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СлободанЈанковић*

OСНОВНИ ЕЛЕ МЕН ТИ РУСКЕ 
БЛИ СКО И СТОЧ НЕ ПО ЛИТИКЕ 

НА ПО ЧЕТ КУ 21. ВЕ КА

Ре зи ме

Измене у међународном поретку одликују се сукоби
мавеликихсилаипроменамауекономскимкретaњима.Из
учавањерускеполитикенаБлискомистокуодизузетне је
важностизбогстратешкогипривредногзначајарегијеза
свет.Ауторјеподелиотекстучетирицелинеизакључак.
У првом поглављу он наводи разлоге за истраживање, ис
тичепроблемеипружакраткиисторијатодносаРусијеи
Блискогистокакојипретходираздобљукојимсебави. Он
дајеикраћипрегледауторакојисебавеистомилисличном
тематиком.Другопоглављејенекаврстапродужеткауво
да јер се бави периодом прве половине 1990их. Поглавље,
„Повратак у исламски свет” представља преглед економ
скихполитика,дипломатијеи,умањојмери,безбедносних
иницијативаМосквеурегиону.Четвртопоглављепосвећено
јеНАТОекспанзијинаБлискомистокуиодговоруРусијена
овуполитику.Анализарезултатаистраживањаполитике
Русијеуовојрегијиупериоду19962008,показуједа јеона
напросторуодМарокадоАвганистанауспеладапрошири
утицајивратисенасветскусценууулозиглобалнесиле.Ти
мејеонанарушиласамконцептунилатерализма.
Кључ не ре чи: Русија,исламскисвет,Блискиисток,безбед

носнасарадња
* Ин сти ту т за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град
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 „Некатенеобесхрабрихаосјерјеиондеонаде,као
средствоподстицајанавеликоусправљањеРусије...Видиш,
овојетрећевеликоповлачењеРуса.ПрвопредНаполеоном,
потомпредХитлеромисадпредРокфелером.Иопетћемо
кренутиупобедоноснимарш.”1

Увод

Рим ско цар ство је окон ча ло сво ју про стор ну екс пан зи ју 
ра то ви ма за те ри то ри је на Бли ском ис то ку. Је згро Ви зан ти-
је на ла зи ло се у Ма лој Ази ји и трај но на се ља ва ње Ту ра ка у 
Ана до ли ји од дру ге по ло ви не 11. ве ка ду го роч но је осла би ло 
дру ги Рим. Тре ћи Рим (Мо сква) ши рио се по се вер ним обо-
ди ма Бли ског ис то ка, не успе ва ју ћи да се про ши ри и на про-
стор са мог ре ги о на. Ко нач но, афир ма ци ја Ва шинг то на као 
је ди не свет ске су пер си ле, др жа ве у ко јој по је ди ни ин те лек-
ту ал ци и по ли ти ча ри во ле по ре ђе ње са си лом Ста рог Ри ма, 
за по че ла је опе ра ци јом „Пу стињ ска олу ја” 1990. Уз ди за ње 
пост со вјет ске Ру си је, слу чај но или не, за по чи ње де ло ва њем 
Јев ге ни ја При ма ко ва, до брог по зна ва о ца Бли ског ис то ка, на 
че лу ру ског Ми ни стар ства ино стра них де ла (МИД РФ). Ње-
го ва са рад ња са Са да мо вим Ира ком, у Аме ри ци про скри бо-
ва ним Ира ном, ан ти и зра ел ском Си ри јом и Тур ци ма на ју го-
за па ду пред ста вља за лог об но ве мо ћи Мо скве и ус по ста вља-
ња мул ти по лар ног по рет ка у ме ђу на род ним од но си ма. Овај 
ге не рал ни за о крет у по ли ти ци Мо скве на За па ду ће би ти по-
знат као „При ма ко вље ва док три на”.2

По ли ти ка Мо скве у ре ги о ну Бли ског ис то ка има ви ше-
ве ков ни исто ри јат, још од ра то ва са Тур ском у 17. ве ку и те-
ри то ри ја ма у ва зал ном од но су пре ма Пор ти. Од Цр ног мо ра 
пре ко Кав ка за, оба ла Ка спиј ског мо ра све до гор ја Хин ду ку-
ша, цар ска Ру си ја, по том и Со вјет ски Са вез, гра ни чи ли су 
се са Бли ским ис то ком, од но сно те ри то ри јом ко ја да нас об-
у хва та Шири или ВећиБлискиисток. Бри тан ско, ка сни је и 
аме рич ко при су ство на ју го за пад ном обо ду Ази је, огле да ло 

1 Не и ме но ва ни при ја тељ Дра го шу Ка ла ји ћу. Пре ма: Дра гош Ка ла јић, „Тре ћи 
пут” Сол же њи ци на, Две ри срп ске, год. X, број 39, Бе о град 2008, стр. 83.

2 Ariel Co hen, “The Pri ma kov Doc tri ne — The Mis sing Link bet we en Rus sia and 
Iraq?”, The He ri ta ge Fo un da tion, De cem ber 15, 1997, po sted: Oc to ber 28, 2004
Ин тер нет, http://www.fre e re pu blic.com /fo cus/f-news/1259846/posts, ски ну то: 
25/08/2008.
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се то ком дру ге по ло ви не 19. ве ка пр вен стве но у за по се да њу 
кључ них тр го вач ких чво ри шта, по пут Ба хре и на, Је ме на и 
Ку вај та на за па ду и ју гу ре ги је, и те ри то ри је да на шњег Па-
ки ста на на ис то ку. Та да су се у ре ги о ну укр сти ли ин те ре си 
ве ли ких си ла За па да и Ис то ка, ан тлан ти стич ке и кон ти нен-
тал не ци ви ли за ци је, у ге о по ли тич кој тер ми но ло ги ји.

За ко му ни стич ке вла да ви не у Кре мљу, Аме ри ка по ста је 
кључ ни ри вал СССР-у у бор би за ути цај у зе мља ма ре ги о на. 
Из ме ђу ру ше ња Бер лин ског зи да и уру ша ва ња Со вјет ске др-
жа ве, за по чео је и окон чан је Пр ви за лив ски рат (1990), ко јим 
је ус по ста вље но (ду го)трај но при су ство аме рич ких тру па у 
ре ги о ну Пер сиј ског за ли ва. Со вјет ско не де ло ва ње и по др шка 
НА ТО ак ци ји, упр кос уго во ра о при ја тељ ству Баг да да и Мо-
скве, би ли су ја сан сиг нал не мо ћи и ха о са у ко јем се на ла зио 
Со вјет ски Са вез.3

Пе ри од ко ји на ме ра ва мо да про у чи мо од но си се на об-
но ву Ру си је од по ста вља ња При ма ко ва за ми ни стра спољ них 
по сло ва 1996. го ди не све до кра ја дру гог ман да та Вла ди ми ра 
В. Пу ти на  2008, са про јек ци јом ру ске по ли ти ке у на ред ном 
пе ри о ду а ве за но за овај ре ги он.

Ка да је реч о мо ти ви ма за по ли ти ку Кре мља, у овом де-
лу све та мо гу ће је го во ри ти о бор би за моћ, ко ја би , сход но 
ре а ли стич кој шко ли, по слу жи ла за про мо ви са ње на ци о нал-
ног ин те ре са док би у ли бе рал ној тра ди ци ји циљ био по сти-
за ње од ре ђе ног иде а ла, углав ном ши ре ња сло бо да за ин ди-
ви дуе и ства ра ња је дин стве не свет ске др жа ве или ба рем пра-
вич ног ме ђу на род ног по рет ка. Ме ђу тим и у јед ној и у дру гој 
па ра диг ми ин те рес (на ци о нал ни или не ке дру штве не гру пе) 
као циљ оста је увек не до вољ но де фи ни сан и те шко под ло жан 
кван ти фи ко ва њу. Јер шта је за пра во ин те рес и от ку да по тре-
ба за ње го вим ис пу ње њем?

Чарлс А. Берд (Char les A. Be ard), сво је вре ме но пред сед-
ник Америчкогудружењаисторичара и Америчкогудруже
њаполитичкихнаука, пред ста вио је 1934. го ди не раз ли ке и 
ево лу ци ју од ди на стич ког ин те ре са пре ко др жав ног ин те ре-
са и на ци о нал не ча сти до на ци о нал ног ин те ре са.4 Он по и-

3 “Rus sia The Mid dle East”, Ин тер нет, http://www.rus si an sa broad.com/rus sian_
hi story_317.html, ски ну то: 02/09/2008.

4 Char les A. Be ard, Theideaofnationalinterest, Qu a dran gle Pa per backs, Chi ca go 
1966, pp. 14-25.
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сто ве ћу је тер мин на ци о нал ни ин те рес са јав ни ин те рес, кат-
кад и са на ци о нал ним или оп штим бла го ста њем.5 Ми ће мо 
за по тре бе ово га ра да при хва ти ти кла си чан ге о по ли тич ки 
по сту лат ко ји се по кла па и са ре а ли стич ком па ра диг мом да 
др жа ве, од но сно на ци је има ју кон крет не ин те ре се, од ко јих 
је зна чај про сто ра из ра зи то на гла шен у ге о по ли ти ци. Ова-
кво схва та ње не зна чи и од ри ца ње уло ге ин те ре сних гру па 
и дру штве них за јед ни ца у фор му ли са њу оно га што зо ве мо 
на ци о нал ним ин те ре сом, њи хо вог ути ца ја на во ђе ње по ли-
ти ке од ре ђе не др жа ве. Та ко ђе, бит но је при ме ти ти да се ка ко 
уну тра шња, та ко и спољ на по ли ти ка јед не зе мље мо гу во ди-
ти и на уштрб основ ног на ци о нал ног ин те ре са — по тре бе за 
оп стан ком. Нај бли жи при ме ри за то су СФРЈ и СССР, али и 
Ру си ја у пр вој по ло ви ни де ве де се тих го ди на 20. ве ка. За то се 
сла же мо да је спољ на по ли ти ка од раз пре мо ћи или уса гла ше-
но сти ин те ре са ви ше ак те ра или ти ин те ре сних и дру штве-
них гру па ци ја уну тар јед не др жа ве. Да кле, спољ на по ли ти ка 
се не во ди ну жно за рад до сти за ња на ци о нал ног ин те ре са. 

У На цр ту Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти Ру си је 
де фи ни ше се, ма да ши ро ко, на ци о нал ни ин те рес Ру си је као 
ком би на ци ја ин те ре са по је ди на ца, дру штва и др жа ве у ни зу 
обла сти.6 Оно што је ка рак те ри стич но за Ру си ју, а при мет но 
је код ауто ра ру ске евро а зиј ске шко ле у ге о по ли ти ци, је сте 
од ре ђе на вр ста ме та фи зич ких или ду хов них ка те го ри ја као 
еле ме на та ко ји об ли ку ју по на ша ње од ре ђе не др жа ве, од но-
сно по ли тич ког си сте ма.7

Сво је вре ме но је за пра во слав ну цар ску Ру си ју Карл 
Маркс на пи сао „По ли ти ка Ру си је је про мен љи ва. Ње ни ме-
то ди, так ти ка и ма не ври се мо гу ме ња ти, али нај ви ша зве-
зда ње не по ли ти ке, свет ска до ми на ци ја, је сте фик си ра на зве-
зда.”8 Мо жда је Тре ћи Рим, као за штит ник Пра во сла вља и 

5 Ibi dem, p. 293.
6 “Na ti o nal Se cu rity Con cept of the Rus sian Fe de ra tion”, from Rossiiskaya

Gazeta, Ja nu ary 18, 2000. Ap pro ved by Pre si den tial Dec ree No. 1300 of 
17 De cem ber 1999 (gi ven in the wor ding of Pre si den tial Dec ree No. 24 of 
10 Ja nu ary 2000). 

7 О по зи ва њу на ду хов ност у ру ским стра те шким до ку мен ти ма ви ди 
у: Slo bo dan Jan ko vić, „Osno ve za osla nja nje na Ru si ju u spolj noj po li ti ci 
Sr bi je”, u: dr Dra gan Đu ka no vić (prir.), Savremenimeđunarodniizazovi:
globalnairegionalnaperspektiva, Be o grad 2008, str. 200-204.

8 “The po licy of Rus sia is chan ge less. Its met hods, its tac tics, its ma ne u-
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на след ник Ро меј ског цар ства, Ви зан ти је, имао иде о ло шку 
под ло гу за та ко што. Со вјет ска Ру си ја, од но сно СССР је по-
го то ву пр вих го ди на Ре во лу ци је, али и ка сни је, био ве сник 
и про мо тер но ве гло бал не иде о ло ги је, ко ја је по пут са вре ме-
них уто пи ста тре ба ло да до ве де до кра ја исто ри је ства ра њем 
(ко му ни стич ког) ра ја на зе мљи.

