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«لقاءات على مفرتق الطرق» ..ليفغيني برمياكوف
فيكتوريا زاريتوف�سكايا *

يعد الأكادميي يفغيني مك�سيموفيت�ش برمياكوف (� )2015-1929أحد �أكرث ال�شخ�صيات ال�سيا�سية �سرية يف رو�سيا نهاية القرن الع�شرين/
بداية القرن الواحد والع�شرين .بد�أ حياته العملية ك�صحفي يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،ثم تر�أ�س معهد االقت�صاد العاملي والعالقات الدولية
الذي كان يف العهد ال�سوفيتي يعد تقارير �سرية لقيادة البالد ،واليوم يحمل املعهد ا�سم برمياكوف .ولفرتة طويلة تبو�أ برمياكوف من�صب
مدير معهد اال�ست�شراق يف �أكادميية العلوم الرو�سية .قبيل انهيار االحتاد ال�سوفيتي� ،إبان فرتة حكم ميخائيل غوربات�شوف ،وبعد حتول
النظام من ال�شمويل �إىل الدميوقراطي يف عهد الرئي�س بوري�س يلت�سني� ،أنيطت به رئا�سة هيئة املخابرات اخلارجية ومن ثم حقيبة وزارة
اخلارجية .ويف من�صب رئا�سة الوزراء ما انفك ينادي ب�إنقاذ البالد من الركود االقت�صادي.
امتلك يفغيني مك�سيموفيت�ش �شعبية وا�سعة لدى املواطنني
ال��رو���س ب�صفته خ��ب�يرا و�سيا�سيا م��ت��زن��ا ورج���ل دول���ة من
الطراز الرفيع ،كما حظي باالحرتام كم�ستعرب له عالقات
�شخ�صية بزعماء العامل العربي مثل الزعيم الفل�سطيني
ي��ا���س��ر ع��رف��ات وم��ل��ك الأردن ح�سني ب��ن ط�ل�ال ،و�إج��رائ��ه
ل���ق���اءات وحم���ادث���ات م��ع ال��رئ��ي�����س ال��ع��راق��ي ���ص��دام ح�سني
والليبي معمر ال��ق��ذايف وامل�صري �أن��ور ال�����س��ادات .وق��د �أث��ار
الإعجاب مبواقفه احلازمة التي �أقدم عليها ومنها حتويل
طائرته فوق �سماء الأطل�سي والعودة �إىل بالده ،حيث كانت
متجهة �إىل وا�شنطن يف زيارة ر�سمية وذلك احتجاجا على
الق�صف الأمريكي لبيلغراد عام  1999من دون قرار �أممي؛
ه��ذا الإج���راء ال��ذي يعده علماء ال�سيا�سة بداية ال�ستعادة
رو�سيا دورها الذي فقدته بعد انفراط االحتاد ال�سوفيتي،
وحماولة منها لك�سر �سيا�سة القطب الواحد ،كما يعتربونه
ر�سالة رو�سية �إىل القوى العاملية لعدم التعامل مع رو�سيا
مبنطق القوة.
يف كتابه الأخ�ي�ر «ل��ق��اءات على م��ف�ترق ال��ط��رق» وال��ذي
ميكن و�صفه كخال�صة لتجربة كبرية ،يتحدث برمياكوف
عن �سل�سلة من الأح��داث ال�سيا�سية والتاريخية التي كان
�شاهدا عليها �أو �شريكا مبا�شرا يف �صياغتها .لقاءات على
م��ف�ترق ط���رق ،ه��ي ل���ق���اءات امل����ؤل���ف ب�شخ�صيات حم��وري��ة
ومواجهته مل�صائر كربى ت�شكلت عرب رحلة احلياة الطويلة.
