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من خالل قدرة روسيا على إعادة بناء وحتديث  يتم ذلكعند مقاربة دور القوة الروسيىة الصاعدة يف العامل، غالبًا ما 

األوكرانية والسورية  تنيمن األزمات الدولية كاألزم نتها من التدخل العسكري املباشر يف العديدقوهتا العسكرية، لدرجة مك
 على سبيل املثال.

القوة العسكرية وحتديث اجليش فقط من خالل إعادة بناء  مل تُبَن القوة الروسية الناشئة أن  ميكن املالحظةيف احلقيقة 
بد من أن تكون لروسيا منطلقات فكرية جديدة سرتاتيجية يف موسكو أدركت أنه الالروسي، بل يبدو أن العقول اال

شكَّل تبين  حيثمواجهة األفكار الغربية املسيطرة على تفكري الغالبية العظمى من شعوب العامل،  من خالهلا تستطيع
ملواجهة  اهلام إىل إعادة إحياء القيم احملافظة على املستويني الداخلي واخلارجي املنطلق روسيا للنهج الذي يدعو
قيم األسرة  يركز على جوهرهاتلك القيم اليت تتمحور وتتمظهر يف قضااي عديدة ولكن ، األفكار الليربالية الغربية

ولة العاقلة امللتزمة هلا أمهية حامسة ألهنا والقيم الوطنية اخلالصة عالية املستوى، فهي تركز على أن الد واألخالق
منخرطة يف جزء كبري من اجملتمع حيث تلعب دورًا رئيسًا يف توجيهه، وال ينبغي هلا أن ترتك اجملتمع مبفهومه العام 

االستقرار  يسري حبرية كاملة دون ضوابط واضحة تندرج يف إطار القيم األساسية اليت سبق ذكرها ألن هذا يؤثر على
 رمبا وجود الدولة برمتها يف املستقبل.سياسي واالجتماعي و ال

ميكن للباحث أن يالحظ تلك التوجهات من خالل العديد من القرارات والقوانني يف تلك اجملاالت وحىت يف أيضًا 
 تصرحيات أرفع املسؤولني يف البالد، على سبيل املثال ال احلصر :

ارة بصحتهم وتطورهم حلماية األطفال من املعلومات الضّ  قانونً  2010أقر جملس الدوما الروسي عام  -
ألطفال مبا يتناسب مع التنشئة السليمة اخلاصة ابعالم اإلالذهين، والذي ينص على معايري جلميع وسائل 

 .1صة هلذا اجملالويتطلب ذلك مراجعة دقيقة من قبل جلنة خرباء خمصّ  للطفل الروسي،

                                                           
1 PEN America, Discourse in Danger: Attacks on Free Expression in Putin’s Russia, pp. 7-8, 
January 25, 2016, On the link: 
http://www.pen.org/sites/default/files/PEN_Discourse_In_Danger_Russia_web.pdf 

http://www.pen.org/sites/default/files/PEN_Discourse_In_Danger_Russia_web.pdf
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املستوى اإلقليمي يف مدينة  ىتطوير قوانني "الدعاية املناهضة للمثليني" عل، مت 2006يف وقت مبكر من عام  -
 رايزان الروسية.

من االعرتاضات يف وسائل  الذي أاثر موجةً -قانون " الوكالء األجانب"  2012أيضاً أقر جملس الدوما عام  -
عن مصادر متويلها ، الكشف ) NGOيشرتط على مجيع املنظمات غري احلكومية ) حيث -اإلعالم الغربية

 .2وتسجيل نفسها كوكالء أجانب يف روسيا

مليار دوالر ألجل تعميق فكرة الوطنية اخلالصة أي حب الوطن  1.6ما يعادل  2010أنفقت روسيا عام  -
 .3وتعزيز صورة الدولة القوية املقتدرة على املستوى اخلارجي على مستوى الداخل،

حىت إىل الشؤون االقتصادية، فإدارة الرئيس بوتني مل تذهب ابجتاه اخلصخصة  أن هذا النهج امتد   جتدر اإلشارة إىل
تلك اإلدارة يقوم على إحياء سياسات تركز  تبنتهواالنفتاح االقتصادي بشكل كامل، ولكن أيضاً كان هناك اجتاه آخر 

" nGazproو  neftRoss على محاية الشركات التجارية الروسية وإنشاء شركات حكومية رائدة جديدة كشركات "
ألسلحة من قبيل شركة الطائرات املتحدة، وتطوير اجملمعات الوطنية تصنيع اصة لوتعزيز الشركات احلكومية املخص  

