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عنــد اســتعراض تاريــخ أبــرز التحــوالت فــي المشــهد الروســي 

خــال العقــود الماضيــة وحتــى اليــوم البــد مــن البحــث عــن 

دور المخابــرات الروســية الكــي جــي بــي,  وتســمى حاليــا جهــاز 

االمــن الفيدرالــي وذلــك فــي صناعــة تلــك التحــوالت, خاصــة 

التــي تأخــذ شــكل التغييــرات الدراماتيكيــة التــي تنــال مــن 

رأس الســلطة فــي اإلحــال والتبديــل, بمعنــى آخــر, ســواءا 

فــي الدعــم واإلســناد  للذيــن يتربعــون علــى قّمــة الســلطة 

فــي الكرمليــن او الخــذالن الــذي يفضــي دائمــا الــى التغييــر 

وفقــدان الســلطة.

دعونــا نســتعرض معكــم  تاريــخ هــذا القيصــر الروســي 

أروقــة  داخــل  االنقالبــات  فــي  الروســية(,  )المخابــرات 

الحكــم فــي روســيا:
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جورباتشــوف  ميخائيــل  الرئيــس  أوال: 
)1991  -  1985(

إعــادة  )وتعنــي  البريســترويكا   نظريــة  صاحــب 

الشــفافية(  )وتعنــي  والجاسنوســت  الهيكلــة( 

هــو برنامــج

لإلصاحــات االقتصاديــة  )1987-1985(, طــرح البعــض أن تلــك السياســتين 

أدتــا إلي فشــل االتحــاد الســوفيتي وتفككه ســنة 1990, وبعــد ذلــك تدخلــت 

المخابــرات الروســية وأزاحة ميخائيــل جورباشــتوف  عــن الســلطة مــن خــال 

إرغامــه علــى االســتقالة مــن منصبــه كرئيــس لاتحــاد الســوفيتي  )1(.

ثانيــا: الرئيــس بوريــس يلتســن )1999 - 
)1991

هــو اول رئيــس لاتحــاد الروســي بعــد ســقوط 

وتفــكك االتحــاد الســوفيتي فــي عــام 1991, 

اتســم جزء كبير من عصر يلتســين بانتشــار الفســاد، 

االقتصــادي  واالنهيــار  التضخــم  مــن  روســيا  وعانــت 

ومشــاكل سياســية واجتماعيــة هائلــة نتيجــة الســتمرار انخفــاض أســعار النفــط 

أّثــر علــى روســيا والــدول  والســلع األساســية خــال التســعينيات، وهــو مــا 

األخــرى فــي االتحــاد الســوفييتي الســابق. وفــي غضــون ســنوات قليلــة مــن 

رئاســته، بــدأ العديــد مــن مؤيديــه بانتقــاد قيادتــه وانتهــى مشــواره السياســي 

بإرغامــه علــى االســتقالة مــن منصبــه كرئيــس لاتحــاد الروســي وكان ذلــك 

بفعــل ضغــط المخابــرات الروســية وإجبــاره عن التنحي عن الســلطة باالســتقالة 

المكرهــة,  وتولــى نائبــه حينــداك فاديميــر بوتــن وكان يومهــا رئيــس الــوزراء – 

ــة االتحــاد الروســي )2(. ــي – رئاســه جمهوري الرئيــس الحال
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وقــد اكمــل فاديميربوتــن الفتــرة الرئاســية المتبقيــة للرئيــس المســتقيل يلتســن حتــى 

ابريــل 2001. ويمكــن القــول أّن  إن الرئيــس الروســي الســابق فاديميــر بوتيــن اســتلم 

الســلطة فــي وقــت كانــت البــاد تعيــش حالــة مــن عــدم االســتقرار السياســي، مــن تغيــر 

الحكومــات فــي ظــل الرئيــس األســبق بوريــس يلتســين والمحــاوالت االنفصاليــة لبعــض 

الجمهوريــات التابعــة لاتحــاد الروســي، إلــى ضنــك األزمــة االقتصاديــة عــام 1998)4(.