Де це ни ја ма ка сни је, кон зер ва тив на и ути цај на аме рич-
ка фон да ци ја Хе ри тиџ (He ri ta ge) ор га ни зо ва ла је 1998. окру-
гли сто на те му ру ске спољ не по ли ти ке. Ауто ри су се сло жи-
ли да ће нај ве ћа др жа ва во ди ти спољ ну по ли ти ку у скла ду 
са на ци о нал ним ин те ре си ма; ме ђу тим, по ста ви ли су пи та-
ње са др жа ја тог ин те ре са. На и ме, на кон ин сти ту ци о нал них, 
при вред них и еко ном ских про ме на они су се за пи та ли ка-
ко ће се у Мо скви де фи ни са ти ци ље ви др жав не по ли ти ке: 
„(н)аци о нал ни ин те ре си ни су Све то пи смо, ни су дог ма, ни су 
про из вод бо жан ске об ја ве. Они су ствар из бо ра. Они су ре-
зул тат по ли тич ког про це са. Они су про мен љи ви.”9 

За и ста, на кон струк ту рал них про ме на, по чев од ства-
ра ње но ве др жа ве на те ме љи ма  и ве ћем про сто ру прет ход не, 
уз при вред не и фи нан сиј ске не из ве сно сти ко је су обе ле жи ле 
ру ску тран зи ци ју, би ло је по треб но од ре ди ти ци ље ве ко ји се 
ни ка ко ни су мо гли за сно ва ти на фор мал но про кла мо ва ним 
иде о ло шким ци ље ви ма прет ход ног ре жи ма. Мо же мо се сло-
жи ти да је 90-их го ди на Ру си ја за и ста би ла у си ту а ци ји да 
тра га за де фи ни са њем на ци о нал них ин те ре са. Ме ђу тим, они 
су по при ро ди ду го роч ни и сто га, јед ном од ре ђе ни, ни су ла-
ко про мен љи ви. Сва ка ко, њи хо во нео бја вљи ва ње не зна чи и 
њи хо во не по сто ја ње.

До ку мен ти усво је ни на са мом по чет ку пред сед ни ко-
ва ња Вла ди ми ра Вла ди ми ро ви ча Пу ти на де фи ни са ли су 
уну тра шње и спољ но по ли тич ке ци ље ве, по пут очу ва ња те-
ри то ри јал ног ин те гри те та, су ве ре ни те та, про мо ци је мул ти-
ла те ра ли зма у ме ђу на род ним од но си ма и по врат ка Ру си је 
на свет ску по зор ни цу у уло зи ве ли ке си ле.10 Као пред у слов 

vers may chan ge, but the po lar star of its po licy, world do mi na tion, is a 
fi xed star.” Пре у зе то из: “From the Days of A”, Ti me March 12, 1990 Ин-
тер нет, http://www.ti me.com/ti me/ma ga zi ne/ar tic le/0,9171,969582-6,00.
html, ски ну то: 10/10/2008. 

9 “The Sta te of Rus sian Fo re ign Po licy and U.S. Po licy To ward Rus sia”, The
HeritageFoundation, April 6, 1998, Ин тер нет, http://www.he ri ta ge.org /
Re se arch/Rus si a an dE u ra sia/HL607.cfm, ски ну то: 7/08/2008.

10 Ви ди у: “Na ti o nal Se cu rity Con cept of the Rus sian Fe de ra tion”, op. cit; и: “The 
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оства ре њу го ре по ме ну тих и дру гих стра те шких на ци о нал-
них ци ље ва, ис так ну та је по тре ба при вред ног ра ста.11 Пет 
прин ци па спољ не по ли ти ке ко је је на по чет ку ман да та ис-
та као пред сед ник Дми три Ме две дев пред ста вља ју ква ли та-
тив ни по мак у од но су на ре ше ња у до ку мен ти ма с по чет ка 
Пу ти но вог до ла ска на власт.12

Зва нич на ана ли за ру ске спољ не по ли ти ке у из да њу 
Ми ни стар ства ино стра них де ла Ру ске Фе де ра ци је, по све ћу је 
тек три стра не Бли ском ис то ку и Се вер ној Афри ци (106-108), 
док се о зна ча ју ју жне срп ске по кра ји не по све ћу је па жња на 
7 стра на (5, 9, 38, 79, 94, 124, 125). Као и у слу ча ју Кон цеп та 
стра те ги је спољ не по ли ти ке Ру си је од ју ла 2008, по све ћи ва-
ње ма ло па жње, не зна чи ну жно и не за ин те ре со ва ност Мо-
скве за је дан од че ти ри стра те шка ре ги о на, пре ма аме рич ким 
стра те шким пла не ри ма.13

Основ на прет по став ка за из ра ду ра да је да Мо сква сна-
же њем ути ца ја на про сто ру Бли ског ис то ка, на сто ји да ума-
њи моћ ри ва ла — САД-а, и обез бе ди тр жи шта за сво ју ин-
ду стри ју — пр вен стве но вој ну и ра кет ну (са те ли ти), за тим и 
за дру ге гра не ру ске при вре де. Та ко ђе, ја ча њем при су ства на 
Бли ском ис то ку, Ру си ја сти че мо гућ ност да уве ћа сво је уче-
шће у кон тро ли свет ског енер гет ског тр жи шта, по сред но и 
ути цај на гло бал на при вред на кре та ња. Исто вре ме но на овај 
на чин она шти ти свој „ме ки тр бух”, ју жне гра ни це и ути-
цај у цен трал но а зиј ским и кав ка ским ре пу бли ка ма бив шег 
Со вјет ског Са ве за. Ко нач но, по ли ти ком на Бли ском ис то ку, 
Ру си ја из ла зи из „обру ча” аме рич ких и НА ТО ба за од Нор-

Fo re ign Po licy Con cept of the Rus sian Fe de ra tion”, Ap pro ved by the Pre si dent of 
the Rus sian Fe de ra tion V. V. Pu tin Ju ne 28, 2000, Ин тер нет, http://www.fas.org/
nu ke /gu i de/rus sia/doc tri ne/econ cept.htm08/10/2007.

11 “Na ti o nal Se cu rity Con cept of the Rus sian Fe de ra tion”, II, op. cit;
12 “Me dve dev outli nes fi ve main po ints of fu tu re fo re ign po licy”, 31/08/2008 

RIA Novosti, Ин тер нет, http://en.rian.ru/world/20080831/116422749.
html, ски ну то: 01/09/2008.

13 “Re bu il ding Ame ri ca’s De fen ses: Stra tegy, For ces and Re so ur ces for a 
New Cen tury”, A Re port of The Pro ject for the New Ame ri can Cen tury 
Sep tem ber 2000, p. 5; “Вне шне по ли ти че ская и ди пло ма ти че ская де я-
те ль но сть Рос си й ской Фе де ра ции в 2008 го ду”, Об зор МИД Рос сии,
Мо сква, март 2009 го да; “Кон цеп ция вне шней по ли ти ки Рос си й ской 
Фе де ра ции”, Пре зи дент Ро сии 12 июля 2008 го да, Пр-1440, Ин тер-
нет, http://www.kre mlin.ru/text/docs/2008/07/204108.shtml, ски ну то: 
05/05/2009. 
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ве шке до Ја па на.На ве де не по ли ти ке омо гу ћа ва ју по сти за ње 
стра те шког ци ља — ства ра ња мул ти по лар ног све та у ко јем 
ће Ру си ја ста бил но кон тро ли са ти HeartLand и би ти је дан од 
свет ских цен та ра мо ћи.

Ана ли за са вре ме не по ли ти ке Ру ске Фе де ра ци је у овом 
ре ги о ну бит на је за схва та ње трен до ва у ме ђу соб ним од но си-
ма ве ли ких си ла, раз у ме ва ње зна ча ја енер гет ске без бед но сти 
у све ту, ти ме и на Бал ка ну, али и за пот пу ни ји увид у еле мен-
те су ко ба на Блиском истоку. У складу са темељним начелом 
класичне геополитичке мисли о сукобљавању континентал-
ног и поморског принципа који се доминантно одвија на про-
стору Rimland-a, овај рад пружиће прилику и за испитивање 
валидности овог принципа. Имајући у виду напред наведено, 
предмет истраживања ове студије биће пружање одговора на 
питање: „Који је значај Блиског истока за Русију?”. Одговор 
на ово питање може се постићи анализом основних елемена-
та руске политике на овом простору. Класична геополитич-
ка анализа помоћи ће нам да пружимo одговор и испитамо 
полазне хипотезе.

Односима Русије и Блиског истока у периоду 1996–2008. 
бавило се више истраживача и политичких аналитичара. 
Роберт Овен Фридман (Robert Owen Freedman) који се бавио 
и Јељциновом Русијом у региону који изучавамо, 1998. је 
писао о тадашњим односима Москве са Багдадом, Техераном, 
Анкаром и Тел Авивом и наставио и касније да пише на ову 
тему.14 Андреј Кројц (Andrej Kreutz), Мајкл Видлански (Mi-
chael Widlanski), Игор Крестин и Џон Елиот (Igor Khrestin 
and John Elliott) те Иља Бортман (Ilya Bourtman) неки су од 
Западних аутора који су се посебно бавили овом темом.15 Елена 
В. Супонина (Elena V. Suponina) Рашад Кашана (Rashid Kha-
shana) и Јана Борисовна (Jana Borisovna), аутори су са Истока 
и Блиског истока који се такође баве овом проблематиком.16 

14 Ro bert O. Fre ed man, “Rus sia аnd The Mid dle East: тhe Pri ma kov Era”, 
MiddleEastReviewofInternationalAffairs–MERIA, Vo lu me 2, No. 2 - 
May 1998, Ин тер нет, http://me ria.idc.ac.il/ jo ur nal/1998/ is sue2/jv2n2a1.
html, ски ну то 24/03/2008.

15 Ilya Bo urt man, “Pu tin аnd Rus sia’s Mid dle Eastern Po licy”, MERIA, Vo-
lu me 10, No. 2, Ju ne 2006, Ин тер нет, http://me ria.idc.ac.il/jo ur nal/2006/
is sue2/jv10no2a1.html, 12/07/2008.

16 Ras hid Khas ha na, “La Rus sia gi o ca la car ta del le ar mi e del gas per gu-
a dag nar si una po si zi o ne in Nord Afri ca”, 6 Gi ug no 2007, Ин тер нет, 
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Међутим, како у домаћим, тако и у међународним круговима 
недостаје свеобухватан и детаљнији приказ односа Кремља 
и држава и кључних политичких покрета на простору Већег 
Блиског истока. 

Упрвојполовинидеведесетих
Већ поменута војна интервенција под командом 

НАТО земаља, усмерена против ирачке окупације Кувајта, 
дефинитивно је означила опадање совјетског присуства у 
овом крају света. Истовремено, та акција уз одобравање 
Москве, представљала је један од корака у урушавању 
Источног блока. Окретање Западу подударило се са 
привредним суновратом и драстичним падом војног буџета.17 
Последњи ангажман СССР-а у овом делу света представљало 
је формално учешће у позивници земљама и организацијама 
учесницима Мадридске мировне конференције 1991.18

Након пропасти комунизма и стварања 15 држава 
на простору некадашњег Совјетског Савеза, Москва се 
окренула Западу у нади да ће бити прихваћена као део 
истоветног цивилизацијског и привредног простора. Но, 
наставак ширења НАТО-а, очигледно усмерен ка руским 
границама, упоредо са дивљом приватизацијом у земљи и 
осиромашењем становништва узроковали су притисак на 
Кремљ да промени политику у земљи и у иностранству. 
Примаков, дотада шеф спољне обавештајне службе, добија 
место министра спољних послова након 1995.  године, у 
којој су САД претежно утицале на санкционисање новог 

http://www.arab news.it/2007/06/06/la-rus sia-gi o ca-la-car ta-del le-ar-
mi-e-del-gas-per-gu a dag nar si-una-po si zi o ne-in-nord-afri ca/, ски ну то: 
30/04/2007; Ele na V. Su po ni na, ”Per che’ non si a mo piu’fi lo a ra bi”, Limes
dossier, Ин тер нет, http://li mes.espres so.re pub bli ca .it/wp-con tent/uplo-
ads/2008/05/000-000_lim_3-08_su po ni na.pdf, 16/07/2008; Ja na Bo ri-
sov na, ”Il mon do ara bo è un part ner eco no mi co vi ta le per la Rus sia?”, 
26/05/2007Ин тер нет, http://www.arab news.it/2007/06/06/il-mon do-ara-
bo-e-un-part ner-eco no mi co-vi ta le-per-la-rus sia/, 25/07/2008.

17 Вој ни бу џет пре ма ин дек су це на и ва лут них кур се ва из 2005. је 1988. са-
мо за Ру си ју (у окви ру СССР-а) из но сио 218 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра, 
да би већ 1990. пао на 171 ми ли јар ду, 1992. на све га 45,5 ми ли јар ди док је 
ова став ка у бу џе ту 1998. до сти гла ми ни мум у пе ри о ду 1988-2008, са 13,6 
ми ли јар ди. Пре ма: FIRST-SPRI da ta ba se, Ин тер нет, http://first.si pri.org/in dex.
php?pa ge=step3 &com pact=true, ски ну то: 15/06/2008.

