقري الروحي

 .  " الطريي إىل األمام لنا وتيضء

إنها حقيقة أساسية مفادها أن الدول العظيمة ال ميكن أن تكون عظيمة  
التي  الفكرة يف صميمها. هذا جزء من املأساة  حًقا بدون وجود هذه 
حدثت لنا يف السبعينيات والثامنينيات. نأمل أن تبدأ النخب الحاكمة  

عنجديدة،    اأيديولوجي  تقديممعارضة  عدم  ب من   والتخيل  الخوف 
الدميري  ڤآالم الحقبة الشيوعية. كان خطاب    بسبب  ةاملتجذر   ااأليديولوجي

الداي  ڤلنادي    1ة0ة  )ترشين األول(  يف االجتامع السنوي يف أكتوبر  ،وتنيپ
مثل العدد املتزايد باستمرار من    إشارة مطمئنة يف هذا الصدد.  ،للحوار

، لفكرة الروسية"لـ"الفالسفة واملؤلفني الروس، طرحت رؤيتي الخاصة  
 التي ال يتسع املقال لذكرها. 

واآلن دعونا نناقش جانبًا مهاًم، ولكن غالبًا ما يتم تجاهله من السياسة  
أنه    ،الجديدة بحاجة  غري  نحن  معالجة.  إىل  إصالح  يحتاج  رفض  إىل 

املتقادم األيديولوجي  لعلومنا ،  األساس  ضاًرا  يكون  ما  غالبًا  الذي 
 فضاًل يتم تنفيذ هذه السياسة الجديدة،    وليك   .والحياة العامة   ،االجتامعية
 ،عن النجاح

التطورات يف العلوم   امرة أخرى  اهذا ال يعني أن علينا أن نرفض فإن  
والشؤون الخارجية ألسالفنا. حاول البالشفة التخلص   ، واالقتصاد   ، السياسية 



 
 
 

 

الجميع يعرف كيف حدث ، و من األفكار االجتامعية لروسيا القيرصية
 ذلك. 

املاركسية أفكار    زال  ، ولكن مالقد رفضنا  لدى ماركس وإنجلز ولينني 
مي  التي  اإلمربيالية  عن  نظريتهم  يف  استخدامها.سليمة  العلوم   كننا 

تأخذ   أن  يجب  والخاصة  العامة  الحياة  طرق  تدرس  التي  االجتامعية 
ينبع من التاريخ   لديها منهج شامل  وأن يكونالسياق الوطني،    الُحسبان
ونخبها. إن    ،وحكومتها  ،األمةإىل مساعدة    ايف النهاية  اويهدف  ،الوطني

ال طائل من  أمر    ،بلد آخر  يف   ،التطبيي الطائش للحلول الصالحة يف بلد ما
 وال يؤدي إال إىل الفظائع. ،ورائه

األمن نحتاج   نحقي  أن  بعد  الفكري  االستقالل  نحو  العمل  نبدأ  أن 
الجديد  ،العسكري العامل  يف  واالقتصادية.  السياسية  من    ،والسيادة 

التنمية تحقيي  كان    ،الرضوري  التأثري.  رمييزو ومامرسة    ڤ ميخائيل 
بارز، أول من أطلي()  ا، وهو عامل سيايس رويس 

بعد أن أمضينا عقوًدا   "إنهاء االستعامر الفكري".مصطلح    اعلمي  حسب
 ،أجنبية أخرى  ااالنتقال إىل أيديولوجي ببدأنا    ،يف ملل املاركسية املستوردة

وإىل حد معني   ، الليربالية يف االقتصاد والعلوم السياسية  مثل الدميقراطية
فقد    ، "الجديد"   والدفاع. مل ينفعنا هذا السحر   ،حتى يف السياسة الخارجية

. يف منتصف العقد األول من القرن واملجتمع  ،والتكنولوجيا  ،خرسنا األرض
 علينا االعتامد عىل لكن كان    ،امرسة سيادتنامبالحادي والعرشين، بدأنا  

ال    ، األيديولوجية الواضحة )مرة أخرىمن املبادئ العلمية و   غرائزنا بداًل 
 آخر(. يئًاش ايف ملل هذه الظروف  انتوقع ميكن أن 



 
 
 

 

لتوضيح هذه النقطة، إليك بعض األسئلة املختارة عشوائيًا من قامئتي 
 :الطويلة جًدا

: سأبدأ بقضايا وجودية فلسفية بحتة

والليرباليني، إىل  بالنسبة     املاركسيني  عامة 

كان يُعتقد أن    ،الجواب هو االقتصاد. فقط تذكر أنه حتى وقت قريب
لكن   ،كانت بديهية ،الشهرية لبيل كلينتون ،بي"عبارة "إنه االقتصاد يا غ