ثالثــا: ثالثــة رؤســاء تعاقبــوا علــى حكم روســيا االتحادية خــالل الفترة  
)2008 - 2001(

وخــال هــذه الفتــرة التــي امتــدت مــن 2001 وحتــى 2008, تعاقــب علــى حكــم روســيا 

ثاثــة رؤســاء هــم:

علــى  رؤســاء  ثاثــة  تعاقــب  شــهدت  والتــي   ,)2008-2001( الفتــرة  هــذه  اتســمت 

الحكــم فــي االتحــاد الروســي والتــي امتــدت لقرابــة ســبع ســنوات, بمواجهــة الكثيــر مــن 

المشــاكل االقتصاديــة والسياســية والتــي كان لهــا آثــارا اجتماعيــة علــى الــروس , ولعــل 

هــذه المشــاكل تعــود فــي األصــل إلــى تراكمــات مشــاكل العهــد الســوفياتي الــذي انتهى 

ــار، كمــا يمكــن إرجاعهــا إلــى طبيعــة توجهــات القــادة الــروس بعــد  إلــى التفــكك واالندث

تفــكك االتحــاد الســوفياتي واندفاعهــم نحــو الواليــات المتحــدة األميركيــة والغــرب، ظنــًا 

منهــم بــأن مثــل هــذا التوجــه ســيعود علــى روســيا بالمســاعدات والدعم االقتصــادي )4(.

فيكتور زوبكوف ميخائيل  فرادكوفميخائيل كازينوف
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رابعا: الفترة االولى لرئاسة بوتين  خالل الفترة )2008 - 2012(  

ويمكننــا القــول إن بوتيــن اســتلم روســيا وهــي فــي حالــة انتقاليــة غيــر مســتقرة تمامــًا، 

وهــو مــا اســتلزم منــه انتهــاج خــط وطنــي صــارم بغــرض إصــاح األوضــاع، وتــدارك الثغــرات 

الســابقة   فــي االتحــاد الســوفيتي. وبالفعــل نجــح إلــى حــد كبيــر فــي وقــف التدهــور 

والتخبــط الــذي عانــت منهمــا روســيا علــى امتــداد حقبــة التســعينيات، واســتطاع تكويــن 

إدارة قويــة للحكــم.

وبــدال مــن تراجــع دور روســيا دوليــا، اصبحــت تقــوم بــدور مؤثــر نســبيا فــي عــدة ملفــات 

النــووي  البرنامــج  وملــف  كوســوفو  ملــف  مثــل  الغربــي،  الموقــف  معارضــة  هامــة 

اإليرانــي وغيرهمــا مــن الملفــات األخــرى، إلــى درجــة أن مجلــة تايمــز األميركيــة وصفــت 

قيــادة بوتيــن لروســيا بأنهــا »القيــادة الناجحــة فــي فــرض االســتقرار علــى أّمــة لــم تعــرف 

االســتقرار لحقــب طويلــة، ونجحــت فــي إعــادة روســيا كقــوة لهــا تأثيرهــا علــى الســاحة 

الدوليــة«. بيــد أن التحــدي األساســي هــو اإلبقــاء علــى اســتقرار هــذه الدولــة وعلــى مــا 

تحقــق مــن نتائــج جيــدة بعــد انتهــاء فتــرة رئاســة بوتيــن الثانيــة. فوفقــًا للدســتور الروســي 

الــذي أقــر يــوم 12 ديســمبر/ كانــون األول 1993 ينتخــب رئيــس الدولة بواســطة االقتراع 

الحــر الســري والمباشــر لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة فقــط. وقــد عمــل 

بوتيــن فعــا علــى االلتــزام ببنــود الدســتور وتجنــب خرقــه )4(.
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ميدفيديــف  ديمتــري  خامســا: 
)2018-2012( الفتــرة  خــالل 

