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-  من الثورة العربية في سوريا د.غازي أحمد اسماعيل مصلح العوامل احملددة - احلاكمة واملؤثرة على املوقف الروسي

ملخص: 
للت�سا�ؤالت حول  �إجابة  �لبحث عن  �باإيجاز  �لدر��سة  تنا�لت 
�لتي �جتاحت  �لعربية  �لثور�ت  �لر��سي من  ماهية �د��فع �ملوقف 
�لر��سي جاء  �ملوقف  �أنَّ  2011، خ�سو�سًا  �لعربي يف عام  �لوطن 
�لذي يفر�ض ت�سا�ؤاًل حول حمدد�ت هذ� �ملوقف مما  �الأمر  متباينًا، 

يجري يف �ملنطقة �لعربية عمومًا ��سوريا خ�سو�سًا.
حيث  �لنظري،  ��الإطار  باملقدمة  بد�ية  �لدر��سة  هذه  تاأتي 
هذه  تاأثري  �إىل  ��سواًل  ��أهد�فًا  �أهمية  �لدر��سة،  م�سكلة  على  �قفت 
�ملو�قف على م�سار �م�ستقبل �لعالقات �لر��سية_ �لعربية، معتمدة 

على مناهج بحث جديدة �أهمها �قرت�ب �مل�سالح �لوطنية.
كما ��ستعر�ست �لدر��سة يف �إطار ف�سولها مرتكز�ت �ل�سيا�سة 
�أهم  على  �لوقوف  �إىل  ��سواًل  �سماتها  �كذلك  �خلارجية،  �لر��سية 
للمو�قف  �حلاكمة  �لعو�مل  تعك�ض  �لتي  ��لنتائج  �ال�ستنتاجات 
�ل�سورية حتديد�  �ل�ساحة  �لر��سية جتاه ما يجري من تطور�ت على 
�إطار �مل�سالح، �على  الأهميتها لر��سيا، �متحورت يف جمملها يف 
ر�أ�سها ��أهمها: �إعادة بناء �لنظام �لعاملي �جلديد هذ�، باالإ�سافة �إىل 
مع�سلة حاجتها �إىل �ملياه �لد�فئة، �عو�مل د�خلية �خارجية �أخرى، 
منها ما ينح�رص يف �أزمة �لهوية، �متطلبات �الأمن �لقومي، �ت�سابك 
�ملتحدة  �لواليات  مع  �لعالقات  �تعقيد  �ت�سابك  �لر��سي،  �لد�خل 

��إ�رص�ئيل، ��أخري�ً �لتحالفات �الإقليمية. 
�لر��سية،  �ل�سيا�سة  �لر��سي،  �ملوقف  املفتاحية:  الكلمات 

�لثورة �ل�سورية، �لثور�ت �لعربية، �سوريا.

Specific - the ruling and influential factors on the 
Russian position

Of the Arab revolt in Syria

Abstract: 

The study dealt with briefly Find answer questions 
about the identity and motives of the Russian position 
of the Arab revolutions that swept the Arab world in 
2011, especially since the Russian attitudes was mixed. 
Which forces the question about the determinants of 
this situation, what is happening in the Arab region in 
general and Syria in particular.

This study is the beginning of the head-and 
theoretical framework where I stood on the problem 
of the study, the importance and goals down to 
Totaralamoaagaf on this path and the future of Aeratih_ 
Arab relations. Based on new research approaches 
Aguetturab most important national interests.

The study reviewed in the context of chapters 
foundations of Russian foreign policy, as well as 
features and down to stand on the most important 
findings and conclusions, which reflect the factors 
governing the Russian attitudes towards the 

developments on the Syrian arena specifically for the 
importance of Russia and focused in their entirety 
within the framework of interests first and foremost, 
the most important: rebuild the system New World 
This is in addition to the dilemma of the need to warm 
water indoor and outdoor and other factors, some of 
which is limited to the identity and the requirements 
of national security and the complexity of the Russian 
home and tangle and the complexity of relations with 
the United States and Israel and finally regional 
alliances crisis.

مقدمة
حتديد�ً  �لعربية،  �ملنطقة  يف  يجري  �ما  جرى  ما  خ�سم  يف 
ما يتعلق بالثور�ت �لتي �ندلعت على �أر��سيها، فاإن لالعبني �لكبار 
منهما،  كل  ��سرت�تيجية  �إطار  يف  �ح�ساباتهم  �أجند�تهم  بالقطع 
�ملعلن ��خلفي منها �أي�سًا، فلعبة �مل�سالح تاأتي بالقطع على قمتها، 
�حل�سابات  ��سرت�تيجية  �فق  �أي�سًا  �ياأتي  �حتقيقها،  بها،  ��لعمل 

��الأجند�ت.
 من هنا �ندفع �لالعبني �لكبار هوؤالء للتفاعل مع ما يجري 
للمنطقة، خ�سو�سًا  ���سرت�تيجيتهم �خلفية ��ملعلنة  �أجند�تهم  �فق 
د�ئم  �نز�ع  �رص�ع  ��ساحة  �الأزل،  منذ  �نفوذ  م�سالح  عنو�ن  �أنها 
بهدف حتقيق �مل�سالح �/�أ� مقاي�ستها من جهة، �ت�سفية �حل�سابات 
من جهة �أخرى، �بالتايل تكون �ت�سكل �لتحالفات ��ملحا�ر. لذلك 
غدت �سمة تالزم �تر�فق �أحد�ث �لثور�ت �لعربية �تطور�تها، حتديد�ً 
ما يجري على �الأر�ض �ل�سورية، ��لتي �أخذت �أبعاد�ً عك�ست �أهميتها 
�نطالق نحو نظام  �أنها رمبا تكون نقطة  �إىل درجة  �إقليميًا �د�ليًا 
�لنظام  بني  د�خلية  �سيا�سية  �أزمة  جمرد  تعّد  مل  �إذ  جديد،  د�يل 
��ملعار�سة، �إمنا غدت ذ�ت بعد �إقليمي تتد�خل فيها عو�مل �إقليمية 
�ل�سيعي،  ��للبناين  ��لعربي  �الإير�ين  كالد�ر  ��رصيحة،  ���سحة 
باالإ�سافة �إىل �لد�ر �لرتكي ��الإ�رص�ئيلي، �هي كلها �عتبار�ت جعلت 
ل�رص�ع  تقاطع  منطقة  �ل�سورية  �حلالة  �حتديد�ً  �لثور�ت،  هذه  من 
�لكربى  �لقوى  ��ستوعبته  �لنفوذ، �منطقة �رص�ع د�يل  �إقليمي على 
�فهمته منذ �لبد�ية، ال بل �أد�رته �فقًا حل�ساباتها ���سرت�تيجياتها. 

تتعلق  ��أخرى  �تطور�تها،  لالأحد�ث  �ملعمقة  فالدر��سة 
�ملرتكز  �جلديد  �لقادم  تدفع نحو  �أن  �تد�عياتها، ميكنها  باأبعادها 
بغر�ض  ��ال�سرت�تيجيات،  ��لتوجهات  �ل�سيا�سات  ر�سم  على  �أ�سا�سًا 
عليها  �لوقوف  �لدر��سة  تهدف  �أخرى  ��عتبار�ت  �مل�سالح  حتقيق 
جتاه  �حمدد�ته  �لر��سي،  �ملوقف  �حقيقة  طبيعة  �إىل  ��سوال 
�لثورة �لعربية �ل�سورية: �بالتايل �أبعاد �تد�عيات هذ �ملوقف على 

�لعالقات �لعربية- �لر��سية. 

اواًل: مشكلة البحث:

ما  جتاه  ��سوحه  �عدم  ب�سبابيته  �لر��سي  �ملوقف  يثري 
�إذ جتلى بد�يًة  �لعربي �سور�ً غري مفهومة،  يجري يف بلد�ن �الإقليم 
�ت�سمت  مو�قف  �إىل  ���سواًل  �ملنتظر،  باملوقف  مر�ر�ً  بالالمباالة، 

بطابع �ملو�جهة.
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ثانياً: أسئلة البحث:

تتمح�ر الدرا�سة هنا ح�ل �س�ؤال رئي�س يتمثل يف ... 
ما هي الع�امل املحددة احلاكمة وامل�ؤثرة على امل�قف  ◄

ب�سكل  ال�س�رية  والث�رة  عام  ب�سكل  العربية  الث�رات  من  الرو�سي 
�لفرعية  �الأ�سئلة  من  جمموعة  على  �لوقوف  من  بد  ال  كما  خا�س؟ 

�الأخرى، بهدف ��ستكمال جو�نب �أخرى يف در��سات م�ستقبلية.
ما هي �الأ�سباب �لتي تقف �ر�ء �ملوقف �لر��سي من �لثورة  ◄

�لعربية �ل�سورية؟
�لثور�ت  ◄ من  �لر��سية  �ملو�قف  �ختالف  �أ�سباب  هي  ما 
�لعربية؟
�ل�سورية؟  ◄ �لثورة  م�ستقبل  على  �لر��سي  �ملوقف  �أثر  ما 

�كذلك �مل�سالح �لر��سية يف �ملنطقة؟

ثالثاً: أهمية البحث:

بعد  �لد�يل  �ل�سعيد  على  كربى  بقوة  عادت  �قد  ر��سيا 
جتا�زها �لعديد من �الأزمات �لد�خلية ��خلارجية منذ �نهيار �الحتاد 
�ل�سوفييتي �ل�سابق، جعلت من مو�قفها جتاه �أحد�ث �ملنطقة �أهمية 
�ذ�ت  ��سرت�تيجية،  �م�سالح  نفوذ  منطقة  �أنها  خ�سو�سًا  كربى، 
�لر��سية  �ل�سيا�سة  �ح�سابات  �أ�لويات  يف  �هامة  خا�سة  مكانة 

�خلارجية.
�أما بالن�سبة حلجم �لتغري�ت �لتي �أحدثتها، �ما ز�لت �لثور�ت 
�لعربية �/ �أ� ما ي�سمى بالربيع �لعربي، فاإنها ت�سكل بالقطع حدثًا 
عامليًا ال ميكن جتاهله من قبل د�ل �لعامل �إقليميًا �د�ليًا. �الأمر �لذي 
يدفع بفهم �حتليل موقف ر��سيا �الحتادية من هذه �لثور�ت عامة 
��ل�سورية خا�سة، ��لعو�مل �ملوؤثرة يف هذ� �ملوقف �تد�عياته على 
م�سار هذه �لثور�ت، �بالتايل م�ستقبل �لعالقات �لعربية �لر��سية، ال 
�سك يف �أنَّه يك�سب هذه �لدر��سة �أهمية كربى، خ�سو�سًا �أن تاأثري�ت 
هذه �لثور�ت قد �متدت �ال تز�ل �إىل مناطق عديدة يف �لعامل مبا فيها 

ر��سيا �الحتادية ذ�تها.

رابعاً: أهداف البحث:

ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل ال�ق�ف على هدف رئي�س يتمثل يف 
ال�س�رية  الث�رة  الث�رات، حتديداً  هذه  من  الرو�سي  امل�قف  حقيقة 
منها، بالإ�سافة اإىل حتقيق عدد من الأهداف الفرعية الأخرى، وعلى 

راأ�سها:
�خلارجية . 1 �ل�سيا�سة  على  طر�أت  �لتي  �لتغري�ت  بيان 

�لر��سية يف �أعقاب �نهيار �الحتاد �ل�سوفييتي �ل�سابق.
�لتغري�ت . 2 �إىل مدى �قوف ر��سيا �الحتادية على  �لتعرف 

�لثور�ت  من  موقفها  على  ذلك  ��أثر  �لعربية،  �ملنطقة  ت�سهدها  �لتي 
عامة، ��لثورة �ل�سورية خا�سة.

من . 3 �لر��سي  �ملوقف  حتدد  �لتي  �لعو�مل  �إىل  �لتعرف 
هذ�  فهم  على  ي�ساعد  �لذي  �الأمر  �لعربية،  �ملنطقة  يف  �لتغري�ت 

�ملوقف �ي�سهل �لتعامل معه.
�أثر �ملوقف �لر��سي على م�سار �م�ستقبل �لثور�ت �لعربية . 4

عامة، ��لثورة �ل�سورية خا�سة، يف �سوء مو�قفها يف جمل�ض �الأمن.

��ختالفها . 5 �لر��سية،  �ملو�قف  تذبذب  �أ�سباب  �إىل  �لتعرف 
من ثورة الأخرى. 

 خامساً: حدود البحث:

احلدود الزمانية: حيث تغطي �لدر��سة �لفرتة �لتي �ندلعت  ♦
فيها �لثور�ت بد�ية 2011 

�لثورة  ♦ حتديد�ً  �لثور�ت،  هذه  فيه  جتري  �لذي  �ملكاين 
يف  �يوؤثر  يرتبط  ما  �بالتايل  �ل�سورية،  �لعربية  �لثورة  �ال�ستثناء.. 

هذه �ملنطقة �قليميًا �د�ليًا، خا�سة ر��سيا �الحتادية.

سادساً: الدراسات السابقة:

الث�رات  من  الرو�سية  بامل�اقف  منها  يتعلق  ما  حتديداً   
العربية.

