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 ألكسندر دوغني"إسرائيل" يف أدبيات املفكر الروسي 
 *احلي عبد وليد. د. أ

 
 :مقدمة

 

ما إن تفكك االحتاد السوفيييت يف مطلع التسعينيات من القرن املاضي، حىت بدأت رحلة 
فكرية بني القادة واملفكرين الروس لتحديد هوية الدولة اجلديدة، ويبدو أن الفوضى والرتاجع 

ة من املركزية للهوي عاملاملاالقتصادي وفقدان املكانة الدولية أسهم يف حتفيز النخبة الروسية لتحديد 
انحية، واالسرتاتيجية الروسية من انحية اثنية، وهو ما تبلور بشكل واضح مع تويل الرئيس فالدميري 

نظور كه يف املشك  ، وبدأ يطرح افكاره تباعاً حول "ت  2222السلطة سنة  Vladimir Putinبوتني 
الكنيسة  ةالليربايل بنسخته الغربية، وأتكيده على منظومة القيم الروسية، واحرتام مكان

  1األرثوذكسية، والدعوة إىل قيم العائلة، وأخرياً رفض اهليمنة األمريكية على النظام الدويل".
أن التوجهات السابقة هي صدى  2222ويرى الدارسون للسياسات الروسية منذ سنة 

لتوجهات أبرز املنظرين السياسيني يف روسيا وهو 
، بل جيمع Aleksandr Duginألكسندر دوغني 

احملللون السياسيون بغض النظر عن اجتاهاهتم السياسية 
على "أتثري" أفكار دوغني على النخبة السياسية 
احلاكمة يف روسيا، لكن اخلالف بينهم يتمحور حول 
"وزن" هذا التأثري، والذي يراه البعض كبريًا إىل حّد 

                                                           

خبري يف الدراسات املستقبلية واالستشرافية، أستاذ يف قسم العلوم السياسية يف جامعة الريموك يف األردن  *
لس أمنا  جم سابق يف سابقاً، حاصل على درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو عضو

وجامعة إربد األهلية، واملركز الوطين حلقوق اإلنسان وديوان املظامل، واجمللس األعلى جامعة الزيتونة يف األردن، 
 كتاابً، يرتكز معظمها يف الدراسات املستقبلية من الناحيتني النظرية والتطبيقية، وُنشر له  37. ألَّف لإلعالم

حّكمة. 120 حنو
ُ
 حبثًا يف اجملالت العلمية امل

 ألكسندر دوغني
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بينما يرى آخرون أتثريه دون هذا الوصف مع اإلقرار  2اعتبار دوغني أبنه "عقل بوتني السياسي"،
  3ابلتأثري.

 

ونظرًا لغزارة وتنوع إنتاج دوغني الفكري، فإننا سنركز مناقشتنا على موقفه من االسرتاتيجية 
الروسية جتاه الشرق األوسط بشكل عام، وجتاه املوقف من "إسرائيل" بشكل خاص، لكن ذلك 

النظري لرؤية دوغني للعالقات الدولية املعاصرة، واليت ميكن فهم أمر صعب دون حتديد اإلطار 
 .موقفه من الشرق األوسط و"إسرائيل" من خالهلا بشكل أكثر وضوحاً 

 

 
  4:أواًل: نظريته العامة

 

مثة قدر من اإلمجاع بني الباحثني يف الفكر السياسي الروسي املعاصر على أن ألكسندر 
ية هذا الفكر، ويصنفه الباحثون على أنه تعبري عن النسخة الروسدوغني هو أحد أبرز من ميثل 

 لتوجهات اليمني األورويب املتطرف.
ونعتقد أن جوهر تنظريه السياسي األكثر أمهية يف األدبيات الروسية السياسية املعاصرة 

 Theيتجلى يف دراستني مها "أسس اجلغرافيا السياسية: مستقبل روسيا اجليو سياسي

Foundations of Geopolitics: Russia’s Geopolitical Future ودراسته الثانية ،"
 ".The Fourth Political Theoryة "النظرية السياسية الرابع