ورمب��ا ك��ان من الأ�صح والأق���رب �إىل منت الكتاب �أن يكون
العنوان :لقاءات يف الب�ؤر  -ب�ؤر ال�سيا�سة العاملية حيث تنبثق
القرارات التي ت�ؤثر على حياة املاليني �إن مل يكن املليارات
من الب�شر .ومن بني املوا�ضيع التي وقعت يف مركز اهتمام
امل�ؤلف نذكر منها :العالقات املعقدة بني رو�سيا والغرب يف
القرن الع�شرين وال �سيما عالقتها مع الواليات املتحدة ،
وتو�سع احللف الأطل�سي نحو ال�شرق ،والعقيدة الأمنية
التي يتبناها احللف ،والأعمال احلربية يف كو�سوفو (النزاع



ال�����ص��رب��ي الأل����ب����اين) ،وال���ن���زاع الأرم���ن���ي الأذرب���ي���ج���اين يف
مرتفعات قرة باغ الذي اندلع من جديد يف ربيع هذا العام،
وت�أثري عائلة الرئي�س الرو�سي بوري�س يلت�سني والطبقة
الأوليغاركية اجلديدة على قرارات الرئي�س نف�سه ،واالنكفاء
املفاجئ للرئي�س يلت�سني عن ال�سلطة ،و�إعالن بوتني خليفة
للحكم يف رو�سيا ،وت�سوية اخلالف بني احلكومة واملعار�ضة
يف طاجيك�ستان ودور �إيران فيها ،والفر�ص ال�ضائعة لت�سوية
الأزم��ة الفل�سطينية الإ�سرائيلية ،و»عقم وبطالن» تواجد
اجلي�ش ال�سوفيتي يف �أفغان�ستان ،ووقف «اجلرح الدامي» يف
ال�شي�شان ،وتعرث و�آفاق رابطة الدول امل�ستقلة التي ظهرت
كبديل لالحتاد ال�سوفيتي.
يت�ساوق حجم الكتاب ال��ذي تربو �صفحاته على �ستمائة
�صفحة مع الطرح التف�صيلي الذي انتهجه امل�ؤلف ،ال �سيما
يف حواراته التي �أوردها الكتاب مع �شخ�صيات كانت م�ؤثرة
على ال�صعيد ال�سيا�سي والدبلوما�سي واالقت�صادي العاملي
مثل وزيرة اخلارجية االمريكية مادلني �أولربايت ،والرئي�س
ال�صربي �سلوبودان ميلو�شيفيت�ش ،وال�سكرتري العام للحلف
الأطل�سي خافيري ���س��والن��ا ،وامل��دي��ر ال��ع��ام ل�صندوق النقد
الدويل مي�شيل كامدي�سو وغريهم.
قد يجد القارئ العادي من طريقة برمياكوف التي تتوخى
ال��دق��ة والإح��اط��ة التف�صيلية واملعمقة يف و���ص��ف لقاءاته
وحم��ادث��ات��ه الدبلوما�سية ،وزي��ارات��ه الر�سمية وال�سرية،
وعملية الإع���داد لها ،قد يجدها �أم��را روتينيا وزائ���دا عن
املادة الأ�صلية للكتاب� ،إال �أن الكتاب موج ٌه (كذلك ،ورمبا
بدرجة �أكرب) �إىل �شريحة اخلرباء ممن لهم اهتمام جدي
بال�سيا�سة وف�ضول لل�سري يف �أروق��ت��ه��ا املت�شابكة� .إذ يفتح
برمياكوف ل�شريحة املهتمني بال�سيا�سة بابا وا�سعا وطريقا
مت�شعبة يف عاملها وذل��ك ا�ستنادا �إىل جتربته ال�شخ�صية
ور�ؤي��ت��ه ال��ت��ي ان�ب�رت وت�شكلت ع�بر رح��ل��ة طويلة يف عامل
ال�سيا�سة.

يعتمد الكاتب ب�ساطة الطرح طريقة و�أ�سلوبا لت�أليفه.