عن�ان  حتت   ،2011 ماي�   9 علي،  عمرو  للكاتب  در��سة  يف 
�لثور�ت  هذه  �أن  �لكاتب  بني  العربي«)1(،  الربيع  وث�رات  »رو�سيا 
يف  ر��سيا  جتاهل  كان  �أجمع،  �لعامل  فاجاأت  كما  ر��سيا  فاجاأت 
�لبد�ية ملا يجري متمثاًل يف �لثورة �لتون�سية، �تنا�لت �الأخبار على 
�أ�سبوعني ما يحدث هناك د�ن �أدنى ذكر لكلمة  ��ستحياء بعد مر�ر 
ثورة على �مل�ستوى �الإعالمي، حتى جاء خرب رحيل �لرئي�ض �لتون�سي 
�إىل  ��سواًل  �ده�سة،  حرية  �لر��سي  �ملوقف  ليزيد  علي،  بن  �ل�سابق 
�حني  �ل�سيا�سي،  �مل�ستوى  على  �ملوقف  يف  ر��سية  تخبط  حالة 
�لر��سي  �ملوقف  تز�يد  �مل�رصية،  �لثورة  بد�ية  عند  �لثور�ت  تو�لت 
حرية تارة، �تخبطًا تارة �أخرى، د�ن �إعالن �أية مو�قف حمددة مما 
��زد�د  �لبلدين،  بني  �لقوية  �لعالقات  خل�سو�سية  م�رص  يف  يحدث 
�إعالمية  مهاجمة  �إىل  �لو�سول  حد  �إىل  �لعربي  ��الإحباط  �لتخبط 
خمططة  خارجية  �سناعة  نتاج  باأنها  �لعربية  �لثور�ت  باتهام 
هذ�  �الأمريكي.  �لطر�ز  على  �أ�كر�نيا  يف  �لربتقالية  كالثورة  متاما، 
�تو�لت �الأحد�ث، حيث كان خرب �ل�ساعقة من ليبيا يف �ل�سابع ع�رص 
من فرب�ير بو�سول قطار �لثورة �إىل �ملحطة �لثالثة، �إذ �أن ليبيا يف 
�لر��سية  �لعالقات  يف  جد�ً  خا�سة  حالة  لقت  �لر��سية  �حل�سابات 
�لعربية، حيث �لعقود �ملربمة يف جماالت �لطاقة ��لت�سليح، �تطوير 
مبليار�ت  تقدر  جمملها  يف  كلها  �إلخ.   .... ��ل�سياحة  �لتحتية  �لبنية 

�لد�الر�ت.
يف �إطار تقرير للكاتبة نورهان �ل�سيخ 2011، �حتت عنو�ن 
»�ملوقف �لر��سي من ثور�ت �لربيع �لعربي«)2(، بينت �أنه �على مدى 
على  كربى  كقوة  بو�سوح  �الحتادية  ر��سيا  عادت  �ملا�سي  �لعقد 
ل�سيا�ستها �خلارجية  باأ�لويات  ��لد�يل، �لكن  �الإقليمي  �ل�سعيدين 
�ل�سوفيتية  �خلارجية  �ل�سيا�سة  حكمت  �لتي  تلك  عن  جذريًا  تختلف 
�لر��سية  �ل�سيا�سة  �أ�سبحت  �إذ  �سبعني عامًا؛  يزيد عن  على مدى ما 
مذهب  باأنها  �تعني  باالإجنليزية،   )Pragmatism(بر�غماتية �أكرث 
للحقيقة،  �لوحيد  �ملقيا�ض  هو  �لعمل  جناح  يعترب  �سيا�سي  فل�سفي 
هذ� �يعترب �ليام جيم�ض من �أكرب �أعالم �لرب�غماتية، باالإ�سافة �إىل 
�أّن مدر�سة �لرب�غماتية قد ن�ساأت يف �أمريكا عام 1878م، كما �أنها 
كلمة يونانية �الأ�سل، �إذ �إّن بر�غما تعني �لعمل، ��لتحرر من �لقيود 
�مل�سالح  ال�سيما  دفتها،  �توجه  حركتها  حتكم  �لتي  �الأيديولوجية 
�إحد�ث  يف  �لر��سية  �لقيادة  جنحت  �الإطار  هذ�  �يف  �القت�سادية، 
�لعالقات  �لعربية، خا�سة  باملنطقة  مو�سكو  نوعية يف عالقة  نقلة 
�لر��سية- �خلليجية �لتي �سهدت تطور�ً غري م�سبوق، ��إقامة عالقات 
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�ل�سيا�سية،  للتقلبات  تخ�سع  ال  �قت�سادية  ��رص�كة  �ثيقة  تعا�ن 
�ملنطقة  �أك�سب  �لذي  �الأمر  �لتخلي عنها، �هو  ر��سيا  �ي�سعب على 
�لعربية مكانة خا�سة يف �أ�لويات �ل�سيا�سة �لر��سية، �جعل مو�سكو 
�أكرث حر�سًا على ��ستقر�ر �ملنطقة باعتبار ذلك �ل�سمانة �الأ�سا�سية 
�ل�سديد  �لر��سي  �لتاأين  جزئيًا  يف�رص  ذلك  �لعل  �لر��سية.  للم�سالح 
يف �تخاذ موقف ���سح من �لثور�ت �لعربية هذه، ��أ�سافت �لكاتبة 
يف تقريرها موؤكدة من خالله باأنه يهدف �إىل فهم �حتليل �ملوقف 
لهذ�  ��حلاكمة  �ملوؤثرة  ��لعو�مل  �لعربية،  �لثور�ت  من  �لر��سي 
�ملوقف، ثم تد�عياته �ملحتملة على م�سار �لثور�ت �م�ستقبل عالقات 
ر��سيا �لعربية، يف �سوء �لتغري�ت �ملتوقعة للنخب ��الأنظمة �لقائمة 
يف �لد�ل �لتي جتتاحها هذه �لثور�ت، وي�سمل التقرير املذك�ر اأعاله 
عناوين ل ت�سعها هذه اخلطة مبتطلباتها، بل اإنها �ستاأتي يف �سياق 

الدرا�سة، وتتمثل يف:
�الإدر�ك �لر��سي للثور�ت �لعربية: �ملفاجاأة ��لتخطيط. ♦
�لد�خل،  ♦ �هو�ج�ض  �مل�سالح،  �لر��سي:  �ملوقف  حمدد�ت 

��لتحدي �لغربي.
تد�عيات �ملوقف �لر��سي: �سلل �حريه �أمام نظام جديد. ♦

�خلبري  �لعزيز  ممد�ح  خالد  للدكتور  �أخرى  در��سة  يف 
بعنو�ن:  �لكومنولث،  �د�ل  �لر��سية  �ل�سوؤ�ن  يف  �ال�سرت�تيجي 
ال  �أنه  �إىل  �أ�سار  �لعربي«)3(،  �لربيع  ثور�ت  من  �لر��سي  »�ملوقف 
�أنَّ �ملوقف �لر��سي جتاه �لثور�ت �لعربية هذه غري ���سح،  �سك يف 
�ال�ستبد�دية  �لعربية  �الأنظمة  ت�ساعد  ر��سيا  كانت  باالأحرى  �أ� 
��لدكتاتورية يف قمعها ل�سعوبها، يف �لوقت �لذي عانت فيه ر��سيا 
�لو�قع  لكن  �ل�سوفياتية،  �حلقبة  يف  �ل�سيوعي  �لنظام  ��ستبد�د  من 
�لكامل على  لعدم �الطالع  �لبع�ض، نظر�ً  يختلف متامًا كما يف�رصه 
�لد�ل  �سوؤ�ن  يف  �الأجنبي  �لتدخل  يرف�ض  �لذي  �لر��سي  �ملوقف 
�الأ�ىل  بالدرجة  ناجت  �ملوقف  �هذ�  �لد�لية،  �ل�سيادة  ذ�ت  �لد�خلية 
�إىل حر�ب  يوؤدي حتمًا  �لذي  �الأممي  �لتدخل  من  ر��سيا  من خوف 
�أهلية د�خلية عانت منها مو�سكو يف د�ل �الحتاد �ل�سوفيتي �ل�سابق. 
�لعربية  �أطماعًا يف مناطقنا  �أن يكون ملو�سكو  �مل�ستغرب  لي�ض من 
ر��سيا  عاملي،  نفوذ  ذ�ت  حمورية  كبرية  د�لة  كونها  ��الإ�سالمية، 
�لتي مل يكن لها �أي د�ر �أ� موقف يف ثور�ت تون�ض �م�رص، �كذلك 
�أكدت  ليبيا ��سورية يختلف كليًا، حيث  �لو�سع يف  لكن  �ليمن،  يف 
�ل�سيا�سة �خلارجية �لر��سية �على �أعلى م�ستوياتها، �أنَّ �حلرب �لتي 
ُت�َسن على ليبيا حرب �سليبية فعلية، ��أ�سار �لكاتب �إىل �أنَّ ر��سيا قد 
تهدف من �ر�ء ذلك �إىل لعب د�ر ��سيط، �لفت نظر �ملجل�ض �النتقايل 
بعد  م�ستقبلي  ر��سي  د�ر  لعب  ل�سمان  �إليها،  ��ستقد�مه  �أجل  من 
لرت�سانة  �الأ�سا�سي  �مل�سدر  كانت  ر��سيا  الأنَّ  �لقذ�يف،  نظام  رحيل 
�أنَّ  كما  نفطية،  �متياز�ت  على  ح�سولها  �إىل  �إ�سافة  ليبيا،  �سالح 
قد  قد تطرحها،  �لليبي من خالل مبادرة  �مل�رصح  �إىل  عودة ر��سيا 
�أما  �لعربية.  �لد�ل  يف  فقدتها  م�سد�قية  ك�سب  يف  مو�سكو  ي�ساعد 
على �جلانب �ل�سوري فقد بني �لكاتب �أي�سًا �أنَّ ر��سيا تعار�ض ب�سدة 

�لتعا�ن بالقر�ر�ت �لد�لية حاليًا. 

سابعاً: منهجية البحث: 

مبا �أنَّ �لدر��سة تاأتي يف �إطار عالقات �لد�ل بع�سها ببع�ض، 
�خلارجية  �ل�سيا�سة  �إطار  يف  �م�ساحلها،  �ح�ساباتها،  مو�قفها، 

من  ��أكرث  �قرت�ب،  من  باأكرث  �ال�ستعانة  من  بد  ال  كان  �حتليلها، 
منهاج حتديد�ً �ملعا�رصة.

�أخرى، منها �سناعة �لقر�ر  �لدر��سة مبناهج فرعية  ��ستعانت 
�ل�سيا�سة  حتليل  �قرت�ب  �إىل  ��سوال  �حلاكمة،  ��لنخب  �ل�سيا�سي 
ظل  يف  �ل�سيا�سات  هذه  حمدد�ت  على  �لوقوف  بق�سد  �خلارجية، 

�ملتغري�ت �ملتالحقة.
لكن يبقى �قرت�ب �مل�سلحة �لوطنية هو �الأ�سا�ض �لذي �عتمدت 
عليه �لدر��سة ���ستندت �إليه، ذلك الأنَّ �ل�رص�ع بات �إقليميًا �د�ليًا، 

�بد��فع ��سرت�تيجية، ��قت�سادية، ��سيا�سية.

التعليق على الدراسات السابقة:
معمق  ب�سكل  �تعر�ض  تتنا�ل  �أن  �لقائمة  �لدر��سة  حتا�ل 
حمدد�ت �ملوقف �لر��سي جتاه �لثورة �ل�سورية، �هي �ال�ستثناء بني 
للمو�قف  مقارن  ��ستعر��ض  �إىل  باالإ�سافة  هذ�   – �لعربية  �لثور�ت 
2011، ��سواًل  �لعام  �نطالقها يف  �لثور�ت، منذ  �لر��سية من هذه 
�إىل �لوقوف على �أبعاد �تد�عيات هذه �ملو�قف على �لعالقات �لعربية 
�لتقليدية  �ملناهج  من  عدد  �إطار  يف  �مل�سالح  �بالتايل  �لر��سية، 
�خلارجية  �ل�سيا�سة  حتدد  �لتي  �لعو�مل  لتعدد  نظر�ً  ��ملعا�رصة 
مالمح  غدت  �أن  بعد  حتديد�ً  �لقائمة،  �الأحد�ث  من  �مو�قفها  للد�ل 
�ل�سيا�سة �لر��سية �خلارجية �أكرث بر�غماتية، بعيدة عن �الأيديولوجية 
باأ�سكالها، �هذ� ما مييز  �لتي تتحرك فقط �فق �مل�سالح  �قيودها 

هذه �لدر��سة عن �سابقاتها.
�أ�سا�سًا على منهج �قرت�ب �مل�سالح �لوطنية  �عتمدت �لدر��سة 
�إطار �ل�سيا�سة  �أنها تاأتي يف  �حتليل �ل�سيا�سة �خلارجية، خ�سو�سًا 
�خلارجية، ��لعالقات �لد�لية �لتي �أ�سبحت موجهة نحو �ل�سعي �إىل 
�مل�سالح �لوطنية، �إذ متثل �الأ�سا�ض �لذي تقوم عليه �ملدر�سة �لو�قعية 
يف �لعالقات �لد�لية، حيث تتحدد �أ�جه �مل�سالح �لوطنية يف �إطار 

بقاء �لد�ل ��أمنها �أ�سا�سًا.
�إطار  �أنها تاأتي يف  �لدر��سة حتديد�ً  �أهمية هذه  من هنا تربز 
�الأمر  – تطورها �حمايتها.  ��لنفوذ  – �مل�سالح  �لد�لية  �لعالقات 
�لذي يدفع باجتاه �الإ�سارة �إىل �ملفاهيم �الأ�سا�سية للمدر�سة �لو�قعية 
�ساح�سة  �لوطنية،  ��مل�سالح  �لقوى،  �تو�زن  �لقوة،  يف  �ملتمثلة 

بالتايل �الجتاه �ملثايل يف در��سة �لعالقات �لد�لية.

