
023 مداخل

 �ألمانيا حين 
ّ
بد�أت �لفو�ضى تعم

�ل�ضرقية )جد�ر برلين( 

و�لمع�ضكر �ال�ضتر�كي )حلف و�ر�ضو(، و�أخذ 

�ال�ضتقر�ر يتزعزع في جمهوريات �التحاد

�ل�ضوفياتي، �ضدرت ع�ضر�ت �لكتب و�الأبحاث 

و�لمقاالت �لتي ت�ضيد بانت�ضار �لغرب وهزيمة 

�ل�ضرق، وتتحدث عن نهاية �الأيديولوجيا 

و�لتاريخ و�نك�ضار نظام �لثنائية �لدولية 

و�ضيادة �لديمقر�طية و�لليبر�لية و�نفر�د 

�أميركا بقيادة �لعالم �إلى �لمكان �لذي تريده.

�الآن وبعد مرور قر�بة ثالثة عقود على تلك 

�لخطابات �لوردية و�للغة �النت�ضارية، �ضرعت 

تنمو وترتفع لهجة هادئة ومتو��ضعة توؤ�ضر 

�إلى �حتمال عودة �لقطبية �لدولية و��ضتعادة 

رو�ضيا مكانتها �ل�ضيا�ضية في �لتاأثير في 

''�لجو�ر �لقريب'' منه، و�لدول �لو�قعة في �إطار 

مظلتها �لجغر�فية وفلكها �لقومي.

ثغرات بني�ية ت�ؤ�س�س ملا بعدها

كيف جرت هذه �لتبدالت �لمت�ضارعة في 

فترة زمنية ق�ضيرة، ولماذ�؟ قبل �لحديث عن 

�لحا�ضر ال بد من عودة �إلى �لما�ضي �لقريب 

كي نقارب �لحيثيات �لتي �أدت �إلى �النهيار 

�لكبير.

�آنذ�ك كانت �لمارك�ضية في طبعتها 

�لرو�ضية/�الأور��ضية تترنح بعد تجربة ك�ضفت 

عن ثغر�ت بنيوية لم تنجح �لدعاية 

�الأيديولوجية في ترميم ت�ضققاتها �ل�ضيا�ضية. 

فالتكوين �الجتماعي ــ �لثقافي �لذي ت�ضكلت 

منه �لدول �ال�ضتر�كية جرف معه �إلى �لد�خل 
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تحت ��ضم �لكومنفورم )�الأحز�ب �ل�ضيوعية( في 

�ضنة 1947. و��ضتمرت هذه �لمنظمة �الأممية 

 �أيديولوجي 
ّ
تجرجر نف�ضها وتنتقل من مطب

�إلى �آخر حتى �نهارت نهائيًا قبل تفكك 

�التحاد �ل�ضوفياتي في �ضنة 1991.

�لقاعدة �لثالثة �أيديولوجية )�لمارك�ضية ــ 

�للينينية(، وتقوم على فكرة �لحزب �لقائد 

للدولة. فالدولة تابعة وتخ�ضع الإد�رة �لمكتب 

�ل�ضيا�ضي �لذي ي�ضع �لبر�مج و�لخطط 

و�لم�ضاريع، ويكلف �لجهاز �لبيروقر�طي 

بالعمل على تنفيذ �القتر�حات وترتيب 

�لو�ضائل �لتي تتكفل بتطبيقها ميد�نيًا.

�أدت �الأيديولوجيا )�لحزب �ل�ضيوعي( دور 

�ل�ضابط �لعقائدي �لذي ينظم �إيقاع �لدولة 

وحركتها من دون �نتباه �إلى تعقيد�ت �لو�قع 

وتفاوت �لنمو بين �لمركز و�الأطر�ف وعدم 

تو�فق �الأيديولوجيا بال�ضرورة مع م�ضالح 

�لدولة، �الأمر �لذي �أدى �إلى ترهل �لحزب 

وتكّل�ض طبقة بيروقر�طية �نتهازية �أخذت 

ل �الأفكار �إلى مجرد 
ّ
ت�ضتفيد من �لفر�ض، وتحو

�ضعار�ت للت�ضلية و�لت�ضويق، فانتهى �الأمر �إلى 

�النهيار وتبعثر �لرفاق وتبّخر �الأيديولوجيا 

في مرحلة �لتعثر و�لت�ضادم مع �لوقائع 

�لتاريخية.

�لقاعدة �لر�بعة �أمنية تعتمد على جهاز 

ي للمر�قبة وجمع �لمعلومات و�لمطاردة 
ّ
�ضر

لحماية �لدولة من �لمخاطر �لمحيطة بها. 

 و�ضّكل جهاز �ال�ضتخبار�ت �الأمني

)كي. جي. بي.( منذ تاأ�ضي�ضه في بد�يات �لثورة 

قوة حقيقية تتحرك تحت �الأر�ض وبعيد�ً عن 

�ل�ضورة، و�أدى دوره في تر�ضيم لوحات 

�ضيا�ضية عن �لمحيط و�لد�خل و�لخارج ال 

تتو�فق بال�ضرورة مع توجهات �لحزب �لقائد. 

وب�ضبب هذه �ال�ضتقاللية �لوظيفية نجح 

كثير�ً من �لتر�ضبات �لمتو�رثة من �لعهود 

�ل�ضابقة، �الأمر �لذي �ضاهم في تاأ�ضي�ض �أنظمة 

مغلقة تعتمد على �أربع قو�عد للحماية:

�لقاعدة �الأولى دفاعية )حلف و�ر�ضو(. 

تاأ�ض�ض �لحلف في تموز/يوليو 1955 م�ضتفيد�ً 

من نتائج �لحرب �لعالمية �لثانية، وتاألف 

ر�ضميًا من �التحاد �ل�ضوفياتي )15 جمهورية( 

وبلغاريا و�ألمانيا �ل�ضرقية وت�ضيكو�ضلوفاكيا 

ورومانيا و�لمجر ويوغو�ضالفيا و�ألبانيا.

بد�أ �لحلف قويًا، �إاّل �إنه �أخذ يتر�جع بعد �أن 

�ن�ضحبت منه �ألبانيا )�عتمدت �لنموذج 

�ل�ضيني( ورومانيا )ت�ضاوت�ضي�ضكو( 

ويوغو�ضالفيا )تيتو( تباعًا بعد ح�ضول 

�نتفا�ضات في �لمجر في �ضنة 1956، 

وت�ضيكو�ضلوفاكيا )ربيع بر�غ في �ضنة 1968(.

��ضتمر �لحلف برعاية �ضوفياتية وتحت 

قب�ضة مظلة �أ�ضرفت على �ضبط �لمع�ضكر �إلى 

�أن �ضقط جد�ر برلين في �ضنة 1989، 

و�ن�ضحبت �ألمانيا �ل�ضرقية من �لمنظومة 

ل ''حلف 
ُ

�ال�ضتر�كية في �ضنة 1990، ثم ح

و�ر�ضو'' ر�ضميًا في �ضنة 1991.

�لقاعدة �لثانية ت�ضامنية تعتمد مبد�أ 

�الأممية �ل�ضيوعية )�لكومنترن(. تاأ�ض�ض 

 �لكومنترن في عهد لينين خالل �لفترة

1919 - 1920 في مو�ضكو تحت يافطة 

�لدفاع عن �لق�ضايا �لعمالية في �لعالم 

وت�ضجيع �لنخب على تاأ�ضي�ض �أحز�ب مو�لية 

ل�ضيا�ضة �التحاد �ل�ضوفياتي وقيادته. و�ضهدت 

هذه �لمنظمة �الأممية مخا�ضات كثيرة منذ 

تاأ�ضي�ضها، ومرت بعثر�ت قبل �لحرب �لعالمية 

�لثانية )1939 - 1945( وبعدها، �إلى �أن 

حّلها �ضتالين في �ضنة 1943 الإر�ضاء 

�لواليات �لمتحدة و�لغرب، ثم �أعاد تاأ�ضي�ضها 

بعد �أن نجح في �ل�ضيطرة على �أوروبا �ل�ضرقية 
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�أرهقت �لدولة �لمركزية باأثقال كان من 

ل تبعاتها مع مرور �لزمن. 
ّ
�ل�ضعب عليها تحم

فالدولة �ل�ضوفياتية كانت مو�ضولة ومحاطة 

بحز�م من �ل�ضعوب �الإ�ضالمية في �لجنوب على 

طول ''طريق �لحرير'' من غرب �ل�ضين �إلى 

قزوين و�لبحر �الأ�ضود، وكانت كذلك مفتوحة 

�ضمااًل على جيب من �لدول �لو�قعة على بحر 

�لبلطيق، كما كانت تقود مجموعة دول في 

�إطار ف�ضفا�ض من �لعالقات �الأيديولوجية 

)�لرفاقية( من غرب وجنوب �لقوقاز �إلى �ضرق 

�أوروبا و�ألمانيا.