بفضــل الدعــم المباشــر الــذي حظــي بــه 

ميدفيديــف مــن الرئيــس بوتيــن اســتطاع 

الرئاســة  بكرســي  يظفــر  أن  ميدفيديــف 

كافــة  فــي  معــه  ظهــر  حيــث  الروســي, 

الملصقــات االنتخابيــة التــي كتــب عليهــا 

)نحــن معــًا ســنفوز( فضــا عــن تصريحــات 

ــه »يثــق بقــدرات ميدفيديــف  بوتيــن بكون

17 عامــا  الــذي عمــل معــه علــى مــدى 

اإلصاحيــة”.  سياســته  مواصلــة  فــي 

ميدفيديــف  يعتبــر  عــام  بشــكل    

وضــع  فاديمير بوتيــن.  أكثر ليبرالية مــن 

علــى رأس جــدول أعمالــه كرئيــس تنفيــذ 

برنامــج تحديــث واســع النطاق، يهدف إلى 

الروســي،  والمجتمــع  االقتصــاد  تحديــث 

وتقليــل اعتمــاد البــاد علــى النفــط والغــاز. 

خرجــت  ميدفيديــف،  حكــم  فتــرة  خــال 

الروســية- في الحــرب  منتصــرة  روســيا 

الكبيــر.  الركــود  مــن  الجورجية وتعافــت 

واعتبــر الفســاد مــن أكبــر مشــاكل روســيا، 

لمكافحــة  حملــة  ميدفيديــف  فأطلــق 

الفســاد، وشــرع بأعمــال إصاحيــة جوهريــة 

فــي  البــاد.  فــي  بالقوانيــن  تتعلــق 

اإلنجــازات  تشــمل  الخارجيــة،  السياســة 

على معاهــدة  التوقيــع  لــه  الرئيســية 

ســتارت الجديــدة، وهــي معاهــدة »إعــادة 

ضبــط« العاقــات بيــن روســيا والواليات 

المتحــدة األمريكيــة، التــي توتــرت بشــدة 

مع جورجيــا،  روســيا  حــرب  أعقــاب  فــي 

روســيا  بيــن  التعــاون  زيــادة  عــن  فضــا 

قبــول  علــى  والحصــول  وبلدان بريكــس، 

روســيا إلى منظمــة التجــارة العالمية فــي 

   .)5(  2011 عــام 
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سادسا: فالديمير  بوتن ) 2018 – حتى االن (

تعتبــر الفتــرة  الثانيــة  التــي واكبــت حكــم بوتيــن  فتــرة ذهبيــة مــن حيــث بــروز نجــم بوتيــن 

ــح روســيا وتنميتهــا  ــة مصال ــم قومــي روســي يســعى لضمــان حماي كرئيــس قــوي وزعي

وقــد اتســمت بالخصائــص التاليــة:

• الحفــاظ علــى األمــن القومــي ووحــدة األراضــي الروســية مــن التهديــدات 	

الداخليــة والخارجيــة، وذلــك مــن خــال تأكيــده الحاجــة لتحســين القــدرات 

القتاليــة للجيــش الروســي مــن أجــل حمايــة األمــن القومــي

• عــن 	 الدفــاع  بوتيــن  اعتبــر  الروســية:  القوميــة  المصالــح  عــن  الدفــاع 

المصالــح القوميــة علــى رأس مهماتــه اإلســتراتيجية، وحــّث المواطنيــن 

الــروس علــى االتحــاد قائــًا »حينمــا نكــون متحديــن فقــط نســتطيع جعــل 

روســيا قــوة اقتصاديــة كبــرى، ودولــة ديمقراطيــة مفتوحــة علــى العالــم«. 

فعلــى الصعيــد السياســي ســعى بوتيــن إلــى الحفــاظ علــى هيبــة ومكانــة 

روســا الدوليــة مــن خــال وقــف التدهــور والتخبــط الذيــن عانــت منهمــا 

منــذ نهايــة حقبــة التســعينيات، كمــا اســتطاع تكويــن إدارة قويــة لفــرض 

النظــام واالنســجام العــام فــي البلــد. وبــدال مــن تراجــع دور روســيا دوليــا 

عــادت لتلعــب مجــددا دورا مؤثــرًا نســبيا، وقــد ظهــر حضــور موســكو فــي 

عــدة ملفــات هامــة تعــارض فيهــا الموقــف الغربــي مثــل ملــف كوســوفو 

وملــف البرنامــج النــووي اإليرانــي.
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• تعزيــز القــدرات الروســية مــن خــال التركيــز علــى دور الســاح النــووي 	

لمســتقبل األمــن القومــي الروســي بإدامــة هامــش مــن الــردع يضمــن 

النــووي،  الــردع  عامــل  امتــاك  ذلــك  ومــن  الروســي،  االتحــاد  ســامة 

واعتبــار أن قــوة روســيا النوويــة يجــب أن تبقــى قــادرة علــى ضمــان تدميــر 

وتحطيــم أي عــدوان محتمــل قــد تتعــرض لــه البــاد.