االطار النظري: حمددات السياسة اخلارجية

مقدمة :

حقل  يف  �لكربى  �لفر�ع  �أهم  من  ��حدة  �خلارجية  �ل�سيا�سة 
�لد�لة، فال�سيا�سة  �أهم فعاليات  �ل�سيا�سة، �كذلك ��حدة من  �لعلوم 
�خلارجية تعرب عن �ل�سلوك �لذي تتبناه �لد�لة �لو�حدة يف تفاعالتها 

جتاه باقي �لوحد�ت �أ� �لفاعلني �لد�ليني)4(.
اأولً: مفه�م ال�سيا�سة اخلارجية:

�حد�ت  خالل  من  �إال  �خلارجية)5(  �ل�سيا�سة  در��سة  ميكن  ال 
د�لية معينة، �أ� ما يطلق عليها �حد�ت �ل�سيا�سة �خلارجية، �يق�سد 
بها تلك �لوحد�ت �لتي ت�سوغ، �تنفذ، �تتحمل نتائج تنفيذ �ل�سيا�سة 
�خلارجية، �قد درجت �ملدر�سة �لتقليدية )منظور �لد�لة( على ق�رص 
متتلك  �لد�ل  �أن  باعتبار  �لد�ل،  على  �خلارجية  �ل�سيا�سة  �حد�ت 
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�لقوة ��لقدرة على �لتنفيذ ��الإكر�ه يف �ملجال �لد�يل، باالإ�سافة �إىل 
�متالكها لعن�رص �ل�سيادة. 

ثانياً: اأهداف ال�سيا�سة اخلارجية:
يف  حتقيقها  �إىل  �لد�لية  �لوحدة  ت�سعى  �لتي  �لغايات  �هي 
�لبيئة �لد�لية، �هي قد تتغري من حقبة زمنية �إىل �أخرى، من حيث 
�ل�سيا�سة  يف  �الأهد�ف  �أنَّ  كما  ��سيلة)6(.  �إىل  تتغري  قد  �أ�  �لقيمة، 
�ل�ساأن  يف  �مل�ستقبلي  �لد�لة  ت�سور  �أنها  �إىل  تذهب  �خلارجية 
خالل  من  �حلكومات  تنفذها  �لتي  �مل�ستقبلية  ��لقو�عد  �خلارجي، 
تغيري  بهدف  �حلد�د  خارج  للتاأثري  �خلارجية،  قر�ر�تها  �سناعة 

�سلوك �لد�لة �الأخرى .

احملددات / املتغريات الداخلية:

وهي التي تتمثل يف بيئة عملية �سنع ال�سيا�سة اخلارجية.
 اأولً: املتغريات/ املحددات املادية، وتتمثل فيما ياأتي:

قاعدة  ♦ ببناء  يتعلق  ما  �هو  القت�سادية:  املتغريات 
�ل�سيا�سية  �لد�لة  �إمكانيات  يف  مبا�رصة  توؤثر  �سلبة  �قت�سادية 
يف  مبر�نة  يتحرك  �ل�سيا�سي  �لقر�ر  �سانع  جتعل  مما  ��لع�سكرية، 
�العتماد  �أ�  �ال�ستد�نة،  �إىل  تلجاأ  ال  حيث  �لد�لية،  �ل�سيا�سة  جمال 
�ل�سيا�سي  �لقر�ر  يفقد  مما  �الأخرى،  �لد�ل  على  �القت�سادي 

��ستقالليته)7(.
�ملتغري�ت �لع�سكرية: متطلبات بناء قاعدة ع�سكرية متينة،  ♦

��متالك جي�ض متدرب باأحدث �لو�سائل �لتقنية)8(.
على  ♦ تطل  �لتي  �لد�ل  �أنَّ  مبعنى  اجلغرافية:  املتغريات 

�لبحار تختلف عن �ملغلقة من حيث بناء عالقات متميزة مع �لد�ل 
�ملجا�رة، �لكنها لي�ست قاعدة ثابتة)9(.

قوة  ♦ يف  �لهامة  �لعو�مل  من  �هي  ال�سكانية:  املتغريات 
�أي د�لة، خا�سة �إذ� ما مت ��ستثماره ب�سكل جيد، �على �لعموم فاإن 

م�ساألة عدد �ل�سكان �لكبري لي�ض د�ئما يف �سالح �لد�لة )10(.
���ستقر�ر  ♦ �لد�ستوري،  �لنظام  للدولة:  الداخلي  النظام 

�حلكم، ��جود جماعات �سغط موؤثرة ��أحز�ب �سيا�سية، كلها موؤثر�ت 
توؤثر مبا�رصة على عملية �سنع �لقر�ر �ل�سيا�سي يف �أي د�لة )11(.

ثانياً: املحددات/ املتغريات الجتماعية: 
ويندرج يف اإطارها:

فرتة  ♦ من  �يتغري  ثابت  �غري  غام�ض  �هو  العام:  الراأي 
الأخرى. 
الأحزاب ال�سيا�سية: �هي جماعة متحدة من �الأفر�د تهدف  ♦

�جهات  عن  معربة  عادة  �تكون  معني،  �سيا�سي  برنامج  تنفيذ  �إىل 
�أ� �سخ�سية،  �أن تكون فئوية  �إما  �الأحز�ب، �لديها بر�مج  نظر قادة 

فاإنها ال متثل غالبية �أفر�د �ل�سعب)12(.
جماعات ال�سغط: عمومًا تقوم بتعبئة �لر�أي �لعام باجتاه  ♦

�ملبا�رص  تاأثريها غري  ق�سية معينة، �بذلك متار�ض هذه �جلماعات 
يف عملية �سنع �لقر�ر)13(.

د�خله  ♦ تتفاعل  �لذي  �لهيكل  �هو  ال�سيا�سي:  النظام 

��أفكار،  ��نفعاالت،  رغبات،  من  �الإن�سانية  �لعالقات  جمموعة 
�أن كل نظام �سيا�سي له  ��إمكانات مادية �معنوية. حيث  ��إر�د�ت، 

طريقته يف �تخاذ �لقر�ر)14(.
ثالثاً: املحددات / املتغريات الذاتية ب�سانع القرار: 

وتتمح�ر هذه املتغريات ح�ل:

التك�ين ال�سخ�سي ل�سانع القرار: حيث يتاأثر �سانع �لقر�ر  ♦
�نظامه �ل�سيا�سي بالعديد من �ملكونات �لبيئية �ملحيطة من عاد�ت 

�تقاليد �قيم ين�ساأ �يرتبى عليها �الأفر�د .
��الأفكار  ♦ �ملبادئ  من  جمموعة  هي  الأيدي�ل�جية: 

��ملعتقد�ت �لتي ت�سكل ن�سقًا فكريًا يت�سمن تقدير�ً ملا�سي �الأمة �أ� 
�لد�لة، �بالتايل فاإنَّ �سانع �لقر�ر �مللتزم باالأيديولوجية �لناجمة 
يتاأثر �إدر�كه للموقف �فقًا لالأيديولوجية �لتي يثق بها، ��لتي على 
�لذي ير�ه  �لبديل  �لقومية، فهو يختار  �أ�سا�سها يتم قيا�ض �مل�سالح 

�أن�سب ��أكرث مالئمة مع ما يلتزم من �أيديولوجية. )15(
 رابعاً: املحددات/ واملتغريات النف�سية:

�ل�سيا�سة  �ل�سيا�سيني �سانعي  �لقادة  فهم  تتمحور حول مدى 
يف  تو�فرها  �لو�جب  فال�سفات  �ملو�سوعية،  للمتغري�ت  �خلارجية 

�لقائد �لناجح)16(:
��ملتغري�ت  ♦ �لد�لية  �ل�سيا�سية  بالتعقيد�ت  �الإحاطة 
�لد�لية.
�ل�سمات �ل�سخ�سية ��لذ�تية للقائد ��لتجارب ��لقدر�ت. ♦
�لثقافة ��ملعارف �لنظرية.  ♦
�أ�سلوب �لقائد.  ♦

احملددات/ املتغريات اخلارجية:
وهي املتغريات التي تتعلق بع�امل البيئة اخلارجية. 

�لوحد�ت . 1 �سيا�سة  بتف�سري  يخت�ض  حيث  الدويل:  الن�سق 
�لد�لية بالنظر �إىل خ�سائ�ض �لن�سق �لد�يل .

امل�سافة الدولية: مبعنى تف�سري �ل�سيا�سة �خلارجية للد�ل . 2
��ستناد�ً ��فقًا للم�سافة �لن�سبية بينها.

�خلارجية . 3 �ل�سيا�سة  تف�سري  مبعنى  الدولية:  التفاعالت 
للد�ل، على �سوء �سيا�ساتها بع�سها ببع�ض.

املتغري الدويل: �هي �خل�سائ�ض �لتي متيز �سياق �ملو�قف . 4
�خلارجية �لذي ت�سنع �ل�سيا�سة يف �إطاره.

متار�ض . 5 مثاًل  �لكربى  فالد�ل  الدويل:  ال�سيا�سي  ال��سع 
تاأثري�ً �أكرب كونها م�ستقلة يف عملية �سنع �لقر�ر �ل�سيا�سي، �تتمتع 
م�ساحلها  يخدم  ب�سكل  �خلارجية  �سيا�ستها  �إد�رة  يف  �أكرب  مبر�نة 

�لقومية)17(.
الراأي العام الدويل: مبعنى يجب �أن يكون �ل�سلوك �ل�سيا�سي . 6

للد�ل من�سجمًا مع �لر�أي �لعام �لعاملي، جتنبًا الأي رد�د �أفعال �سلبية 
جتاه هذ� �ل�سلوك من قبل كافة �الأ�سعدة �لر�سمية �غري �لر�سمية.)18(
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الفصل األول

اسرتاتيجية السياسة الروسية يف الشرق األوسط

مقدمة:

�ل�رصق  جتاه  �سيا�ستها  هيكلة  �إعادة  �إطار  يف  ر��سيا  �سعت 
�الأ��سط �إىل تو�سيع ��سرت�تيجيتها �ل�سيا�سية جتاهه، جنبًا �إىل جنب، 
�ال�سرت�تيجية،  �م�ساحلها  �القت�سادية  لتوجهاتها  مو�ٍز  �إطار  �يف 
�بذلك تر�جعت �الأيديولوجية �لتي ��ستندت عليها �سيا�ستها يف عهد 
تر�ها  كما  �لر�هنة  مو�سكو  �سيا�سة  �تعترب  هذ�  �ل�سوفييتي.  �الحتاد 
تكون  �أن  تعد�  ال  �لر��سية،  )نوفو�ستي(  لوكالة  �ل�سيا�سية  �ملعلقة 
طرف  م�ساندة  لي�ست  �غايتها  �ل�رص�ع،  �أطر�ف  بني  لبقًا  ��سيطًا 
حتقيق  بل  ال  �الأطر�ف،  من  �أي  مع  �ملو�جهة  عدم  بهدف  �آخر  على 
خمالفة  �سيا�سة   ،)19( ماريانا  �ملعلقة  ر�أي  ح�سب  �هي  �ال�ستقر�ر، 

متامًا ملا تهدف �إليه �تريده �سعوب �د�ل �ملنطقة. 

املبحث األول:

�جلذرية  �لتحوالت  الرو�سية:  اخلارجية  ال�سيا�سة  مرتكزات   
�لتي مرت بها ر��سيا بعد تفكك �الحتاد �ل�سوفيتي، كان لها تاأثري�تها 
�لو��سحة على د�ر �مكانة ر��سيا �لعاملية، ��سواًل �إىل ��سع ر��سيا 
حتديات �أمام �لقيادة �لر��سية، يف ظل كثري من �الأزمات �لتي عك�ست 
نف�سها على �ملوؤ�س�سات �ل�سيا�سية يف �لد�لة، �حتديد� يف موؤ�س�سات 
موؤ�س�سة  على  ���سح  ب�سكل  �ألقت بظاللها  �إذ  �ل�سيا�سي،  �لقر�ر  �سنع 
ما  �لتحديات  من  فيها  �سيا�سية  �عو�مل  ظر�ف  ظل  يف  �لرئا�سة، 
يجعل مهمتها �سعبة يف ظل ما �رثته من ترهل ��سعف يف �ل�سلطة 
�رموزها، �لعل �ثيقة �الأمن �لقومي �جلديدة لر��سيا �الحتادية، �ما 
�لفكرة  تبني   ،2020  -  2011 من  للفرتة  ��سرت�تيجية  من  عك�ست 
�خمططاتها  ر��سيا  ر�ؤية  فاإن  لهذ�  �ال�سرت�تيجية،   لهذه  �لرئي�سة 
�ال�سرت�تيجية لالإبقاء على مكانتها �لعاملية خالل �ل�سنو�ت �لقادمة 
�طبيعة  �سكل  �تو�سح  �لقادم،  �لعاملي  �لنظام  مالمح  �أهم  ت�سكل 
�لعالقات �لد�لية �ملحتملة، �طبيعة �لتجاذبات �تعار�ض �مل�سالح 
عمليات  عوملة  ظل  يف  �لعاملية  �ل�ساحة  على  �ملوؤثرة  �لد�ل  بني 

�لتطور �لعاملي ��لعالقات �لد�لية)20(. 

املبحث الثاني:

�ل�سياق فاإن �سمات  الرو�سية: �يف هذ�  ال�سرتاتيجية  �سمات   
�ال�سرت�تيجية �لر��سية بعد �نتهاء �حلرب �لباردة تتمحور يف حتديد 

�أهم معامل توجهات ر��سيا �الحتادية �ال�سرت�تيجية، مبا ياأتي)21(: 
بناء  ♦ �إىل  �ل�سيا�سية  �لقيادة  �سعي  يف  تتج�سد  ال�اقعية: 

�سيا�سة برجماتية، عن طريق �البتعاد عن �حلجج �الأيديولوجية .
قيم  ♦ �إىل  �لقيادة  جلوء  يف  �تتمثل  القيادة:  براغماتية 

جديدة، �كذلك �لتخلي عن كافة ركائز �حلرب �لباردة.
الديناميكية: ديناميكية �ال�سرت�تيجية �لر��سية من خالل  ♦

ع�رص  تو�ري  منذ  �لور�ء  �إىل  �لعودة  عدم  جدية  ب�سورة  ي�سمن  ما 
�الأيديولوجيات �ملت�سارعة على �ل�ساحة �لد�لية.