وكان من �ل�ضعب �أن ت�ضتمر دولة في �إطار 

''مارك�ضية �ضوفياتية''، و�ضفها ماركوز 

ئة، وت�ضكلت في �ضياق قيادة 
ّ
بالجماعية �لمت�ضي

�لحزب �الأيديولوجي لل�ضلطة و�لموؤ�ض�ضات. 

فالدولة في �لنهاية حاجة، ولها وظيفة ودور، 

وال يمكن �أن ت�ضمد وتنجح في �إطار تحالف 

حزبي )رفاقي( يدير �لرو�بط �القت�ضادية 

و�ل�ضيا�ضية و�الأمنية و�لع�ضكرية. فهذ� �لنوع من 

�لدول هو �أ�ضبه بالهيكل �لتنظيمي �لهالمي 

ل �ضدمات �الختر�قات 
ّ
�لذي ال ي�ضتطيع تحم

�لد�ئمة، ولي�ض في قدرته �أن ي�ضّد عن كاهل 

�لدولة تلك �الأثقال �لناجمة عن حاجات 

ومتطلبات قوى خارجة من مكان ال عالقة له 

بزمن �لمارك�ضية، وال بتاريخ �لدولة في رو�ضيا. 

وب�ضبب هذ� �لهيكل �لتنظيمي �لف�ضفا�ض عا�ضت 

''�لمارك�ضية �ل�ضوفياتية'' �ضل�ضلة �أزمات د�ئمة 

تر�كمت منذ نهاية �ل�ضتالينية، �إلى �أن جاءت 

فترة ميخائيل غوربات�ضوف و�تخاذه قر�ر�ً 

مغامر�ً تاأ�ض�ض على فكرة �الإ�ضالح �ل�ضريع 

و�إعادة بناء �إطار �أ�ضيب بالتخثر وال تقوى 

ل �لتغيير.
ّ
قو�عده على تحم

ينتمي غوربات�ضوف �إلى جيل ما بعد 

�لموؤ�ض�ضين )ولد في �ضنة 1931(، و�رتقى �إلى 

�لجهاز في توليد طاقات وتاأ�ضي�ض خاليا 

ية ت�ضع م�ضلحة �لدولة �لعليا فوق جميع 
ّ
�ضر

�العتبار�ت �لموقتة و�الأمزجة �الأيديولوجية. 

وربما يكون هذ� �ل�ضبب �لخا�ض هو ور�ء 

�ضمود �لجهاز وعدم تبعثره بعد �نهيار دولة 

�لحزب �لقائد وغيابها عن �لم�ضهد.

لقد �أدت هذه �الأركان �الأربعة دورها في 

ت�ضكيل هياكل نجحت بد�ية في فر�ض 

�ضروطها وهيبتها على �لمحيط �الإقليمي في 

�آ�ضيا �لو�ضطى وقزوين و�لقوقاز و�لبحر 

�الأ�ضود. وهذه �لقوة �لفائ�ضة �ضاعدتها في 

تجاوز حدودها �لجغر�فية ــ �ل�ضيا�ضية، 

و�النتقال �إلى �أوروبا �ل�ضرقية م�ضتفيدة من 

تحالفها مع �لغرب في فترة �لهجوم �لمعاك�ض 

على �ألمانيا �لنازية.

كان �الختر�ق �لع�ضكري موقتًا، الأنه 

بحاجة �إلى منظومة تتالءم مع طبيعة 

متطلبات �أوروبا �ل�ضرقية �لتي لم تكن د�ئمًا 

متكيفة مع طبعة �أور��ضية للمارك�ضية ال عالقة 

تاريخية لها باأ�ضولها �الأوروبية. فالمارك�ضية 

�ل�ضوفياتية، كما يقول هربرت ماركوز، كانت 

''م�ضتمرة في �العتماد على �لمفاهيم 

�لمارك�ضية '�الأورثوذك�ضية' لتمييز �لمو�قف 

و�ل�ضيا�ضات �لمتناق�ضة تناق�ضًا فا�ضحًا مع 

هذه �لمفاهيم''، وكان مذهب ''�ال�ضتر�كية في 

بلد و�حد'' طو�ل ''�لفترة �ل�ضتالينية، يفيد �أي�ضًا 

في تبرير �لوظيفة �لقمعية للدولة �ل�ضوفياتية 

تاريخيًا''، وذلك في �عتبار �أن �لدولة ''تمثل 

�ضتخدم فيها �لتمييز 
ُ
ئة �لتي ي

ّ
�لجماعية �لمت�ضي

�لمارك�ضي، بين �لم�ضلحة �لمبا�ضرة، 

و�لم�ضلحة �لو�قعية )�لمو�ضوعية، �لتاريخية( 

لتبرير بناء �لبنية �ل�ضيا�ضية.''1

لهذه �الأ�ضباب كلها تورطت رو�ضيا 

�ال�ضتر�كية ب�ضبكة من �لعالقات �لف�ضفا�ضة 
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�نتهت �إ�ضالحات غوربات�ضوف �إلى �لف�ضل 

عندما بد�أ �نهيار �لمع�ضكر و�التحاد 

و�لمنظومة �الأيديولوجية، وخ�ضرت مو�ضكو كل 

ما ك�ضبته بالقوة في نهاية �لحرب �لعالمية 

�لثانية.

ل جميع تلك 
ّ
لم ي�ضتطع غوربات�ضوف تحم

�لنتائج �لمدمرة بعد �نهيار �أوروبا �ل�ضرقية 

وتفكك �التحاد �ل�ضوفياتي )في 26 كانون 

�الأول/دي�ضمبر 1991( �إلى 15 دولة توزعت 

على �أربع قوميات: جمهوريات �ل�ضالف 

)رو�ضيا؛ رو�ضيا �لبي�ضاء؛ �أوكر�نيا(؛ 

جمهوريات �لبلطيق )�أ�ضتونيا؛ التفيا؛ 

ليتو�نيا(؛ جمهوريات �آ�ضيا �لو�ضطى �الإ�ضالمية 

)كاز�خ�ضتان؛ قيرغيزي�ضتان؛ تركمان�ضتان؛ 

�أوزبك�ضتان؛ طاجيك�ضتان(؛ جمهوريات 

�لقوقاز )�أذربيجان؛ �أرمينيا؛ جورجيا(.

�أمام هذ� �لم�ضهد قرر غوربات�ضوف �لخروج 

ت على ما 
ّ
من �ل�ضورة �ل�ضيا�ضية بعد �أن هب

تبّقى من ''�التحاد �ل�ضوفياتي'' عا�ضفة رو�ضية 

حاولت قدر �الإمكان �إنقاذ ما يمكن �إنقاذه من 

بقايا فورة ع�ضبية ''قي�ضرية'' في �لوقت 

�ل�ضائع. وكان من �ل�ضعب تجميع �لقوة بعد 

�أن جرى �العتر�ف با�ضتقالل �لجمهوريات 

�ل�ضابقة و�إن�ضاء ''ر�بطة �لدول �لم�ضتقلة''، الأن 

�لر�بطة كانت بحاجة �إلى ع�ضب مركزي ي�ضد 

�الأطر�ف، وهذ� �الأمر لي�ض ممكنًا في ظل قيادة 

بوري�ض يلت�ضين �لمترهلة.

ينتمي يلت�ضين �أي�ضًا �إلى جيل ما بعد 

�لموؤ�ض�ضين )ولد في �ضنة 1931(، وهو ورث 

''دولة'' هي �أ�ضبه بالهيكل �لف�ضفا�ض بعد �أن 

تم �نتخابه رئي�ضًا لمجل�ض �ل�ضوفيات �الأعلى 

في �ضنة 1991، وتولى رئا�ضة �التحاد �لرو�ضي 

بعد غياب غوربات�ضوف عن �لم�ضهد �ل�ضيا�ضي.

كانت فترة يلت�ضين من �أ�ضو�أ �للحظات �لتي 

ع�ضوية �لمكتب �ل�ضيا�ضي في �ضنة 1979، في 

وقت �ضهد جنوب �التحاد �ل�ضوفياتي ثورة 

�إ�ضالمية كبرى في �إير�ن �أطاحت بالنظام 

�ل�ضاهن�ضاهي، و�أعقبها تورط مو�ضكو في 

مو�جهة مع ''�لمجاهدين'' بعد غزوها 

�أفغان�ضتان.

