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 كتاب لطالل نظام الدين عن بوتين وروسيا الجديدة ودورها في المنطقة

 

صذس يؤخشًا  ػٍ داس ْشعد ٔششكاْى نهُشش فٙ تشٚطاَٛا، كراب جذٚذ حٕل ذأثٛش سٔعٛا فٙ 

ٔأعرار   تٛشٔخ طالل َظاو انذٍٚ، ػًٛذ انطالب فٙ انجايؼح األيٛشكٛح فٙانششق األٔعط نهثشٔفغٕس 

انؼهٕو انغٛاعٛح فٛٓا. ٔٚحًم انكراب انؼُٕاٌ : "َظاو تٕذٍٛ انجذٚذ فٙ انششق األٔعط " ٔعرّٕصػّ 

 فٙ انٕالٚاخ انًرحذج داس أٔكغفٕسد تشط.

ّٕل فالدًٚٛش تٕذٍٛ إنٗ شخصٛح سٔعٛح ذاسٚخٛح، ٔٚؼرثش ػٕدذّ إنٗ انغٛطشج  ٔٚرُأل انكراب ذح

ًاًل دًٚٛرش٘ يذفذٚف كشئٛظ يٕلد، إثثاذًا  دايغًا ػهٗ ذفٕلّ انغٛاعٙ. يغرؼ 2102انشئاعٛح فٙ آراس 

، تشصخ لٕج تٕذٍٛ انًرُايٛح فٙ انغٛاعح انخاسجٛح انشٔعٛح. ٔشٓذ 0111ٔٚزكش انكراب أَّ يُز انؼاو 

 انششق األٔعط انرأثٛش األكثش نؼٕدج سٔعٛا إنٗ انغاحح انؼانًٛح.

ٍٍ. نكٍ تٕذٍٛ ٔٚمٕل انكراب أٌ جزٔس انذٔس ٔانٕٓٚح ا نشٔعٛح انجذٚذٍٚ ذؼٕد إنٗ ػٓذ انشئٛظ ٚهرغ

ذًكٍ يٍ انهؼة ترطٕساخ انششق األٔعط، تًا فّٛ نثُاٌ ٔانؼشاق ٔانصشاع انفهغطُٛٙ االعشائٛهٙ 

ٔانثٕسج انغٕسٚح "نرُفٛظ" تانٌٕ انمٕج األيٛشكٛح.  ٔلثم ػششٍٚ ػايًا، كاَد سٔعٛا فٙ يٕظغ 

ٍ األٔنٕٚاخ. ٔلذ ذغاءل َظاو انذٍٚ فٙ كراتّ ْم ًٚكٍ انرٕفٛك تٍٛ يخرهف ٔنى ٚكٍ انششق األٔعط تٛ

 عٛاعاخ تٕذٍٛ انششق أٔعطٛح ٔيصانح سٔعٛا االلرصادٚح ٔاالعرشاذٛجٛح ػهٗ  انًذٖ  انطٕٚم؟

"ْم حّهد سٔعٛا انشئٛظ تٕذٍٛ ٔيؤخشًا ذكهى انذكرٕس َظاو انذٍٚ ػٍ كراتّ فٙ يحاظشج تؼُٕاٌ: 

ٔلذ ًُٕرج َظاو ُٚحرزٖ تّ فٙ انششق األٔعط؟" كٍ حٛث ذأثٛشْا ٔكَٕٓا يحم انٕالٚاخ انًرحذج ي

ٔػشض فٛٓا انثشٔفغٕس َظاو دائشج انؼهٕو انغٛاعٛح ٔاالداسج انؼايح فٙ انجايؼح  دػد انٗ انًحاظشج

 انذٍٚ تؼط يا خهص إنّٛ خالل ػًهّ ػهٗ انكراب:

ّ  ٔٚغؼٗ نرطٕٚش لٕذّ ٔلٕج تٕذٍٛ شخص ػًهٙ لثم كم شٙء ٔال صذالاخ أٔ ػذأاخ دائًح ن -

 سٔعٛا. ٔلذ ذحٕل يٛضاٌ انمٕٖ نًصهحح سٔعٛا تؼذ ذممٓش انؼُجٓٛح األيٛشكٛح.



انؼشب ال صانٕا ُٚظشٌٔ تغطحٛح إنٗ انغٛاعح انخاسجٛح انشٔعٛح، خاصح أَٓى ٚؼرثشٌٔ تٕذٍٛ  -

 يٍٛ َرُٛإْ.صذٚمًا نٓى، يغ أٌ نثٕذٍٛ ػاللاخ جٛذج تاعشائٛم. ٔنثٕذٍٛ ػاللح  يًراصج تثُٛا

ٚؼرثش تٕذٍٛ انذًٕٚلشاطٛح غٛش يؤاذٛح ٔٚفّعم ػهٛٓا انذًٕٚلشاطٛح "انًغّٛشج" ٔٚؼرثش أٌ يشٔس  -

انٕلد ْٕ إنٗ جاَثّ، ٔعٕسٚا ذطثٛك نٓزِ انفكشج، إر ٚضداد انشئٛظ األعذ عهطح  فًٛا ٚغشق انغشب 

 تانشكٕن ٔانرثاُٚاخ.

ا فّٛ ػشظح نإلرالل  ٔفٙ خعى انًراػة انذاخهٛح. ٔصم تٕذٍٛ انٗ انغهطح فٙ ٔلد كاَد سٔعٛ -

َٔجح فٙ اتشاص صٕسج سٔعٛا كالػة ال ٚغرخف تّ. ٔتانُغثح نثشٔفغٕس َظاو انذٍٚ،  فانغهطٕٚح 

 ٔانذٍٚ ٔانٕطُٛح شكهد ثانٕثًا يٍ جذٚذ ٔاجرزتد ػايح انشؼة نرأٚٛذِ. 

 جذًا ٔغًُٛا تؼاللاذّ َٔاجحًا كمائذ. ٚثمٗ تٕذٍٛ شخصًا يثٛشًا نالْرًاو ٔيرمهثًا ٔيرالػثًا ٔحزلًا -

ْزا ٔلذ ػًم انثشٔفغٕس َظاو انذٍٚ  فٙ انٕالٚاخ انًرحذج ٔأٔسٔتا ٔانششق األٔعط  ْٕٔ ُٚكة يُز 

ػششٍٚ ػايًا ػهٗ دساعح سٔعٛا ٔانششق األٔعط. ٔكاٌ كراتّ األٔل لذ ذُأل ػٓذ انشئٛظ تٕسٚظ 

 جذٚذج فٙ انششق األٔعط. ٚهرغٍ ٔفّٛ اعرشّف ياليح عٛاعح خاسجٛح سٔعٛح

: "تؼذيا لشأخ كراب انثشٔفغٕس َظاو انز٘ ٚذّسط انؼهٕو انغٛاعٛح أٚعًا، ٔلال انذكرٕس ْالل خشاٌ 

 انذٍٚ تذأخ أسٖ فٙ تٕذٍٛ اَثؼاثًا نثطشط األكثش ٔاأليثشطٕسج كاذشٍٚ.

 

 
 
   
  اللٍبسالً   األهٍسكً   الحعلٍوً ًجعحود النظبم   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8500   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
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