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عن مركز دراسات الوحدة العربية صدر حديثاً 

دور القيادة السياسية في إعادة بناء الدولة 

(روسيا في عهد بوتين)

د. أحمد سيد حسين

تشّعبت وتطورت األبحاث المتعلقة بـِ «الدولة»: النشوء، 

البناء، االنهيار، إعادة البناء، الشرعية، السلطة، القوة، الدور 

الثقافي... الدور  االجتماعي،  ـ  االقتصادي الدور  السياسي، 

إلخ، وتعددت المناهج والنظريّات، لكنها على تنوعها تلتقي 

ناظمة  مؤسسة  هــي  بما  الــدولــة،  وجـــود  ضـــرورة  عند  كلها 

ومن  والسياسية.  االجتماعية  طبيعتها  تكن  مهما  وقــائــدة، 

لسبٍب  انهارت،  دولة  ِمْن  ما  أن  الباحثين  معظم  يالحظ  هنا 

رِحــم  ومــن  الــواقــع،  فــي  وتــوّلــدت  إّال  األســبــاب،  مــن  ألكــثــر  أو 

االنهيار نفِسه، ديناميّة البحث عن وسائل إعادة بناء الدولة، 

في  فشٍل  أو  نــجــاٍح  مــن  النتائج  عليه  تكون  قــد  عّما  بمعزٍل 

نهاية المطاف. هذا ما عرفناُه تاريخياً في تجارب الشعوب، 
ٍ

(أفراداً  السياسية  للقيادة  ما  كلها  بيّنت  وقد  وحديثاً،  قديماً 

إعــادة  في  أو  الــدولــة  بناء  في  مؤثٍر  دور  من  مؤسسات)  أو 

المعاصرة،  حياتنا  في  البارزة  األمثلة  بين  من  ولعلَّ  البناء. 

بوريس  عهد  خــالل  الــدولــة  انهيار  مرحلة  فــي  روسيا  حالة 

فالديمير  عهد  خــالل  الــبــنــاء  إعـــادة  مرحلة  فــي  ثــم  يلتسين، 

بوتين، وهما المحور الرئيس في هذا الكتاب.

٥١٠ صفحات

أو ما يعادلها الثمن: ٢٠ دوالراً 