لقد �ضّكل ''�لثقب'' �الأفغاني ثغرة في �لجد�ر 

�لحديد، وك�ضف عن عور�ت هيكل ف�ضفا�ض 

�أخذ يتزعزع حين تولى غوربات�ضوف رئا�ضة 

�لحزب في �ضنة 1985، ورئا�ضة �لدولة في 

�ضنة 1988. فحرب �لخليج �الأولى كانت قد 

�ضارفت �آنذ�ك على �النتهاء، وت�ضكلت في �ضوء 

نتائجها �لموقتة منظومة �إقليمية �ضرعت 

تبتعد عن منطقة �لنفوذ �ل�ضوفياتية، كما �أن 

هجمات ''�لمجاهدين'' في �أفغان�ضتان ر�حت 

تجر ''�لدولة'' �إلى و�حة من �لرمال �لمتحركة 

و�ضط جمهوريات �إ�ضالمية تحيط بالمركز 

�لرو�ضي على طول خط �ل�ضل�ضلة �لجنوبية 

�لمنت�ضرة على �ضفاف ''طريق �لحرير''.

اإ�سالحات متاأخرة... ثم انهيار

كان من �ل�ضعب �أن ي�ضتمر �لو�ضع على ما 

هو عليه من دون �إجر�ء تعديالت على منظومة 

ل �أثقال 
ّ
�أيديولوجية لم يعد في �إمكانها تحم

تجربة دخلت في مخا�ض �ضعب، وباتت 

تد�عياتها تدفع �الأزمة من �لمحيط �إلى د�خل 

�لمركز. ولذلك قرر غوربات�ضوف �لخروج من 

�لم�ضتنقع �الأفغاني بعد فو�ت �الأو�ن، و�تجه 

نحو �إلغاء دور �لحزب في قيادة �لدولة، فاأدت 

�ضيا�ضة �لغال�ضنو�ضت و�لبيري�ضترويكا �إلى 

�إحد�ث ثورة في �أوروبا �ل�ضرقية بد�أت ب�ضقوط 

جد�ر برلين في �ضنة 1989، وبدء تفكك حلف 

و�ر�ضو بعد �ن�ضحاب �ألمانيا �ل�ضرقية منه في 

�ضنة 1990.
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ب�تني يعيد بناء ''الدولة الق�ية''

في ذلك �لوقت، بد�أ نجم فالديمير بوتين 

يلمع من ور�ء �ل�ضتار، و�أخذ دوره ي�ضعد 

يجًا متفوقًا من جهاز �ال�ضتخبار�ت 
ّ
ب�ضفته خر

)كي. جي. بي.( �لذي نجح في �ل�ضمود على 

�لرغم من �لزالزل �لتي �أ�ضقطت �لحزب 

و�التحاد و�لدولة و�لكومنترن و�لكومنفورم 

و�لحلف. كل �ضيء تقريبًا تبخر من عالم 

''�الأيديولوجيا �ل�ضوفياتية'' با�ضتثناء �لهيئة 

�لوحيدة �لتي تعمل �ضر�ً تحت �الأر�ض.

لد 
ُ
ينتمي بوتين �إلى �لجيل �لجديد �لذي و

بعد �لحرب �لعالمية �لثانية ونهايات �لعهد 

�ل�ضتاليني )مو�ليد 1952( حين كان ع�ضب 

�لدولة محكومًا بقب�ضة فوالذية. فهو �ضهد في 

�ضبابه بد�يات �ل�ضعود، و�كت�ضب خبرة حين 

عمل في جهاز �ال�ضتخبار�ت، وتولى م�ضوؤولية 

�لفرع في �ألمانيا �ل�ضرقية بين �ضنَتي 1985 

و1990 لي�ضهد بد�يات �نهيار �الأيديولوجيا 

و�لحزب وتقوقع �لدولة و�نح�ضار نفوذها عن 

�ل�ضاحة �لدولية.

كانت �لتجربة �الأمنية في �ألمانيا �ل�ضرقية 

كافية لتعطيه فكرة عن �أهمية �لدولة في 

قيادة �لتحوالت، وهو ما �كت�ضبه حين تولى 

م�ضوؤولية رئي�ض لجنة �الت�ضاالت �لخارجية 

في �ضان بطر�ضبورغ في �ضنة 1991، وهي 

�ل�ضنة �لتي �ضهدت بد�ية عهد يلت�ضين ونهاية 

�التحاد �ل�ضوفياتي.

بد�أ بوتين يتدرج في �ضعود �ضّلم موؤ�ض�ضات 

دولة تتفكك حين تولى م�ضوؤولية نائب �ل�ضوؤون 

�الإد�رية في �لرئا�ضة �لرو�ضية في �ضنة 1996، 

ثم نائب مدير ديو�ن �لرئي�ض في �ضنة 1997.

خالل تلك �لفترة كان بوتين ير�قب 

تد�عيات �لنهب و�ل�ضرقة و�لف�ضاد و�أ�ضلوب عمل 

�لمافيات )بارونات �لمال(، و�كت�ضف �أهمية 

مرت بها مو�ضكو في تاريخها �لمعا�ضر. فهذ� 

�لرئي�ض �ل�ضّكير ترك �الأمور تتدحرج، وت�ضكلت 

في عهده مافيات �ضرقة ونهب وتهريب �أمو�ل 

وتحف ولوحات وود�ئع ذهبية وثرو�ت 

طبيعية، و�أخذ �لل�ضو�ض )بارونات 

بيروقر�طية( بتحويل �لم�ضانع و�لمز�رع 

�لتابعة للدولة �إلى ملكيات خا�ضة بيعت 

الحقًا �إلى �ضركات وبنوك ولوبيات باأ�ضعار 

بخ�ضة، �الأمر �لذي زعزع �ال�ضتقر�ر وت�ضبب 

باإفال�ض �لدولة وغرقها في بحر من �لديون 

للم�ضارف �الأجنبية و�لبنك �لدولي.

وتز�منت �لمتغير�ت �لدر�ماتيكية في �ضنة 

1991، في بد�ية عهد يلت�ضين، مع �ندالع 

حرب �لخليج �لثانية وتدمير �لبنية �لتحتية 

للعر�ق وتمو�ضع �لقو�ت �الأميركية بالقرب من 

�ضحاري منابع �لنفط. و�ضجع هذ� �لم�ضهد 

�لمتناق�ض على نمو نزعة �أميركية مت�ضاوفة 

على جميع مر�كز �لقوى في �لعالم، �الأمر �لذي 

�ضاعد على تاأ�ضي�ض خطاب �لتفوق ون�ضو�ض 

�لنهايات )نهاية �لتاريخ ونهاية 

�الأيديولوجيا(، و�النتهاء من �لثنائية �لدولية 

وتعددية �لح�ضار�ت. لقد �أعاد �لم�ضهد 

�لمت�ضارب �لتذكير بتلك ''�لمركزية 

�ل�ضوفياتية'' �لتي �نهارت في مكان لتنزلق 

�أيديولوجيًا �إلى �ل�ضفة �الأُخرى من �لمحيط 

�الأطل�ضي.

جت 
ّ
وقعت في عهد يلت�ضين كو�رث ُتو

بتفاقم �لف�ضاد، وتتابع �نهيار ر�بطة �لدول 

�لم�ضتقلة، ووقوع �أزمة د�ضتورية في �ضنة 

1993 �نتهت بحل �لبرلمان و�نجر�ف 

''رو�ضيا'' �إلى هاوية �ضحيقة من �ل�ضعف 

و�الهتر�ء تجّلت في ن�ضوب حرب �ل�ضي�ضان 

�الأولى في �ضنة 1994، و�إعالن نوع من 

�ال�ضتقالل �ل�ضيا�ضي عن مو�ضكو.
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1999؛ �لثالث، �إعادة �إنتاج هوية رو�ضيا 

بالتعا�ضد مع �لكني�ضة �الأورثوذك�ضية.

وبحكم وظيفة بوتين �ل�ضابقة، فاإنه 

��ضتخدم جهاز معلوماته ل�ضّن معركة �ضد 

�لمافيات و�لبارونات، ف�ضرع ي�ضادر �أمالكها 

و�أمو�لها ويعيدها �إلى حظيرة �لدولة. كما �ضّن 

هجومًا معاك�ضًا �ضد ��ضتقالل �ل�ضي�ضان �لذي 

ُفر�ض كاأمر و�قع في حرب 1994 - 1996، 

وجاء �لهجوم رد�ً على �قتحام ''�للو�ء 

�الإ�ضالمي'' حدود د�غ�ضتان، و�نتهى باإلغاء 

��ضتقالل �ل�ضي�ضان في �ضنة 2001 و�إعادة 

�ضبط �ل�ضيطرة �لرو�ضية في �لقوقاز على 

�أنغو�ضيا و�أو�ضيتيا �ل�ضمالية ود�غ�ضتان.