18 “Let ter of In vi ta tion to the Ma drid Pe a ce Con fe ren ce Oc to ber 30, 1991”, 
Ин тер нет, http://www.le ba non wi re.com/pro mi nent/hi sto ric_do cu ments/ 
1991_in vi ta tion_to_ma drid_con fe ren ce.asp, ски ну то: 15/06/2008.
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уређења на Балкану и учврстиле се и у овом делу Европе, 
слабећи Русији наклоњене Србе и Србију.19 Русија је губила 
и оно мало преосталих спољнополитичких позиција, 
а државне финансије су зависиле од страних зајмова и 
кредита. Вашингтон је тада још увек сигурно доминирао 
у Латинској Америци; у Африци Кина и Индија још нису 
представљали озбиљну привредну конкуренцију; ЕУ се у 
безбедносном смислу ослањала на инфраструктуру НАТО-а. 
Једина војна алијанса је још на самиту 1990. године у 
Лондону најавила измене у стратегији. Наредне године, 1991, 
„Нов стратешки концепт” најавио је нове изазове: ширење 
оружја за масовно уништење, регионалну нестабилност и 
тероризам. 20 (Састављачи овог документа били су очигледно 
далековиди). Ова организација је у складу са одлукама СБ 
УН примењивала ембарго на ратујуће земље балканске, али 
је од 1993. спроводила и акцију забране летења над БиХ. 
Коначно, јануара 1994. Алијанса најављује ширење и усваја 
програм Партнерство за мир како би олакшала НАТО 
интеграције потенцијално нових чланова, али и остварила 
сарадњу са другим државама које нису имале амбицију 
пуног придруживања овом војном савезу. Русија је иза себе 
имала безуспешан чеченски рат, а Бела кућа и Даунинг стрит 
контролисали су неба северног и јужног Ирака. Не рачунајући 
земље ЗНД-а, само су Ирак, Иран и Сирија, као начелни 
противници Израела и Америке представљали потенцијалне 
партнере за значајнију спољнополитичку акцију усмерену 
на уздизање Русије као велике силе, а ове земље уз Кину 
и Индију биле су и најбоља тржишта за продају руског 
наоружања.

Још 1997. Збигњев Бжежински (Zbigniew Brzezinski) 
није ни разматрао политику Русије на Блиском истоку. У 
чланку “A geostrategy for Eurasia”, он говори само о борби 
Москве за утицај у земљама бившег СССР-а.21 Само годину 

19 О фак то ри ма ко ји на во де Ср би ју и Ср бе за осла ња ње на Ру си ју у спољ ној 
по ли ти ци Ср би је ви ди у: Slo bo dan Jan ko vić, „Osno ve za osla nja nje na Ru si ju u 
spolj noj po li ti ci Sr bi je”, u: dr Dra gan Đu ka no vić (prir.), Savremenimeđunarodni
izazovi:globalnairegionalnaperspektiva, Be o grad 2008, str. 183-208.

20 “Fact She et: The North Atlan tic Tre aty Or ga ni za tion”, U.S.DepartmentofState 
95/11/22 Fact She et: NA TO, Bu re au of Pu blic Af fa irs, Ин тер нет, http://www.fas.
org/man/na to/of fdocs/us_95/dos951122.htm, ски ну то: 223/08/2008.

21 Zbig ni ew Br ze zin ski, “A Ge o stra tegy for Eura sia”, ForeignAffairs, 76:5, Sep tem-
ber/Oc to ber 1997.



СлободанЈанковић ОСНОВНИЕЛЕМЕНТИРУСКЕ...

290

дана касније, након постављања Јевгенија Примакова за 
министра спољних послова Руске федерације и његовог 
пута по Западном делу Rimland-а, појавиле су се студије о 
амбицијама „руског медведа“ на овим просторима22.

Свакако да крај црвеног царства није значио и 
нестанак и престанак московских иницијатива у региону 
који изучавамо. За пра во нај ин те ре сант ни ји по тез Мо скве, 
ко ји је ду го роч но до при нео ис ти ца њу јед ног од нај за па же-
ни јих еле ме на та бли ско и сточ не кри зе у пе ри о ду на кон 2003, 
пред ста вља по че так са рад ње са Те хе ра ном у обла сти раз во ја 
про из вод ње ну кле ар не енер ги је. Три го ди не на кон пр ве раз-
ме не по се та на ви со ком ни воу,Те хе ран и Мо сква 25. ав гу ста 
1992. пот пи са ли су спо ра зум о раз во ју два ну кле ар на ре ак-
то ра у Бу ше ру.23 Са рад ња са Ира ном на по љу раз во ја ну кле-
ар не енер ги је мо же се ту ма чи ти као до бар спољ но по ли тич ки 
по тез ко ји је Ру си ји, у тре нут ку из ра зи тог опа да ња ути ца ја 
на ме ђу на род ној сце ни и отво ре не кри зе у Че че ни ји, до нео 
мо гућ ност за ства ра ње мо сто ва ка му сли ман ским др жа ва-
ма. Ислам ски свет је на кон Ав га ни ста на и рас па да со вјет ске 
им пе ри је са сим па ти ја ма гле дао на се па ра ти стич ке и ауто-
но ми стич ке зах те ве му сли ман ских за јед ни ца на те ри то ри ји 
Ру ске Фе де ра ци је. Та ко ђе, и по ред за тва ра ња пре о ста лих по-
мор ских ба за у Ви јет на му и на Ку би, Ру си ја је за др жа ла вој но 
при ста ни ште са мо у овој ре ги ји — у си риј ском гра ду Тар су.24

Но као и у Евро пи, Мо сков ска по ли ти ка огле да ла се ге-
не рал но у гу бље њу спољ но по ли тич ког ути ца ја и при хва та-
њу за пад них ини ци ја ти ва. О про за пад ној, атлан ти стич кој и 
иде а ли стич кој по ли ти ци Ру ске Фе де ра ци је, во ђе ној сход но 
ли бе ра ли стич ким на че ли ма про кла мо ва ним на За па ду, до 
1995. го ди не и де ли мич но ка сни је, пи са ли су број ни ауто ри. 
Еле на Гу ско ва (Еле на Гу сь ко ва) и Па вел Кан дељ (ПавелКан
дель)пишуоовоме,паКандељтакоостварањуиницијално
прозападнеполитикеКремљавели„(Н)неочекиванолакапо
22 Ro bert O. Fre ed man, “Rus sia’s Mid dle East Am bi ti ons”, Middle East Quar

terly, Sep tem ber 1998, Ин тер нет, http://www.me fo rum.org/ar tic le/405, ски ну то 
03/03/2008.

23 Igor Khre stin and John El li ott, “Rus sia and the Mid dle East”, MiddleEast
QuarterlyWIN TER 2007 • Vo lu me XIV: No. 1, Ин тер нет, http://www.
me fo rum.org/ar tic le/1632, ски ну то: 10/04/2008.

24 Mar got Dud ke vitch, “Rus sian War ships to Dock in Syria”, De cem ber 8, 2007, 
Ин тер нет, http://www.glo bal re se arch.ca/in dex.php?con text=va&aid=7564Glo-
bal Re se arch, ски ну то: 31/03/200
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бедаруских„демократа”уавгусту1991.годинестворилаје
илузијудајеспољнаполитиказемљемогућасамонаоснову
њиховихспољнополитичкихпредставаивредноснихсудова,
безвођењарачунаореалнимнамерамапартнера...Ипак,у
почеткуизраженасолидарностзападнедемократијесмла
домрускомдемократијом,штавишеисаочајнимсоцијално
економскимстањемземље,определилисупутевемаксимал
несагласностирускедипломатијесаЕУиСАД.”25Наталија
Нарочницкајакритикујеовакаводносвладајућерускеелите
деведесетих.26Оддомаћихауторакојисууказалинапромену
урускојспољнојполитицитокoм90ихпоменућудрДрагана
ПетровићаиМиљанаФилимоновића.27АндрејП.Циганков
(An drei P. Tsygan kov) ову про ме ну раз ма тра као усва ја ње раз-
ли чи тих ци ви ли за циј ских иде ја.28 Примаковљеваполитика
каоминистрабила јетеквесникпроменакојећепостепе
ноуследитиидостићијаснекарактеристикезапредседни
ковањаВладимираВ.Путина(20002008).Фридмануказује
навишеинтереснихгрупацијауРусијидеведесетихгодина
чији су дивергентни, понекад и супротстављени интереси
учествовалиустварањуспољнеполитикеРусије.Овајкон
гломератцентарамоћиодпредседника,прекомедијскихи
привреднихмагната,министарстваспољнихпослова,вели
кихфирмизапроизводњу,прерадуиизвозенергената,доми
нистарстваодбранеуспрезисавојноминдустријомутицао
јеинанекохерентновођењерускеспољнеполитике.29

25  Је ле на Гу ско ва, „Ево лу ци ја ру ске по ли ти ке на Бал ка ну у 90-им го ди на ма 
XX ве ка”, стр. 59-69; и Па вел Кан дељ, „Ру ски ин те ре си на Бал ка ну: Ми то ви 
и ре ал ност”, стр. 70-78; у: ур. Др Је ли ца Кур јак, РускаполитиканаБалкану, 
Бе о град 1999, стр. 60-62, 71-72.

26 Наталија Нарочницка, Русија и Руси у светској историји, СКЗ, 
Београд 2008, стр. 516-17

27 Др Драган Петровић, Русија на почетку XXI века — Геополитичка анализа, 
Нови Сад 2007, стр. 150-153; Miljan Filimonović, „Оbnova moći Ruske Fed-
eracije – implikacije na međunarodni položaj Republike Srbije”, u: dr Dragan 
Đukanović (prir.), Savremeni međunarodni izazovi: globalna i regionalna perspe-
ktiva, Beograd 2008, str. 154-155.

28 An drei P. Tsygan kov, “Fin ding a Ci vi li sa ti o nal Idea: ‘West,’ ‘Eura sia,’
and ‘Euro-East’ in Rus sia’s Fo re ign Po licy”, Geopolitics, Vol.12, 2007, pp. 
375–399.

29 Robert O. Freedman, “Russia аnd The Middle East: тhe Primakov Era”, op. cit.
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„Повратак”уисламскисвет

„НамојимчестимпутовањимапоБлискомистоку,сваки
путсеубедимдаовдеочекујуРусију,наклоњенисујој,алибиже
лелидајевидеактивнијууполитици,компетентнијууекономији
иодлучнијуупракси.”

Nei mi ei fre qu en ti vi ag gi in Me dio Ori en te, mi con vin co 
og ni vol ta 

che qui stan no aspet tan do la Rus sia, so no ben dis po sti nei 
su oi con fron ti, 

ma vor reb be ro ve der la più at ti va in po li ti ca, più
com pe ten te in eco no mia e più con clu den te nel la pra ti ca.30

Со вјет ски Са вез, као и САД, имао је др жа ве кли јен те 
и са ве зни ке на про сто ру од Ма ро ка до Па ки ста на. Ли би ја, 
со ци ја ли стич ки Је мен, Си ри ја, до Ан ва ра Са да та Еги пат и 
на по слет ку Са да мов Ирак би ли су у до брим од но си ма и на 
раз ли чи те на чи не пот по мог ну ти од стра не ко му ни стич ког 
ко ло са. Ин ва зи ја на Ав га ни стан би ла је по след њи из раз те-
жње да се ју жни спољ ни обод СССР-а кон тро ли ше. До кра ја 
1990. Мо сква је ус пе ла да из гу би све или го то во све по зи ци је 
у овом де лу све та и од лу чи ла се за са ве зни штво са Ва шинг-
то ном, сво јим глав ним ри ва лом и не при ја те љем.

Јев ге ниј При ма ков (Ев ге ний Мак си мо вич При ма ков) 
је 1996. го ди не, као но во по ста вље ни ми ни стар ино стра них 
де ла Ру си је, на ја вио про ме не. Из ја вио је да ће се убу ду ће су-
ко бља ва ти са Ва шинг то ном зах те ва ју ћи рав но прав но парт-
нер ство, та ко што ће ја ча ти по зи ци је Мо скве на Бли ском 
ис то ку. Он је кри ти ко вао до та да шњу по ли ти ку са рад ње са 
Ва шинг то ном.31 Овај за о крет у по ли ти ци, мно ги на За па ду 
на зва ли су При ма ко вље ва док три на.32 На кон име но ва ња за 

30 Ele na V. Su po ni na, “Perché non si a mo più Fi lo a ra bi”, Li mes, No. 3 
2008, Ин тер нет, http://li mes. espres so.re pub bli ca.it/wp-con tent/uplo-
ads/2008/05/000-000_lim_3-08_su po ni na.pdf, ски ну то: 16/07/2008, p.1.