واألهم من ذلك ربط تلك املشاريع احلكومية العمالقة ابإلدارة اجليدة ، 4للتكنولوجيا كمركز "سكولكوفو لالبتكار"
الوضع االقتصادي لروسيا تطوير يف  أثٌر ابلغكان لتلك السياسات   حيثة، وترقية املوظفني على أساس الكفاء

الرئيس فالدميري بوتني شخصياً من أشد املؤيدين هلذا النهج احملافظ فهو يصور الحظة أيضاً أن املميكن  فيما بعد.
  أخالقياً اليت يتهمها بنزع "السالحالدولة الروسية ابملدافعة القوية عن القيم التقليدية ضد الدول الغربية املفلسة 

                                                           
2 Olga Oliker et al,” Russian Foreign Policy in Historical and Current Context”(USA: RAND 
Corporation,2015), p18. 

 .2018عبد هللا مرادي، "الدبلوماسية العامة لبوتني مثال على القدرة العاملية لروسيا"، مركز "منت" لألحباث،  3       
  4Olga Oliker et al,” Russian Foreign Policy in Historical and Current Context , previous 
reference, p12. 
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فهو يقر على سبيل املثال :"أبن احملافظة على القيم االجتماعية والدينية هي السبيل الوحيد ملنع  ،"الروحي لشعوهبا
 العامل من االنزالق حنو الفوضى والظالم"، وصرح أيضًا يف هذا اجملال خالل جملس األساقفة يف الكنيسة الكاتدرائية

ور :"نرى اليوم تبدد القيم التقليدية يف العديد من البلدان، األمر الذي يؤدي إىل تدهاألرثوذكسية الروسية ابلقول 
الالمباالة والفتور وفقدان القيم تؤدي إىل منو التطرف وكراهية األجانب والصراعات  وتغرب اجملتمع والبشر، كما أن

"، حىت أن الرئيس الروسي نفسه يشغل منصب رئيس جملس انية والتطرفالدينية، واألننية حتول اإلنسان إىل العدو 
إىل جامعة  2018األمناء يف مركز "سرييوس" لألطفال املوهوبني الذي حتول يف شهر تشرين أول /أكتوبر من عام 

 .5تعليم واالستفادة من عقول وقدرات األطفال الروس املتميزين يف املستقبل لفيدرالية تُعَن اب

 تنطلق من نقطتني رئيستني:  لبوتني على مستوى الداخل الروسي ات العامةن السياسأكن القول ال ميابإلمج

صحيح أن "بوتني" سعى يف ابدئ األمر إىل تقدمي نفسه على أنه مصلح وليربايل يطمح إىل  التوّجه احملافظ: -أوالً 
متزايدة حنو األفكار احملافظة، وسرعان ما بدأ يتحدث عن ل بصورة حتو   ومبرور الوقتالتعاون مع الدول الغربية، بيد أنه 

فكرة روسيا اليت تعتمد على التقاليد والقيم األساسية، وتبلورت هذه الفلسفة بشكل كبري خالل فرتته الرائسية الثانية 
(2004-2008.) 

 ،الدينية كآلية ملواجهة التطرفتزايد اهلجمات اإلرهابية اليت تتعرض هلا روسيا تنامى استدعاء "بوتني" للمفردات مع و 
 اً كما أن جزء  ،للرئيس الروسي يف سياسته اجملتمعية احملافظة حليفةً املؤسسات الدينية الروسية  ويف هذا السياق، ابتت

بوتني" ارتبط بتعامله احلذر مع التكنولوجيا احلديثة، حيث ذكر أنه ال يستخدم الربيد اإللكرتوين، ل" من الطابع احملافظ
، أعرب عن أسفه لرتاجع مستوى املعرفة العامة 2013ويف عام  ،ما انتقد اإلنرتنت واملشكالت اليت يطرحها اً وكثري 

 بسبب التطور السريع يف التكنولوجيا.