حبهم   ، الحاجة األساسية للطعام   تُشب ع الناس يبحثون عن يشء أكرب عندما  
الوطنية  ،ألرسهم ووطنهم الكرامة  الشخصية  ،ورغبتهم يف    ، والحريات 

أن   ،والسلطة منذ  لالحتياجات  الهرمي  التسلسل  عرفنا  لقد  والشهرة. 
  ،يف هرمه الشهري  ه،وخمسينيات  يف أربعينيات القرن املايض  ،قدمه ماسلو

أفسدت الحديثة  الرأساملية  أن  لثقافة،  هغري  التسويي  االستهالك   وتم 
والشبكات    ،عرب الوسائط التقليدية يف البداية  ،وبشكل متزايد  ،باستمرار
 والفقراء، كل حسب قدرته. األثرياءالشاملة الحًقا  الرقمية



 
 
 

 

أي شخص   من  أفضل  نفهم  الروس،  رواد   أن   ،آخرنحن  من  التخلص 
الرثوة بناء  الرغبة يف  تحركهم  الذين  والرأسامليني  له تس  ،األعامل  كون 

عىل   وخيمة  املجتمع  ،الناسعواقب  االقتصاد    وبيئة  منوذج  يكن  )مل 
 االشرتايك صديًقا للبيئة متاًما(.

حي كل أنا أحرتم 

، لكنني أعتقد أنهم ما بعد إنسانيني.  فرد يف اتباع ما يريد 



 
 
 

 

العمل   إنتاجية  وزيادة  التكنولوجي  التطور  غالبية    عىل ساعد  إطعام 
وفقد   الفوىض،  إىل  انزلي  نفسه  العامل  لكن  املبادئ    كثريًاالناس،  من 

ى العاملي. رمبا تسود املخاوف األمنية عىل االقتصاد التوجيهية عىل املستو 
مرة أخرى. قد تأخذ األدوات العسكرية واإلرادة السياسية زمام املبادرة  

 من اآلن فصاعًدا. 



 
 
 

 

:  سؤال آخر ذو صلة 

1941ةة

أننا ما زلنا نطلي الخطب  معهذا السؤال،  عنيبدو أننا نجيب بالفعل 

املتكافئة  عن واملقاييس    ااملساواة 

محاولة   هو هل  

لكبح سباق التسلح املكلف الذي يعود بالنفع عىل االقتصاد األكرث ثراًء 
أداة إلضفاء الرشعية مثل    ،أو يشء آخر  ،األعامل العدائية  أخطارللحد من  

وعملية  هاوتطوير   األسلحة  سباقعىل   عىل    نفاقاإل ،  الرضورية  غري 
 ذلك.  عنخصمك؟ ال توجد إجابة واضحة 



 
 
 

 

من األدوات التي تأيت وتذهب مع تغري املجتمع والظروف. يف    كثريهناك  
ويكون   ،عندما يحني الوقتالستعادتها    فقط  عنهابعض األحيان نتخىل  

. أنا ال أدعو إىل سلطوية ال حدود لها اهناك طلب خارجي وداخيل عليه
عىل مستوى    أو ملكية. أعتقد أننا قد بالغنا بالفعل يف املركزية، خاصةً 

. لكن إذا كانت هذه مجرد أداة، أال يجب أن نتوقف املحلية  ةالحكوم
الدمي أجل  من  جاهدين  نسعى  بأننا  التظاهر  يف عن  ونضعها  قراطية 

الصحيح  الشخصية  ؟نصابها  الحريات   ا، وأمنً   ا،مزدهًر   اومجتمعً   ،نريد 
 إذن؟ استخدام القوة وكرامة وطنية؟ لكن كيف نربر للناس 

ودعاة العوملة وت كام اعتاد املاركسيون  أن متلها  هل الدولة مقدر حًقا  
  غري كانوا يحلمون بتحالفات بني الرشكات    أو كام  ،االعتقاد ن  و الليربالي



 
 
 

 

ر بالتأميم  مت  تاهام كان تالوطنية واملنظامت غري الحكومية الدولية )كل
والخصخصة(، والهيئات السياسية فوق الوطنية؟ سرنى إىل متى ميكن 

البقاء يف شكله الحايل.   إزالة الحواجز  إىل    هل نسعىلالتحاد األورويب 
سيكون أم    ،أو تقديم سياسات بيئية مشرتكة  ،باهظة الثمنالالجمركية  

دولتك تطوير  عىل  الرتكيز  األفضل  جريانك  ،من  تجاه   ،ودعم  ل  مع 
 املشكالت العاملية التي يخلقها اآلخرون؟ 