31 Пре ма: Step hen J. Blank, “Rus sia’s re turn to Mi de ast di plo macy - How New 
the New Rus sia?”,OR BIS, Fall 1996, Ин тер нет, http://fin dar tic les.com/p/ar tic-
les/mi_m0365/is_n4_v40/ai_18798566/print? tag=art Body;col1, 09/07/2008.

32 нпр: Dr. Ariel Co hen and Ja mes A. Phil lips, “ Rus sia’s Dan ge ro us Mis si le Ga-
me in Iran”, He ri ta ge, ExecutiveMemorandum#503No vem ber 13, 1997, Ин тер-
нет, http://www.he ri ta ge.org/Re se arch /Rus si a an dE u ra sia/EM503.cfm, ски ну то: 
12/10/2007.
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пред сед ни ка вла де (1998. го ди не), При ма ков је сва ка ко имао 
ви ше ма не вар ског про сто ра, ма да су фак то ри ко ји су огра ни-
ча ва ли про ме не у на сту пу Кре мља на ме ђу на род ној аре ни у 
пе ри о ду ка да је био ми ни стар спољ них по сло ва (1996-1998) 
оста ли исти и за вре ме ње го вог ман да та као пре ми је ра.

Од ра ни је струч њак за Бли ски ис ток и лич ни по зна ник 
мно гих ути цај них бли ско и сточ них лич но сти — ме ђу ко ји ма 
Мах му да Аба са, ли биј ског пу ков ни ка и во ђе Му а ме ра ел Га-
да фи ја (MuammarAbu Mi nar al-Qaddafi), те по кој них Ја се ра 
Ара фа та, Са да ма Ху се и на, као и Си риј ског Ха фе за ел Аса-
да, као што је ра ни је на ве де но — При ма ков је на ме ра вао да 
из ме ни ру ску спољ но по ли тич ку по зи ци ју пр вен стве но ан га-
жма ном на Бли ском ис то ку. Он је 60-их го ди на 20. ве ка био 
до пи сник ли ста Правда са Бли ског ис то ка, а ка сни је са вет ник 
Ле о ни да Бре жње ва за овај ре ги он и је дан од кључ них иде о ло-
га за оправ да ње ин ва зи је Ав га ни ста на.33 Осни вач Слу жбе за 
спољ ни оба ве штај ни рад Ру ске Фе де ра ци је (Слу жба вне шней 
раз вед ки Рос си й ской Фе де ра ции) на кон рас па да КГБ-а, он је 
по по ста вље њу на ме сто ми ни стра ино стра них де ла, ја ну а-
ра 1996. за по чео са по ста вља њем љу ди из бив шег КГБ-а на 
ва жна ме ста у др жав ној упра ви. Mеђу њи ма су и два ка сни ја 
ди рек то ра ФСБ-а од ко јих ће је дан би ти и пре ми јер и пред-
сед ник Ру си је, Ни ко лај Па тру шев и Вла ди мир В. Пу тин.34 
Чу ве ни и до бро оба ве ште ни аме рич ки но ви нар Сеј мур Херш 
(Seymo ur M. Hersh), до бит ник ви ше пре сти жних на гра да из-
ме ђу оста лог и Пу ли це ро ве 1970, чо век ко ји је раз от крио зло-
ста вља ња у Абу Гра и бу, ле те ће за тво ре ЦИА-е из над Евро пе, 
и план за на пад на Хи збу лах 2006. сво је вре ме но је твр дио да 
је имао увид у сни мак раз го во ра ко ји по твр ђу је да је При ма-
ков при мао но вац од ре жи ма Са да ма Ху се и на.35 Но, не за ви-
сно од за сно ва но сти оп ту жби ове вр сте, При ма ков у уло зи 
ми ни стра ино стра них де ла и по го то ву пред сед ни ка Вла де, 
ус пео је да уго во ри про да ју вој ног на о ру жа ња и тех ни ке Ира-

33 Ariel Cohen, “ The Primakov Doctrine -- The Missing Link between Russia and 
Iraq?”, op. cit.

34  And re w  Campbell , “ Russia’s  Pr i makov  and  Iraq’s Hussein:  the World’s  Mo st Dan-
gerous Polit ic a l  Par tne rship”, NationalObserver No. 41 - Win te r 1999, Интернет, 
http: //www.nationalo bserver.net  / 19 99_winte r_campbell.htm , скинуто: 16/08/ 
2008.

35 Seymour M. Hersh, Anna ls of Esp ionage, “S addam’s B es t Friend,” The
NewYorker, April 5, 1999, p.  32
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ку под ем бар гом УН, али и ни зу дру гих др жа ва по пут Ира на 
и Си ри је.36

“Крај иде о ло шког су ко бља ва ња (1990) ни је и крај са-
мог су ко ба” ре че ни ца је ко ја мо жда нај бо ље илу стру је став 
број них чла но ва аме рич ке ад ми ни стра ци је по во дом од но са 
са Мо сквом.37 Тврд њу Ви ље ма Енг да ла да је крај њи циљ Ва-
шинг то на пот пу ни рас пад Ру си је, по твр ђу је до не кле пред лог 
Збиг ње ва Бже жин ског — си ве еми нен ци је број них ва шинг-
тон ских ад ми ни стра ци ја — да се Ру си ја пре тво ри у ла ба ву 
кон фе де ра ци ју три ре пу бли ке.38 За оства ре ње овог ци ља аме-
рич ком ор лу би ла је нео п ход на пр во кон тро ла ре ги о на ко ји 
се гра ни че са из дан ком мо сков ске др жа ве, за тим и зе ма ља 
бив шег „цр ве ног цар ства“.

На Бли ском ис то ку и у Цен трал ној Ази ји ни је са мо 
Аме ри ка би ла ри вал и су пар ник Мо скве. Тре ба ло је од го во-
ри ти про бу ђе ним ам би ци ја ма Тур ске, ко ја је у оса мо ста ље њу 
тур ко фон ских др жа ва ви де ла при ли ку за ства ра ње пан тур-
ске уни је од Бос фо ра до за пад не Ки не.39 У слу ча ју Тур ске, 
Ру си ји је по го до ва ло ја ча ње ути ца ја исла ма у по ли ти ци као 
фак то ра ко ји је су прот ста вљен се ку лар ној и про а тлан ти-
стич кој тур ској вој сци. С дру ге стра не, Мо сква је мо гла да 
од го во ри енер гет ским по тре ба ма Ан ка ре.

При ма ков је још 1991, као са вет ник Ми ха и ла Гор ба чо-
ва, на сто јао да на су прот по ли ти ци Еду ар да Ше верд над зеа, 
ми ни стра ино стра них де ла Со вјет ског Са ве за,  за др жи ути цај 
Мо скве у ре ги о ну. Та да је твр дио да ли де ри ислам ских зе ма-
ља оче ку ју о(п)ста нак ис точ не им пе ри је као га ран та про тив 
уни ла те ра ли зма.40 По вра так Ру си је да нас жељ но иш че ку ју 
ли де ри му сли ман ских зе ма ља ко је очи глед но осе ћа ју те рет 
аме рич ког при ја тељ ства у ре ги о ну, али и по сле ди це не ма ња 
ал тер на ти ве про јек ту нео б у зда ног ‘ши ре ња де мо кра ти је и 

36 And rew Cam pb ell, “ Russia’s Primako v and I raq’s Hu ssein”, op. cit.
37 “T he  Stat e  of  Russian Foreign Poli cy  and U.S.  P olicy T oward Russia”,  o p. 

c it .
38 Zb ig ni ew  Brzezin ski, “ The Grand Chessboard: American Primac y and Its Ge ost-

ra te gic Imperati ve s”,  Basic  Books  199 7,  p. 116.
39  P rof. Dr. E sat Ars lan,New Al ternative “ Pax Turkist ana ” A fter Paxtur cic a, The

JournalofTurkishWeekly, 30 June  2005, http://www.t urkishwe ekly.net/a rt icles. 
php ?id=92, скинуто: 30/06/200 5.

40 Stephen J. Blank, “R uss ia’s ret urn to Mide ast diplo macy - How New  the New Rus-
sia?”,o p.  cit.
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сло бо да’. Ово су ис та кли др жав ни ци и нај ви ши зва нич ни ци 
Егип та, Си ри је, Ал жи ра.41

Да кле, ру ски повратак у ре ги он огле дао се у а) са рад њи 
у обла сти енер ги је, б) пла сма ну про из во да пр вен стве но вој не 
ин ду стри је ко ја ка сни је до во ди и до в) без бед но сне са рад ње, 
што све за јед но ути че и на су зби ја ње за пад ног, пр вен стве но 
аме рич ког ути ца ја на Ле ван ту.

А)Сарадњауобластикоришћењаиразвоја
енергетскихресурса

Аме рич ка кон тро ла Rimland-a и пре тен зи је на од лу чу-
ју ћи ути цај у Цен трал ној Ази ји умно го ме су би ле усме ре не 
на сма њи ва ње ру ског ути ца ја у кон тро ли енер ге на та.42 О зна-
ча ју енер ге на та го во ри и ре че ни ца непознатогвојника (псе-
у до ним иза ко јег се 1975, пре ма ми шље њу мно гих, са крио 
Хен ри Ки син џер): “Let the Russians have the influence, and
letushavetheoil.” — „Не ка Ру си има ју ути цај а ми наф ту”.43 
Упо ре до са ус по ста вља њем про гра ма Партнерствозамир, 
За пад се окре нуо ка енер гет ским по тен ци ја ли ма ср ца Срца
Земље(He ar tland-а) и раз ви јао пла но ве за пра вље ње наф то-
во да ко ји не би про ла зио кроз ру ску те ри то ри ју. Ре а ли за ци-
ја про јек та Ба ку–Тби ли си–Цеј хан ис пр ва је би ла де ли ми чан 
успех, јер се њи ме тран спор ту је Азер беј џан ска наф та, док се 
за укљу че ње ка за шке наф те че ка ло на усва ја ње за ко на 2008. 
у ло кал ном Маџ ли су (скуп шти ни).44 Ипак, да би наф та из ове 
бив ше со вјет ске ре пу бли ке кре ну ла ка ма ло а зиј ском од ре ди-
шту, са че ка ће се ба рем до 2012. го ди не, ако тро шко ви из град-
ње до дат них наф то во да бу ду та кви да омо гу ће про фи та бил-
но ко ри шће ње цр ног зла та.45 
41 Ilya Bourtman ,  “Putin аnd  R ussia’s  Middle Eastern  P olicy”,  op. cit.
42 G eof frey Kemp  and  P au l  Saunders, “ America , Russia , an d the Gre ate r Middle Eas-

t C hallenges and Oppo rtu nit ies”, TheNixonCenter,  Wa shington DC N ovember 
2003, Интернет, http://www.nixoncenter . org/ pu blicatio n s/monographs/US_Ru-
ssia_ME. pd f,  скинуто: 02/10 /2008, p. 4. 

43 Miles  I gnotus, “Seizing  Ar ab Oil” Harper’ s Magazine,   Mar ch  1 975, Posted on  
T hursday, January 22, 2004; Интернет , h ttp://harpers .org/SeizingArabOil.
html, скинуто са: http://blyth e-syst em s. com/pip erm ail  /nytr/We ek-of - Mon-200-
41227 /011140.html, 18/02/ 200 8.

44 Айгуль Султанова, „Казахстанская неф ть  пойдет своим п утем”, 27.0 3. 2008, 
Интернет, http: //www.ng.ru/cis/2008-03 - 27/8_ka zahstan.html?mtheme= 2_ 1,  
скинуто: 2 7/03/2008.