وسنحاول أن نتوقف مع األفكار املركزية يف هاتني الدراستني خصوصًا من اجلوانب 
، كبري من الدراساتذات الصلة مبوضوعنا، على الرغم من اإلقرار أبن دوغني له عدد  

وتنقل بني عدد من احلركات السياسية ذات التوجهات املختلفة، إىل جانب أنه عمل يف 
هيئات رمسية وأكادميية عديدة، وهو ما ترتب عليه "التباس" بني الباحثني يف حتديد 

  توجهاته يف بعض اجلوانب.
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يبدو دوغني يف نظريته اجليوسياسية أقرب إىل صموئيل 
يف صدام احلضارات منه إىل  S.Huntingtonهنتينغتون 

يف "هناية التاريخ"، فهو  F.Fukuyamaفرانسيس فوكاايما 
يقسم العامل إىل أربع مناطق متنافسة هي: األمريكية، 
 واألفروأوروبية، والباسيفيكية اآلسيوية، واملنطقة األوراسية

)وهي الكتلة اليت يوليها دوغني عنايته الفكرية األكرب(. كما 
، Mackinderأن دوغني يعيد اجلدال املعروف حول نظرايت الصراع بني القوى الربية ملاكيندر 

(، واستنادًا لتقسيمه هذا يرى أن الصراع سيدور بني هذه Mahanوالقوى البحرية ملاهان 
  5يلي: املناطق، لذا فإنه يقرتح لروسيا ما

التحالف مع أملانيا اليت متثل قلب القارة األوروبية، وقد بىن دوغني شبكة عالقات مع اليمني  .1
 األورويب لتدعيم هذا التوجه على الرغم من بعض التباينات يف النظرة العامة لكل منهما.

 التحالف مع الياابن. .2
افض ، انطالقاً من موقفها الر منح إيران مكانة خاصة يف العامل اإلسالمي )على حساب تركيا( .3

للعوملة األمريكية، وهو يرى أن هذا التحالف الذي تبنيه روسيا لنفسها هدفه مقاومة القوى 
 البحرية.

يدمج دوغني األراضي السوفييتية السابقة مع الكتلة األوراسية إىل جانب دمج أورواب الشرقية  .1
 إىل شواطئ احمليط اهلندي.ومنشوراي والقطاع األرثوذكسي يف البلقان امتداداً 

ا تبدو نظرته للشيعة يف الكتلة اإلسالمية أكثر إجيابية من نظرته للسنية خصوصًا يف طبعته .5
 الوهابية.

واليت تستهدف تقويض أسس نظرية العوملة   6أما نظريته السياسية العامة، النظرية الرابعة،
ية لكل قومية، لقيم عاملية، بل قيم ثقافمبضموهنا الليربايل الدميوقراطي، فهو يرى أن ال وجود 

وكل حماولة لتحدي القيم القومية يف أي جمتمع تتم مواجهتها بقوة يف كل جمتمعات العامل. 

 صموئيل هنتينغتون
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فوفقاً لدوغني عرف العامل ثالث نظرايت سياسية يف مرحلة احلداثة هي: الليربالية الدميوقراطية، 
كما وظف بعض معطيات هذه النظرايت، فواملاركسية، والفاشية، وهو يقرتح نظرية جديدة ت

أن لكل نظرية من النظرايت الثالثة وحدة 
حتليل مركزية، فإن وحدة التحليل املركزية 

ة(، لنظريته الرابعة ليس الفرد )كما يف الليربالي
وليس الطبقة )كما يف املاركسية(، وال األمة 
)كما يف الفاشية(، بل يف ما يسميه دوغني 

(، واليت تتم من خالل صياغة نظرية تقوم على فلسفة متعالية Daseinد جو األبدية )أو الو 
تؤمن بعامل متعدد وأخالقي، عامل يعرتف ابلشعوب األخرى وحبريتها بعيدًا عن قيم املركزية 

 الغربية املفروضة، وحترتم هذه الفلسفة التقاليد والعائلة واألداين.
 