 

                                                           

موقع روسيا   م،2018تشرين الثاين /أكتوبر  24 مركز "سرييوس" الروسي لألطفال املوهوبني إىل جامعة فيدرالية،حتويل  انظر مقال بعنوان: 5            
  اليوم.                       
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عن النموذج الغريب  خمتلفاً  صاغ الرئيس الروسي شكالً لقد  :مفهوم الدميقراطية السيادية والعامل الروسي -اثنياً 
للدميقراطية، حيث ابتت الدميقراطية الروسية تعين "قوة الشعب الروسي بتقاليده اخلاصة للحكم الذايت، وليس الوفاء 

وتلك النقطة ابلتحديد هي أحد املنطلقات الرئيسة لروسيا يف سياستها  ،لمعايري املفروضة على روسيا من اخلارج"ل
ط األنظمة جتنباً للفوضى، وتركز على ضرورة بناء الدميقراطية من داخل اخلارجية اليت تعارض مبدأ استخدام القوة إلسقا

 تلك األنظمة.

 إمكانيات ضرورة االستفادة منعلى تنطوي كوهنا   ، تكتسب فكرة "العامل الروسي" أمهية متزايدةذات النهج احملافظويف 
د أمهية "محاية املواطنني الروس حينما أك   2000يف عام  التوجه وقد عرب  "بوتني" عن هذا ،املواطنني الروس يف الشتات

ابإلضافة إىل استحضاره  أولئك املواطننيوسرعان ما سعى إىل تعزيز الروابط اللغوية والثقافية مع  ،داخل البالد وخارجها"
كمؤسسة   سستدور الكنيسة، إذ اعترب أن الوحدة بني بطريركية موسكو والكنيسة األرثوذكسية يف اخلارج، اليت أت

معارضة خلضوع الكنيسة للبالشفة، شرط ضروري لتعزيز 
 .6الوحدة للعامل الروسي أبسره

تلك السياسات والقرارات قد أعطت نتائج  على ما يبدو أن  
استطالعات مركز )بيو األمريكي(  فبحسب ،ملموسة

% من الروس ابتوا 85نسبة  للدراسات واألحباث فإن
مع الغرب،  يعتقدون أن بالدهم مهمة لتحقيق التوازن

% من املواطنني الروس يعتقدون أن قيمهم 73 كما أن
   7تتعارض مع قيم الغرب

                                                           
 اث والدراسات،ميشيل التشاتينوف، عرض: حممد بسيوين، " عقل القيادة: أتثري السمات الفكرية لبوتني يف استعادة قوة روسيا"، مركز املستقبل لألحب  6

2018. 
7 DOROTHY MANEVICH,” 4 charts on how Russians see their country’s place in the world”(  
Washington: Pew Research Center,2017). 
 



7 
 

 

 

حلقوق اإلنسان الذي مت تشكيله استناداً إىل املنظور أثر تلك التوجهات الروسية يف تغيري الفهم العاملي  دركبدأ يالذي 
الفكري الغريب كما هو معلوم، ويف احمليط اجملاور لروسيا على سبيل املثال يف كازاخستان ظهر التأثري الروسي بشكل 

"الوكالء تشريع ينظم عمل املنظمات غري احلكومية يف البالد مبا يف ذلك فرض قيود على التمويل األجنيب شبيه بقانون 
ناوائً للحكومة ن آاثر تلك السياسات قد بدأت تظهر يف دول أخرى تتخذ حكوماهتا موقفاً مإاألجانب" الروسي، حىت 

 Pavelيف بولندا، فعلى سبيل املثال ظهر السيد " التفيا وحىت احلكومة احملافظة ،أوكرانيا ،الروسية كجورجيا
Astakhvطفل الروسي يف مؤمتر حول القيم احملافظة يف جورجيا، حىت يف " الذي يشغل منصب أمني مظامل حقوق ال

هوري للرائسة يف عامي اجلم حلزبمرشح ا -"Patrick Buchananالوالايت املتحدة األمريكية كان السيد "
"أن بوتني الذي يتعرض جاء فيه : "American Conservativeقد كتب مقاالً يف جملة " – 1996و 1992

هلجمات ال أساس هلا من قبل الصحافة الغربية، كان حمقاً متاماً عندما يتحدث عن أن إعادة تقييم القواعد األخالقية 
ويرى بيوكانني أن تصرحيات بوتني تعكس لقيم التقليدية" ليف العديد من الدول بطريقة غري دميقراطية يرافقه تدمري 

اليت مل تعد بلدًا كربن فيه حنن وأهلنا، بل ميكن تسميتها إبمرباطورية الشر يف القرن ال "وضع أمريكا املعاصرة 
21"8. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Patrick J. Buchanan,” Is Putin One of Us?”( 2013). 
 http://buchanan.org/blog/putin-one-us-6071,December  

http://buchanan.org/blog/putin-one-us-6071,December
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