45 “ Kazakhstan signs B TC  agreement i nto  law, plans new p ip elines”, 10 June 200 8, 
Интер нет, htt p:/ /www.bicusa.org/en/A rticle.3804.aspx, скинуто:  01 /11/2008.
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Гу бље ње спољ них и ску пља ње соп стве ног тр жи шта за 
пре ра ђи вач ке и по лу пре ра ђи вач ке про из во де ин ду стри је у 
Ру си ји, на ве ло је Мо скву да се окре не ко ри шће њу си ро ви на, 
пр вен стве но наф те, га са, пле ме ни тих и дру гих ме та ла, као 
глав ног чи ни о ца у из во зу. Бру то дру штве ни про из вод Ру ске 
Фе де ра ци је од 1992. до 1997. био је у кон стант ном па ду, док 
је на кон скром ног ра ста 1997. усле ди ла еко ном ска кри за 1998. 
са по нов ним по врат ком не га тив ног тен да. Од 1999. го ди не до 
да нас усле дио је не пре ки ну ти раст БДП-а.46 На кон при ва ти-
за ци је ве ћег де ла нафт не и га сне ин ду стри је про из вод ња је 
опа ла за по ло ви ну, а др жа ва је због сма ње них так си још ма ње 
за ра ђи ва ла на цр ном зла ту. Се ди шта но вих нафт них ком па-
ни ја нај че шће су би ла на ег зо тич ним offshore де сти на ци ја-
ма, што је усло ви ло до дат но сма њи ва ње при хо да из по ре за.47 
По раст це на на тр жи шту енер ге на та од 1999. до при нео је ве-
ћем зна ча ју ове ин ду стри је за др жа ву. Раст це на енер ге на та и 
по ве ћа ни при лив де ви за у Ру си ју, по ја чао је по тре бу за сло-
же ни је раз ма тра ње енер гет ске по ли ти ке Ру ске Фе де ра ци је. 
На кон по врат ка др жа ве у уло гу при вред ни ка и на ци о на ли-
за ци је од но сно от ку па ве ћин ских уде ла у при ват ним ком па-
ни ја ма, др жа ва је зна чај но уве ћа ла при хо де с об зи ром да је 
за ра да од наф те и га са до сти гла 59 од сто у укуп ном из во зу 
2007. го ди не . Уз до да так угља и ме та ла, си ро ви не су исте го-
ди не до но си ле 80 од сто за ра де из из во за.48  У пр вој де це ни ји 
21. ве ка Ру си ја је нај ве ћи про из во ђач и из во зник при род ног 
га са са нај ве ћим по твр ђе ним ре зе р ва ма овог енер ген та, дру-
ги про из во ђач наф те и тре ћи свет ски енер гет ски по тро шач.49

Ну кле ар на тех но ло ги ја пред ста вља ла је још је дан по-
тен ци јал за  оства ри ва ње са рад ње са дру гим др жа ва ма.

На ве де ни спо ра зум са Ира ном из 1992. и ње го ва ре а ли-
за ци ја од 1995. годинe пр ви су и је дан од нај зна чај ни јих при-

46 Види: “R u ssia”, Интернет, ht tp ://www.econstats.com /weo/CRU S. htm, скинуто : 
 02/11/ 2008.

47  Fiona Hi ll, “En erg y Empire: Oi l,  Gas and Russia’s Re v ival”, The F oreign  Po licy 
Centre, London Septemb er  2004, Интернет, http://www.broo ki ngs.edu/view s/ 
articles/ Fhill/20 04093 0. pdf, скинут о: 01/ 10/200 8,  p. 11.

48  У структури БД П-а, доходак  од гаса  и нафте из носи 25-30 о дсто п рвих 
година 21. века; у: “The State o f the Russian econ omy”, Russiananalyticaldigest
 38 /08, 2 April 200 8, p .  8 .

49 Be rn ard A. G el b, “Russian Oil  a nd Gas Challenges”, J an uary 3, 20 06 , Congr
essionalResearchService, p. ii.
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ме ра из ове обла сти. Ово је ујед но пред ста вља ло је дан од два 
проблема у од но си ма Бе ле ку ће и Бе лог до ма за Kлинтонове 
ад ми ни стра ци је.50 Ру си ја је и по ред при ти са ка ЕУ и САД на-
ста ви ла са рад њу са Ира ном, до ду ше, зна чај но успо ра ва ју ћи 
ра до ве. Мо сква је прет ход них го ди на уче ство ва ла у ви ше 
пре го во ра са Те хе ра ном по во дом на чи на и сте пе на раз ви ја ња 
иран ских ну кле ар них по стро је ња. У ок то бру 2008. иран ски 
и ру ски зва нич ни ци на ја ви ли су да ће ну кле ар на елек тра на 
у Бу ше ру — ју жни Иран — по че ти са ра дом у 2009. го ди ни, 
иако је пр во бит но пу шта ње у по гон на ја вљи ва но за 2000.51 
Ове две др жа ве су скло пи ле и спо ра зум вре дан 10 ми ли јар ди 
до ла ра 2002. о из град њи шест ну кле ар них елек тра на на тлу 
ста ре Пер си је.52 У скло пу ме ђу др жав не енер гет ске са рад ње 
Иран је по ну дио Га зпро му да се ја ви на тен де ре за раз вој бло-
ко ва на ко ји ма се оче ку је по сто ја ње наф те.53

Ру ски повратак (ра ди се за пра во о по нов ној по ли ти-
ци ве ли ке си ле, да кле Ру си ја се вра ћа ла у уло гу ве ли ке си ле 
кроз ан га жман у овом де лу све та) у ре ги он кроз са рад њу на 
раз во ју ну кле ар не тех но ло ги је, пред ста вља и пот пи си ва ње 
спо ра зу ма Егип та и Ру си је о са рад њи у раз во ју ци вил не ну-
кле ар не тех но ло ги је из мар та 2008. Спо ра зум омо гу ћа ва ру-
ском Атом стро јек спор ту над ме та ње на тен де ру за из град њу 
три ну кле ар не елек тра не. Иста ком па ни ја, на кон по сре до ва-
ња Вла ди ми ра В. Пу ти на, от по че ла је пре го во ре и са Ма ро-
ком за уче шће у раз во ју ну кле ар них по тен ци ја ла ове зе мље.54 
Ру ска фир ма је на кон пре го во ра на нај ви шем ни воу у ју лу 
2008. и сеп тем бра исте го ди не до би ла ина тен де ру за из град-
њу пр ве ну кле ар не елек тра не на тлу Ма ле Ази је.55 По след ња 

50 G eof frey Kemp  and  P au l  Saunders, “America, Russia,  a nd the  Gre ater Middle 
East Ch all en ge s and Opportunities”, op. c it ., p. 4.

51  “B ushehr”, Интернет, http://ww w. globa ls ecurity .o rg / wmd/world/iran/bushehr.
htm, скинуто: 08 /10 /2008; и “Iran :  Bushehr rea cto r oper at ional in 2009”, Press 
TV Oc t  14, 2008, Интернет, http: //i nfowars. net/article s/october 2008/141008Ira n.
htm, скинуто: 31/1 0/200 8. 

52  Ilya Bourt m an, “P utin а nd Rus sia’s  Mi d dle Easte rn Policy”, o p.  cit.
53 Jana Borisovn a, “Il ruolo russo nella  c risi i ranian a”, 2  Luglio  2 0 08, Инте рн ет, 

http://www.arabnew s. it/2008/07/02/il -r uolo- russo-ne l la-crisi-iraniana/, ски-
нут о: 26/06/2008.

54 “Russia,  Egypt sign nuclear power agreemen t” , 25/ 03/ 2008, Интерн ет, 
http://en.r ian .ru/russia/  20080325/ 10218 5942.ht ml , скинуто: 30 /10 /2008.

55 “Turkey’s  energy dependenc y on Rus sia  to rise after nuclear plant”, Интернет, 
http ://www.h urriyet . com.tr /english /finan ce/10021607.asp? scr =1, 02/11/2008.
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у ни зу нуклеарнихсарадњи је сте по ну да ћу дљи вог ли биј ског 
во ђе (то ком по се те Ру си ји 30. ок то бра – 02. но вем бра 2008) 
Мо скви да, из ме ђу оста лог, раз ви ју са рад њу на пла ну раз во ја 
ну кле ар них ка па ци те та Ли би је.56

Осим Ира на, са рад ња у обла сти енер ги је зна чај на је ба-
рем са још че ти ри бли ско и сточ не др жа ве — Тур ском, Ира-
ком, Ка та ром и Ал жи ром.

Тур ска, уво зник наф те и га са, ре гу ли са ла је ве ћи део 
сво јих по тра жи ва ња за енер ген ти ма по сле пу шта ња у рад 
„Пла вог по то ка” (Blue Stre am) — га со во да ко ји пре ко дна 
Цр ног мо ра по ве зу је Ру си ју и Тур ску. Про је кат ру ског Га-
зпро ма и ита ли јан ског ENI-ja за лог је са рад ње ко ја убла жа ва 
прет ход но по сто је ћу тен зи ју не при ја тељ ства чла ни ца НА ТО 
и не ка да шњег Вар шав ског пак та и по том су ко бље них ин те-
ре са на Кав ка зу и ве ли ком Тур ке ста ну (збир но име за тур ко-
фон ске др жа ве Цен трал не Ази је). Да нас Тур ска обез бе ђу је 
60 од сто га са уво зом од се вер ног су се да. Тур ска се на да ла 
из град њи па ра лел ног га со во да „Пла ви по ток 2” 2006. го ди не. 
Ипак, ге о по ли тич ке по тре бе и ге о граф ска по год ност опре де-
ли ли су Га зпром за „Ју жни по ток” кроз зе мље Бал ка на.57

Ирак је пред ста вљао јед ну од зе ма ља ко је су би ле ја сан 
ин ди ка тор по врат ка „ру ског ме две да“ у Rimland. У хро нич но 
ло шој фи нан сиј ској по зи ци ји, Ру си ја је има ла по тре бу за на-
пла том ду го ва чи ју је по тра жњу на сле ди ла од СССР-а. Дуг 
Ира ка је до сре ди не де ве де се тих на ра стао на 7 ми ли јар ди до-
ла ра. Због ово га, и пр вен стве но при ти ска у Ду ми да се тра жи 
уки да ње санк ци ја Ира ку, Ру си ја је још 1994. тра жи ла њи хо-
во ели ми ни са ње. По до ла ску При ма ко ва на ме сто ми ни стра 
ино стра них по сло ва, пар ти је у Ду ми до би ле су по др шку и у 
ње го вом ра ду apropos Ира ка. Лу којл (Лу ко йл) је обез бе дио 
пра во на раз вој наф то но сног по ља West Kur na. Ру ска фир-
ма је сте кла пра во на три че твр ти не про фи та, без оба ве зе да 
пла ћа по рез баг дад ским вла сти ма. За то је Ру си ја би ла нај ве-

56   Tom Parfi tt ,“Gadafy offers Ru ss ia a naval base in Libya”, November 1  2008 
T he Guard ian, Ин тернет,  ht tp://www.guardian.co.uk/wor ld/2008/ nov/01/liby a-
russia-g adafy-u nit ed-states, скинуто:  19/11/2008 .

57 “Gas c hannel planne d via Turkey ”, Turkses, И нтернет, ht tp ://www.turkses.
com/i ndex.php?op ti on=com_c ontent&task=vie w&id=495&Itemid=3 6,  скинуто: 
16/11/2006.
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ћи ку пац ирач ке наф те ка да је на пра вљен про грам „Хра на за 
наф ту”.58

С об зи ром да је Га да фи по по сти за њу спо ра зу ма са За-
па дом о уки да њу санк ци ја из ба цио ру ске ком па ни је из по сла 
са наф том и га сом,Мо сква се окре ну ла пр вен стве но Ал жи ру, 
али, у ма њој ме ри, и Ма ро ку и Егип ту. Ру ски из воз по кри ва 
29 од сто по тре ба ЕУ за га сом, док је удео Ал жи ра 11 од сто. 
Пу ти но ва по се та Ал жи ру и Ма ро ку, ода кле је кре ну ла ње го-
ва африч ка тур не ја 2006. го ди не, би ла је пр ва по се та кре маљ-
ског до ма ћи на ре ги о ну по сле че тврт ве ка. Том при ли ком ру-
ска стра на је пре до чи ла ал жир ској пред но сти ства ра ња не ке 
вр сте га сног ОПЕК-а.59 Ова иде ја Мо скве ко нач но је по че ла 
да до би ја ин сти ту ци о нал не обри се уста но вље њем га сног фо-
ру ма Ру си је, Ира на и Ка та ра, ко ји за јед но по се ду ју 60 од сто 
свет ских ре зер ви га са.60

Б)РускооружјеипроизводинаБлискомис
току

Пре ки да ње тр го вин ских ве за услед рас па да др жа ве и 
сма њи ва ње ин ду стриј ске про из вод ње, те по тре ба за де ви-
за ма ра ди уво за стра не тех ни ке али и жи та ри ца с јед не, и 
по сто ја ње ве ли ке вој не ин ду стри је  с дру ге, опре де ли ли су 
ру ско вођ ство да про да јом вој не опре ме и на о ру жа ња обез-
бе ди нео п ход на сред ства. Исти на у по чет ку ни је би ло ја сне 
др жав не стра те ги је, али су При ма ков и по том Пу тин про да-
ју на о ру жа ња и ну кле ар не тех но ло ги је укло пи ли у план по-
врат ка ру ске си ле ши ром Бли ског ис то ка. 