فعندما ن��ق��ر�أ ،ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال ،ح���وارات���ه م��ع �شخ�صية
مب�ستوى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي ن�شعر ب���أن��ه يدعونا
للم�شاركة يف العملية ال�سيا�سية ال��ع��امل��ي��ة ،ال��ت��ي ع���ادة ما
تكون حمجوبة عن الأع�ين .وه��و بهذا يُبني عن �شخ�صية
متوا�ضعة ال ترتفع على القارئ وال ت�ستنكف النقد الذاتي
�إذا تطلب الأم��ر ذلك .يقول يف هذا ال�سياق�« :أع��دت قراءة
امل��خ��ط��وط وف��ك��رت يف �أن �أ���ض��ع ح��دا لن�شر حم��ادث��ات��ي مع
القادة الغربيني ،ولكني تراجعت عن ذل��ك .فتلك نقا�شات
وح��وارات تقوم مقام الوثيقة احلية ،و�شهادة تاريخية على
زمنها ،ومن خاللها ميكن ا�ستظهار ن�سيج العالقة الرو�سية
الغربية �إب��ان املنعطفات اخلطرية ،و�أزم��ات ما بعد احلرب
العاملية الثانية .وعلى الرغم من التناق�ضات ال�شتى التي قد
تعرت�ض مقارباتي لتلك الأزمات� ،إال �أنني ارت�أيت �إدراجها يف
الكتاب وعدم امل�سا�س بها» ((�ص .))519
يعد ر�سم �سياق الأح���داث التاريخية وربطها بالأحداث
الراهنة ،واحد من �أجود الطرق التي ا�ست�أن�س بها برمياكوف
يف ت�أليفه للكتاب .فرب ظاهرة �أو ق�ضية بد�أت وتطورت يف
ثمانينات �أو ت�سعينات القرن املا�ضي ،ولكنها تت�شكل �أم��ام
القارئ وتت�ضح معاملها من خالل مقاربات يجريها الكاتب
مع جمريات الأحداث الراهنة .مثال على ذلك �أزمة القرم
التي برزت عام  ،2014حيث يقود امل�ؤلف قارئه �إىل اجلذور
التاريخية لهذه الق�ضية ويثبت له �أنها مل تظهر من فراغ.
ينطوي الكتاب على م�سائل �إن�سانية عامة ،وثمة �إ�شارات
جمة� ،سواء �أكانت وا�ضحة للعيان �أو خمتبئة خلف ال�سطور،
ت�ؤكد على �أن ال�سيا�سة ،قبل وبعد كل �شيء ،ما هي �إال فعل
�إن�ساين قد ت�شوبه الأخطاء ويعرتيه النق�صان .ومن بني
امل�سائل التي وردت يف الكتاب ،خيانة الوطن ،وهي م�س�ألة
تعامل معها ب��رمي��اك��وف وه��و يف من�صب مدير املخابرات
اخلارجية .ف�إىل جانب �شرحه ملفاهيم املخابرات ،مناذجها
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و�أ�صنافها ،و�أهمية العمل التحليلي املخابراتي ،يويل امل�ؤلف
�أهمية للجانب الأخ�لاق��ي يف العمل اال�ستخباراتي ويقيم
وزنا لنواحيه الإن�سانية ولل�ضعف الذي قد يعرتي عمالء
املخابرات باعتبارهم ب�شرا يف املقام الأول.
ال يهتم امل���ؤل��ف با�ستبيان ال��وق��ائ��ع ال�سيا�سية يف القرن
الع�شرين وح�سب ،و�إمن���ا �أي�ضا يتفح�صها مبوجب نظرة
�إن�����س��ان��ي��ة تنبني ع��ل��ى مفاهيم ال��ع��دال��ة وال�����س�لام وان��ت��ه��اج
الطرق امل�ؤدية �إىل احللول الو�سط .فالكتاب مليء بالأفكار
ال�سيا�سية الإن�سانية � -إن �صح التعبري  -التي تروج ملفاهيم
ال�سلم وا�ستخدام اللغة ال�سيا�سية حلل الق�ضايا العالقة بني
الدول و�إيثار املحادثات امل�شرتكة بدال من القوة الع�سكرية.
ي��ق��ول يف ه����ذا ال�����ص��دد ع���ن ت��ط��وي��ر ال���ع�ل�اق���ات ال��رو���س��ي��ة
الإيرانية�« :إن زيارتي الأوىل غري الر�سمية �إىل طهران عام
 ،1993وزيارتي الثانية ب�صفتي مديرا للمخابرات اخلارجية
يف ف�ب�راي���ر ع����ام � 1995أك���دت���ا ق��ن��اع��ت��ي ب�������ض���رورة ت��ط��وي��ر
العالقات مع هذه الدولة ،لي�س على ال�صعيد االقت�صادي
وح�سب ،و�إمنا كذلك على ال�صعيد ال�سيا�سي .فال يجب �أن
تكون يف العامل �أية دولة منبوذة .و�أرى �أن �إهمال العالقات
ال�سيا�سية مع طهران وعدم اال�ستفادة منها كفيل ب�إ�ضعاف
اجل��ه��ود لإح�ل�ال ال�����س�لام يف طاجيك�ستان (يف �إ���ش��ارة �إىل
احلرب الأهلية الطاجيكية �(( .»)1997-1992ص ))172
يعرب برمياكوف عن الأحداث من خالل مو�شور ا�ستيعابه
ال�شخ�صي لها .ي�شاطرنا ذكرياته اخلا�صة؛ كيف امتنع عدة
مرات عن من�صب رئي�س ال��وزراء ،ثم كيف �أعطى موافقته
ل��ذل��ك يف مم��ر مبنى احل��ك��وم��ة وه���و ي���غ���ادره .ك��ي��ف حتمل
احل��رب الإعالمية التي �شنها عليه بع�ض الإع�ل�ام التابع
للأوليغاركية (طبقة ال�سلطة الرثية) .تلك احلرب التي،
و�إن كانت مل تفت من ع�ضده� ،إال �أنها �آملته وحركت لواعجه؛
ي��دل على ذل��ك تذييله لكتابه مبجموعة �شعرية حملت
عنوان« :ما يعتمل يف روحي».