عبء كام  فقط مجرد  ؟ هل هي أصول متضائلة،  رايض واملناطيما دور األ 
خاصة يف مواجهة   ،اعتقد علامء السياسة مؤخرًا؟ أم أعظم ثروة وطنية

البيئية املناخي  ،األزمة  بعض    ،والتغري  يف  والغذاء  املياه  عجز  وتزايد 
 يف مناطي أخرى؟وغيابها التام  ،املناطي

الباكستانيني والهنود   ماذا يجب أن نفعل بعد ذلك مبئات املاليني من 
وغريهم ممن قد تصبح أراضيهم غري صالحة للسكن قريبًا؟ هل   ،والعرب

 يجب أن ندعوهم اآلن كام بدأت الواليات املتحدة وأوروبا يف الستينيات 
املحليةب العاملة  تكلفة  لخفض  املهاجرين  النقابات    ،جذب  وتقويض 

العاملية؟ أم يجب أن نستعد للدفاع عن أراضينا من الغرباء؟ يف هذه  
الحالة، يجب أن نتخىل عن كل أمل يف تطوير الدميقراطية، كام تظهر  

 تجربة إرسائيل مع سكانها العرب. 

تطوير   سيساعد  العاملة   عىل  "الروبوتات"هل  القوى  نقص   ، تعويض 
يش مرة أخرى؟ ما دور السكان األصليني  وجعل تلك املناطي قابلة للع

أن عددهم سيتقلص حتاًم؟ بالنظر    الُحسبانمع األخذ يف    ،الروس يف بلدنا



 
 
 

 

لكن    ،فقد تكون اآلفاق متفائلة  ،إىل أن الروس كانوا تاريخيًا شعبًا منفتًحا
 األمر غري واضح حتى اآلن.

قدًما، خاصةً  امليض  ي  ميكنني  باالقتصاد.  األمر  يتعلي  جب طرح عندما 
  ؛وقت ممكن أقربومن الرضوري العثور عىل إجابات يف  ،هذه األسئلة

تحت املقدمة.  والظهور يف  النمو  أجل  سيايس  من  اقتصاد  إىل  روسيا  اج 
شيئًا أكرث ه ميلك أيًضا  خال  من العقائد املاركسية والليربالية، ولكن  ،جديد

أن   الخارجية. يجب  إليها سياستنا  تستند  التي  الحالية  الرباغامتية  من 
 معها  روسية جديدة تدمج   ايديولوجيأ تتضمن املثالية املوجهة إىل األمام  

تاريخنا وتقاليدنا الفلسفية. هذا يعكس األفكار التي طرحها األكادميي  
 (.)  ڤل تسيغانكو ڤبا

 ، هو الهدف النهايئ لجميع أبحاثنا يف الشؤون الخارجيةأعتقد أن هذا  
وأكرث من    ،كبرية  والفلسفة. هذه املهمة  ،واالقتصاد  ، والعلوم السياسية

. ال ميكننا االستمرار يف املساهمة يف مجتمعنا وبلدنا إال من  كونها صعبة
مبالحظة متفائلة، إليك   ،خالل كرس أمناط تفكرينا القدمية. ولكن يف الختام

الشؤون   الوقت لالعرتاف بأن موضوع دراستنا أمل يحن ا"فكرة فكاهية:  
هو نتيجة عملية إبداعية    اواالقتصاد  ،والسياسات الداخلية  ،الخارجية

إىل    ،فن  ا مابطريقة    انهإ م  سواء؟ أ   يشارك فيها الجامهري والقادة عىل حد  
ولذا فنحن مثل    ؟دس واملوهبة وينبع من الح  ،يتحدى التفسري  ،حد كبري

، وهم يف ونعلم الفنانني  ،ونحدد االتجاهات  ،نتحدث عنه"خرباء الفن:  
يف   نغرقوهو أمر مفيد لهم. غالبًا ما    ،التاريخ   –الجامهري والقادةحالتنا  

من خالل   نشوهها أو    ، بأفكار منفصلة عن الواقع   ، ونخرجالجانب النظري



 
 
 

 

يفغيني  فكر يف  "أحيانًا نصنع التاريخ:    ناولكن ،  الرتكيز عىل أجزاء منفصلة
 ."أو هرني كيسنجر ،برمياكوف

لقد  ميثلونه.  الذي  الفن  تاريخ  مبقاربات  يهتموا  مل  أنهم  أزعم  لكنني 
وحدسهم.   ، ومبادئهم األخالقية   ، وخربتهم الشخصية   ، استندوا إىل معرفتهم 

ميكن أن يجعل وأعتقد أنه  تعجبني فكرة كوننا نوًعا من الخرباء يف الفن،  
 2. أسهل قلياًل الراسخة  العقائد بعض  الشاقة ملراجعة تلك املهمة
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