При ма ков, у јав но де кла ри са ној на ме ри да про мо ви ше 
мул ти по лар ни свет и по вра ти углед Мо скве, по спе шу је скла-
па ње уго во ра о про да ји вој них и ци вил них про из во да зе мља-
ма од Ал жи ра до Ира на. Ње го ва стра те ги ја осла ња ла се на 
евро а зиј ско са ве зни штво ко је би се су прот ста вља ло атлан-
ти стич ким си ла ма, пре вас ход но САД-у.61 У вре ме ну ње го вог 
ми ни стро ва ња пот пи са ни су уго во ри о ства ра њу Шан гај ске 
пе тор ке, ко ја је прет ход ник Шан гај ске ор га ни за ци је за са рад-
58  Robert O .  Freedman, “ Russia   аnd The M iddle  East:  тhe Primakov Era”,   op.  ci t.
59 Rash id  K h ashana, “La Rus sia gioca la carta delle arm i  e del gas per  guadagna rsi  

una posizione  in Nord A fr i ca”, op.  ci t.
60 “Gas-rich na ti ons agree ‘fo rum’”, Ин тер нет, http://en glish.alja ze e ra.net/bu si-

ness/2008/10/200810211 3531344749.html, ски ну то: 04/11/2008
61 Ariel Co hen, “The Pri ma kov Doc tri ne – The Mis sing Link bet we en Rus sia and 

Iraq?”, op. cit.
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њу (Шан ха й ская ор га ни за ция со труд ни че ства). На кон за ла-
га ња про тив упо тре бе си ле над Са да мо вим Ира ком у СБ УН, 
Ру си ја до би ја уго во ре о енер гет ској са рад њи и ку по ви ни ру-
ског на о ру жа ња од стра не ре жи ма Са да ма Ху се и на.62 Ру си ја 
1996. и 1997. осва ја но ва тр жи шта за сво ју вој ну ин ду стри ју, 
из ме ђу оста лог Тур ску и УАЕ.63

При вред на са рад ња, не ра чу на ју ћи пла сман вој не ин-
ду стри је и ну кле ар ног по тен ци ја ла, са овим де лом све та 
још увек је скром на. Ру ски из воз у арап ске зе мље је 2006. 
из но сио све га 6,9 од сто укуп ног из во за Ру си је, док је Ру си ја 
при ма ла тек 3 од сто укуп ног из во за ових зе ма ља.У ци љу 
по ве ћа ња оби ма тр го вин ске раз ме не осно ван је Рускоарап
скипословнисавет (Rus sian-Arab Bu si ness Co un cil) ко ји оку-
пља би ла те рал не са ве те Ру си је и арап ских зе ма ља, али ра ди 
и мул ти ла те рал но. Је дан од ре зул тат је осни ва ње при ват не 
ру ско-арап ске бан ке ко ја по ма же по слов ну са рад њу Ру си је и 
ових зе ма ља. У Окви ру са ве та скло пљен је и уго вор Јор да-
на и ру ског парт не ра о из град њи фа бри ке хе ли коп те ра k-226 
са ве ћин ским ру ским вла сни штвом у арап ској зе мљи.64 Иако 
Са вет ни је до нео ви дљи ве ре зул та те, он се по ка зао ко ри сним 
као кров на ор га ни за ци ја ко ја олак ша ва ор га ни за ци ју сај мо ва 
и на ци о нал них при вред них из ло жби на ко ји ма се скла па ју 
по сло ви. У то ку је раз ма тра ње отва ра ња бан ке у Ру си ји ко ја 
би при ме њи ва ла ислам ске прин ци пе по сло ва ња (Isla mic ban-
king).

Успе шно на ста вља ју ћи При ма ко вље ву по ли ти ку у ре-
ги о ну, Пу тин и ње гов тим по сти гли су из ван ред не успе хе и 
у тр го ви ни са по је ди ним ислам ским зе мља ма. Та ко је 2007. 
обим тр го ви не са Егип том на ра стао на 2,1 ми ли јар ду до ла ра, 
што је пред ста вља ло раст од 50 од сто у од но су на прет ход ну 
го ди ну.65

Раз ме на са Ира ном је од 400 ми ли о на до ла ра 1997, не 
ра чу на ју ћи но вац за из град њу ну кле ар них елек тра на, на ра-
сла на 2,2 ми ли јар де у пр вих де вет ме се ци 2007, што је пред-

62 Ariel Co hen, “The Pri ma kov Doc tri ne – The Mis sing Link bet we en Rus sia and 
Iraq?”, op. cit.

63 “Rus sia and the Arms Tra de”, op. cit.
64 Ja na Bo ri sov na, ”Il mon do ara bo è un part ner eco no mi co vi ta le per la Rus sia?”, 

op. cit.
65 “Egypt-Rus sia tra de grows 50% in 2007 to $2.1 bln”, RIA NovostiMarch 23 2008, 

http://en.rian.ru/ world/20080323/102017445.html, ски ну то on: 17/10/2008.
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ста вља ло раст од пре ко 100 од сто у од но су на исти пре и од 
прет ход не го ди не.66

Еко ном ски од но си Мо скве са Ан ка ром, нај ве ћим тр-
го вин ским парт не ром на Бли ском ис то ку, до не кле су па ти-
ли због до го во ра При ма ко ва око ис по ру ке ра кет ног си сте ма 
S-300 Ки пру. То ком дру ге по ло ви не 90-их обим тр го ви не из-
но сио је 10-12 ми ли јар ди до ла ра, да би се 2007. по пео на 22,5 
ми ли јар де, а у пр ва че ти ри ме се ца 2008. до сти гао 10, 6 ми-
ли јар ди, што је до дат ни раст од 60 од сто у од но су на 2007.67 
Ло ши ји од но си са Ва шинг то ном на кон оку па ци је Ира ка и 
са ве зни штва са Кур ди ма, олак ша ли су ру ској по ли ти ци и 
по слов ном све ту уна пре ђи ва ње при вред не са рад ње ко ја од 
2004. бе ле жи стал ни раст.68

Од 500 ми ли о на до ла ра 1997. тр го вин ска раз ме на са 
Изра е лом до сти гла је де сет го ди на ка сни је 2,5 ми ли јар де.69

До бри од но си са Ира ком под санк ци ја ма до при не ли су 
да се ле та 2002, пре го ва ра ло о уго во ри ма о еко ном ској са рад-
њи вред ним 60 ми ли јар ди до ла ра.70 Сва ка ко, аме рич ка оку-
па ци ја осу је ти ла је ре а ли за ци ју ових пла но ва.

Удео про да је ру ског кон вен ци о нал ног на о ру жа ња и вој-
не тех ни ке у укуп ној свет ској про да ји ових про из во да по чет-
ком осам де се тих го ди на про шлог ве ка био је око 40 од сто да 
би 1991. опао на 20 од сто и на све га 10 од сто 1994. го ди не.71 
Tржиш та за ин те ре со ва на за ру ско оруж је би ла су тра ди ци о-
нал на: Ин ди ја и Ки на, Си ри ја, али и Иран ко ји је на кон по-
вла че ња  Цр ве не ар ми је из Ав га ни ста на и до ла ска САД тру-
па у Пер сиј ски за лив, по стао при род ни парт нер Ру ске Фе де-

66 “The Sta te of Rus sian Fo re ign Po licy and U.S. Po licy To ward Rus sia”, op. cit; и 
“Rus sia-Iran tra de do u bles to $2.2 bln in 9M07 - of fi cial”, 13/12/2007, Ин тер нет, 
http://en.rian.ru/rus sia/20071213/ 92206175.html, ски ну то: 19/11/2008.

67 An drei Fedyas hin, “Rus sia-Tur key: Blue Stre am is not eno ugh”, RIA No vo sti 
01/07/2008, Ин тер нет, http://en.rian.ru/analysis/20080701/112739778.html, ски-
ну то: 10/10/2008.

68 Ro bert O. Fre ed man, “Rus sia in the Mid dle East: Is Pu tin Un der ta king 
a New Stra tegy?”, Fe bru ary 10, 2005, Ин тер нет, http://www.mi de a-
sti.org/sum mary/rus sia-mid dle-east-pu tin-un der ta king-new-stra tegy 
02/10/2008, ски ну то: 05/07/2008.

69 Ro bert O. Fre ed man, “The Rus sian In va sion of Ge or gia – Its Im pact on Israel and 
Mid dle East”, Ca u ca sian Re vi ew оf In ter na ti o nal Af fa irs, Vol. 2 (4) – Autumn 
2008, p. 6.

70 “Hu ge tra de deal draws Rus sia to Iraq”, 17 August, 2002, BBC, ин тер нет, http://
news.bbc.co. uk/2/hi/mid dle_east/2200041.stm, ски ну то: 02/10/2008.

71 “Rus sia and the Arms Tra de”, SI PRI, Ин тер нет, http://edi tors.si pri.se/pubs/pres-
sre/iabk2.html, ски ну то: 02/09/2008.
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ра ци је. Ирак под санк ци ја ма, за тим Еги пат, Ал жир и дру ге 
бли ско и сточ не зе мље ко ри сти ли су при сту пач ни је це не со-
вјет ског на о ру жа ња на спрам НА ТО про из во ђа ча. Ме ђу тим, 
у пе ри о ду 1992-93. за ра да од про да је ове тех ни ке из но си ла 
је ма ње од три ми ли јар де до ла ра го ди шње, а 1995. све га 2,6 
ми ли јар ди.72 Пред сед ник ру ске вла де, Чер но мир дин, об и шао 
је зе мље Пер сиј ског за ли ва но вем бра 1994, а у де цем бру исте 
го ди не за кљу чен је тр го вин ски спо ра зум са Егип том (исте 
го ди не ка да је Ка и ро пот пи сао Спо ра зум о сло бод ној тр го ви-
ни са Ва шинг то ном), уз же љу Мо скве да ова зе мља по ста не 
као и у со вјет ском пе ри о ду њен глав ни тр го вин ски парт нер 
у ре ги о ну.73

При ма ков је у окви ру сво јих мо гућ но сти, као ми ни стар 
и ка сни је пре ми јер, на сто јао да се про да ја на о ру жа ња ве же 
уз по но во ус по ста вља ње ру ског ути ца ја и ства ра ње “мул ти-
век тор ске по ли ти ке”. Вла ди мир Пу тин уз да ле ко ве ће ин ге-
рен ци је и по вољ ни ју еко ном ску си ту а ци ју, уз ле ги ти ми тет за 
про ме не, на кон од ла ска Јељ ци на и ње го ве по ли ти ке ко ја је 
“пре ма ве ћи ни по ка за те ља пе ри од еко ном ског ха о са ако не и 
ко лап са те (пот пу ног) не у спе ха”, уна пре дио је При ма ко вљев 
пра вац.74

На Ки ну и Ин ди ју от па да 70 од сто укуп ног ру ског из-
во за вој не опре ме и на о ру жа ња. Бли ски ис ток - од Ал жи ра 
до Ира на - све је при влач ни је тр жи ште и 2006. је на ње га от-
па да ло 17 од сто ру ског вој ног из во за.75 У пе ри о ду 2000-2003,  
14.22%  укуп ног пла сма на вој не ин ду стри је Ру си је ишло је на 
Бли ски ис ток, док је  у пе ри о ду 2004-2007. овај удео по рас тао 
на 34.56%.76

Тур ска је још 1997. ку по ва ла вој ну опре му од Ру си-
је, ко ју САД ни је хтео да обез бе ди због ко ри шће ња про тив 

72 Step hen J. Blank, “Rus sia’s re turn to Mi de ast di plo macy - How New the New Rus-
sia?”,op. cit.

73 “The Mid dle East”, Ин тер нет, http://co un trystu di es.us/rus sia/88.htm, ски ну то: 
24/03/2008.

74 “Rus sia’s Eco no mic Per for man ce and Po li ci es and The ir Im pli ca ti ons for 
the Uni ted Sta tes” May 30, 2008, Ин тер нет, http://as sets.open crs.com/rpts/
RL34512_20080530.pdf, ски ну то: 27/08/2008.

75 John C. K. Daly, “Rus sia Se es Gre at Op por tu ni ti es in 2007 for Sta te Ar ma ments 
Firm Ro so bo ro nek sport”, March 1, 2007, Ин тер нет, http://www.ja me stown.org/
edm/ar tic le.php?ar tic le _id=2371956, ски ну то: 12/04/2008.

76 “Con ven ti o nal Arms Tran sfers to De ve lo ping Na ti ons, 2000-2007”, Oc to ber 23, 
2008, CRS, p. 38.
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курд ске ге ри ле.77 Ру си ја, по го то во од до ла ска Пу ти на на кор-
ми ло нај ве ће др жа ве на зе мљи ном ша ру, све ви ше кон ку ри-
ше Аме ри ци за при мат у из во зу вој не опре ме на под руч ју 
Бли ског ис то ка. Уз про да ју на о ру жа ња, све ви ше се ве зу је и 
ши ре ње ру ског вој ног при су ства.

