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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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مما ال شك فيه أنَّ املواقف السياسية والسلوك الدويل للدول واألنظمة واحلّكام مبين على 
نظرايت وأفكار سياسية، ختتلف ابختالف الدول، وطبيعتها الثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية. 
لذلك فإن فهم املواقف والسلوك السياسي لدولة ونظام معني، يقتضي البحث فكرايً ونظرايً عن 
البىن التحتية اليت تُبىن عليها تلك املواقف وسرب أغوارها بدقة. من هنا فإن روسيا اليوم يطلق عليها 
»روسيا بوتني« وذلك للدور املهيمن للرئيس بوتني فيها، وطول املدة اليت قضاها يف سدة احلكم 

والرائسة على روسيا منذ عام 1999 وإىل اليوم.

ترتدد كثرياً مقولة؛ إذا أردت التعرف على روح روسيا احلديثة ، فإنَّ عليك أْن تتعرف على 
ألكسندر دوغني وفلسفته ونظرايته السياسية. فمن هو ألكسندر دوغني؟

 Aleksandr-ألكسندر دوغني الروسي  املفكر  تطلق حبق  اليت  األوصاف  عديدٌة هي 
Dugin، )تولد 1962( منها: ُمنظِّر الكرملني، رائد احلركة األوراسية، دماغ بوتني، العقل املدبّر، 
وغريها.دوغني املنظر واألستاذ يف جامعة موسكو حاصل على شهاديت دكتوراه، واحدة يف الفلسفة 
وأخرى يف العلوم السياسية، ويتحدث تسع لغات، ومؤلف لعشرات الكتب اليت تدور يف فلِك 

تقاطِع الفكِر مع السياسة، واليت ضمَّنها نظرايتِه وآراَءه وأفكاَره.

ومن أهم كتبه اليت اشتهرْت وأخذت انتشاراً واسعاً، كتاب »أسس اجليوبوليتيكيا مستقبل 
روسيا اجليوبوليتكي« وكتابه اآلخر حتت عنوان »النظرية السياسية الرابعة«.

يُعرف ألكسندر دوغني أبنه العقل الذي يفكر به بوتني، ويؤثر عليه بشكل مباشر، على 
الرغم من أنّه مل يكْن مستشاراً رمسياً له أو يف الكرملني. دوغني الذي درس بتحليٍل ورويٍة التاريَخ 
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، من القيصرية والبلشفية والسوفيتية وما بعد تفكك االحتاد إىل روسيا احلديثة، وإنه يرى  الروسيَّ
»روسيا البوتينية« اليت تواجه وتقف ابلضد من النزعة الليربالية ومنوذجها الذي يفرضه الغرب ابلقوة 
الناعمة والصلبة، كما جيد أمله يف النظام الروسي وبوتني ،كونه نظاماً حيافظ على القيم الوطنية 
اليت  النظم  أفضل  احلايل هو من  النظام  أنَّ  يعتقد  يسميها، كما  الروسية كما  احلضارية  والتقاليد 

تعاقبت على روسيا؛ لكنه يدوِّن مالحظاتِه عليه ويصرُح هبا أحياانً.

يرى دوغني أنَّ الليربالية الدميقراطية قد هزمت االحتاد السوفييت وحققت أهدافها بتفككه، 
وأنَّ روسيا السوفيتية فشلت يف مواجهته وصّده، وهو ما يعرب عنه »هبزمية الكتلة البحرية للكتلة 
الربية«. لكن ذلك– يف عقيدته - درٌس اترخيي ال بد من االستفادة منه وأخذ العربة، لذلك هو 
بتحالف  وإمنا  الواحد،  القطب  بواسطة  تكون  ال  الغريب  الليربايل  النظام  املواجهة ضد  أنَّ  يعتقد 

األقطاب وتعاوهنا – روسيا والصني وابقي الدول املؤهلة إقليمياً -.