وبف�ضل ال��ذك��ري��ات ال��ت��ي �سكبها ع��ل��ى ال����ورق ،ي��ق��دم لنا
ب��رمي��اك��وف ���ص��ورا �إن�سانية ملجموعة م��ن ال��ق��ادة :فيديل
كا�سرتو ال��ذي اق�ترح للوزير ال�سوفيتي قطع زي��ارت��ه �إىل
كوبا (ال��ه��ادف��ة لت�سوية �أزم���ة �صواريخ ك��وب��ا) وال��ع��ودة �إىل
مو�سكو حل�ضور جنازة زوجته .فالدميري بوتني وهو جال�س
على مقعد رئي�س الوزراء مهنئا برمياكوف بيوبيله ،وذلك
رغما عن االجواء املتوترة بني برمياكوف من جهة ويلت�سني
وحا�شيته من جهة اخ��رى .ملك الأردن زائ��را برمياكوف
الذي كان متواجدا يف اململكة وقتذاك ما ت�سبب يف �إحداث
بلبلة ب�ين ح��را���س��ه ال�شراك�سة ،وغ�يره��ا م��ن ال�����ص��ور التي
�أبرزت اجلانب الإن�ساين لعدد من ال�شخ�صيات العاملية.
كما يعر�ض الكتاب ،لأول مرة ،عددا من النقاط ال�سيا�سية
ذات ال�صبغة العاملية يف القرن الع�شرين والتي بقيت طي
الكتمان� :صعوبة �إجراء املحادثات يف هذه الق�ضية �أو تلك،
كيف يلج�أ �أحد الطرفني �إىل مط املحادثات عمدا �أو ينحرف

عنها بال �سبب يذكر .الأ�سباب احلقيقية وراء بع�ض قرارت
الرئي�س الرو�سي� ...إلخ.
من املالمح اجللية واجلذابة يف �أ�سلوب امل�ؤلف �أنه ،وحني
يتحدث عن عامل الدبلوما�سية وال�سيا�سة ،غالبا ما ي�ضع
نف�سه يف قلب احل���دث وي�ستخرج احل��ج��ج وال�براه�ين من
�صلب جتربته احل��ي��ة ،رام��ي��ا م��ن وراء ذل��ك��� ،س��واء بق�صد
�أو ب��دون ق�صد ،تقدمي مثال �ساطع للدبلوما�سي احل��ذق
وال�سيا�سي املخ�ضرم ال��ذي ي�صل �إىل هدفه بروية و�صرب،
والذي يطمح �إىل حتقيق م�صالح بالده و�شعبه من غري �أن
ين�سى �أو ي�ستهني مب�صالح الآخرين.
وب�صفته م�ستعربا كان البد من برمياكوف �أن يعرج على
منطقة ال�شرق الأو���س��ط ويخو�ض يف مياهه امل�ضطربة.
فبعد عدد كبري من �أعماله عن تاريخ املنطقه املعقد ،يعود
يف كتابه اجلديد للحديث عن �أهم املنعرجات احل��ادة التي
�شهدتها املنطقة ،ال �سيما �أزمة العراق واحلرب التي �شنتها
الواليات املتحدة عليه والتي ،ح�سب الكاتب ،كان من املمكن
جتنبها .يناق�ش �أ�سباب دخول اجلي�ش الأمريكي �إىل العراق
وج��ه��ود وزارة اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي��ة للحيلولة دون ذل��ك،
حم��اول��ة �إق��ن��اع ال��والي��ات املتحدة ب���أن احل��رب ���س��ت���ؤدي �إىل
نتيجة واحدة وح�سب وهي زعزعة اال�ستقرار يف املنطقة.