Си ри ја, ко ја је и у нај те жа вре ме на би ла ку пац ру ског 
оруж ја, зе мља је у ко јој се про ши ру је ру ски вој ни док, ка ко 
би пре ра стао у пра ву лу ку.78 Не дав но је пре го ва ра ју ћи о ку-
по ви ни на о ру жа ња у вред но сти од око 2 ми ли јар де до ла ра, те 
са рад ње у обла сти ну кле ар не енер ги је, ли биј ски вођ, пу ков-
ник Га да фи по ну дио Ди ми три ју Ме две де ву отва ра ње ру ске 
вој не по мор ске ба зе у Бен га зи ју.79

Не из о став ни Иран ру ски је ку пац још од по се те Ха ше-
ми је Раф сан џа ни ја ста рој ру ској пре сто ни ци, ју на 1989, ка да 
је уго во ре на ку по ви на на о ру жа ња, те на пра вљен ини ци јал ни 
до го вор о ну кле ар ној са рад њи.80

Од ско ра глав ни ку пац ру ске опре ме по ста је Ал жир. За 
бо рав ка Вла ди ми ра Вла ди ми ро ви ча Пу ти на у овој зе мљи, 
скло пље ни су уго во ри о ку по ви ни ру ског оруж ја у вред но-
сти од $7.5 ми ли јар ди.81 Ме ђу тим нај вред ни ји део уго во ра је 
от пао са вра ћа њем ру ских бор бе них ави о на, због не ис пу ња-
ва ња обе ћа них пер фор ман си.

У пе ри о ду 2000-2007, Ру си ја је би ла дру ги из во зник 
вој не опре ме и оруж ја у зе мље у раз во ју са 34 ми ли јар де до-
ла ра, пре ма об ра чу ну из 2007. У пе ри о ду 2004-2007, она је 
по ста ла пр ва пре ма вред но сти уго во ра о про да ји и пла сма ну 
ова квих про из во да зе мља ма у раз во ју, по кри ва ју ћи 27,9 од-
сто (34,3 ми ли јар де до ла ра) свих по тра жи ва ња. Нај ве ћи раст 
про да је у вре мен ском ра спо ну од 2004. до 2007. за бе ле жи ла 

77 “The Sta te of Rus sian Fo re ign Po licy and U.S. Po licy To ward Rus sia”, op. cit.
78 О ку по ви ни ру ске вој не тех ни ке и оруж ја од стра не Да ма ска и Те хе ра на ви ди 

у: Slo bo dan Jan ko vić, „Ge o stra te ške ka rak te ri sti ke su ko ba na Bli skom is to ku”, 
Me đu na rod na po li ti ka, God. LVII, br. 1124, Be o grad 2006; и Slo bo dan Jan ko vić 
„Su ko bi na Bli skom is to ku — osnov na obe lež ja”, Me đu na rod ni pro ble mi, Vol. 
LIX, Br. 2-3/2007, Be o grad 2007, str. 266-307.

79 “Libya ‘ready to host Rus sian na val ba se’”, Ин тер нет, http://en.rian.ru/rus-
sia/20081013/117699182.html, ски ну то: 31/10/2008. 

80 Ro bert O. Fre ed man, “Rus sia аnd The Mid dle East: тhe Pri ma kov Era”, op. cit.
81 Kon stan tin Ma ki en ko “New Cu sto mers for Rus sian Fig hters”, Rus sia & CIS Ob-

ser ver, NO.1 (16) Fe bru ary 2007, Ин тер нет, http://www.ato.ru/rus/cis/, ски ну то: 
24/03/2008.
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је вој на ин ду стри ја ре зер вних де ло ва и сер ви си ра ња — 1000 
од сто. За ра да од про да је и сер ви си ра ња је 2004. из но си ла 5,1 
ми ли јар ду до ла ра, за ра ђе них на осно ву уго во ра са 59 зе ма ља, 
за раз ли ку од 53 из 2003. Да нас Ру си ја про да је про из во де вој-
не ин ду стри је у 72 зе мље, а про це њу је се да ће у 2008. за ра-
ди ти 23 од сто ви ше не го ла не (8,5 ми ли јар ди до ла ра).82

На кон са да чу ве ног мин хен ског го во ра, Пу тин је мар та 
2007. по се тио зе мље Пер сиј ског за ли ва, и Са у диј ској Ара би-
ји и Еми ра ти ма по ну дио раз вој ци вил не ну кле ар не тех но ло-
ги је, про да ју на о ру жа ња, те уче ство ва ње у ру ском си сте му 
гло бал ног по зи ци о ни ра ња ГЛОНАСС.83 Та да је уго во рио лан-
си ра ње шест ци вил них са у диј ских са те ли та у ор би ту.

В)Безбедноснасарадња
У гу стој мре жи бли ско и сточ них са ве зни шта ва, кат кад 

и кон тра дик тор них, за ни мљи во је под се ти ти се од брам бе них 
спо ра зу ма Те хе ра на и Да ма ска, од ко јих је пр ви скло пљен 
два да на по сле атен та та на ли бан ског пре ми је ра Ра фи ка Ха-
ри ри ја (16. II 2005). Исто га да на, Мок сва је по твр ди ла про да ју 
про тив ва зду шних си сте ма Ира ну.84

Осим на ве де не Си ри је, те по ну де Ли би ја ца за из град њу 
вој не лу ке, Ру си ја је ок то бра 2008. до би ла по ну ду Је ме на да 
на кон 18 го ди на об но ви сво је вој но по мор ско при су сто у те-
ри то ри јал ним во да ма нај ју жни је зе мље арап ског по лу о стр-
ва. Ак ци ја де ла ру ске фло ти ла у обез бе ђи ва њу пло вид бе око 
ро га Афри ке на је сен 2008, до дат но уве ћа ва пре стиж ру ске 
вој ске и др жа ве на про сто ру Бли ског ис то ка и ши ре.85 Ко нач-
но је 16. ја ну а ра, на кон пред ло га Ге не рал шта ба, Ру ска Фе де-
82 “Rus sia sets new re cord with arms ex port in 2008”, Prav da 22.10.2008, Ин тер-

нет, http://e nglish.pra vda.ru/ru ssia/ec on omics/106603-arms_e xport-0, ск ин уто: 
17/11/2008. и “Co nve nt i onal Arms Tra nsfers to D ev el oping N at ions, 2000-2007”, 
op. cit., pp. ii, 4, 39.

83 Ariel Co hen, “Pu tin’s Mid dle East Vi sit: Rus sia is Back”, He ri ta ge Fo un da tion, 
March 5, 2007, p. 2.

84 Ro bin Hug hes, “Iran, Syria sign a furt her de fen ce co-ope ra tion agre e ment”, Ja
ne’sDefenceWeekly, 27 Ju ne 2006, In ter net, http://www.ja nes.com/de fen ce/news/
jdw/jdw060627_1_n.shtml, 08/08/2006.

85 Бој ни брод и гру па “Ne u stra ši mi” до шао је на по зив со мал ске Вла де, ка ко 
би ума њио пи ра те ри ју, у: “Rus sian na val task for ce le a ves Tri po li”, RIA No vo-
sti Oc to ber 13 2008, http://en.rian.ru /rus sia/20081013/117699182.html, ски ну то: 
13/10/2008.
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ра ци ја на ја ви ла отва ра ње три вој не по мор ске лу ке (у Си ри ји, 
Је ме ну и Ли би ји).86 

ДветриекспанзијеНАТОа,имедведоводговор
Сре ди ном де ве де се тих, кроз осни ва ње про гра ма Парт-

нер ство за мир, за по чи ње пр ва фа за ши ре ња НА ТО-а ко ја је 
тре ба ло да пру кљу чи Атлант ском вој ном са ве зу бив ше ко му-
ни стич ке зе мље, из у зев Ру си је, те да бив ше со вјет ске ре пу-
бли ке де фи ни тив но одво ји од ути ца ја по су ста ле Мо скве. Да-
кле, зе мље Цен трал не и Ис точ не Евро пе, с јед не, и (иде ал но) 
14 екс-СССР ре пу бли ка. За Ру си ју је на кон ини ци јал не шок 
те ра пи је пре ма ре цеп ту ММФ-а и Свет ске бан ке — пре ма 
тврд њи Збиг ње ва Бже жин ског ове ин сти ту ци је пред ста вља ју 
аме рич ке по лу ге мо ћи — и охра бре ња да се од рек не им пе ри-
јал них ам би ци ја, сле дио сце на рио да ље де мо кра ти за ци је у 
ви ду от це пље ња Че че ни је, те по де ле зе мље на одр жи ве ауто-
ном не це ли не.

Ме ди те ран ски ди ја лог (на стао 1994. и укљу чу је се дам 
зе ма ља — Ма у ри та ни ју, Ал жир, Ма ро ко, Ту нис, Еги пат, 
Изра ел и Јор дан) пр ви је мул ти ла те рал ни об лик са рад ње са 
зе мља ма ре ги је. Очи гле дан циљ ини ци ја ти ве би ли су па ци-
фи ка ци ја ра ди ста бил но сти Изра е ла, као кључ ног парт не ра 
САД, али и ства ра ње ко а ли ци је око Ва шинг то на и за пад них 
др жа ва.

Дру га ета па ши ре ња НА ТО, по чет ком 21. ве ка обе ле же-
на је де фи нитвном ин те гра ци јом при бал тич ких ре пу бли ка, 
те ве ћи не зе ма ља од Пољ ске до Бу гар ске, уз Ср би ју као је-
ди ну др жа ву на овом по те зу ко ја је про кла мо ва ла вој ну не-
у трал ност. На Ви дов дан (28. ју ни) 2004. у гра ду на Бос фо ру 
је усво је на Ис тан бул ска ини ци ја ти ва за са рад њу (Is tan bul Co-
o pe ra tion Ini ti a ti ve) НА ТО са зда на по мо де лу PfP-а, ка ко је 
на ве де но у чла ну 3, тач ка c, осни вач ког до ку мен та.87 С об зи-
ром да је ини ци ја ти ва пре тен ци о зно или хра бро узе ла се би у 
циљ ши ре ње ста бил но сти и без бед но сти на Бли ском ис то ку, 
у до ку мен ту се на во ди по др жа ва ње Че твор ке и из на ла же ња 

86 Иго рь Зу бов, “Ба зы рос си й ских ВМФ во звра щ а ют ся на Бли жний Во сток”, 
16 ян ва ря 2009, http://www.mr7.ru/news/po li tics/story_7986.html, ски ну то: 
17/01/2009.

87  “Is tan bul Co o pe ra tion Ini ti a ti ve”, 28 Ju ne 2004, Ин тер нет, http://www.na to.int/
do cu/comm/2004/06-is tan bul/do cu-co o pe ra tion.htm, ски ну то: 28/04/2008.
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ре ше ња изра ел ско-арап ског су ко ба. Ини ци ја ти ва је при хва-
ће на од стра не че ти ри ма ње арап ске зе мље Пер сиј ског за-
ли ва, ко је су из ра зи ле не спрем ност да ре а ли зу ју пред у слов 
са рад ње са са ве зом пред во ђе ним „Уј ка Се мом“ — ин тер о пе-
ра бил ност.88

Ко нач но, НА ТО је при су тан у Ав га ни ста ну од 2002. го-
ди не на крај њем ис то ку ши рег ре ги о на. О тра ља вом учин ку 
нај ве ћег и је ди ног свет ског вој ног са ве за у овој зе мљи до вољ-
но го во ре ба рем три по да тка: је дан је да су ко а ли ци о не жр тве 
у ње му да нас број ни је не го у Ира ку, не са мо због опа да ња 
бро ја стра да лих у дру гој на ве де ној зе мљи, те да је вођ та-
ли ба на 18. но вем бра, на по ну ђе не пре го во ре, из ја вио да се у 
сво јој зе мљи без бед но осе ћа и да му ни је по тре бан пред сед-
ник (Кар заи) да му је га ран ту је. Тре ћи је да се и да ље ин си-
сти ра ша блон ски на ре и зград њи или об но ви ин фра струк ту ре 
и ин сти ту ци ја у зе мљи ко ја ни ти је има ла ин фра струк ту ру о 
ко јој се го во ри у до ку мен ти ма, ни ти је ика да има ла ин сти ту-
ци је ка кве би на За па ду же ле ли.

Пр ви ру ски по ли ти чар ко ји се не са мо ре то рич ки су-
прот ста вио овим тен ден ци ја ма био је Јев ге ниј При ма ков, 
лич ност прет ход но ка ри јер но ве за на за Бли ски ис ток. 

По ли ти ка вла да Ру си је, у ко ји ма је Ко зир јев (Ан дрей 
Вла ди ми ро вич Ко зы рев) био ми ни стар ино стра них де ла, би-
ла је дру га чи ја од по ли ти ке ко ју је спро во дио При ма ков због 
су штин ски раз ли чи тог опре де ље ња. Ко зир јев је био је дан од 
про мо те ра атлан ти стич ке по ли ти ке са рад ње са За па дом. Та-
ко је у раз го во ру са та да шњим ген се ком ОЕБС-а, Ко зир јев 
ја ну а ра 1995. при зи вао ин тер на ци о на ли за ци ју су ко ба у Че че-
ни ји, твр де ћи да то ви ше ни је са мо ствар Ру си је, за раз ли ку 
од сво га за ме ни ка ко ји се за ла гао да је то уну тра шње пи та-
ње.89 То ком бли ско и сточ не тур не је, овај ми ни стар се за ла гао 
да Еги пат одо бри про ду же так NPT-ја — Уго вор о не ши ре њу 
ну кле ар ног оруж ја, ка ко се не би про бле ма ти зо ва ло изра ел-
ско не по што ва ње и не у кљу чи ва ње у исти.90 О раз ли ка ма у 
88 Mat teo Le gren zi, “Na to In The Gulf: Who Is Do ing Whom A Fa vor?”, Ин тер-

нет,http://fin dar tic les. com/p/ar tic les/mi_qa5400/is_200704/ai_n21284813/print, 
ски ну то: 25/05/2007.