•  الحفــاظ علــى القيــم والتــراث الروســي وضــرورة مجــاراة متطلبــات العصــر 	

مــن ديمقراطيــة وحقــوق إنســان. ويوصــف بوتيــن بأنــه ليــس ديمقراطيــا 

ــر،  ــة التعبي ــذي يعرفــه الغــرب، وليــس مناضــا فــي ســبيل حري بالشــكل ال

وإنمــا هدفــه األول هــو اســتقرار الدولــة، وهــذا الهــدف أهــم عنــده مــن 

الحريــة.

• تطوير العاقات مع الدول المشاركة في رابطة الدول المستقلة.	

• إقامة عاقات دولية على أسس مصلحية )4(.	

لكــن بالرغــم مــن كل تلــك االنجــازات التــي رافقــت حكــم بوتيــن لكــن يبــدو أّن نجمــه بــدا 

باألفــول حيــث أظهــر نزعــة عدوانيــة همجيــة بتدخلــه لنصــرة النظــام الروســي الــذي كان 

الثــوار الســوريين كماأظهــر بوتيــن اســتعداده  آيــا للســقوط الوشــيك بفعــل ضربــات 

القتــراف جرائــم حــرب فــي ســوريا باســتخدامه اســلحة كيماويــة ضــد الشــعب الســوري 

األعــزل  وراح ضحيــة ذلــك آالف مــن المدنييــن رجــاال ونســاء واطفــاال, وهــذه الفتــرة 

بإقدامــه علــى إعــان الحــرب وغــزو أوكرانيــا فقــد  أقــدم علــى مغامــرة غيــر محســوبة 

العواقــب بغــض النظــر عــن التبريــرات التــي أعلنهــا وقــد بــدت اآللــة اإلعاميــة الروســية 

متخبطــة وهــي تســوغ الذرائــع والتبريــرات لغــزو اوكرانيــا فتــارة لمحاربــة النازييــن الجــدد 

علــى حــد وصفهــا للقومييــن االوكرانييــن ولحمايــة ســكان اوكرانيــا مــن القومييــن الــروس 

وتــارة لتدميــر معامــل االبحــاث  االمريكيــة فــي االراضــي االوكرانيــة والتــي تنتــج اســلحة 

ــا مــن اإللتحــاق بعضويــة االتحــاد االوروبــي وحلــف الناتــو. ــارة لمنــع أوكراني جرثوميــة وت
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قــال وزيــر الدفــاع االوكرانــي ريزينكــوف إن خســائر القــوات الروســية بلغــت اكثــر مــن  اربعــة 

عشــر الــف قتيــل خــال عشــرين يــوم مــن القتــال فقــط واليــوم وقــد مضــى علــى القتــال 

قرابــو ثاثــة  أشــهر فالتقاريــر الــواردة مــن مســرح العمليــات فــي أوكرانيــا تتحــّدث عــن 

خســائر روســية تجــاوزت العشــرين الــف قتيــل وعــّداد أرقــام القتلــى مــن الجنــود الــروس 

فــي تزايــد وبينهــم عديــد مــن الجنــراالت, فضــا عــن أالف اآلليــات والمدرعــات والدبابــات 

ومئــات الطائــرات الحربيــة والمروحيــات, وهــذه الخســائر فــي القــوات الروســية تفــوق مــا 

خســرته روســيا في حربها ضد الشيشــان او في حرب االتحاد الســوفيتي في أفغانســتان 

خــال عشــر ســنوات )6(.