يُعدُّ دوغني املنظر االسرتاتيجي لروسيا احلديثة القائمة على القيم الوطنية الروسية التقليدية، 
الرابعة«،  السياسية  ويبين رؤيته بطرح نظرية »األوراسية اجلديدة«حيث يعرض يف كتابه »النظرية 
ألطروحٍة سياسيٍة جديدة ورابعة، فبعد أْن حيّدد النظرايِت السياسيَة الرئيسَة املتعاقبة وهي حبسب 
رأيه ثالث نظرايت: أواًل الفاشية، واثنياً املاركسية، واثلثاً الليربالية الدميقراطية، حيث يرى دوغني 
أنَّ النظرية الفاشية والنظرية املاركسية قد خسرات يف اللعبة العاملية، بينما تفوقت الدميقراطية الليربالية 
التقاليد  حمو  على  القائمة  الدميقراطية،  الليربالية  األفكار  حكم  حتت  يعيش  أبسره  العامل  وأصبح 

والثقافات يف البلدان اليت تسيطر وهتيمن عليها. 

من هنا يصوغ دوغني النظرية السياسية الرابعة اليت ترتكز على تعزيز القيم الثقافية والوطنية 
واحلضارية لكل بلد وشعب ودعم التقاليد الوطنية اخلاصة به، ويدعو إىل مواجهة الليربالية الدميقراطية 
اليت تفرض منوذجها الثقايف والسياسي على كل النماذج احلضارية األخرى يف العامل، وتُرغم الشعوب 
والدول اليت ختتلف معها أو ترفضها على تبين منوذجها الليربايل الدميقراطي وذلك حتت شعار »َمْن 

مل يكْن معي فهو ضدي«.

يعارض دوغني وبشدة نظريَة »القطب الواحد« والدولة احلاكمة على الكوكب، وحيث على 
عامٍل متعدِد األقطاب والتكتالت. لذلك فهو يدعو إىل حتالف األقطاب )روسيا – الصني –إيران– 
تركيا – ابكستان( أو تكاملها وتعاوهنا يف مواجهة اهليمنة للقطب الغريب األمريكي، ويرّكز يف أفكاره 
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ابلذات على القوتني الدوليتني روسيا والصني، حيث متثل األوىل القوة العسكرية الكربى والثانية 
القوة االقتصادية العظمى يف العامل.

لقد حتّدث وكتب دوغني عن ضرورة محاية االحتاد الروسي حبراسة األمن القومي املرّكب من 
اجلغرافية والسياسة »جيوسياسي«،ويعتقد بضرورة ضم املناطق ذات التقاطع األمين لروسيا وتعترب 
جزءاً ال يتجزأ من حميطها األمين والقومي سواء كانت يف جورجيا أو أوكرانيا، وقد دعا إىل االستيالء 

على جزيرة القرم قبل أْن تقوَم روسيا ابلسيطرة عليها يف عام 2014.

ويف الوقت الذي يعتقد دوغني أّن »روسيا بوتني«اليوم هي األفضل ابملقارنة مع األنظمة 
اليت سبقته - قيصرية وبلشفية وما بعد تفكك االحتاد السوفييت - لكنه يف الوقت ذاته ال خيفي 
انتقاده ولو كان خفيفاً للنظام الروسي احلايل بقيادة بوتني، ويعرّب بصراحة عن قلقه على املستقبل، 

أْي مستقبل روسيا ما بعد بوتني؟

تبقى نظرايت وأفكار ألكسندر دوغني حمطَّ اهتماٍم ومتابعٍة ويف ذات الوقت، فإهنا تناقش 
وتتعرض للنقد واملؤاخذة ، ويبقى دوغني وأفكارُه ونظرايتُه هامًة وجديرًة ابملراقبة والقراءة؛ وذلك ملا 
هلا من أتثري – كما يعتقد كثري من املتابعني - على سياسية روسيا االحتادية والرئيس بوتني على 

املستوى الداخلي واخلارجي. 

• املراجع اليت استفادت منها املقالة:	

أسس 	  وكتاب  الرابعة،  السياسية  النظرية  دوغني: كتاب  ألكسندر  الربوفيسور  كتايب 
اجليوبوليتيكيا ... مستقبل روسيا اجليوبوليتيكي.

برانمج »من الداخل« مع ألكسندر دوغني، قناة امليادين، هل املواجهة مع الغرب قاب 	 
قوسني أو أدىن؟

برانمج »املقابلة« أتثري نظرايت املفكر الروسي ألكسندر دوغني على سياسيات بوتني يف 	 
احلكم، يف قناة اجلزيرة، اجلزء1و2.

 	.ten tv برانمج حوار خاص مع ألكسندر دوغني على قناة

عدد من املقاالت اليت تناولت أفكار ونظرايت الربوفيسور ألكسندر دوغني.	 