املناف�سة: من �ل�سمات �جلديدة لل�سيا�سة �لر��سية �ب�ساأنها  ♦
�أجاز �لد�ستور �لر��سي �جلديد �ملناف�سة على �الأ�سو�ق �لعاملية، عو�سًا 

عن �ملو�جهة �الأيديولوجية بالرغم من �سعوبة حتقيقه. 
�ل�سوفيتي،  ♦ �الحتاد  تفكك  �أن  يف  �تتج�سد  احلركة:  حرية 

�ظهور نظام د�يل جديد مل ي�ساحبه فر�ض �رص�ط على ر��سيا، �أ� 
على م�ساحلها، �أ� على حرية حركتها، �أ� عنا�رص قوتها.

املرونة: ��لتي تظهر من مالحظة �الختالف يف �ملفاهيم  ♦
�لعاملي  �الأمن  م�ساألة  بخ�سو�ض  �ر��سيا  �ملتحدة  �لواليات  بني 
�أهم  �أن ر��سيا ت�سعى لتحقيق  �لر��سية منها، كما  �موقع �مل�سالح 
توجهاتها �ملتمثلة يف �إعادة هيبتها، ��حلفاظ على �أمنها ��سيادتها 
من �أي خطر يحيط بها، �هو �أمر يدفعها �إىل تعزيز ��سعها �لع�سكري 

يف �ملناطق �حلد�دية)22(. 

املبحث الثالث: 

�لدر��سة  �ب�سدد  الرو�سية:  اخلارجية  ال�سيا�سة  اأهداف 
��سياقها فاإن �ال�سرت�تيجية �ل�سيا�سية لر��سيا جتاه �ل�رصق �الأ��سط 
لر��سيا، �هنا  �لعامة  �ل�سيا�سة  ��سرت�تيجية  بالقطع من �سلب  تنبع 
فاأهد�فها يف جمملها تاأتي يف �إطار �الأمن �لقومي �لر��سي مبفهومه 

�ل�سمويل �هي تتمحور فيما ياأتي:
�إىل . 1 �لوثائق �ملتتالية  �أ�سارت  : فقد  الق�مي  الأمن  حماية 

�إجر�ء�ت  �كذلك  �خلارجي،  �ل�سعيد  على  لر��سيا  �لتهديد  جماالت 
�لتهديد�ت،  هذه  مع  للتعامل  ��قت�سادية  �دبلوما�سية،  �سيا�سية، 
�مل�سلحة ��حلر�ب مع �حلفاظ على قو�عد ع�سكرية  �لنز�عات  �منع 

للدفاع عن �الحتاد �لر��سي من �أي تهديد)23(. 
خطو�ت . 2 ر��سيا  �تخاذ  خالل  من  �ذلك  القت�ساد:  اإنعا�س 

من  هدفت  �لد�ل  مع  ��ثيقة  طيبة  عالقات  �إقامة  على  تقوم 
��حل�سول  �الأمو�ل،  �ر�ؤ��ض  �ال�ستثمار�ت  جذب  �إىل:  خالها)24( 
�القت�سادية  ر��سيا  عالقات  تن�سيط  �القت�سادية-  �مل�ساعد�ت  على 
�إىل �حل�سول على �ملعاملة �لتف�سيلية، �زيادة  ��لتجارية، ��ل�سعي 
�ل�سالح،  جتارة  تن�سيط  ��خلدمات-  �ل�سلع  من  �لر��سية  �ل�سادر�ت 
�زيادة �ل�سادر�ت �لر��سية من �الأ�سلحة �بد�ن �أية ديون �أ� تاأجيل 

للدفع .
العالقات اخلارجية وت�ازن امل�سالح: من خالل �الإ�رص�ر . 3

�لع�سكرية،  �ملو�جهات  �تر�جع  �لد�يل،  �لتوتر  درجة  تخفي�ض  على 
��سواًل �إىل �النفتاح على د�ل �ملنطقة بغ�ض �لنظر عن طبيعة نظمها 

�الأيديولوجية ��الجتماعية ��القت�سادية)25(.
عاملي . 4 نظام  لتحقيق  �ست�سعى  ر��سيا  القطبية:  التعددية 

�لعامل  يف  �ملوجود  �لتنوع  فعاًل  يعك�ض  �أن  ميكنه  �الأقطاب  متعدد 
�حلديث مب�ساحله �ملتنوعة �لكبرية )26(.

�لنز�عات . 5 �ل�سالم، �جتنب  تبنِّي  الدويل:  والتعاون  ال�سالم 
�د�ل  �سعوب  مع  ��ل�سد�قة  �لتعا�ن  مبد�أ  على  ��لتاأكيد  �لع�سكرية، 
�أكرب  لر��سيا، ��حل�سول على  �القت�سادي  �لنمو  �لعامل كافة لتحيق 
م�ستوى  ترفع  �أن  �ساأنها  من  �لتي  �القت�سادية  �ل�سفقات  من  قدر 

�القت�ساد �لر��سي )27(.
هيبة ومكانة الدولة: مع بر�ز �لتيار�ت �لقومية �ل�سيوعية، . 6

�رص�رة  �بالتايل  �لر��سي،  �لربملان  يف  متميزة  مكانة  ��حتاللها 
�لكربى  �لد�ل  �ساأن  �ساأنها  �لد�يل  �ل�سعيد  على  د�رها  �إثبات 

�الأخرى)28(.
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مكافحة �الإرهاب: ينبع بالدرجة �الأ�ىل من م�سالح �أمنية . 7
ر��سية، �قد دفع دعمها للحرب على �الإرهاب �إىل �متناع �لواليات 
�ملتحدة �الأمريكية ��لد�ل �لغربية �الأ�ر�بية عن �نتقاد �نتهاكاتها 

حلقوق �الإن�سان يف تلك �ملناطق �منطقة �ل�سي�سان)29(. 
دعم �لتعا�ن مع د�ل �لكومنويلث �مل�ستقلة: �سعت ر��سيا . 8

خلق  خالل  من  �ذلك  �جلديد،  �جليو�سيا�سي  �لو�قع  مع  �لتكيف  �إىل 
�سبكة جديدة من �لعالقات �لتي حتفظ لر��سيا موقعًا متحكمًا على 

�ل�سعيدين �جليوبولتيكي �القت�سادي)30(.

الفصل الثاني

العوامل واحملددات الداخلية املشكلة للسياسة اخلارجية الروسية

مقدمة:

�إن من �أهم �ملع�سالت �لتي ��جهت ر��سيا بعد تفكك �الحتاد 
�ل�سوفييتي يف عام 1991، متثلت:

ظل  يف  �لر��سية  �خلارجية  �ل�سيا�سة  �سياغة  كيفية  يف  اأولً: 
�لنظام �لعاملي �جلديد �لذي تربعت عليه �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

�عدم  �لر��سي،  �ملجتمع  �تفكك  �القت�سادي،  �لرت�جع  ثانيا: 
�ال�ستقر�ر يف مو�جهة �لتحديات �لتي �أعقبت �نتهاء �حلرب �لباردة، 
حينذ�ك  تتعلق  م�سكلة  �لفرتة  تلك  يف  �أي�سا  ر��سيا  ��جهت  كما 
�لتفكك  �أعقبت  �ل�سيا�سة �خلارجية، خا�سة يف حقبة  باإعادة هيكلة 
بد�ية  �إىل  ��سواًل  �م�ساعفات،  �أزمات  من  ر�فقها  �ما  �ل�سامل 
تخلي  مع  �لعامل،  د�ل  من  كثري  مع  �لر��سية  �لعالقات  لتح�سني 
ر��سيا عن �لنهج �الأيديولوجي �لذي كان �سائد�ً يف �لعهد �ل�سوفيتي. 
�هنا البد من �لوقوف على �لعو�مل ��ملحدد�ت �لتي توؤثر يف �سياغة 

�ال�سرت�تيجية �لر��سية �جلديدة. 

املبحث األول:

�سنع  موؤ�س�سات  متثل  �لتي  تلك  �هي  الر�سمية:  امل�ست�يات   
�ل�سيا�سة �خلارجية يف ر��سيا �الحتادية، �كذلك �سنع ��تخاذ �لقر�ر 

�ل�سيا�سي فيها :
1. مؤسسات صنع السياسة الخارجية: 

طبيعة �لنظام �ل�سيا�سي يف ر��سيا، ��فقًا للد�ستور يتمثل يف 
�أنها د�لة فيدر�لية ذ�ت نظام حكم �سبه رئا�سي، �طبيعة هذ� �لنظام 
ال جتعل جهة ��حدة مركز�ً للقر�ر؛ �إذ تلعب �لنخبة �ل�سيا�سية ��سبكة 
�لر��سية،  �ل�سيا�سة  توجيه  يف  حموريًا  د�ر�ً  رجالها  بني  �لعالقات 
فهم  �إىل  يعود  �لنخبة  هذه  �ر�ؤية  مز�ج  فهم  باأنَّ  يوؤكد  �لذي  �الأمر 
�أف�سل، �يبد� �ليوم �أن جمموعة �ل�سيلوفيكي هي �لتي تت�سدر �مل�سهد 

�لر��سي)31(.
�أعلى �سلطة متثيلية �ت�رصيعية  ● الت�رشيعية: �هي  ال�سلطة 

على م�ستوى �لد�لة، �تتكون من جمل�سني)32(:
جمل�س الفيدرالية: �هو ي�سم )178( ع�سو�ً ميثلون جميع  �

�لوحد�ت �الإد�رية �الأ�سا�سية بو�قع ممثلني �ثنني عن كل �حدة.
ع�سو�ً،  �  )450( ي�سم  �هو  )الدوما(:  الأدنى  املجل�س 

�ينتخب بنظام �لقو�ئم �النتخابية، �هي ما ي�سمى بالقو�ئم �حلزبية، 
مع مزجه بالنظام �لفردي ملدة �أربع �سنو�ت، ��لذي ياأتي يف �إطار 

)نظام �لتمثيل �لن�سبي �ملختلط()33(. 
�لد�لة، �جلهاز  ● التنفيذية: �هي تتمثل يف رئي�ض  ال�سلطة 

�لتنفيذي )�حلكومة(، �جلي�ض، �ز�رة �خلارجية، �ال�ستخبار�ت(:
لفرتتني  � �ملبا�رص  باالقرت�ع  ينتخب  ��لذي  الدولة:  رئي�س 

لكل  �سنو�ت  �أربع  بو�قع  �سنو�ت،  �الإجمالية ثماين  متتاليتني مدتها 
فرتة رئا�سية.

فالرئي�ض هو مركز �لثقل يف �لنظام �ل�سيا�سي �لر��سي، �حمور 
عملية �سنع �لقر�ر فيه، �هو يتمتع ب�سلطات ���سعة �لنطاق، �له حق 
تعيني رئي�ض �لوزر�ء، �تعيني نو�ب رئي�ض �لوزر�ء ��لوزر�ء �عزلهم 
�أ�ر�ق  يتلقى  �لذي  �أي�سا  �هو  �لد�ما،  جمل�ض  على  ذلك  عر�ض  بعد 

�عتماد �لدبلوما�سيني �الأجانب)34(
�لد�خلية  � �لعو�مل  من  �هي  )احلك�مة(:  التنفيذي  اجلهاز 

�لقر�ر، �هي �سعيفة �حمد�دة  �سنع  عملية  توؤثر يف  �لتي  �الأخرى 
�لتاأثري يف عملية �سنع �لقر�ر . 

�أي  � ي�سكل  ال  �إذ  �الأخرى؛  �لقطاعات  كباقي  �هو  اجلي�س: 
تاأثري �أف�سل من بقية قطاعات �ملجتمع، على �لرغم من �أنه �جلي�ض 
�لوريث الأكرب �إمرب�طورية يف �لعامل )35(، �إالَّ �أنه غدى ذ� تاأثري عندما 
�أبدى حالة من �ل�سخط ��لرف�ض ل�سيا�سة �لرئي�ض يلت�سني، ��قوفه �إىل 
جانب �لرئي�ض بوتني، ��سانده عندما كان مر�سحًا للرئا�سة، ��أعطاه 
�أ�سو�ته �أماًل باأن يجد حاًل الأزمته من خالل �سيا�ساته �لتي �عد بها.

)36(

تطوير  � على  بالعمل  تقوم  حيث  اخلارجية:  وزارة 
تقدمي  خالل  من  �ذلك  �خلارجية،  لل�سيا�سة  �لعامة  �ال�سرت�تيجية 
�ل�سيا�سة  بتنفيذ  بالتايل  �ملخولة  �هي  �لرئي�ض،  �إىل  �ملقرتحات 

�خلارجية.
�  ،KGB ال�ستخبارات: �نتهت �أن�سطة هذ� �لقطاع بحل جهاز

�لقومي يف �خلارج �ما  كاأد�ة خمت�سة بالعمليات �خلا�سة باالأمن 
SVR �هي عبارة عن ثالثة حر�ف  يتعلق بها يف �لد�خل، ��أ�سبح 
 Russia External Intellegence باللغة �لر��سية، �تعني باالإجنليزية
Agency �أي بالعربية �كالة �ال�ستخبار�ت �ملركزية �لر��سية(، خمواًل 

�لقيام باملهمات �ال�ستخبارية )جريدة �إيالف، يوليو2010( .

2. دور اإلعالم الروسي يف السياسة اخلارجية:
�إطار  عن  يخرج  ال  موجهًا  كان  جممله  يف  �لر��سي  �الإعالم 
دفع  �لذي  �الأمر  �لعربية،  �ملنطقة  �أحد�ث  جتاه  �لر�سمية  �ل�سيا�سة 
عقد  �لذي  �ل�سحايف  موؤمتره  �أثناء  ميدفيدف)37(  دميرتي  بالرئي�ض 
يف منت�سف متوز/ يوليو من هذ� �لعام )2013(، يف مدينة هنوفر 
�الأملانية،  حيث قال: )لقد �آن �الأ��ن لر��سيا بناء تلفزيون �جتماعي 

عام بعيد عن �سيطرة �لد�لة �تاأثري ر�أ�ض ماله �خلا�ض(.