تر�فقت �لتطور�ت �لع�ضكرية و�الأمنية 

و�القت�ضادية مع تحوالت في �الإجر�ء�ت 

�لميد�نية �لتي تمثلت في ��ضتعادة �لكني�ضة 

هويتها �لرو�ضية ودورها �لتقليدي، فاأ�ضدر 

بوتين قر�ر�ت تعطي بطريركية مو�ضكو حق 

�الإ�ضر�ف على �لتعليم �لديني في �لمد�ر�ض، 

و�إعادة بناء �أو ترميم 25.000 كني�ضة. وكانت 

�لخطوة �الأهم في هذ� �لم�ضمار �إعادة جميع 

�الأمالك �لتي تمت م�ضادرتها في �لعهد 

�ل�ضوفياتي �إلى �لكني�ضة �لتي �أ�ضبحت �أقوى 

و�أكبر مالك في رو�ضيا بعد �لدولة.

هذه �لقر�ر�ت و�لخطو�ت �الأولية �ضاهمت 

في تمتين ع�ضب �لدولة و�إعادة �لهيبة �إلى 

�أجهزتها، م�ضطحبة معها �لكني�ضة ب�ضفتها 

�الإطار �لتقليدي �لذي يعزز هوية رو�ضيا 

وموقعها �لمتميز في محيطها ومجالها 

�لجغر�في. فا�ضتعادة �لهوية �الأورثوذك�ضية 

كانت بمثابة �لر�فعة �الأيديولوجية لل�ضلطة 

�لمركزية �لتي ��ضتبدلت ''�لمارك�ضية 

�ل�ضوفياتية'' �لم�ضطنعة باأورثوذك�ضية رو�ضية 

و�قعية، وهو ما �أكده بوتين حين �أعلن في 

�لدولة ووظيفتها وحاجتها �إلى قوة م�ضاندة 

لها �ضرعية تاريخية تدعم موقعها ودورها 

بداًل من �لحزب.

�آنذ�ك الحظ بوتين �لمخاطر �لتي تحملها 

بعثات �لتب�ضير �إلى �لد�خل �لرو�ضي، وما 

يمكن �أن تنتجه من مر�كز قوى تناف�ض 

�لمجال �لتاريخي للعقيدة �الأورثوذك�ضية، 

فاأقدم على �إقناع يلت�ضين باإ�ضد�ر قانون 

ية �لممار�ضة للديانات �الأجنبية في 
ّ
يقيد حر

�ضنة 1997.

كانت �لخطوة توؤ�ضر �إلى بدء تبلور �قتناع 

لدى بوتين باأن �لكني�ضة هي حزب �لدولة، 

ن يقود �لكني�ضة ولي�ض 
َ
وباأن �لدولة هي م

ن يقود �لدولة، كما كان �الأمر في 
َ
�لحزب هو م

�لمرحلة �ل�ضوفياتية. فالكني�ضة هي بديل 

�لحزب ب�ضفتها تمثل تقليديًا 90% من �ضكان 

�لدولة �لرو�ضية.

وتز�من �لقر�ر مع �ضعود دور بوتين 

وتوّليه من�ضب مدير جهاز �الأمن �لفدر�لي 

و�الأمين �لعام لمجل�ض �الأمن في �ضنة 1999، 

له �أن ي�ضبح رئي�ض حكومة 
ّ
�الأمر �لذي خو

رو�ضيا في �ل�ضنة نف�ضها حين كان يلت�ضين 

ي�ضتعد لمغادرة �لكرملين في وقت ع�ضفت 

بالبلد �أزمة �قت�ضادية كبرى خالل �لفترة 

.1999 - 1998

وكان من �لطبيعي �أن يتولى بوتين من�ضب 

�لرئا�ضة بالوكالة حين قرر يلت�ضين �لتنحي 

عن موقعه بعد ''خر�ب �لب�ضرة'' في نهاية 31 

كانون �الأول/دي�ضمبر 1999.

�نفرد بوتين بالرئا�ضة في مطلع �ضنة 

عد: �الأول، 
ُ

2000، وبد�أ ن�ضاطه على ثالثة �ض

محاربة �لف�ضاد و�لحّد من �لتهريب و�لنهب؛ 

�لثاني، �إنهاء ��ضتقالل �ل�ضي�ضان �لذي �أُخذ 

بالقوة و�لبدء بحرب �الإلغاء في نهاية �ضنة 
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على تو�زنات �لد�خل في وقت كان �لخارج 

)�لف�ضاء �لدولي( ير�قب من جهته جميع تلك 

�لتحوالت �ل�ضيا�ضية �لتي با�ضرها بوتين منذ 

تولى ر�ضميًا رئا�ضة رو�ضيا في �أيار/مايو 

2000. ولذلك بد�أ يرتب عالقته بدول �لجو�ر، 

وبا�ضرها بتوقيع وثيقة تعاون مع تركيا في 

�ل�ضنة �لتي تولى فيها من�ضب �لرئا�ضة.

كان من �ل�ضعب �أن تقف �أميركا ودول 

�لغرب متفرجة على �لت�ضحيحات، فبد�أت منذ 

لحظة دخول بوتين �لكرملين �لثور�ت �لملونة 

ت ثورة في 
ّ
في محيطه �ل�ضيا�ضي �ل�ضابق: هب

�ضربيا في �ضنة 2000 على �أنقا�ض حرب 

�لبو�ضنة ــ �لهر�ضك �لتي �نتهت في �ضنة 1995 

وتولدت منها �أزمة كو�ضوفو في �ضنة 1999؛ 

بعد �ضربيا جاءت ثورة جورجيا في �ضنة 

2003 �لتي �ندلعت لتعطيل مّد خط �أنابيب 

�لنفط و�لغاز من بحر قزوين �إلى باكو ــ 

تبلي�ضي ــ جيهان في �ضنة 2001.

بعد جورجيا جاء دور �أوكر�نيا �لتي 

�ن�ضحبت من ر�بطة �لدول �لم�ضتقلة �لتي 

تاأ�ض�ضت من رو�ضيا وبيالرو�ضيا و�أوكر�نيا بعد 

�نهيار �التحاد �ل�ضوفياتي، وجاء �الن�ضحاب 

رد�ً على دعوة مو�ضكو �أوكر�نيا �إلى �لدخول 

في �التحاد �لجمركي لدول �أور��ضيا، وتر�فق 

مع ثورة برتقالية �بتد�أت �ضر�رتها في �ضنة 

2004. بعد �أوكر�نيا جاء دور قيرغيزي�ضتان 

فاندلعت ثورة في �ضنة 2005 ��ضطرت بوتين 

�إلى �لتدخل ع�ضكريًا لحماية قو�عد رو�ضيا في 

جنوب �لبلد.

لم تكن �لواليات �لمتحدة في �أف�ضل حال 

بعد �أن تعر�ضت لهجمات �إرهابية قو�ضت 

هيبتها �لدولية في 11 �أيلول/�ضبتمبر 2011 

و�أخرجتها من �لعرين، فاندفعت ع�ضكريًا �إلى 

�لخارج و�نتقمت من �أفغان�ضتان و�أحكمت 

ت�ضرين �الأول/�أكتوبر 2000 ''�أن رو�ضيا 

�التحادية هي دولة �أور��ضية.''2

كانت �لم�ضالحة �لتاريخية بين �لدولة 

و�لكني�ضة خطوة ال بد منها كي ت�ضتطيع 

�ل�ضلطة �لمركزية �أن توؤدي دور �لقيادة في 

�إطار حماية متو�رثة عن �لعهد �لقي�ضري، 

وتمتلك �ضرعية �ضعبية تقوم بدور �لوكيل نيابة 

عن �لحزب �لفا�ضل.