وجــاء غــرق الســفينة الحربيــة الروســية موســكوفا ليشــكل ضربــة موجعــة للمؤسســة 

العســكرية الروســية ولبوتيــن شــخصيا حيــث نالــت تلــك الواقعــة مــن كبريــاء بوتيــن وربمــا 

ــرات  ــات طائ ــى أّن غرقهــا ربمــا بفعــل ضرب ــر تشــير ال ــل – بعــض التقاري اصابتهــا فــي مقت

ــة الروســية  ــة الحربي ــة – وموســكوفا  تعــد فخــر الصناعــة البحري ــز - بيرقــدار التركي الدرون

وهــي اهــم ســفينة فــي االســطول البحــري الروســي  )7(. 

اليــوم تواجــه روســيا  اســلحة كل اوروبــا وامريــكا مجتمعــة  بيــد االوكرانييــن, كمــا تواجــه 

العصــا الغليضــة االوروبيــة االمريكيــة مــن خــال العقوبــات االقتصاديــة القاســية عليهــا 

أوكمــا يســميها الكاتــب الصحفــي االمريكــي تومــاس فريدمــان القنبلة الذريــة االقتصادية 

التــي اطلقهــا الغــرب علــى روســيا )8(, وقــد بــدأت تظهــر آثارهــا التدميريــة علــى االقتصــاد 

الروســي مــن خــال تراجــع قيمــة الروبــل امــام العمــات الصعبــة االخــرى وانخفــاض 

معــدالت الناتــج القومــي والتصديــر فــي االقتصــاد الروســي, كل تلــك العقوبــات  افضــت 

الــى ارقــام منخفضــة غيــر مســبوقة ألقــت بظلهــا الثقيــل علــى االقتصــاد الروســي والــذي 

لــم يعــرف مثــل تلــك اآلثــار  االقتصاديــة الكارثيــة خــال العشــرين ســنة الماضيــة.

يقــدم تومــاس فريدمــان اربعــة ســيناريوهات ويعتقــد ســتؤول اليهــا الحــرب فــي 

ــارات أمــام بوتيــن )8(: ــا او كمــا يســميها اربعــة خي اوكراني
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لقــد ثبــت لــدى بوتيــن ولــدى الكثيــر مــن 