املبحث الثاني:

املستويات غري الرمسية:

وهي تلك امل�ؤ�س�سات التي ت�ساهم اأي�سا يف �سناعة ال�سيا�سة 
اخلارجية لرو�سيا الحتادية، وكذلك �سنع واتخاذ القرار ال�سيا�سي: 

�الإ�سالحيني  � يف  تتمثل  �هي  ال�سيا�سية:  النخب 
�لر�ديكاليني.
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�الأحز�ب  � على  مالحظته  ميكن  ما  �أهم  �إنَّ  الأحزاب: 
�فتقارها  �لع�سوية–  حمد�دة  ياأتي:)38(  ما  ر��سيا  يف  �ل�سيا�سية 
للتفرع ��لتو�جد يف �أنحاء �لبالد، �ال د�ر بارز لها يف �لتاأثري على 

�ل�سيا�سة �خلارجية.
�لعمال  � طبقة  حتديد�ً  �الأهم  �هي  امل�سالح:  جماعات 

��ملز�رعني، حيث �إنَّ �ل�سمة �ملميزة لن�ساطات هوؤالء هي �ملظاهر�ت 
��مل�سري�ت، بدليل �أن مظاهرة نقابية هي �الأ�سخم كانت قد �سهدتها 
ر��سيا يف تاريخها، �سارك فيها 5.5 مليون عامل، مطالبني بزيادة 

�ملرتبات �تغيري �ل�سيا�سة �القت�سادية )39(.
الراأي العام: حيث �إنَّ �لظر�ف ��ملعاناة �لطويلة مل تف�سح  �

�ملجال لبلورة ر�أي عام موؤثر �قوي يف ر��سيا 

املبحث الثالث:

ال�سيا�سة  يف  وت�ؤثر  حتكم  اأخرى  داخلية  وحمددات  ع�امل 
اخلارجية الرو�سية.

اجلغرافية - ال�سيا�سية: تعد �جلغر�فيا �لعامل �الأهم لفهم  �
طبيعة �ل�سيا�سة �لر��سية، �من هنا �أي�سا تربز �جلغر�فية- �ل�سيا�سية 
�ذلك  �لعربية،  �لثور�ت  جتاه  �لر��سي  �ملوقف  يحكم  هام  كمحدد 
�أهمية  تنبع  �بالتايل  �لد�فئة،  �لبحار  �إىل  ر��سيا  بحاجة  لعالقته 

ميناء طرطو�ض بالن�سبة لال�سرت�تيجية �لر��سية �لعامة.
فاإن  � قارية،  د�لة  ر��سيا  لكون  نظر�ً  رو�سيا:  دميغرافية 

غرب  ت�سل  لكي  �لتحتية  �لبنية  يف  �ال�ستثمار  عليها  يفر�ض  هذ� 
�لبالد ب�رصقها، كما �أنَّ ر��سيا تعاين من �أزمة �سكانية حادة تخطط 

با�ستمر�ر لزيادة �ل�سكان عن طريق حتفيز زيادة �ملو�ليد.
– �ل�سيا�سية  � �سياق �جلغر�فيا  تاأتي يف  ه�ية: �هي  اأزمة 

�لر��سية  �ملع�سالت  �إحدى  �أنها  يف  �تتمثل  �أي�سًا،  �إطارها  �يف 
�لقدمية، �تاأتي يف حتديد هويتها بكونها د�لة �أ�ر�بية �أم �آ�سيوية.

�إذ  � �ل�ساأن؛  بهذ�  متطلبات  هناك  الرو�سي:  الق�مي  الأمن 
حتتل م�ساألة حتقيقها �أ�لويات خا�سة يف �سياق �ل�سيا�سة �خلارجية 

�لر��سية. 
مبداأ التدخل الدويل يف ال�سيا�سة الرو�سية: يعني باأنَّ هذ�  �

فهو  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  م�سلحة  يف  �إال  ي�سب  ال  �لتدخل 
مبد�أ عام حاكم لل�سيا�سة �لر��سية �خلارجية، كما �أنها ت�سعى لتحقيق 
م�ساحلها من خالل �ل�رص�كة ��لت�سامن، بعيد�ً عن �لهيمنة �ملبا�رصة 

��الحتالل �لذي تنتهجه �لواليات �ملتحدة.
�لثورة  � عد�ى  من  �خلوف  الرو�سي:  الداخل  ت�سابكات 

���سولها �إىل �لف�ساء �لر��سي.
�لعامل  � �لع�سكرية-  -�لكو�بح  عاملي:  نظام  بناء  اأزمة 

�لديني، �مري�ث �لتاريخ
رغبة رو�سيا يف حتقيق الت�ازن مع كل الأنظمة العربية:  �

��إ�رص�ئيل، ��لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
العربي:  � الربيع  ث�رات  تنتهي  اأن  يف  رو�سيا  رغبة  عدم 

��قت�سادية  �جتماعية  بيئة  تخلق  �أ�سولية  �إ�سالمية  قوى  بظهور 
تفرخ “�الإرهابية” �إىل تخوفها يف �لقوقاز ��آ�سيا �لو�سطى.

ر��سيا  � �سهدت  �إذ  عليه:  واخل�ف  الرو�سي  الداخل  خربة 

طو�ل  �لقوقاز  منطقة  خا�سة  �ال�ستقر�ر،  عدم  من  عنيفة  موجات 
عام  �جلديد  �ل�سي�ساين  �لد�ستور  على  �ال�ستفتاء  �لت�سعينيات،�حتى 

.)40(2003
امل�سالح واخل�ف من �سياعها: �سارعت �لقيادة �لر��سية  �

�ل�ساحة  على  �أ�ر�قها  ترتيب  �إعادة  �إىل  �حلكم  بوتني  تويل  مع 
�أنَّ �الحتياجات �لر��سية ذ�ت �لطابع  �لد�لية ��ل�رصق �الأ��سط، كما 
�جليو�سيا�سي ��القت�سادي.....�لخ، متثل يف جمملها حمدد�ت حكمت 
�حتكم �ل�سيا�سة �لر��سية يف �ملنطقة �لعربية �جمال �ل�رصق �الأ��سط. 

�رص�رة  � على  ر��سيا  عملت  �ل�سياق  هذ�  �يف  الكني�سة: 
ل�سيا�سة  حمدد�ً  �لدين  يكون  ال  ��أن  ��ل�سيا�سة،  �لدين  بني  �لف�سل 
�مل�سيحيني  بني  �رص�ع  من  هذ�  يثريه  قد  ملا  �خلارجية،  ر��سيا 

��مل�سلمني د�خل ر��سيا )41(.
ر��سيا يف حقبة  � �جلديدة يف  �حلريات  �إطار  �يف  اليه�د: 

�ليهود هذه �حلريات  ��ستغل  �لباردة، كان قد  �نتهاء �حلرب  ما بعد 
�ملالية  �لن�ساطات  يف  له  هام  بد�ر  يحتفظ  يهوديًا،  لوبيًا  لي�سكلو� 
��أن  �ليهودي يف ر��سيا يعترب كبري�ً، خا�سة  فالتاأثري  ��الإعالمية، 
�ليهود ال يز�لون ي�سيطر�ن على ما ن�سبته 90 % من ��سائل �العالم، 
ال�سرتاتيجية  الق�سايا  اليه�دي يف  التاأثري  ل�ستقراء  ويف حماولة 

الرو�سية يالحظ اأنه قد يظهر يف )42(:
�لرتب�ض �ليهودي يف �الأذرع �الإعالمية، �سو�ًء يف �لواليات . 1

�ملتحدة ��لغرب �أ� حتى د�خل ر��سيا.
�ل�سوفيات �ملهاجر�ن . 2 �لر��ض/  �ليهود  �لذي ي�سكله  �لثقل 

�إىل �إ�رص�ئيل. 
�لتو�زنات �حلرجة يف عالقات ر��سيا.. 3

الفصل الثالث

العوامل واحملددات اخلارجية املشكلة للسياسة اخلارجية الروسية

مقدمة:

�لنظام �ل�سيا�سي يعي�ض يف بيئة يق�سد بها كل ما هو خارج 
�لنظام  من  كاًل  �أنَّ  غري  مكوناته،  يف  يدخل  �ال  �ل�سيا�سي،  �لنظام 
فالبيئة  �الآخر)43(،  �لبع�ض  يف  بع�سهما  يوؤثر  ��لبيئة  �ل�سيا�سي 
�خلارجية ال �سك �أنَّها تت�سمن كل �الأن�ساق �لو�قعة خارج �ملجتمع، 
��لثقافية،  ��القت�سادية،  �ل�سيا�سية،  �لد�لية:  �الأن�ساق  يف  �تتمثل 
ل بالتايل �لن�سق �لد�يل ككل. �هنا ال بد من �لوقوف على د�ر  �ت�سكِّ
بع�ض �لعو�مل ��ملحدد�ت يف �سياغة �ال�سرت�تيجية �لر��سية جتاه 
�إىل  ��سواًل  ��الإ�رص�ئيلية،  �لر��سية  �الأمريكية  كالعالقات  �ملنطقة، 

�ملتغري�ت �الإقليمية �الأخرى ذ�ت �لعالقة باملنطقة.
1. التغري يف بنية النظام الدويل: 

�سهد �لنظام �لد�يل منذ منت�سف �لثمانينات، �حتديد�ً 1985، 
�لقوى،  تو�زن  �سيا�سة  عن  �ل�سابق  �ل�سوفييتي  �الحتاد  تخلى  حيث 
�الن�سياق  �إىل  ��سواًل  �مل�سالح،  تو�زن  �سيا�سة  عن  بالبحث  �بد�أ 
عمليًا �ر�ء �ال�سرت�تيجية �الأمريكية �لعاملية، �هو ما نتج عنه �نتهاء 
�حلرب �لباردة، �تفكك �الحتاد �ل�سوفييتي.)44( هذ� باالإ�سافة �إىل �أنَّ 
تفكك �الحتاد �ل�سوفيتي قد ��سع �أي�سًا نهاية للنظام �لد�يل ثنائي 
�لقطبية، بحيث �أ�سبح فا�ساًل بني حقبتني: �حلرب �لباردة ��لع�رص 
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�ل�سياق  هذ�  �إطار  �يف  ��خلارجي،  �لد�خلي  �ملجالني  يف  �جلديد 
�أنَّ �لتعا�ن مع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية،  ر�أت ر��سيا �الحتادية 
تثور  �لتي  بالق�سايا ��مل�سكالت  تتعلق  �لتي  �الأمور  �خ�سو�سًا يف 
�أف�سل ��سيلة لها حلماية م�ساحلها يف هذه  يف مناطق �لعامل، هو 
�لدبلوما�سي  �لتعا�ن  من  مزيد  �إىل  �أدَّى  �لذي  �الأمر  �هو  �ملنطقة، 
بني ر��سيا �الحتادية ��لواليات �ملتحدة �الأمريكية خالل بد�ية عقد 

�لت�سعينيات)45(. 
2. العالقات الأمريكية�الرو�سية: 

من1991  �لعالقة  تطور  تعك�ض  �الأ�ىل  فرتتني،  على  �جاء 
 2000 �لعام  �لعالقات منذ  �لتحول يف  1999، ��لثانية تعك�ض   -
حقبة  يف  �لعالقات  بد�ية  عك�ست  �لفرت�ت  �هذه  تاريخه.  �حتى 
�لر��سية  �ل�سيا�سة  حتول  �مر�حل  �لباردة،  �حلرب  �نتهاء  بعد  مع 
�لتوجه  مع  خا�سة  حتديات  من  ر�فقها  �ما  �ل�سوق،  �قت�ساد  �إىل 
�إطار  يف  معه  ��لتقارب  �لغربي  �لنظام  �فق  ��لعمل  �لر��سي، 
عاد  �لذي  �الأمر  ��الأ�ر�بيني،  �ملتحدة  �لواليات  مع  �ل�رص�كة  من 
هذه  �أنَّ  �حلقبة  عك�ست  �إذ  �تطويقها،  ��إ�سعافها  ر��سيا  على  �سلبًا 
مظاهر  الأنها  �لر��سية  �ل�سيا�سة  �لعالقات  حد�د  تتعد  مل  �لعالقات 
�ل�رصكاء  �أحد  �ملتحدة  �لواليات  ت�سبح  �مل  �أ�سا�سًا،  �لباردة  �حلرب 
�إن حجم �لتبادل �لتجاري بني  �إذ  �القت�ساديني �لرئي�سيني لر��سيا، 
�سمن  �الأخرية  حلت  عندما  حمد�د�ً  ظل  �ملتحدة  ��لواليات  ر��سيا 
�الأمريكيني يف �ملرتبة �لر�بعة بني �ل�رصكاء �لتجاريني لر��سيا بعد 
�أ�ر�با، �د�ل �لكومنولث، ��لد�ل �الآ�سيوية،)46( �الأمر �لذي �ساعد يف 
ر��سي  د�ر  عن  �لبحث  �عن  للغرب،  �ملوؤيدة  �ل�سيا�سة  عن  �البتعاد 
بعني  تاأخذ  ��ستقاللية  �أكرث  �سيا�سة  عن  �لبحث  �كذلك  مرت�جع، 
تطور�ت  بعد  حتديد�ً  �أ�سا�سًا،  �لر��سية  �لقومية  �مل�سالح  �العتبار 

متثلت يف عو�مل هي)47(:
ف�سل �سيا�سة �لعالج بال�سدمة �القت�سادية �
�النتخابات �لربملانية عام 1995،  ��لتي جاءت باأكرثية  �

�لوز�ر�ت  �أكرث  على  �ل�سيطرة  �بالتايل  �لد�ما،  جمل�ض  يف  �سيوعية 
�أهمية

�لوعود  � تنفيذ  بعدم  جتلى  �لذي  �الأمريكي  �ل�سلوك 
بامل�ساعدة �القت�سادية 

قر�ر حلف �لناتو بالتو�سع �رصقًا لي�سل �إىل حد�د ر��سيا،  �
�الأمر �لذي يهدد �الأمن �لقومي �لر��سي، هذ� �قد �سكلت تلك �خلطو�ت 
�لعالقات  على  طر�أ  �لذي  �جلديد  �لتحول  باجتاه  �أ�سا�سية  مقدمة 
�لر��سية – �الأمريكية، �ال �سيما بعد عام 2000، �هي �حلقبة �لتي 

بد�أت ر��سيا مع لعب د�ر �لقوة �لكربى �ملوؤثرة من جديد.
عن  �البتعاد  �إىل  ر��سيا  �جتهت  �لتجاذبات،  ظل  �يف  �الآن 
�لغرب، �بد�أ �لبناء يف د�خل �لبيت �لر��سي، حيث �إلغاء �لفو�سى لدى 
�لالعبني  جميع  تر�ؤ�ض  يف  �لبدء  مع  فور�ً  ��إبعادهم  �لقر�ر،  �سناع 
��سواًل  بوتني،  �لرئي�ض  باإ�رص�ف  مركزية  رقابة  �حتت  �مل�ستقلني، 
�لتابعة  ��جلمهوريات  �ملقاطعات  زعماء  �سالحيات  من  �حلد  �إىل 
ذهب  كما  فيها)48(،  �ل�سالحية  كاملو  ممثلون  عنه  �عنيِّ  لر��سيا، 
�ل�سالح  ت�سدير  �رصكات  كل  جمع  �إىل  بعيد�ً  �ل�سياق  هذ�  يف  بوتني 
�خلطو�ت  �أ�ىل  �كانت  �حلكومية،  ر��سوبور�ناك�سبورن  �رصكة  يف 
تعيد  جديدة  ر��سية  ��سرت�تيجية  ر�سم  باجتاه  بوتني  بها  قام  �لتي 

من  �جلانب  �الأحادي  �الن�سحاب  هي  �لعاملية،  �سمعتها  ر��سيا  �إىل 
�تفاقية غور- ت�سري نومردين �لتي �قعت مع �جلانب �الأمريكي يف 
30/ يونيو 1995، ��لتي متنع ر��سيا من بيع �أ�سلحة �إىل �إير�ن)49(.
��حلفاظ  كربى،  كقوة  مكانتها  ��ستعادة  ميكنها  ال  »ر��سيا 
بقيت  طاملا  ��خلارجية،  منها  �لد�خلية  قر�ر�تها  ��ستقالل  على 
�أعلن  بوتني،  للرئي�ض  �لكالم   « �خلارجية  �مل�ساعد�ت  على  معتمدة 
ميكنها  �أن  من  بد  ال  �الأ�لية  �ملو�د  من  ر��سيا  غنى  �أنَّ  من  منطلقًا 
من جتا�ز �الأزمة �القت�سادية، �إ�سافة �إىل عو�ئد جتارة �ل�سالح، فقد 
كان قطاع �لطاقة �إحدى دعامتني نه�ض عليها �القت�ساد �لر��سي، 
% �سنويًا،   7 نحو  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  �لنمو يف  معدل  بلغ  �إذ 
�الأيكونومي�ست  جملة  عنه  �أف�سحت  ما  هذ�   ،2000 عام  من  �بتد�ًء 
�لربيطانية– �الأمر �لذي يعني زيادة هذ� �لناجت بنحو 50 % خالل 
�سبع �سنو�ت منذ حكم بوتني، �إذ �أ�سبح �القت�ساد �لر��سي �أحد �أكرب 
�متلكت  2008م،  �إح�سائيات  �لعامل، �ح�سب  �قت�ساديات يف  ع�رص 
ر��سيا �أكرث من 500 مليار د�الر)50( من �حتياطيات �لنقد �الأجنبي، 
مقابل ال �سيء يف عام 1998م. �أما �ال�ستثمار�ت �الأجنبية فقد بلغت 
�ملتو�سطة،  �لطبقة  �أبناء  على  �نعك�ض  �لذي  �الأمر  د�الر،  مليار   45
بعيد�ً  بوتني  �ذهب  منهم،  �لكثري  معي�سة  م�ستوى  حت�سن  �بالتايل 
�ملهمة،  �لقطاعات  من  جمموعة  على  �لد�لة  �سيطرة  �إعادة  �إىل 
�قف  بوتني يف  فقد جنح  �سيا�سيًا  �أما  ��لغاز.  �لنفط  قطاع  خا�سة 
�لتدهور ��لتخبط �للذين عانتهما ر��سيا يف نهاية حقبة �لت�سعينات، 
د�ليًا،  ر��سيا  د�ر  تر�جع  من  �بداًل  قوية،  �إد�رة  تكوين  ���ستطاع 
عادت لتوؤدي د�ر�ً موؤثر�ً، �كان ح�سور مو�سكو بارز�ً يف عدة ملفات 
�لنو�ي  �لربنامج  ملف  مثل  �لغربي،  �ملوقف  فيها  تعار�ض  مهمة 
�الإير�ين.)51( ��سواًل �إىل تاأكيد بوتني على �لقول »باأننا نزد�د قناعة 
باأن كل �الأد��ت موجهة نحو هدف ��حد: حتقيق ���سنطن مل�ساحلها 
�سعي  يدرك  بوتني  �أن  مبعنى  ر��سيا«،  مع  عالقاتها  مع  �لذ�تية 
�أجل  من  لي�ض  مو�سكو،  مع  عالقاتها  ت�سخري  �إىل  �ملتحدة  �لواليات 

بناء �رص�كة حقيقية، بل خلدمة �مل�سالح �الأمريكية فقط)52(.
�لتناف�ض ��ل�رص�ع بني ر��سيا ��لواليات �ملتحدة  ��ستمر  لقد 
�لبلدين،  لكال  ��سرت�تيجية  �أطر  ��أ�سكال خمتلفة، �يف  م�ستويات  يف 
�خلطط  ��سع  �إىل  كالهما  دفع  �لذي  �الأمر  �لثقة،  عدم  �أ�س�ض  �على 
�لكفيلة للحد من �لتمدد ��لتو�سع يف مناطق �لنفوذ، مع مو�جهة كل 
منهما �الآخر يف �إطار من ��سرت�تيجيات �لفعل �رد �لفعل للمحافظة 
�التفاقيات  من  عدد�ً  هناك  ��أنَّ  خا�سة  �مل�سالح،  على  بالتايل 
معقدة  �هي  �الأمريكية،  �لر��سية  �لعالقات  يف  �ملوؤثرة  ��مللفات 
�أثَّرت فعاًل يف رفع حالة �ل�رص�ع، �تتمثل  �مت�سابكة، منها ملفات 
�لق�سية  �ل�سار�خي–  �لدرع  –برنامج  �لناتو  حلف  تو�سيع  يف 
بنود  �أهم  من  يعترب  ��لذي  �الإير�ين،  �لنو�ي  ��مللف  �جلورجية- 
ت�سكل  �الأمريكية  �لنظر  �جهة  من  فاإير�ن  �لد�لتني.  بني  �ل�رص�ع 
بينما  �ل�رصعة،  �جه  على  معها  �لتعامل  يجب  �لتي  �لتحديات  �أكرب 
ال ترى ر��سيا يف �لربنامج ما ي�ستدعي تخوف �لواليات �ملتحدة �أ� 

�ملجتمع �لد�يل، �إذ تر�ه �سليمًا حتى �الآن)53(.
3. العالقات الرو�سية – الإ�رشائيلية: 

�لعرب  �لر��سية بلعب د�ر عقالين بني  �لدبلوما�سية  �إذ قامت 
��إ�رص�ئيل، �بالقطع يف �إطار م�ساحلها ��فق توجهاتها، �كانت قد 
تطورت هذه �لعالقة يومًا �إىل م�ستوى �لتعا�ن �ال�سرت�تيجي خا�سة، 
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��أنَّ هناك يف �إ�رص�ئيل حو�يل مليون �إ�رص�ئيلي من �أ�سل ر��سي)54(.
4. التحالفات الإقليمية: 

يتالءم  مبا  توظيفها  �إىل  ��سواًل  بدقة،  ر��سيا  تر�قبها  حيث 
�لقوى  تفاعالت  �أنَّ  كما  �ملنطقة،  يف  �ال�سرت�تيجية  م�ساحلها  مع 
�ل�سورية ال يحكمها فقط �ملوقف من  �الأزمة  �الإقليمية ��لد�لية مع 
�لثورة �ل�سورية، ��إمنا يحكمها لعبة تو�زن بني تلك �لقوى �بع�سها.

االستنتاجات
هناك حزمة من �ال�ستنتاجات �لتي �قفت عليها �لدر��سة يف 
ت�سا�ؤالت  لالإجابة عن جمموعة من  ��سعيها  �إطار بحثها �حتليلها 
��نهيار  �لقطبية  ثنائي  عامل  �نتهاء  فمع  �لدر��سة.  ��أهد�ف  ��أهمية 
�الحتاد �ل�سوفيتي �ل�سابق، �بالتايل �ختفائه عن �خلارطة �ل�سيا�سية 
�الأيديولوجيات  عن  بعيد�ً  �لد�يل  �لنظام  بد�أ  �ملعا�رص،  للعامل 
كما  �توجهاتها،  �لد�ل  ت�سيري  يف  �أ�سا�سًا  كانت  �لتي  ��ملفاهيم 
تر�جعت كثري�ً من �ملفاهيم �تاأثري�تها، ��سواًل �إىل �أن غدت �لق�سايا 
��لعقائد،  �لقيم،  ع�رص  بذلك  منهية  �هتماما  �الأكرث  �القت�سادية 

��الأيديولوجيات، ��ملفاهيم.
�سهد �لنظام �لد�يل �أي�سا تغيري�ت ملحوظة فيما يتعلق مب�ستوى 
م�ستوى  ��أخري�ً  ��ملعلومات،  �الت�ساالت  �م�ستوى  �لقوى،  ميز�ن 
�ل�سيا�سة  بيئة  يف  للتغري�ت  �فقًا  �ذلك  �لد�لية،  �لعالقات  �أطر�ف 
�جليو�سيا�سية،  �مل�ستويات  على  تغيري�ت  �سهدت  �لتي  �خلارجية، 
�حلاكمة  ��ملحدد�ت  �لعو�مل  �تنوع  ��ملعلوماتية،  ��القت�سادية، 

منذ نهاية �حلرب �لباردة.
وخل�ست الدرا�سة يف هذا ال�سياق باأنَّ :�

ر��سيا �سعت �فق ��سرت�تيجية �سيا�ستها �خلارجية لتاأكيد . 1
�إعادة  من  لها  بد  ال  عظمى  كد�لة  �لد�لية،  �ل�ساحة  على  د�رها 
�لد�يل  �لنظام  يف  �لد�ر  هذ�  لعب  على  �قدرتها  �هيبتها،  هويتها، 
جديد  عامل  يف  بالتايل  �تطويره  �ع�سكريًا،  ��سيا�سيًا،  �قت�ساديًا، 
متعدد �الأقطاب، منطلقة �أي�سا يف �إطار من �مل�سالح �مفهوم �الأمن 

�لقومي.
يف . 2 �ل�سورية  �الأزمة  باأن  جمملها  يف  �لدر��سة  عك�ست 

�حلقيقة مل تعّد جمرد �أزمة �سيا�سية د�خلية بني �لنظام ��ملعار�سة، 
���سحة  �إقليمية  عو�مل  فيها  تتد�خل  �إقليمي  بعد  ذ�ت  هي  �إمنا 
��رصيحة، كالد�ر �الإير�ين، ��لعربي، ��للبناين، �ل�سيعي، باالإ�سافة 
من  جعلت  �عتبار�ت  كلها  �هي  ��الإ�رص�ئيلي،  �لرتكي  �ملوقف  �إىل 
�لثور�ت �لعربية �ملتالحقة، �حتديد�ً �حلالة �ل�سورية منطقة تقاطع 
ل�رص�ع �إقليمي على �لنفوذ، �منطقة �رص�ع د�يل ��ستوعبته �لقيادة 
�لر��سية �فهمته منذ �لبد�ية، هذ� باالإ�سافة �إىل �أنَّ هذه �لثور�ت قد 
عك�ست �ترجمت �حدة �الأ�سباب ��لد��فع يف قيامها، ��ملتمثلة يف 
�أظهرت  كما  �لكرمي.  ��لعي�ض  �الجتماعية،  �لعد�لة  �لكر�مة،  �حلرية، 
�سعوب د�ل هذه �لثور�ت ظاهرة متميزة �نادرة؛ �إذ تعدٌّ �سبقًا ثوريًا 
متثَّل حتديد�ً يف: ك�رص حاجز �خلوف، �سلمية هذه �لثور�ت، �جود حد 

�أدنى من �لتما�سك �الجتماعي، �م�ساعر م�سرتكة للوحدة �لوطنية.
غد� . 3 �ل�سيا�سي  ��البتز�ز  �ل�سيا�سي  �الإ�سالم  �أن  ���سحًا  بد� 

�سمة �لع�رص �حلديث، ع�رص �ال�ستعمار ��لقتل عن بعد، �بالتايل �آلت 
�لتنظيمات  خمتلف  د�خلها  �تتناحر  تتجاذب  م�ستنقع  �إىل  �سوريا 