نجح بوتين في قلب معادلة �لتحالف من 

�لحزب/�لدولة �إلى �لدولة/�لكني�ضة، ففي 

ا 
ّ
�ل�ضابق كان �لحزب يقود �لدولة ويديرها، �أم

�الآن في مطلع عهد بوتين، فقد �أخذت �لدولة 

تقود �لكني�ضة وتدير �ضوؤونها وترتب لها 

�لمهمات و�لوظائف. فالعودة معكو�ضة، وكانت 

�ضرورية كي ت�ضتطيع �لدولة ��ضتعادة ما 

خ�ضرته في نهاية �لحرب �لباردة. لقد �أخذت 

�لكني�ضة مكان �لحزب، لكنها لم تاأخذ دوره، �إذ 

بقيت �لدولة هي �لطرف �لقائد في معادلة 

�لتحالف. في �ل�ضابق كان �لحزب ي�ضتخدم 

ا �الآن فاإن �لدولة هي �لتي ت�ضتخدم 
ّ
�لدولة، �أم

�لكني�ضة.

جاءت هذه �ل�ضيغة لم�ضلحة م�ضروع 

بوتين، �إذ �أ�ضبحت بنية �لدولة �لرو�ضية �أكثر 

تما�ضكًا من �لعهد �ل�ضوفياتي، فقد تخل�ضت من 

�إرث جمهوريات تحيط بها من �الأطر�ف 

وتحمل هويات قومية ودينية مختلفة عن 

�لمركز. فال�ضلطة �لمتمركزة ور�ء �أ�ضو�ر 

�لكرملين لم تعد بحاجة �إلى �لتخلي عن 

هويتها �لتاريخية لم�ضلحة ترتيبات �ضيا�ضية 

تقوم على �الأيديولوجيا ال �لو�قع.

�أعطت هذه �لتعديالت خطو�ت بوتين 

�لمقبلة قوة دفع، وباتت رئا�ضته للدولة 

محاطة برعاية كني�ضة عميقة �لجذور في 

''�لمركز �لرو�ضي''؛ لكن �لم�ضاألة لم تكن تتوقف 
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مجالها �لجغر�في ــ �ل�ضيا�ضي.

بد�أ بوتين تحركاته على �لجبهَتين 

�لجنوبية و�لغربية �ضمن خطة مدرو�ضة 

ل�ضمان حياد دولتين �إقليميتين ت�ضكالن 

مد�خل �ضغط وبو�بات عبور �إلى مو�ضكو في 

حال قرر �لغرب ��ضتخد�م ورقتهما. لذلك بد�أ 

�لكرملين بدر�ض ملفات �لخالف مع تركيا ــ 

وهي كثيرة ومتر�كمة منذ عهد يلت�ضين. فهناك 

تد�عيات حرب �أرمينيا ــ �أذربيجان في �ضنة 

1999، و�لقيود �لتركية على حركة �لمالحة 

في �لبحر �الأ�ضود وما نجم عنها من �تفاقات 

ب�ضاأن �لم�ضائق في �ضنة 1998، و�لخالف 

على ن�ضر �ضو�ريخ رو�ضية في قبر�ض، 

و�لتناف�ض على ك�ضب مودة دول �آ�ضيا �لو�ضطى 

وجنوب �لقوقاز بعد تعزيز �لوجود �لرو�ضي في 

�إثر حرب �ل�ضي�ضان �لثانية في �ضنة 1999، 

وم�ضير �أنبوب �لغاز �لذي يربط رو�ضيا وتركيا 

في قاع �لبحر �الأ�ضود، و�لذي جرى �لتوقيع 

ب�ضاأن مّده في �ضنة 1997.

كانت �لعالقات متوترة بين �لجانبين 

ب�ضبب مخاوف رو�ضيا من ع�ضوية تركيا في 

حلف �لناتو وطموح �أنقرة �إلى �لدخول في 

�التحاد �الأوروبي، في مقابل مخاوف تركيا 

من طموحات رو�ضيا ومحاوالت عودتها �إلى 

�آ�ضيا �لو�ضطى و�إعادة �ل�ضيطرة على منافذ 

�لطرق �لتجارية ومنابع �لنفط وخطوط 

�الأنابيب.

ة باردة 
ّ
و��ضتمر �لقلق يتاأرجح بين هب

ة �ضاخنة �إلى �أن و�ضلت حكومة �لعد�لة 
ّ
وهب

و�لتنمية برئا�ضة رجب طيب �أردوغان �إلى 

�ل�ضلطة في �ضنة 2002، و�عتماد �أنقرة �ضيا�ضة 

جديدة رد�ً على قر�ر قمة لوك�ضمبورغ في �ضنة 

1997 رف�ض طلب �ضم تركيا �إلى �التحاد 

�الأوروبي.

�ضيطرتها عليها في �ضنة 2002، ودمرت 

�لعر�ق و�حتلته في �ضنة 2003.

وقف بوتين �ضد �لحرب على �لعر�ق 

و�نخرط في جبهة م�ضادة ل�ضيا�ضة �لواليات 

�لمتحدة �لتو�ضعية، فقد �أدرك باكر�ً �أن هناك 

محاولة لتطويقه من �لجنوب على �متد�د �آ�ضيا 

�لو�ضطى لمنعه من �لتمدد، و��ضتعادة نفوذ 

مو�ضكو، وتعطيل ��ضتفادتها من �لتوظيفات 

و�ال�ضتثمار�ت في نفط بحر قزوين وحقول 

�لغاز.

وب�ضبب تلك �لمخاوف و�ضع بوتين خطة 

لتطوير �لجي�ض وتحديثه، وبد�أ بدفع م�ضتحقات 

خدمة �لديون بين �ضنَتي 2001 و2006 كي 

يتخل�ض من �ضيا�ضة �الرتهان للبنك �لدولي 

و�لم�ضارف �الأجنبية.

�ضيا�ضة �لتخل�ض من �لديون �ضاعدت 

�لكرملين على �لتحرر من قيود �أجنبية �أثقلت 

كاهل �القت�ضاد ب�ضبب كثرة �ل�ضروط �لتي 

كانت ت�ضعها �لموؤ�ض�ضات �لمالية �الأوروبية 

و�الأميركية على رو�ضيا. و�ضاهم م�ضروع ت�ضديد 

�لديون في �إعطاء فر�ضة للتفكر و�لبدء بالبحث 

عن مخارج طرق الإنقاذ �لو�ضع من �النهيار.

كان على بوتين في مطلع رئا�ضته �الأولى 

�أن ي�ضمن حدود رو�ضيا من جهتين: �الأولى من 

�لجنوب )تركيا و�لقوقاز وقزوين(، و�لثانية 

من �لغرب )�أوكر�نيا وبيالرو�ضيا وبلغاريا(. 

فالجهة �الأولى ت�ضمن لمو�ضكو خطوط 

�لمالحة في �لبحر �الأ�ضود وحرية ��ضتخد�م 

�لم�ضائق وحق عبور �ل�ضفن �إلى �لبحر 

ا �لجهة �لثانية فت�ضمن حدود 
ّ
�لمتو�ضط، �أم

مو�ضكو �الأمنية و�القت�ضادية من خالل �لحد 

من تو�ضع حلف �ضمال �الأطل�ضي )�لناتو( �ضرقًا، 

ومنع �التحاد �الأوروبي )�ل�ضوق �الأوروبية 

�لم�ضتركة( من �ضم دول تقع على �ضفاف 
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�إلى �لبحر �الأ�ضود. وقد ��ضتقوت جورجيا 

بالخطوة و�أعلنت دخول قو�تها �إلى مقاطعَتي 

جنوب �أو�ضيتيا و�أبخازيا، فرّد بوتين بهجوم 

�ضاحق ومدمر �نتهى بتحطيم جي�ض جورجيا 

وت�ضجيل رو�ضيا �أكبر �نت�ضار ع�ضكري في 

منطقة �لقوقاز. و�أدى نجاح �لكرملين في 

��ضتيعاب تد�عيات �لهجوم �لجورجي �إلى 

�إجبار �لناتو على �ضحب �ضفنه �لحربية من 

�لبحر �الأ�ضود بعد �ضهر من دخوله.

كانت دالالت حرب جورجيا في �ضنة 

2008 و��ضحة في نتائجها �لميد�نية، وهي 

منع �أميركا من دخول �لبحر �الأ�ضود، و�ضمان 

مرور �أنابيب �لنفط و�لغاز في جورجيا، و�لحد 

من محاوالت �لناتو �ختر�ق مجال رو�ضيا 

�لحيوي �لتقليدي.3

تر�فقت حرب تدمير �لجي�ض �لجورجي مع 

نهاية عهد جورج بو�ض �البن )�لقوة �لخ�ضنة(، 

وبد�ية فترة بار�ك �أوباما )�لقوة �لناعمة(، 

و�إعالن و��ضنطن تجميع قو�تها في �لعر�ق 

و�أفغان�ضتان تمهيد�ً ل�ضحبها في نهاية �ضنة 

2010، ثم في نهاية �ضنة 2014.