89 “Chechnya no lon ger just a Rus sian is sue”, NU PI, 10.01.1995, Ин тер нет, http://
www2.nu pi.no/cgi-win//Rus sland/kro no.exe?3693, ски ну то: 11/11/2008.

90 “Kozyrev to urs the Mid dle East”, NUPI, 01.04.1995, Ин тер нет, http://
www2.nu pi.no/cgi-win// Rus sland/kro no.exe?3410, 11/11/2008.
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при сту пу све до чи и за кљу чак ко мен та то ра: „При ма ков је од-
ба цио пе ри од про-за пад не по ли ти ке на ко јој је ње гов прет-
ход ник Ан дреј Ко зир јев ра дио.”91

Ова про ме на, би ла је ви дљи ва и у ста ву пре ма па ле-
стин ском пи та њу, јер При ма ков по ста је, за раз ли ку од прет-
ход ни ка, кри тич ни ји пре ма Изра е лу и од луч ни је тра жи за 
Ру си ју ме сто у про це су ре ша ва ња ви ше де це ниј ског су ко ба.92 
Ци ган ков ову про ме ну ка рак те ри ше као раз ли ку у ци ви ли-
за циј ском при сту пу, јер је но ви ми ни стар ино стра них де ла 
те жио по врат ку Ру си је на ста тус ве ли ке си ле, до ми на ци ју на 
про сто ру не ка да шњег СССР-а, ла ба ви јим ве за ма са За па дом 
и ја ча њу од но са са не-за пад ним на ро ди ма.93 Скром ни ус пе си 
90-их ле же у про ме ни по ли ти ке из пр ве по ло ви не де це ни је, а 
на Бли ском ис то ку од но се се на про да ју на о ру жа ња, на ста вак 
скром ног ра ста из во за и отва ра ње но вих тр жи шта - по пут 
Тур ске, ко ја по ста је и кључ ни еко ном ски парт нер Мо скве 
у овом де лу све та. Ме ђу тим то је и пе ри од у ко ме на ста је 
Шан гај ска пе тор ка као пре те ча ШОС-а. Са рад ња са Ира ном, 
Ира ком и Си ри јом би ла је за лог ка сни јег ши ре ња ути ца ја на 
Бли ском ис то ку.

По до ла ску Пу ти на на ме сто пред сед ни ка Ру ске Фе де-
ра ци је, дру ги Че чен ски рат је у то ку (од ав гу ста 1999) и за-
вр ши ће се успе шно по Мо скву. На цр ти стра те шких до ку ме-
на та усво је ни 1999. и 2000, од сли ка ва ју по ли ти ку за ко ју се 
за ла гао При ма ков — мул ти по лар ни свет, Ру си ја у Евро а зи ји. 
Као кључ не прет ње на во де се из ме ђу оста лог а) опа сност од 
сла бље ња ру ског ути ца ја у све ту, б) ја ча ње вој но-по ли тич ких 
бло ко ва и са ве за, пре све га ис точ но ши ре ње НА ТО-а, те в) 
по тен ци јал на по ја ва стра них вој них ба за и ве ћих вој них кон-
ти ге на та у бли зи ни ру ских гра ни ца.94

Ру си ја под Пу ти ном 2000. го ди не јед но стра но кр ши за-
бра ну про да је оруж ја Ира ну, чи ме се на ста вља прет ход на по-
ли ти ка. Ме ђу тим, до га ђа ји од сеп тем бра 2001. до ве ли су до 
ви ше про ме на. Ру си ја је та да до би ла су пер си лу као парт не ра 

91 “Kre mlin bet we en East and West”, TheRussiaJournal, Sep tem ber 13 -19.1999, 
Ин тер нет, http://rus si a jo ur nal.com/ar chi ve/The_Rus sia_Jo ur nal/1999/Sep tem-
ber/13.09.1999/Opi nion/Sep.13-07.pdf, ски ну то: 12/11/2008, pa ge 7.

92 Ro bert O. Fre ed man, “Rus sia аnd The Mid dle East: тhe Pri ma kov Era”, op. cit.
93 An drei P. Tsygan kov, “Fin ding a Ci vi li sa ti o nal Idea: ‘West,’ ‘Eura sia,’ and ‘Euro-

East’ in Rus sia’s Fo re ign Po licy”, op. cit., p. 377.
94 “Na ti o nal Se cu rity Con cept of the Rus sian Fe de ra tion”, III, op. cit.
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у бор би про тив ислам ског те ро ри зма на Кав ка зу. По др жа ва-
ју ћи аме рич ки рат, за пра во је по др жа ла се бе. Ако су Аме ри-
кан ци по мо гли у опе ра ци ја ма чи шће ња че чен ских упо ри шта 
у пла ни на ма на гра ни ци са Гру зи јом, Ру си ја је по мо гла ин ва-
зи ју на Ав га ни стан, по да ци ма и ло ги сти ком.95

Ру си ја се у бор би за Че че ни ју и изо ла ци ју се па ра ти-
стич ког по кре та окре ну ла и ислам ском све ту, ка да је 2004. 
за тра жи ла члан ство у ОИК-у (Ор га ни за ци ја ислам ске кон фе-
рен ци је). При су ство по сма тра ча ОИК-а на из бо ри ма у Че че-
ни ји, зна чи ло је не сум њив ди пло мат ски успех Кре мља.

Коначнаразматрања
По ли ти ка Мо скве на Бли ском ис то ку има три ци ља: 

за у ста ви ти ши ре ње аме рич ко-атлан ти стич ког ути ца ја, опо-
ра вак др жа ве кроз еко ном ски раз вој и ства ра ње са ве зни шта-
ва где је мо гу ће, те ану ли ра ње уну тра шњих про бле ма пу тем 
му дро во ђе не спољ не по ли ти ке.

По ли ти ка у прет ход ном пе ри о ду до жи ве ла је пот пу ни 
крах на спољ њем и уну тра шњем пла ну, због че га је про ме на 
кур са би ла и оче ки ва на.

Ру си ја, је на кон пе ри о да ин сти ту ци о нал ног, еко ном ског 
и мо рал ног сло ма у тре нут ку ка да су цен три фу гал не си ле 
пре ти ле да рас то че и са му зе мљу, по ка за ла да има ели ту спо-
соб ну да кон со ли ду је зе мљу и ус по ста ви ста бил ност. Ње на 
по ли ти ка на Бли ском ис то ку у пе ри о ду 1996-2008. по ка за тељ 
је ве ли ког по врат ка на свет ску сце ну, сле ђе њем ре а ли стич ке 
кон цеп ци је ме ђу на род них од но са. Оп ста ја ње НА ТО-а и на-
кон не стан ка хлад но ра тов ског про тив ни ка, те окру жи ва ње 
Ру си је и пра вље ње са ни тар них кор до на, ши ре њем Али јан се 
и по пре де ли ма Бли ског ис то ка, иде у при лог ге о по ли тич кој 
за ко ни то сти о на пе то сти Ис ток–За пад, од но сно стал ном су-
ко бу мор ског и коп не ног прин ци па.

На ста вља ју ћи са рад њу са ислам ским зе мља ма, Мо сква 
за до би ја ста тус по сма тра ча у Ор га ни за ци ји ислам ске кон фе-
рен ци је, чи ме је пред у пре ди ла вер ске и ет нич ке се па ра ти-
95 Tif fany G. Pe tros, Yeon min Cho, An ne K. Glatz, and Yona tan A. Bock, “Fo-

re ign Sup port of the U.S. War on Ter ro rism” Congressional Research Service
˜The Li brary of Con gress May 29, 2002, Ин тер нет, http://209.85.135.104/se-
arch?q=cac he:bBFWcPFuJJMJ:di gi tal.li brary.unt.edu/gov docs/crs/per ma link/
me ta-crs7009:1+PfP+Agre e ment+of+Sha ring+In for ma tion+list+of+co un tri-
es+sig na to ri es&hl=en&ct= clnk&cd=4&cli ent=fi re fox-a, ски ну то: 29/10/2008.
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зме. По др шка ислам ским гру па ма у Па ле сти ни и по сред но у 
Ли ба ну, ја ча Ру ски ути цај у ре ги о ну на уштрб аме рич ког и 
исто вре ме но до дат но па ци фи ку је евен ту ал ни вер ски екс тре-
ми зам на сво јој те ри то ри ји.

На кра ју пе ри о да ко ји про у ча ва мо, Мо сква је по но во на 
свет ској сце ни у уло зи ве ли ке си ле. Прет ња се па ра ти зма је 
при сут на у ма њој ме ри, а Ру си ја је оства ри ла са рад њу са ви-
ше зе ма ља у ре ги о ну не го бив ши Со вјет ски Са вез. Ова ква 
по зи ци ја Мо скве ко ја еви дент но, и све бр же, ши ри ути цај и 
на и ла зи на при хва та ње од стра не ре жи ма ши ром Бли ског ис-
то ка на во ди на за кљу чак да је да ље су ко бља ва ње са по ма ло 
по су ста лом аме рич ком су пер си лом не из бе жно на ви ше ди-
мен зи о нал ним фрон то ви ма ка ко Бли ског ис то ка, та ко и дру-
где. Оно је уто ли ко не ми нов ни је, уко ли ко по ли тич ки еста-
бли шмент САД-а на ста вља са кон цеп том уни ла те ра ли зма и 
по ку ша јем одр жа ва ња до ми на ци је. Ва шинг тон ско при хва-
та ње про ши ре них уло га по је ди них др жа ва мо же олак ша ти 
тен зи је, али то из и ску је и су штин ске про ме не. Пруженарука 
Ира ну, по ну да ре се то ва ња од но са Ру си ји, де лу ју као на зна ка 
про ме не. Ме ђу тим, так тич ка и при вре ме на са рад ња те шко да 
мо гу уки ну ти струк ту рал но су ко бље на на че ла и ин те ре се. 
На ста вак вред но сне по ли ти ке САД-а ка ко на овом, та ко и у 
дру гим под руч ји ма све та (ши ре ње де мо кра ти је, за ла га ње за 
За пад ни обра зац људ ских пра ва и вред но сти, ли бе ра ли зам 
у еко но ми ји) су ко бља ва ју се са ис точ ним ува жа ва њем тра-
ди ци о нал них кул ту ра и по сто ја њем су ве ре них кон ти нен тал-
них др жа ва — Ру си је и Ки не. 
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Сло бо дан Ян ко вич 
ОСНОВ НЫЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ РОС СИ Й СКОЙ  

БЛИЗ КО ВО СТОЧ НОЙ ПО ЛИ ТИ КИ В НА ЧА ЛЕ 21 ВЕ КА

Ре зю ме 

Изменениявмеждународномпорядкехарактеризуют
сястолкновениеминтересовсильныхдержавимодифика
циямивэкономическихтенденциях.ИзучениеполитикиРос
сиинаБлижнемВостокеявляетсяоченьважнойзадачейв
силу сторатегического и индустриального значения этого
регионадлямировогосообщества.Авторразделилработу
на4главыизаключение.Впервойглавеавтораргументи
руетсвоеисследование,определяетпроблемыипредлагает
краткуюисторическуюсправкуразвитияотношенийРос
сиииБлижнегоВостоканепосредственнопередпериодом
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исследования. Также в первой главе перечисляются имена
другихавторов,которыхинтересуеттажеилипохожая
тематика.Втораяглаваявляетсясвоеобразнымпродолже
ниемпервой,посколькувнейрассматриваетсяпериодпер
войполовины90хг.г.Глава«Возвращениевисламскиймир»
посвященаобзоруэкономическойполитики,дипломатиии,в
меньшейстепени,инициативМосквыпомерамбезопасно
сти в регионе. Четвертая глава освещает экспансиюНА
ТОнаБлижнийВостокиответРоссиинаданнуюполити
ку.Анализрезультатовисследованияроссийскойполитики
врасстматриваемомрегионевпериодмежду1996и2008
г.г.показывает,чтонатерриторииотМароккодоАфга
нистанаРоссиясумеларасширитьсвоевлияниеивернуться
наглобальнуюаренувкачествемировойдержавы,чемнару
шилаконцепциюунилатерализма.
Ключевыеслова:Россия,БлижнийВосток,энергоносители,

исламскиймир,США,НАТО,войнавИраке.
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