  ومتر هذه النظرية عرب ثالث مراحل:
 .املرحلة األوىل أو املرحلة الفردية: هي اإلسهام يف تطوير التقاليد 
  املرحلة الثانية: هي إعادة التأكيد على تفوق قوانني الكنيسة، أو على سبيل املثال الشرائع

 الدينية.
  املرحلة الثالثة أو املرحلة االجتماعية: هي املساعدة يف استعادة وإحيا  تقاليد التسلسل

 جمتمعات القرون الوسطى. اهلرمي لبنية
 

ومع ذلك، فإن دوغني ليس جمرد "منشئ" أليديولوجيا بسيطة حمايدة، بل هو يسعى إىل 
"إضفا  الطابع الروسي" على املذاهب اليت تلهمه، وتكييفها مع ما يسميه املفاهيم التقليدية 

ثوذكسي، ومناهضة ر للعامل الروسي، واليت ترتكز بشكل أساسي على النزعة القومية واملعتقد األ
  احلداثة ورفض القيم األمريكية.



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                  6 

ويبدو موقفه العدائي للمنظور الليربايل الغريب من املفهوم الذي أطلق عليه اسم "النوماخيا 
Nomachia ،أو حرب العقول، والذي يعين رفضه لنظرة التسلسل احلضاري )حضارة أعلى "

هي مهمة أصحاب هذه الثقافات وليست وحضارة أدىن(، فاحلكم على احلضارات والثقافات 
مهمة من هو خارجها، وهذا التعدد 
 احلضاري والثقايف يتسق يف رأيه مع

ام دعوته إىل التعددية القطبية يف النظ
الدويل، فالتعددية الثقافية والقومية 

  7تربر التعددية القطبية.
لى أهنا القطب يد نفسها ليس عويف إطار نظرته للنظام الدويل املعاصر يرى "أن روسيا تعيد أتك

الثاين يف النظام ثنائي القطب اجلديد، ولكن كواحد من األقطاب القليلة يف سياق نظام متعدد 
األقطاب تقف فيه روسيا )عسكرايً، وعلى مستوى اجلغرافيا واملوارد الطبيعية( مع الصني )اقتصادايً(  

المي وأمريكا ألقطاب. لكن اهلند والعامل اإلسكطرفني يشكال مع الغرب شيئاً يشبه النظام الثالثي ا
الالتينية وإفريقيا ميكن أن تشّكل يوماً ما أقطاابً أخرى مكتفية ذاتياً. لذا، فإن اجلغرافيا السياسية 

الروسية للدولة العظمى تتطور اآلن 
يف سياق جديد للتعددية القطبية. 
وكالعادة، ما تزال روسيا "القوة الربية" 

القوة البحرية"، لكن اليت تعارض "
الصني هي كذلك القوة الربية اليت هلا 

اخلصم العاملي نفسه متاماً، أي الغرب الليربايل. ومن هنا يبدو تربير التعاون العريب اإلسالمي مع 
روسيا والصني ال على أساس أيديولوجي أو منظومة قيمية، ولكن على أساس أن هلم مجيعاً العدو 

وهو ما يعين أن نقطة التالقي بني روسيا والصني مع العرب واملسلمني   8ايل.نفسه، وهو الغرب الليرب 
 .هي العدا  االسرتاتيجي للمنظور الغريب املعاصر
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 9:اثنيًا: موقفه من "إسرائيل" 
 

 سنتناول موقف دوغني من "إسرائيل" من خالل عدد من احملاور:
 

 :موقفه الفكري من اليهودية والسامية. 1
 

 من خالل متابعة بروز دوغني وتطوره الفكري يف فرتة ما بعد االهنيار السوفيييت، ال يبدو موقفه
من الدين اليهودي والفكر الصهيوين والسياسة اإلسرائيلية مستقراً، ففي بداايت نشاطاته السياسية 