وقد تعامل بوتين بحذر مع �لخطو�ت 

�الأميركية، الأنه تخوف من �حتمال ن�ضوء 

حاالت من �لفر�غ �الأمني ت�ضجع على �لفو�ضى 

وعدم �ال�ضتقر�ر، ولذلك �أخذ ي�ضتعد لمو�جهات 

محتملة في محيط �لجغر�فيا �ل�ضيا�ضية 

و�لمجال �لحيوي لرو�ضيا. ولم يم�ِض وقت 

طويل حتى بد�أت �الرتد�د�ت تطفو على �ضطح 

�لعالقات �لمتوترة �أ�ضاًل بين مو�ضكو 

وو��ضنطن، حين تم �حتو�ء ''�لثورة �لخ�ضر�ء'' 

في �إير�ن �حتجاجًا على تزوير �النتخابات 

�لرئا�ضية في دورة 2009، و�إعالن �لبيت 

�الأبي�ض توقيع معاهدة �أمنية مع بولند� في 

�ضنة 2010، �أعقبه فوز �لمر�ضح �لمدعوم من 

��ضتغل بوتين حاجة تركيا �إلى بديل 

ي�ضمن م�ضالحها في �آ�ضيا �لو�ضطى و�ل�ضرق 

�الأو�ضط، فبد�أ باإجر�ء �ت�ضاالت بهدف ترتيب 

�لعالقات في �إطار من �لثقة �لمتبادلة، وقام 

باأول زيارة الأنقرة في كانون �الأول/دي�ضمبر 

2004، ونجح في توقيع 6 �تفاقات �ضملت 

�لغاز، و�الإرهاب، و�لقوقاز، و�لطاقة �لنووية، 

و�لبحر �الأ�ضود، و�لم�ضائق، و�ضر�ء �الأ�ضلحة. 

ورّد �أردوغان �لزيارة في �ضنة 2005، وجرى 

�لتفاهم على �ضبط ملفات �لغاز و�لعر�ق 

وقبر�ض و�ل�ضي�ضان و�إقليم ناغورني كار�باخ.

�أدرك �لغرب معاني �لزيار�ت �لمتبادلة 

بين مو�ضكو و�أنقرة وخلفياتها، فقرر �لرد من 

خالل تو�ضيع �إطار حلف �لناتو نحو �ل�ضرق، 

و�أعلن �ن�ضمام بلغاريا ورومانيا �إلى �لحلف، 

�الأمر �لذي �عتبره بوتين خطوة ��ضتفز�زية 

تهدف �إلى مّد �لنفوذ �الأميركي �إلى �لبحر 

�الأ�ضود وزعزعة �ال�ضتقر�ر في ''�لجو�ر �لقريب'' 

من رو�ضيا.

لم تتوقف خطو�ت دول �لغرب عند هذه 

�لحدود، فاتجهت نحو مزيد من �لت�ضعيد حين 

�أعلنت ��ضتقالل كو�ضوفو )بو�بة �ضربيا( في 

�ضنة 2007، و�إقامة �لدرع �ل�ضاروخي في 

بولند� وت�ضيكيا في �ضنة 2007، ومطالبة 

مو�ضكو ب�ضحب قو�تها من جورجيا ومولد�فيا.

�أمام هذ� �لهجوم �إلى د�خل �لجغر�فيا 

�ل�ضيا�ضية �لرو�ضية كان ال بد من وقوع 

مو�جهة حامية ل�ضبط �حتماالت �الختر�ق بعد 

�أن قررت جورجيا خو�ض غمار �لحرب 

لتح�ضين �ضروط نفوذها في �لقوقاز، م�ضتقوية 

بالمظلة �الأطل�ضية �لتي �ضمت �إلى مع�ضكرها 

بولند� و�لمجر وت�ضيكيا و�أ�ضتونيا والتفيا.

بد�أت جورجيا �لهجوم في �آب/�أغ�ضط�ض 

2008 حين �أعلن �لناتو دخول �ضفنه �لحربية 
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و�ال�ضتخبار�ت كان يمتلك معلومات و�فية عن 

طبيعة �لمجتمع �الأوكر�ني ونقاط قوته 

و�ضعفه، وكان يعرف تمامًا خ�ضو�ضية كل 

�ضريحة ومجموعة. فالمجتمع مرّكب من 

بولنديين ورومانيين ورو�ض وت�ضيكيين 

و�ضالف وتتار، وت�ضكل �لقومية �الأوكر�نية 

77% من �ل�ضكان، و�لرو�ض 17%، وهناك ن�ضبة 

كبيرة تنحدر من �أ�ضول رو�ضية. �ضحيح �أن 

�الأغلبية م�ضيحية 89%، �إاّل �إن �لكني�ضة 

�الأورثوذك�ضية منق�ضمة بين بطريركية كييف 

40%، وبطريركية مو�ضكو 30%، و�لكاثوليك 

17%، و�لبروت�ضتانت 3%، وديانات �أُخرى 

م�ضلمة ويهودية %10.

هذ� �لت�ضرذم �لقومي ــ �لديني ــ �لمناطقي 

�لمعطوف على �نق�ضام لغوي )�أوكر�ني، 

ورو�ضي، وتتاري( �أعطى بوتين فر�ضة للرّد 

على كل محاولة لتو�ضيع �لحلف �الأطل�ضي، �أو 

�ل�ضعي لمحا�ضرة رو�ضيا وتطويقها بخطوط 

دفاعية متقدمة على حدودها. لذلك كان من 

�ل�ضعب �أن يو�فق �لكرملين على هذ� �لتدخل 

بعد �أن نجح بوتين في ترتيب �لبيت، وبد�أ 

يتطلع �إلى �إعادة ترميم و�ضعه �الإقليمي 

وجو�ره �لجغر�في. ولهذ� �ل�ضبب �عتبر 

�لكرملين �أن �لثورة �لبرتقالية �لتي �نفجرت 

في �ضنة 2004 كانت موجهة �ضد بوتين 

ونجاحه في �ضبط �لو�ضع �الأمني وتح�ضين 

�لظروف �ل�ضيا�ضية، فرّد عليها برفع الفتات 

تطالب بالمجال�ض �لمحلية في �لمناطق 

�ل�ضرقية و�لجنوبية ذ�ت �الأغلبية �لرو�ضية، 

و�إقامة نظام فيدر�لي يمنحها حكمًا ذ�تيًا، 

�الأمر �لذي �أدى �إلى ف�ضل �لثورة ب�ضبب 

تعار�ضات خطابها �ل�ضيا�ضي وتناق�ضات 

مر�كز �لقوى.

وتر�فق ف�ضل �لثورة �لبرتقالية مع بدء 

رو�ضيا في �النتخابات �لرئا�ضية �الأوكر�نية 

في �ضنة 2010.

و�ضكلت نتائج �النتخابات �الأوكر�نية بد�ية 

لعودة مالمح توتر يذّكر بظروف ''�لحرب 

�لباردة'' وتلك �لت�ضنجات �ل�ضيا�ضية �لتي كانت 

تقع د�ئمًا بين �لمع�ضكرين. و�ضكلت �أوكر�نيا 

في تلك �لفترة حقل �ختبار لمو�زين �لقوى 

بين جانب رو�ضي يعتبر دول �أوروبا �ل�ضرقية 

�لمجاورة لحدوده �لغربية بمثابة حديقة 

 خلفية ال�ضتقر�ره �الأمني، وبين جانب

�أميركي ــ �أوروبي يعتبر �أوروبا �ل�ضرقية 

منطقة دفاع عن خطوط حلف �لناتو �الأمامية. 

ولذلك دفعت �أوكر�نيا ثمن موقعها �لجغر�في 

منذ كان يلت�ضين في �لرئا�ضة، حين ��ضطرت 

في �ضنة 1995 �إلى ت�ضليم تر�ضانتها �لنووية 

�إلى مو�ضكو، ثم توقيع �تفاق تفاهم مع �لناتو 

في �ضنة 1997 بهدف �إ�ضعاف نفوذ رو�ضيا 

وعزل قوتها �لع�ضكرية عن �ضرق �أوروبا.