��لفئات �ملتقاتلة يف ظل ترقب �ترهل د�يل على م�ستوى �لالعبني 
�لكبار، حتديد�ً �لغربيني �تخاذلهم، ��سواًل �إىل �أنَّ تطور �أحد�ث هذه 
��ملت�سددة  �ملت�سلبة  �جلماعات  لكافة  حمجًا  منها  جعلت  �الأزمة 
�لتي تعمل �فق عقائد تخ�سها �توؤمن بها، خ�سو�سًا ��أنَّ من بني 
�أجنبية  �أ�سول  من  �الإ�سالمية  �جلماعات  بع�ض  ��أي�سًا  ظهر�نيها، 
�ملناطق  �بع�ض  �سوريا  يف  ��جدت  �الإ�سالم،  �عتنقت  قد  كانت 
�مللتهبة عنو�نًا يدفع بها �إىل تطوير قتالها �تنويع حرفيتها �لقتالية 
�لعنا�ين  من  �أ� غريها  بلد�نها  ��ستثمارها يف  �بالتايل  �جلهادية، 
�ملحتملة من د�ل �لعامل حال �نتهاء �ملعارك يف �سوريا. فالتطور�ت 
متاأخرة  لكنها  الفتة،  دبلوما�سية  نقلة  مثلت  رمبا  هذه  �ملت�سارعة 
�لكبار  �لالعبني  �أنَّ هناك رمبا خافيَا يف ح�سابات  بالقطع  تعك�ض 
��أجند�تهما، يف �قت بد�أت فيه هذه �الأزمة تطول �تت�ساعد �تت�سعب، 
فاحلريق �ل�سوري يت�سع �يت�سارع باجتاه �حلد�د �مل يتوقف بالقطع 
�جماعات،  قوى،  �تتمدد،  تنمو  �أي�سًا  ��ملذهبية  �لطائفية  عندها، 
�تيار�ت، �نز�عات مت�سددة جتوب �سوريا طواًل �عر�سًا، �غدت تاأخذ 
�أخرى  �حما�ر  متناميًا،  ح�سور�ً  �كذلك  ���سعة،  �م�ساحات  �أبعاد�ً 
رمبا يف طريقها �إىل خريطة �ملنطقة �لهند�سية ��لتحالفية، كل هذ� 
�الأحد�ث،  م�ستوى  �إىل  ترق  مل  �لد�لية  �مل�ستقبلية  ��لقر�ء�ت  �ذ�ك 
�لدبلوما�سية  تز�ل  �إذ ال  ��لتعامل معها،  �لتفاعل  �إىل م�ستوى  بل  ال 
�لد�لية بطيئة �متعرجة، رمبا الأ�سباب تتعلق باحل�سابات ��مل�سالح 

من هنا �هناك. 
بد� �الآن �أنَّ �لثورة �ل�سورية هي ��حدة من ملفات �ل�رص�ع . 4

��لنز�ع �الأمريكي �لر��سي، خ�سو�سًا مع مالمح عودة ر��سيا العبًا 
على �ل�ساحة �لد�لية، �يرتبط �إىل حد بعيد بتعقيد�ت �لعالقات �لقائمة 
�الأ�ر�بيني.  �حلفائها  �الأمريكية  �ملتحدة  ��لواليات  ر��سيا  بني 
�أي�سا يف كونها متثل رمبا حلظة  �ل�سورية  �لثورة  �أهمية  تاأتي  كما 
تاريخية ميكن معها ت�سجيل بد�ية �لتحول يف �لنظام �لد�يل، �الأمر 
�لذي يجعل من ذلك رمبا حمدد�ً رئي�سًا يف مو�قف ر��سيا �ح�ساباتها 
�أنَّ ر��سيا تتقدم ال  �ل�سياق  �أنَّ �لالفت يف هذ�  جتاه ما يجري، كما 
ظل  يف  خ�سو�سًا  �ملنطقة،  يف  �ملنظور  نفوذها  ��ستعادة  نحو  �سك 
�لتوتر�ت  باأن  �أي�سًا  �لباحث  يرى  �إذ  �لناجمة؛  ��لتغري�ت  �لتطور�ت 
�لغري معتادة بني ���سنطن �حلفائها �لعرب، قد �فرت لر��سيا فر�سًا 

ال�ستعادة بع�سًا من نفوذها �ملفقود منذ عقود م�ست. 
�إد�رة . 5 ��سوء  �لعربية،  �لثور�ت  بلد�ن  عمت  �لتي  �لفو�سى 

�لفرتة �النتقالية، �ركوب بع�ض �الأحز�ب ��لتيار�ت قو�رب �لثور�ت، 
�بالتايل �النخر�ط فيها، �يف نتائجها، �فر�ض �أنف�سهم عليها ب�سكل 
�أ� باآخر، �إ�سافة �إىل �سلوك رموز �أخرى من �الأنظمة �ل�سابقة، �ركوب 
قو�رب هذه �لثور�ت؛ ��سواًل �إىل فو�سى عارمة تعمُّ هذه �لبلد�ن، �الأمر 
�لذي جعل من �لالعبني �الأ�سا�سيني ��لد�ل �لكربى غربية، ��رصقية، 
�يف  �لالمباالة،  من  كبري  بقدر  �لثور�ت  هذه  مع  تتعامل  ��إقليمية، 
�إطار فو�سوي �أي�سًا يف �ملو�قف، ��سواًل يف �لوقت نف�سه �إىل بر�ز 
�لطائفية �م�ساكلها، �الأمر �لذي يوؤثر �سلبًا على م�سار �م�ستقبل هذه 
�لثور�ت، �تاأخريها يف حتقيق �أهد�فها، هذ� �كلما ز�دت فرتة �سفك 

�لدماء يف �سوريا، ز�د �خلطر يف �ملنطقة.
�ملوقف �لد�يل �ملتخاذل حتى �الآن هو �لذي قام بتد�سني . 6

�إطار  نف�سه يف  �لوقت  �ي�سعى يف  هذ�  �ل�سوري،  لل�سعب  �الآالم  درب 
��سرت�تيجية ��ستمر�ر �لقتال، �بالتايل تدمريها كبلد يف خطوة ��فق 
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��سرت�تيجية الإ�سعاف ما ي�سمى بالد�ل �لقومية �إبان �حلرب �لباردة 
– �سوريا. – �لعر�ق  – �ليمن  – م�رص  – ليبيا 

تت�ساعف . 7 �لعند،  �بهذ�  �لنظام  جانب  �إىل  ر��سيا  موقف 
معه بالقطع تد�عيات هذه �ملو�قف من قتل، �تهجري، �تدمري، ال بل 
تذهب بعيد�ً �إىل حد زج �لد�ل �ملجا�رة، �بالتايل حد�ث �نق�سامات 
حادة تعود على هذه �لبلد�ن بالنتائج �ل�سلبية د�خلها، ��سواًل �إىل حد 
�النهيار هي �الأخرى، �بالتايل تنامي �لفو�سى، �خري دليل على ما 
جرى �يجري يف لبنان حاليًا حول كثري من �ملو�قف، علمًا �أنَّ لبنان 
نف�سه يقع على بركان نتيجة �خلالفات، ��النق�سامات، ��لتجاذبات 
مهمًا من  �أثر�ً  �أي�سًا  ��لدينية هناك، �هذ� ميثل  ��لعرقية،  �حلزبية، 
تاأثري�ت  �سيتولد عنه  �إذ  �لعربية؛  �لثور�ت  �لر��سي من  �ملوقف  �آثار 
��لعر�ق،  تركيا،  �الأردن،  �إ�رص�ئيل،  �إىل  رمبا  ��سواًل  �أخرى،  جانبية 

�هي كلها مر�سحة بالقطع للتورط يف �مللف �ل�سوري �تطور�ته.
هي . 8 لتكون  لها  خمطط  رمبا  بتعقيد�تها  �ل�سورية  �حلالة 

�أمريكا  لها  تخطط  �كما  كاملة،  للمنطقة  �ملغري  �لعامل  �حدها 
�لر��سي  �لرئي�ض  عليه  �أكد  كما  رمبا  �أ�  جديد،  �أ��سط  �رصق  باجتاه 

بوتني باأنه من �سوريا �سينطلق �لنظام �لعاملي �جلديد.
كم . 9 �ل�سابقة  �ف�سولها  �سياقها  يف  �لدر��سة  عك�ست  لقد 

�ل�ساحة  �لتطور�ت على  ��سائكًا بفعل  �سوريا معقد�ً  �ملوقف يف  هو 
�ل�سورية �مو�قف �لالعبني �لكبار؛ �إذ حتول �مل�سهد يف �الآ�نة �الأخرية 
�إىل  �أ�سبحت �سوريا �ساحة �رص�ع د�خلي �خارجي، ��سواًل  �أن  �إىل 
حالة من �ال�ستع�ساء، �الأمر �لذي دفع بالتايل �ل�ساحة لتغد�� مركبًا 

من �الأزمات �لد�خلية ��خلارجية
�الآن . 10 ف�سوريا  �الإقليمي،   _ �الإقليمي  �مل�ستوى  على  �أما 

متثل �حلليف �الأ�ل الإير�ن، �إذ من خالل �سوريا ميكن الإير�ن دخول 
لها  �حلليفة  �لقوى  كافة  مع  �لتو��سل  �بالتايل  �لعربية،  �ملنطقة 
يف �ملنطقة يف �إطار م�رص�ع �إقليمي �إير�ين يحمل يف طياته معظم 
��ملنطق  �ل�سياق  �يف  �الإقليمي.  �لنفوذ  الإير�ن  تعطي  �لتي  �الأ�ر�ق 
نف�سه هناك �ململكة �لعربية �ل�سعودية �د�ل �خلليج �لعربي، ت�سعى 
�إذ ترى يف �سقوطه �رصبة قا�سمة الإير�ن  �ل�سوري؛  الإ�سقاط �لنظام 

�ملناف�ض ��ملهدد �الإقليمي �الأ�ل لها.
�لر��سية الأحد�ث �ملنطقة تفر�ض عليها كد�لة . 11 �لر�ؤية  �إنَّ 

عظمى مبعاهدها، �مر�كزها، ��أبحاثها، ��أكادميياتها �ملتخ�س�سة 
�ما  �ملنطقة،  مل�ستقبل  دقيقة  ر�ؤية  متتلك  �أنها  �الأ��سط،  بال�رصق 
�أي�سًا  عليها  يفر�ض  �لذي  �الأمر  �الأ��ساع،  �نفجار�ت  �إليه  �ستف�سي 
�جلديدة،  ��لتغري�ت  �لتطور�ت  جر�ء  �خلارجية  �سيا�ستها  يف  حتديًا 
�إطار ��سكل �لعالقات  �إىل مر�حل حتول �ساملة يتحدد فيها  ��سواًل 
�إقليمية �د�لية جديدة.  �إىل خريطة حتالفات  �لد�لية، ��سواًل رمبا 
�لر��سي فاإنها بالقطع ال ت�سمد  �لد��فع �ر�ء �ملوقف  فمهما كانت 
�الأزمة  �أّن  خ�سو�سًا  �لعربية،  �ملنطقة  يف  يجري  ما  حقائق  �أمام 
�رص�عًا  �أ�سبح  �أي�سًا  ��ل�رص�ع  د�لية،  ق�سية  �الآن  غدت  �ل�سورية 
د�ليًا، ��أ�سبحت هذه �لق�سية يف يد �لد�ل �لكربى، ��لنظام �لد�يل 
هنا عاد �إىل �أجو�ء �حلرب �لباردة، �بد� �حلل �ل�سيا�سي يف ظل ذلك 
��الأمريكية،  �لغربية  �لقوى  غياب  يف  �لقوية  �الحتماالت  �أحد  هو 
��لتي �أخذت مناأًى مرتدد�ً �متخبطًا، خا�سة بعد �أن عك�ست ر��سيا 
ذ�تها �موقعها يف �حللبة �لد�لية؛ �هو �الأمر �لذي يدفع بقوة باجتاه 
�أن تقوم ر��سيا ��أمريكا �فق م�ساحلهما �إىل �إيجاد �حللول �ل�سلمية، 

�ذلك من خالل �لدفع باأطر�ف �ل�رص�ع �إىل �حلو�ر ��التفاق، �بالتايل 
�أجو�ء �حلرب بالوكالة  �إىل حلول �سلمية لالأزمة بعيد�ً عن  �لو�سول 
�لقائم ��لتبعية �لتي عانى �يعاين منها �أطر�ف �ل�رص�ع يف �سوريا؛ 
�إذ ال ميكن حل هذه �الزمة �إال من خالل �أبنائها، فالثورة �ل�سورية هي 
�سحية حرب ��رص�عات �إقليمية �د�لية، كما �أن �مل�سالح �الأمريكية 
�أي�سًا  جمعت  �ل�سورية  ��لثورة  �ل�رص�ع،  �إطالة  �سبب  هي  ��لر��سية 

بني �ملا�سي ��حلا�رص، ��ستنتهي �أي�سًا بامل�سالح.
�بالتايل . 12 �تطور�تها  �سوريا  باأزمة  �لعربي  فامل�سهد 

تخاذل  ظل  يف  م�سطربًا  ��ملتوقع،  منها  �لقائم  �جلديدة  �لتغري�ت 
�أثرت  �ل�سورية، ��لتي  �ل�ساحة  �لد�يل جر�ء ما يجري على  �ملجتمع 
��ستوؤثر على �ملنطقة �لعربية باأكملها ��إن تفا�تت �أمناط هذ� �لتاأثري 
بد� ��هنًا مرتدد�ً جتاه هذه  �لد�يل  �أخرى، فاملجتمع  �إىل  من د�لة 
�الأزمة، �الأمر �لذي يثري �لقلق ��ملخا�ف من �أنَّ �أمر�ً جلاًل قادمًا ال 
حمالة، �أد��ر �لالعبني �لد�ليني خا�سة �لد�ل �لعظمى، �على ر�أ�سها 
ر��سيا ��لواليات �ملتحدة، بدت غري ���سحة بانتظار رمبا تنازالت 
متبادلة، ��سواًل �إىل مقاي�سات متبادلة �أي�سًا، �هذ� يف جممله على 

ح�ساب �سوريا �سعبًا ��أر�سًا. 
ر��سيا �أي�سًا رمبا حققت ح�سور�ً يعك�ض ما �سعت �إليه �فق . 13