ي�ضع امل���ؤل��ف التحوالت ال�سيا�سية الرو�سية بعد انهيار
االحت��اد ال�سوفيتي� ،سواء اخلارجية منها �أو الداخلية ،يف
ب���ؤرة اهتمامه .يعيد التفكري يف الإ�صالحات التي ط��ر�أت
على جهاز اال�ستخبارات اخلارجية ،وي�شري خا�صة �إىل ق�سم
حتليل املعلومات الذي �أن�شيء �إبان تر�ؤ�س برمياكوف نف�سه
للجهاز ،وكانت من جملة مهامه ،ن�شر تقارير دوري��ة عن
عمل اجلهاز تت�سم باحلياد واملو�ضوعية الكاملة يف تعاطيه
مع بلدان العامل وق��ادت��ه مهما كانت العالقة التي جتمع
رو�سيا بهذا البلد �أو بذلك الزعيم.

ينتقد برمياكوف انتقادا حتليليا �أف��ع��ال الرئي�س الأول
لرو�سيا اجل��دي��دة ب��وري�����س يلت�سني وامل��وج��ه��ة �ضد احل��زب
ال�����ش��ي��وع��ي ال��رو���س��ي ،ح��ي��ث اع��ت��م��د ف��ي��ه��ا �سيا�سة �إ���ض��ع��اف
احل��زب وا�ستبعاد اخل�براء من مكتب احلكومة ملجرد �أنهم
ينتمون �إىل احل��زب ال�شيوعي .ويف املجمل ي�ضمن الكاتب
كتابه نظرته التحليلية العميقة لتلك الفرتة االنتقالية
وامل�����ض��ط��رب��ة م���ن ت���اري���خ رو���س��ي��ا� ،أي ب��ع��د ان��ه��ي��ار االحت���اد
ال�سوفيتي ،وما �شابها من تناق�ضات و�ضبابية وذلك قبل �أن
تت�ضح الر�ؤيا وتعود عجلة احلياة يف الدوران.
ال ينفك الكاتب يفند املقوالت والأفكار التي تثري املخاوف
من رو�سيا وحتاول ربطها بتدهور اال�ستقرار العاملي .وبهذه
امل�س�ألة ب��ال��ذات يختم كتابه ،مو�صيا ك��ل م��ن يتحاور مع
رو�سيا �أو عنها �أن ي�ضع النقا�ش يف ن�صابه احلقيقي .يقول
يف �آخ��ر الكتاب« :ال يجب �أن تقرتن رو�سيا القوية اليوم
بتهديدات اال�ستقرار العاملي ،وم��ن يعتقد �أن ثمة تهديدا
ي�أتي منها فهو واه��ي التفكري وغري ملم بالواقع الرو�سي
متعدد الأوج���ه وب��ق��واه الداخلية املتحركة وامل��ت��ط��ورة� .إن
النظرة ال�صائبة �إىل رو�سيا تنبع من كونها �سندا �أ�سا�سيا
حلل الق�ضايا الإن�سانية يف عاملنا امل�ضطرب».
يف اخل��ت��ام جت��در الإ���ض��اف��ة �أن ك��ت��اب ب��رمي��اك��وف «ل��ق��اءات
على مفرتق الطرق» منوذج نادر لكتب املذكرات والوثائق
التحليلية التي �صيغت ب��روح �أدب��ي��ة �شائقة� .أم��ا الأ�سلوب،
وعلى الرغم من �صرامة املوا�ضيع التي يدور احلديث عنها،
ف�إننا نالحظ �أن االنطباعات الإيجابية ،والإ�شراقات التي
بثها امل�ؤلف يف كتابه ،هي ما �سيتمثل لذهن القارئ ويالم�س
نف�سه.
م��ن �أع��م��ال يفغيني مك�سيموفيت�ش برمياكوف املتعلقة
باال�ست�شراق« :بلدان اجلزيرة العربية واال�ستعمار» (.)1956
«ال�شرق الأو�سط« :خم�س طرق �إىل ال�سالم» (�« .)1974شرح
الأزمة يف ال�شرق الأو�سط» (« .)1978ق�صة م�ؤامرة� :سيا�سة
الواليات املتحدة يف ال�شرق الأو�سط يف ال�سبعينات وبداية
الثمانينات» (�« .)1985سوريا :ال�شرق الأو�سط على اخل�شبة
وخلف الكوالي�س» (.)2006
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