كان بوتين منذ بد�ية عهده غير مرتاح �إلى 

�لتحركات �الأوروبية و�الأميركية في �أوكر�نيا، 

ولذلك بد�أ يتخوف من ن�ضاطات دول �لغرب 

ومحاوالت �إ�ضقاط مر�ضحه �لذي فاز في 

�النتخابات �لرئا�ضية �الأوكر�نية، ف�ضرع 

يوؤ�ض�ض عالقات مع جماعات �ضيا�ضية في 

�ضرق �لبلد وجنوبه، مر�هنًا على تاأييد �الأقلية 

�لناطقة بالرو�ضية في �أقاليم دونيت�ضك 

وخاركوف ولوهان�ضك.

ر�هن بوتين على تركيبة �لمجتمع 

�الأوكر�ني لحماية م�ضالح رو�ضيا في حال 

قررت دول حلف �لناتو �لتقدم �ضرقًا في �تجاه 

�لحديقة �لخلفية بهدف زعزعة �الأمن 

و�ال�ضتقر�ر في محيطها �لجغر�في.

ولم يكن رهان بوتين في غير مو�ضعه، 

فهو بحكم تجربته �لطويلة في �أجهزة �الأمن 
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�إلى �أن تتو�ضح �ضورة �لموقف في منطقة 

�لقوقاز و�لقرم.

لم يم�ِض وقت طويل حتى بد�أت �لتحركات 

�ضد مو�ضكو عقب �إ�ضقاط �لرئي�ض �لفائز في 

�النتخابات )نظام يانوكوفيت�ض(، وهربه من 

�لعا�ضمة كييف، وت�ضكيل مجل�ض رئا�ضي �عتمد 

لغة معادية لرو�ضيا وثقافتها وهويتها. 

وتر�فق �الأمر مع �إغر�ء�ت �قت�ضادية )توقيع 

�تفاقية �لتجارة �لحرة مع �التحاد �الأوروبي(، 

وع�ضكرية )ت�ضليح حكومة كييف(، وت�ضجيع 

تلك �لحكومة على �لدخول في مو�جهة حربية 

�ضد �لنفوذ �لرو�ضي.

وبد�أت �الأزمة �لكبرى حين �ضغط بوتين 

على كييف ومنعها من توقيع �التفاق 

�لتجاري مع �التحاد �الأوروبي في �ضنة 

2013، ورّدت �أميركا باإثارة �لقالقل وزعزعة 

�ال�ضتقر�ر، �الأمر �لذي دفع مو�ضكو �إلى 

�ال�ضتيالء على �ضبه جزيرة �لقرم و�ضمها �إلى 

�التحاد �لرو�ضي في �ضباط/فبر�ير 2014، 

�ض �الأقليات في �أوكر�نيا على 
ّ
ور�حت تحر

�لدخول في مو�جهات مع حكومة كييف �لتي 

�رتكبت مجزرة بحق �الأقلية �لرو�ضية في 

�أودي�ضا )جنوب �لبلد( في �أيار/مايو 2014.

�أمام هذ� �لهجوم �لذي تعر�ضت له �الأقليات 

في �ضرق �أوكر�نيا وجنوبها �أ�ضدر بوتين 

مر�ضومًا يق�ضي بمنح �الأوكر�نيين من �أ�ضل 

رو�ضي، �أو �لناطقين باللغة �لرو�ضية، �لجن�ضية 

�لرو�ضية، وطالب بنظام فيدر�لي ي�ضمن حقوق 

�الأقليات في �إطار مناطق �لحكم �لذ�تي، وقد 

 �لبرلمان �لرو�ضي لبوتين بحّق �لتدخل 
ّ
�أقر

�لع�ضكري �لمبا�ضر لحماية �الأقليات في 

�أوكر�نيا. و�ضجع �لقر�ر �لبرلماني رو�ضيا على 

ح�ضد قو�تها على �لحدود �الأوكر�نية �ل�ضرقية، 

و�لتهديد ب�ضّن هجوم ع�ضكري لحماية �ضكانها 

�ضعود ''�لربيع �لعربي'' في نهاية �ضنة 2010، 

و�لذي �نطلق من تون�ض و�أخذ يتمدد ب�ضرعة 

�إلى ليبيا وم�ضر و�ليمن و�لبحرين و�ضواًل �إلى 

�ضورية في �لف�ضل �الأول من �ضنة 2011. 

وجاءت �الأحد�ث �لدر�ماتيكية لتوؤكد توقعات 

بوتين ب�ضاأن حدوث متغير�ت في حال 

�ن�ضحبت �لقو�ت �الأميركية من مناطق 

تمركزها، وما يمكن �أن تنتجه من فر�غات 

�أمنية وفو�ضى �ضيا�ضية تزعزع �ال�ضتقر�ر.

لذلك �ّت�ضم موقف بوتين منذ �لبد�ية 

بالحذر و�لقلق و�لتخوف من �لتد�عيات 

�لعربية، و�تجه �إلى �إعالن تحّفظه على نتائج 

�النتفا�ضات، موؤكد�ً دعمه �ل�ضلطة في �ضورية، 

بذريعة �أن �لفو�ضى �ضتوؤدي في نهاية �لمطاف 

�إلى تهديد م�ضالح رو�ضيا في منطقة �لم�ضرق 

�لعربي و�ضرق �لمتو�ضط.

لم يكن في �إمكان بوتين �لتدخل فور�ً في 

ذلك �لوقت ب�ضبب �ل�ضعوبات �للوج�ضتية �لتي 

�ءها في منطقة �لبلقان 
ّ
كان يعاني جر

و�لقوقاز و�أوروبا �ل�ضرقية و�آ�ضيا �لو�ضطى، 

�الأمر �لذي �أدى �إلى تاأجيل عملية �النخر�ط 

في �لمعركة �ل�ضورية في �نتظار ما �ضت�ضفر 

عنه �لمو�جهة �لمحتملة في �أوكر�نيا و�ضبه 

جزيرة �لقرم )بحر �آزوف، وهو �لجزء �ل�ضمالي 

�ل�ضرقي من �لبحر �الأ�ضود(.

�آنذ�ك، بد�أ بوتين ي�ضتعد للمو�جهة �لمنتظرة 

بعد �أن �ضمن موقف تركيا ب�ضاأن �لمعابر 

و�لم�ضائق، على �لرغم من �ختالفه مع �أنقرة 

على مو�ضوع �الأزمة �ل�ضورية و�أ�ضلوب �إد�رتها 

و�لتعامل مع �حتماالتها. ولم يكن �لملف 

�ل�ضوري في تلك �لفترة يحتل �الأولوية في 

برنامج بوتين، الأنه كان يتوقع �أن تثار في 

وجه مو�ضكو م�ضكالت �أمنية تنطلق من 

�لخا�ضرة �الأوكر�نية، ولهذ� قرر تاأجيل �لتدخل 
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 �ضبه جزيرة 
ّ
لقد ��ضتفاد بوتين من �ضم

�لقرم، و�ضمان �ضد�قة تركيا، ومخاوف �لناتو 

من تدهور �ل�ضر�ع في �أوكر�نيا، لنقل 

�لمو�جهة �إلى مكان �أو�ضع و�أبعد يختبر فيه 

قوته �لع�ضكرية، بعد �أن الحظ تردد �لغرب في 

ف دولها من 
ّ
دعم �لمعار�ضة �ل�ضورية، وتخو

نمو قوى متطرفة )د�ع�ض( قد تهدد م�ضالحها 

في �ل�ضرق �الأو�ضط.

�ضكلت �الأزمة �ل�ضورية فر�ضة مالئمة 

الختبار �لقوة، فاندفع بوتين في �لبد�ية 

�ضيا�ضيًا، عبر دعم �ل�ضلطة هناك با�ضتخد�م 

�لفيتو �ضد قر�ر�ت مجل�ض �الأمن، و�عتر�ض 

على �إن�ضاء محطة ر�د�ر �أميركية في تركيا )بد�أ 

ت�ضغيلها في كانون �الأول/دي�ضمبر 2012(، 

 على ن�ضر �ضبكة دفاع �ضاروخية في 
ّ
و�حتج

و�ضط �أوروبا، وقام باإر�ضال �أربع �ضفن حربية 

�إلى طرطو�ض. بعد ذلك �نتقل من �لدفاع 

�ل�ضيا�ضي �إلى �لم�ضاركة �لع�ضكرية حين قرر 

ية بتاريخ 30 �أيلول/
ّ
�إر�ضال قو�ت جوية وبر

�ضبتمبر 2015، و�لدخول في مو�جهات مع 

ف�ضائل �لمعار�ضة �لتي كانت م�ضتتة ومنت�ضرة 

في معظم �الأر��ضي �ل�ضورية با�ضتثناء 

�لعا�ضمة دم�ضق و�ل�ضريط �ل�ضاحلي �لممتد 

على �لحو�ض �ل�ضرقي للبحر �الأبي�ض �لمتو�ضط. 