المراقبيــن لمشــهد الحــرب فــي اوكرانيــا 

التــي  الســيناريوهات  او  الخيــارات  أّن 

ذكرهــا تومــاس فريدمــان تعمــل عملهــا 

اّنــه قــد خســر الحــرب  مجتمعــة فقــد بــا 

فــي البدايــة وهــو مــاض الــى خســرانها في 

ــه يخســرها بنســب  نهابــة المطــاف كمــا أّن

اوكرانيــة  ومــدن  بلــدات  فــي  متفاوتــة 

مختلفــة, بســبب أّن  حســابات المؤسســة 

العســكرية الروســية في قراءتها للمشــهد 

الحــرب  لشــن  تســتعد  وهــي  االوكرانــي 

اعترتهــا  وقــد  صحيحــة  تكــن  لــم  عليهــا 

الكثيــر مــن التقديــرات  الخاطئــة والثغــرات 

االســتراتيجية,  والرؤيــة  المعلوماتيــة 

والتــي افضــت وتفضــي كلهــا بالمؤسســة 

بوتيــن  وبمســتقبل  الروســية  العســكرية 

وهزيمــة  كارثيــة  نتائــج  الــى  بالســلطة 

تتوقعــه  كانــت  مــا  اّن  وتبّيــن  محقّقــة, 

الــى  ســتفضي  الحــرب  أن  مــن  روســيا 

إزاحــة وســقوط مــا كانــت تطلــق عليهــم 

علــى  المتربعيــن  االوكرانييــن  بالنازييــن 

أولــى  وصــول  بمجــرد  الســلطة   قّمــة 

ضواحــي  الــى  الروســي  الجيــش  جحافــل 

العاصمــة االوكرانيــة كييــف, تبّيــن أّن ذلــك 

االعتقــاد الروســي كان خاطئــا, وقــد بــدا 

المراهنــات  تلــك  كل  أّن  للعيــان  واضحــا 

لــم تكــن صحيحــة, ومّمــا زاد الطيــن بّلــة 

ثبــوت فجــوات فــي العمليــات اللوجســتية 

أثنــاء  الروســي  الجيــش  وكتائــب  أللويــة 

حيــث  األوكرانيــة  األراضــي  فــي  توغلهــا 

الطعــام المرســل للجنــود الروســي منتهي 

وحيــث  ســنوات,  عــدة  منــذ  الصاحيــة 

الحربيــة  والمركبــات  والدبابــات  اآلليــات 

االراضــي  فــي  غاصــت  قــد  الروســية 

وقــد  األوكرانيــة  البلــدات  فــي  الطينيــة 

نفــذ وقودهــا ممــا جعلهــا صيــدا ســها 

0102
0304

أن يخسر بوتين 
الحرب في البداية

أن يخسر الحرب 
في النهاية

أن يخسر الحرب 
بشكل كبير

أن يخسر الحرب 
بشكل صغير
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المضــادة  االمريكيــة  جافليــن  لصواؤيــخ 

للمركبــات واآلليــات والدبابــات والــدروع, 

كذلك أدلى الكثير من الخبراء العســكريين 

االســتراتيجيين فــي الكثيــر مــن القنــوات 

الفضائيــة أن العمليــات التكتيكيــة الحربيــة 

التــي تتبعهــا القيــادة الروســية فــي حربهــا 

بأوكرانيــا فاشــلة بامتيــاز, ولــم يعــد لديهــا 

المحروقــة  األرض  سياســة   اتبــاع  إال 

وهــذه فــي موازيــن الحــروب التعــد انتصارا  

إلحــراز  يخطــط  جيــش  الي  اســتراتيجيا 

انتصــار حقيقــي بالمعنــى العســكري فــي 

مســرح العمليــات علــى أرض المعركــة )9(.

بايــدن  جــو  االمريكــي  الرئيســان  تبــادل 

تصريحــات  بوتيــن  فاديميــر  والروســي 

ــة حيــث قــال جــو بايــدن أّن  ــارات صفري بخي

بوتيــن مجــرم حــرب  والبــد مــن إزاحتــه عــن 

.)10( ومحاكمتــه  الســلطة 

أحــد  مــع  حــوار  خــال  بوتيــن،  تســاءل 

اإلعامييــن الــروس فــي فيلــم وثائقــي، 

لــم  العالــم إن  “لمــاذا نحــن بحاجــة لهــذا 

تبــق روســيا موجــودة؟ وهــو بذلــك يشــير 

بأّنــه  يلّمــح  الــذي  الصفــري  خيــاره  الــى 

قــد يلجــأ إليــه, وهــو بالطبــع اســتخدامه 

للســاح النــووي,  تصريــح بوتيــن جــاء ردا 

اســتخدام  إمكانيــة  حــول  ســؤال  علــى 

.)11( النــووي  للســاح  روســيا 

هــذه  أّن  فريدمــان  تومــاس  يضيــف 

ســتفضي  االوكرانيــة  الروســية  الحــرب 

للســلطة  وخســارته  بوتيــن  ســقوط  الــى 

وكذلــك الــى انهيــار االتحــاد الروســي كمــا 

انهــار مــن ســابق االتحــاد الســوفيتي مــن 

فــي  الســوفيتي  االتحــاد  هزيمــة  جــراء 

.)8( االفغانيــة  الحــرب 

الســلطة  بوتيــن فــي  بقــاء  وبالرغــم مــن 

أّنــه علــى  خــال فتــرة الحــرب هــذه,  إال 

أالرجــح لــن تســمح لــه المخابــرات الروســية 

وبالتالــي  الطريــق,  لنهايــة  يمضــي   بــأن 

محاولتــه اللجــوء لخياراتــه الصفريــة وهــو 

النوويــة ســواء ضــد  اســتخدام االســلحة 

حيــث  وأمريــكا,   أوروبــا  ضــد  أو  أوكرانيــا 

جهــاز  أو   - الروســية  المخابــرات  ســتكون 

فــي  منــه  أســبق   - الفيدرالــي  األمــن 

إســقاطه مــن قّمــة الســلطة ومــن عــرش 

الكرمليــن.
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