�لد�لية،  �ل�ساحة  على  عاملي  بد�ر  �لقيام  �جلديدة،  ��سرت�تيجيتها 
مع  م�ساحلها  �سياق  يف  �أهم  نتائج  �للحظة  حتى  حتقق  مل  لكنها 
�لغرب ��لعرب، ما ميكن مقاي�سته لقاء تخليها عن �لعند ��الرتباك 
�للذين �أ�سبحا �سمة �سيا�ستها �مو�قفها جتاه ما يجري يف �ملنطقة 
�الأ�سا�سيني  لالعبني  �لذ�تية  �مل�سالح  �أنَّ  �إىل  ��سواًل  �أحد�ث،  من 
هذه  ��أبعاد  يتفق  حجمًا  �ملنطقة  �أحد�ث  تعط  مل  �لكربى  ��لد�ل 
�الأحد�ث �لتي رمبا تقود �إىل ما هو �أ�سو�أ ��أ�سمل، تد�سن بالتايل درب 

�الآالم ل�سعوب �جمتمعات منطقة من �أكرث مناطق �لعامل ح�سا�سية. 
��لد��فع . 14 �لعو�مل  من  جمموعة  �لدر��سة  هذه  �أجملت 

�لثور�ت  جتاه  �لر��سي  للموقف  حاكمة  �عو�مل  كمحدد�ت  ت�سنف 
�لعربية، �هي جزء ال يتجز�أ، ال بل نابعة من جملة حمدد�ت �ل�سيا�سة 
�خلارجية �لر��سية يف �إطارها �لعام، �تاأتي يف �سياقها، حيث متثلت 

بد�يًة: 
�سنع  � �موؤ�س�سات  �لر��سي  �ل�سيا�سي  �لنظام  بطبيعة 

�ل�سيا�سية �خلارجية - �لهو�ج�ض �لر��سية من عد�ى �نتقال �لثور�ت 
�لعربية هناك �إىل �أر��سيها نف�سها

�مل�سالح �ل�سيا�سية ��القت�سادية ��لع�سكرية كانت حمدد�ً  �
د�ل  خ�سو�سًا  �لعربية،  �لد�ل  مع  متقدمة  عالقات  ظل  يف  مهمًا 

�خلليج ��ل�سعودية
�ملوقع �جلغر�يف ��ال�سرت�تيجي للمنطقة �لعربية �
يف  � عام  كتوجه  �لد�خلية  �ل�سوؤ�ن  يف  �لتدخل  عدم  مبد�أ 

�ال�سرت�تيجية �لر��سية- عدم �ال�ستقر�ر يف بع�ض �الأقاليم �لر��سية 
�إىل عدم توجيه  ��لتي ت�سهد حالة من عدم �ال�ستقر�ر، يدفع ر��سيا 
�لر��سية  �الأقاليم  بتلك  لت�سابهها  �لعربية  �ل�سيا�سية  للنظم  �النتقاد 

�ملذكورة
�لعربية  � �لد�ل  مبو�قف  �تاأثره  �لر��سي  �ملوقف  �رتباط 

��الإقليمية ذ�ت �لتاأثري يف �ملنطقة
�النتقاد�ت �لد�خلية �ال �سيما من قبل تيار �ل�سا�سة �لر��ض  �
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نتيجة �ملوقف �لر��سي يف �الأزمة �لليبية، ��سواًل �إىل �الأمن �لقومي
 ��جلغر�فيا �ل�سيا�سية لر��سيا �
ميوغر�فية ر��سيا ��أزمة هويتها �
�لعالقات �لر��سية �الأمريكية �
 �لعالقات �لر��سية �الإ�رص�ئيلية �
�لتحالفات ��لتفاعالت �الإقليمية ��لد�لية �
خمرجات �لثور�ت �لعربية �ملتمثلة بالقوى �الإ�سالمية �
 خربة �لد�خل �لر��سي �
هذه  � �لعربية  �لثور�ت  تد�عيات  �تاأثري  �الإقليمية  �ملو�قف 

على �ال�ستقر�ر �الإقليمي
�أهمية �ال�ستقر�ر يف �ملنطقة �لعربية  �
�لقر�ر  � �تخاذ  �مع�سلة  �لر��سي  �لد�خل  على  �خلوف 

�ل�سيا�سي
�أزمة بناء نظام عاملي- �لعامل �لديني �مري�ث �لتاري �
��سرت�تيجية،  � ��جليو  �سيا�سية  �جليو  �سوريا  �أهمية  ��أخري�ً 

عن  �ملطلق  يف  تخرج  ال  كلها  �هي  �إير�ن،  مع  حتالفها  �حتديد�ً 
��الأمنية،  ��القت�سادية،  �ل�سيا�سية،  �أ�سكالها  بكافة  �مل�سالح 

��لثقافية.... �إىل غري ذلك. 
�أد��ر متقدمة ال ميكن  لعب  ر��سيا باجتاه  فاندفاع  من هنا 
فهمه �تف�سريه �إال يف �إطار مفاهيم �لقوى ��مل�سالح �توز�ن �لقوى، 
�ملتمثلة يف  �لدر��سة  تو�فقًا بني مو�قفها �منهجية  �هو ما يعك�ض 
مفاهيم  �فق  �أي�سًا  جاءت  جمملها  يف  �هي  �لوطنية،  �مل�سالح 

�ملدر�سة �لو�قعية. 

اخلامتة والرؤى املستقبلية
�إطار ��ستنتاجاتها على حمدد�ت  �الآن �قد �قفت �لدر��سة يف 
�ملوقف �لر��سي جتاه �لثور�ت �لعربية ب�سكل عام، ��لثورة �ل�سورية 
�سياقها  يف  �لدر��سة  هذه  لتعك�ض  بعيد�ً  ذهبت  خا�ض،  ب�سكل 
��إطارها باأَن �ال�سرت�تيجية �لر��سية جتاه �ملنطقة حمكومة بد��فع 
�حمدد�ت ال تخرج باملطلق عن �مل�سالح بكافة �أ�سكالها �ل�سيا�سية، 
ر��سيا  �ندفاع  ��أَن  هذ�  �إلخ.  ��لثقافية....  ��الأمنية،  ��القت�سادية، 
�إطار  يف  �إال  �تف�سريه  فهمه  ميكن  ال  متقدمة  �أد��ر  لعب  باجتاه 
مفاهيم �لقوى ��مل�سالح �تو�زن �لقوى، �هو ما يعك�ض تو�فقًا بني 
مو�قفها �منهجية �لدر��سة �ملتمثلة يف �مل�سالح �لوطنية، �هي يف 

جمملها جاءت �أي�سًا �فق مفاهيم �ملدر�سة �لو�قعية �بالتايل :-
�لواليات . 1 مناف�سة  يف  طموحًا  �أكرث  �الآن  ر��سيا  غدت 

�ملتحدة، �ذلك من خالل عودتها بقوة لل�ساحة �لد�لية، �هي ال �سك 
يف طريقها بالقطع �إىل عامل متعدد �الأقطاب كان �ال يز�ل غايتها، 
فقد �زد�د تفاعلها مع حميطها �لد�خلي ��خلارجي، �الأمر �لذي دفع 
د�ر  لعب  �إىل  ��سواًل  �لد�يل،  �لنظام  مع  ��أعمق  �أكرب  تو��سل  �إىل 
���سرت�تيجيات  ح�سابات  �فق  �لد�لية  �ل�ساحة  على  �مبا�رص  �أكرب 
مع  حتديد�ً  ��لتحالفات،  �لتو�زن  خلق  �إىل  متو��ساًل  �سعيًا  م�ستقلة، 
فيها  مبا  خ�سو�سًا  �لعربي،  ��لعامل  �أ��سطية  �ل�رصق  �ملنطقة  د�ل 

�ل�سعودية ��خلليج �لعربي.

��لد�لية . 2 �الإقليمية  بالع�سكرة  �أكرب  �لر��سي  � الهتمام  بد� 
مع  �سباقها  تطوير  �إىل  طريقها  يف  بذلك  �هي  حتركاتها،  �فق 
�لواليات �ملتحدة، ��سواًل �إىل �لتعامل �لندي، �الأمر �لذي يوؤ�رص �إىل 

�لتعقيد�ت ��لت�سابك يف �لعالقات �الأمريكية �لر��سية.
يف . 3 �ل�سورية  �الأزمة  باأّن  جمملها  يف  �لدر��سة  خل�ست 

�حلقيقة مل تعد جمرد �أزمة �سيا�سية د�خلية بني �لنظام ��ملعار�سة، 
���سحة  �إقليمية  عو�مل  فيها  تتد�خل  �إقليمي  بعد  ذ�ت  هي  �إمنا 
باالإ�سافة  �ل�سيعي،  ��للبناين  ��لعربي،  �الإير�ين،  كالد�ر  ��رصيحة، 
من  جعلت  �عتبار�ت  �هيكلها  ��الإ�رص�ئيلي  �لرتكي  �ملوقف  �إىل 
�لثور�ت �لعربية �ملتالحقة، �حتديد�ً �حلالة �ل�سورية منطقة تقاطع 
ل�رص�ع �إقليمي على �لنفوذ، �منطقة �رص�ع د�يل ��ستوعبته �لقيادة 
�لر��سية �فهمته منذ �لبد�ية، هذ� باالإ�سافة �إىل �أنَّ هذه �لثور�ت قد 
يف  �ملتمثلة  قيامها  يف  ��لد��فع  �الأ�سباب  �حدة  �ترجمت  عك�ست 
�أظهرت  كما  �لكرمي.  ��لعي�ض  �الجتماعية،  �لعد�لة  �لكر�مة،  �حلرية، 
�سعوب د�ل هذه �لثور�ت ظاهرة متميزة �نادرة؛ �إذ تعد �سبقًا ثوريًا 
متثل حتديد�ً يف : ك�رص حاجز �خلوف، �سلمية هذه �لثور�ت، �جود حد 

�أدنى من �لتما�سك �الجتماعي، �م�ساعر م�سرتكة للوحدة �لوطنية.
�ل�سورية بحريقها �مللتهب �الآن يف طريقها لعبور . 4 �الأزمة 

�حلد�د �إىل د�ل �جلو�ر: لبنان رمبا �ستكون م�رصحًا لعمليات دموية 
�الأردن  �إىل غري ذلك،  �إطار مذهبي �طائفي  �متالحقة قد تاأتي يف 
�أي�سًا لي�ست بعيدة فهي تعج بالالجئني �ل�سوريني، �الأمر �لذي يدفع 
بالقطع �إىل �أعباء �إ�سافية على بلد رمبا �عتاد على دفع ثمن �أحد�ث 
�حتى  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  �نتهاء  منذ  �جلو�ر،  د�ل  �متغري�ت 
�هو  �سوريا،  ��أحد�ث  معارك  يف  فعليًا  متورط  �أي�سًا  �لعر�ق  �الآن، 
يعمل يف �إطار �ل�سيا�سة �الإير�نية �تعليماتها، كما �أنَّ تاأثري�ت هذه 
�إقليميًا هناك:  �أما  �ل�سعودية �د�ل �خلليج،  �أبو�ب  �الأزمة رمبا تدق 

تركيا ��إير�ن، �لكن �الأخطر رمبا �حلد�د مع �إ�رص�ئيل.
�الأر�سية . 5 �إطار  �يف  �ملو�قف،  يف  للتحول  ��فقا  �الآن 

بكل  �لع�سكري  �لتدخل  �رف�ض  �ل�سلمي،  �حلل  �أ�سا�سها  �مل�سرتكة 
�أ�سا�سًا  ��سعت  رمبا  هذه  �مل�سرتكة  �لقو��سم  باأنَّ  بد�  فقد  �أ�سكاله، 
ما  �الأزمة، خ�سو�سًا  لهذه  لو�سع حد  �إقليمي  د�يل  لتوجه  �قاعدة 
بدت  �لتو�فق  �مالمح  فاالإ�سار�ت  �تد�عياتها.  باأبعادها  يتعلق 
مت�سارعة �متالحقة، تعك�ض �لتو�فق �لر��سي �الأمريكي يف مو�قفهما، 
مع  �لتفا��ض  على  �ملو�فقة  �أبدت  �لتي  �ل�سورية  �ملعار�سة  �كذلك 

�لنظام، ��سواًل �إىل تغيري�ت �أخرى يف �ملو�قف �لرتكية ��خلليجية.
�لباحث  يخل�ض  ��أهميتها،  ��أهد�فها  �لدر��سة  ب�سدد  �أما 
�يوجز باأنَّ �لعالقات �لر��سية �لعربية ��حلال هذه قد متر بحاالت 
فر��سيا  �ملو�قف،  يف  �ختالف  مبجرد  تتوتر  ال  �لكنها  �لفتور،  من 
ال  ��سرت�تيجي  ملف  �أنه  ز��ية  من  �ل�سوري  �مللف  �إىل  تنظر  �أي�سًا 
ميكن لر��سيا �لتفريط به، هذ� �إ�سافة �إىل �أهمية �سوريا لر��سيا فيما 
�إير�ن، �تركيا، ��لواليات �ملتحدة، ��إ�رص�ئيل.  يتعلق بعالقاتها مع 
فالق�سية غدت تعك�ض باأنها عالقات ��سرت�تيجية من �لر�ؤية �لر��سية، 
خ�سو�سًا �أنَّ �ملنطقة �لعربية تبقى جمااًل ��سرت�تيجيًا، �عنو�ن نفوذ 
ال ميكن لر��سيا �إال �الهتمام ��الرتباط بعالقات تنبع من ح�ساباتها 
�لر��سية  �لعالقات  م�ستقبل  يعك�ض  �لذي  �الأمر  ���سرت�تيجياتها، 
�لعربية لتبقى قائمة متطورة �فقًا للمتغري�ت يف �إطار من �مل�سالح 
�أمر  �لعربية  �لر��سي يف �ملنطقة  ��ل�رص�كة �ال�سرت�تيجية، فالتو�جد 
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