بل اليهود ق والفكرية قبيل اهنيار االحتاد السوفيييت، ارتبط بعالقات مع حركات كانت متهمة من
؛ وهي حركة Pamiatيف االحتاد السوفيييت أبهنا حركات "معادية للسامية"، مثل حركة ابميات 

 Zaftraقومية كان أغلب أعضائها من مجعيات املؤرخني، كما ارتبط يف فرتة قصرية بصحيفة زافرتا 
لكننا سنرى الحقاً كيف تقارب مع توجهات اليمني اإلسرائيلي يف   10املتهمة ابلتهمة نفسها.

 بعض اجلوانب.
التمييز بني اليهودية األوراسية فكرة  Iakov Brombergيستعري دوغني من إايكوف برومبريغ 

لكنه خيتلف معه يف موضوع االندماج اليهودي يف اجملتمعات اليت يعيشون  11واليهودية األطلسية،
بريج كان يدعو إلشراك يهود اإلمرباطورية الروسية يف بنا  أوراسيا من انحية، كما فيها، فربوم

يدعوهم من انحية اثنية إىل تنمية خصوصياهتم دون حماولة االندماج مع الروس، واستخف بيهود 
أورواب الغربية الذين عّدهم حاملي احلداثة السياسية واالقتصادية عرب الرأمسالية والشيوعية، كما 

تقد اندماجهم بشكل مفرط يف العامل الروماين اجلرماين. بينما دوغني أقام التمييز على أساس ان
التمييز بني نوعني من اليهود: األول هو اليهود "الطيبون "؛ وهم مواطنو "إسرائيل"، واليهود الذين 

صياهتم اليهودية و خيتارون مغادرة بالدهم واهلجرة لـ"إسرائيل"، مربراً ذلك أبنه يشري إىل وعيهم خبص
غري القابلة لالختزال. أما النوع الثاين فهم اليهود "السيئون"؛ وهم أولئك الذين يستمرون يف 
العيش يف الشتات وحياولون أن يتم استيعاهبم يف الثقافات احمليطة، سوا  كان ذلك يف العامل 

كس يف ها الذي انعاألطلسي أم يف ما بعد االحتاد السوفيييت. وقد كان هلذه التوجهات أثر 
، 2221سنة  Eurasiaعالقات دوغني مع حركات ميينية إسرائيلية، فقبل إنشا  احلركة األوراسية 
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مع  1998، تطورت عالقاته سنة 2223سنة  Evraziiaواليت حتولت إىل احلركة األوراسية الدولية 
 يميين الصهيويناليت يقودها ال MAOF Analytical Group موآف حركتني صهيونيتني مها حركة

بقيادة  Bead Artzeinu، وحركة بياد إرتزينو Vladimir Boukharskyفالدميري بوخارسكي 
. ومعلوم أن كالً من بوخارسكي ومشوليفتش مها Avram Shmulevichاحلاخام أفرام مشوليفتش 

  Likud.12مهاجران روسيان، كما أن للحركتني ارتباطاً بتكتل الليكود 

لكن دوغني يقف من النظرة الدينية اليهودية ملا يرونه "أرض امليعاد" نظرة ال تتسق مع توجهه 
السابق، ويشري يف هذا السياق إىل املاشيح، وهو اللفظ العربي للمسيح اليهودي، وهو القائد 

اية و املنتظر لليهود والذي سينهي تشتتهم يف خمتلف بقاع األرض ويعيدهم ألرض امليعاد طبقاً للر 
الدينية اليهودية. ويرى دوغني أن اليهود قلبوا املعادلة، فهم يعودون ألرض امليعاد قبل ظهور هذا 
املخلص، وهو أمر خمالف للنص الديين اليهودي الذي يشري إىل أن عودة اليهود أتيت الحقاً 