و�أدى �لتدخل �لع�ضكري �لرو�ضي �إلى منع 

�لتغيير �ل�ضيا�ضي في �ضورية، لكنه �أعاد 

مو�ضكو �إلى �لمنطقة من بو�بة دم�ضق.

يرى و�ضيم خليل قلعجية �أن �لتدخل 

�لع�ضكري �لرو�ضي �ضيعيد ''مو�ضكو وبقوة �إلى 

منطقة �ل�ضرق �الأو�ضط لت�ضبح رو�ضيا 

�التحادية مرة �أُخرى )...( العبًا �أ�ضا�ضيًا ال 

يمكن تجاوزه في معادلة �ل�ضرق �الأو�ضط، 

ولُتك�ضر �لهيمنة �الأميركية �لمطلقة على 

م�ضائر ومقدر�ت �ل�ضعوب �لعربية.'' كما �أن 

من �ضيا�ضات كييف �لمتطرفة، تلك �ل�ضيا�ضات 

�لتي القت �لترحيب من �لحلف �الأطل�ضي �لذي 

عزز قو�ته في رومانيا وبولند� ودول �لبلطيق، 

ن يعار�ض مو�ضكو 
َ
وقرر دعم وت�ضليح كل م

ويو�جهها.

وهكذ� تحولت �أزمة �أوكر�نيا منذ نهاية 

�ضنة 2013 �إلى مو�جهة مفتوحة بين رو�ضيا 

و�لغرب �أنع�ضت مجدد�ً فكرة �لحرب �لباردة، 

وذلك بعد �أن هدد بوتين بالتدخل �لمبا�ضر 

ها 
ّ
و�قتطاع �أقاليم جنوب �لبلد و�ضرقه، و�ضم

�إلى �التحاد �لرو�ضي، مثلما حدث في �ضبه 

جزيرة �لقرم )بحر �آزوف( في �إثر �إجر�ء 

��ضتفتاء �ضعبي )%60 رو�ض؛ 25% �أوكر�نيون؛ 

15% تتار م�ضلمون(، �إذ جاء �لت�ضويت 

لم�ضلحة �الن�ضمام �إلى قوة بوتين �ل�ضاعدة 

�لتي دخلت �ضبه �لجزيرة بق�ضد حماية 

قو�عدها �لع�ضكرية في �لبحر �الأ�ضود.

وكانت ردة فعل �لكرملين عنيفة �ضد 

�لخطاب �لقومي �الأوكر�ني �لمتطرف، فقد 

نجحت في توظيف تحركات جرت لم�ضلحة 

رو�ضيا �بتد�ء من �آذ�ر/مار�ض 2014 في 

دونيت�ضك وخاركوف ولوهان�ضك و�أودي�ضا 

)�ضرق �لبلد وجنوبه(، و�نتهت بمو�جهات 

ع�ضكرية في 15 ني�ضان/�أبريل 2014، باتت 

تهدد وحدة �أوكر�نيا وتدفعها نحو �النق�ضام 

على �أ�ضا�ض فكرة �النتماء �إلى �لهوية و�للغة 

و�لمذهب و�لمنطقة.4

�أمام تفاقم �النق�ضام �الإثني ــ �لثقافي في 

�أوكر�نيا بين مع�ضكر �ضرقي مو�ٍل لرو�ضيا في 

مقابل مع�ضكر غربي مو�ٍل لالتحاد �الأوروبي 

و�لغرب، قرر بوتين �لخروج من د�ئرة �الإقليم 

و�لمجال �لجغر�في �ل�ضيا�ضي �لقريب، ونقل 

�لمعركة �لدولية �إلى �ضورية و�ضرق �لمتو�ضط، 

لل�ضغط على �أوروبا و�أميركا.
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منابعها في كاز�خ�ضتان وبحر قزوين �إلى 

�ضو�طئ �لبحر �الأ�ضود وم�ضائق �لعبور من 

تركيا �إلى �لبحر �الأبي�ض، كما نجحت في 

�ضبط �الأمن في �ل�ضي�ضان و�إ�ضاعة �ال�ضتقر�ر 

في �لقوقاز في �إثر تدمير �لجي�ض �لجورجي 

 �ضبه جزيرة �لقرم وتهديد جورجيا 
ّ
و�ضم

و�أوكر�نيا بالتق�ضيم. ويرى و�ضيم خليل 

قلعجية في ��ضتر�تيجيا بوتين ثالث محطات: 

�الأولى، مرحلة �إعادة �لبناء، �أو ما ي�ضمى 

''عقيدة ��ضتعادة �لدولة''؛ �لثانية، مرحلة بناء 

�لقوة �لع�ضكرية �لعابرة للقار�ت، �أو ''عقيدة 

فر�ض �الحتر�م''؛ �لثالثة، مرحلة تاأكيد 

�لمكانة �لعالمية لرو�ضيا �التحادية، �أو ''عقيدة 

فر�ض �لتو�زن �ال�ضتر�تيجي''.6

ويمكن �لقول �إنه بف�ضل هذه �ال�ضتر�تيجيا 

عادت مجدد�ً �إلى �لم�ضرح �لدولي نظرية 

''تعددية �الأقطاب'' ب�ضفتها �لبديل �لتاريخي 

من �لثنائية �لقطبية �لتي �ضادت �لعالم بعد 

نهاية �لحرب �لعالمية �لثانية. كما �أن �لم�ضهد 

�ختلف بين نهاية �ضنة 1989 )فترة 

�لت�ضع�ضع و�النكفاء(، ومطلع �ضنة 2018 

)لحظة ��ضتعادة �لهوية و�لموقع و�لدور(، وهي 

فترة ق�ضيرة ن�ضبيًا لم يتوقعها خبر�ء 

بخطابات �لنهايات و�النت�ضار�ت �لتي 

�نت�ضرت ب�ضرعة بعد �ضقوط جد�ر برلين، 

وغياب �التحاد �ل�ضوفياتي عن م�ضرح �لتاريخ، 

و�نفر�د �لواليات �لمتحدة بالقيادة �لدولية. 

�لوجود �لع�ضكري �لرو�ضي �لم�ضتجد �ضيغير 

''م�ضار �الأمور لي�ض في �ضورية فح�ضب، ولكن 

في كل منطقة �ل�ضرق �الأو�ضط.'' فرو�ضيا تريد 

''�أن تتخذ من �ضورية موطئ قدم ثابت لها في 

�ل�ضرق �الأو�ضط، وبذلك ت�ضمن �إطاللة بحرية 

ية 
ّ
على �ضاحل �لبحر �لمتو�ضط �ضمن حدود بر

م�ضتركة مع كل من تركيا و�إ�ضر�ئيل ولبنان 

و�لعر�ق و�الأردن، مما يوؤدي �إلى تر�ضيخ 

م�ضروعها في �ل�ضرق �الأو�ضط حيث �لمياه 

�لد�فئة.'' وجاءت خطوة بناء �لقو�عد في 

طرطو�ض وحميميم لتاأكيد هذ� �لبعد 

�ال�ضتر�تيجي ''كونها ت�ضكل محطة �لتموين 

�الأ�ضا�ضية لالأ�ضطول �لع�ضكري �لبحري �لرو�ضي 

في �لمتو�ضط وخارج رو�ضيا �التحادية.'' ويرى 

قلعجية �أن �لمكا�ضب �لجيو�ضيا�ضية �لتي 

�أحرزتها مو�ضكو حدثت ''في ظل تر�جع �لدور 

�الأميركي في �ل�ضرق �الأو�ضط و�لعالم''، و�أنه ''ال 

بد من �العتر�ف علنًا باأن �لتدخل �لرو�ضي في 

ر مجرى �ل�ضر�ع �ل�ضوري، 
ّ
�ضورية قد غي

ر قو�عد �للعبة �ل�ضيا�ضية.''5
ّ
بالتاأكيد فاإنه غي

�عتبر بوتين �أن معركته في �ضورية ال 

تختلف كثير�ً عن تلك �لمو�جهات �لتي 

خا�ضها من �ضنة 2000 ال�ضتعادة �لدور 

�لرو�ضي في �لمحيط �ل�ضالفي ودول �لجو�ر 

�لقريب و�لمجال �لجيو�ضيا�ضي �لعالمي. 

فالبحر �الأبي�ض �لمتو�ضط يمثل في �لنهاية 

�المتد�د �لحيوي لنمو قوة رو�ضيا بعد �أن 

نجحت في حماية �أنابيب �لنفط و�لغاز من 
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