 ظهور نيلظهور املاشيح، وعليه يرى دوغني أن على "دولة إسرائيل أن تتوقف عن الوجود إىل ح
املاشيح ليقوم بتنفيذ ذلك الوعد املزعوم، وهذا هو املعىن األخروي". ويبدو دوغني مقتنعًا أبنه 
"عندما تنهار إسرائيل، سيعيش اليهود نفيًا آخراً، وسيبحثون عن وطن جديد ألنفسهم، وهذا 

لكن هذا األمر  ،األمر، من وجهة نظر اليهود التقليديني، سيفتح اجملال أمام انتظار عودة املاشيح
من وجهة نظر مسيحية خمتلف متاماً، فاملسيحيون يعتربون وعد العهد القدمي بظهور خملص لبين 

ومن هنا يؤسس   13حتقق بظهور يسوع الذي صلب ليخلص البشر من آاثمهم". إسرائيل قد
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ليهودي ا دوغني ملقارنته بني اليهودية واملسيحية واليت يصل فيها إىل أن مصطلح الرتاث املسيحي
مصطلح غري دقيق ال سّيما من املنظور األرثوذكسي يف جوانبه امليتافيزيقية ويف مفهوم اخلالص، 

   14وإن كانت األرثوذكسية أكثر بعداً عن اليهودية من الكاثوليكية يف هذا اجلانب.
، و"إسرائيل" بشكل خاصويزداد األمر التباسًا يف موقف دوغني من اليهودية بشكل عام 

 فيبدو معجبًا ابلتيارات الدينية اليهودية املعادية
 Netureiللحداثة مثل حركة انطوري كارات

Karta،15   كما أنه يرى يف دراسته ثورة احملافظني
Conservative Revolution  1991سنة ،

والقائمة على اإلحيا  القومي والرتاث التقليدي، 
يت ًا من التقليدية الأن "إسرائيل" قد حققت نوع

يدعو هلا دوغني، فالدولة الوحيدة اليت جنحت 
 جزئيًا يف تطبيق جوانب معينة من الثورة احملافظة

  16هي "دولة إسرائيل".
 
 :موقفه من السياسات الفعلية لـ"إسرائيل". 2

 

لعامة هلا يف ايف حوار متلفز، قدَّم دوغني رؤيته للبنية السياسية لـ"إسرائيل" خصوصًا الصورة 
الذهن الغريب، وحماولتها تعزيز هذه الصورة وتكريس فكرة أهنا ضمن املعسكر الدميوقراطي العاملي، 

   17لكن دوغني حياول تفكيك هذه الصورة على النحو التايل:
أ. من املالحظ ان اليهود خارج "إسرائيل" يؤيدون أغلب حركات حقوق اإلنسان يف العامل، 
ولكن هذا التأييد يتوارى عندما يتعلق األمر بـ"إسرائيل"، فنجد أنفسنا أمام "يهودي خمتلف"، 
فهذا اليهودي ميارس انتهاكاً حلقوق اإلنسان الفلسطيين، بل ويقتل مناصري حقوق اإلنسان 

ني واألجانب الذين أيتون على سفن لتقدمي املساعدات اإلنسانية للفلسطينيني، بل الغربي

 حركة انطوري كارات
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وحيتجز السفن اليت جلبوا فيها املساعدات، 
، وقد أدى 2212مثل سفينة مرمرة سنة 

ذلك إىل حتول تدرجيي يف توجهات حركات 
حقوق اإلنسان يف العامل اليت بدأت متيل لنقد 

 اجملال. السياسات اإلسرائيلية يف هذا
ب. يدعو دوغني إىل "عدم النظر إلسرائيل كدولة دميوقراطية غربية"، وإىل التنبه إىل أن "إسرائيل" 
تستغل هذه الصورة، وهو ينطلق يف ذلك من تصوره لـ"عدم وجود منوذج دميوقراطي ينطبق 

 على كل الدول"، ويدعم رؤيته هذه حبجتني مها:
  ية، فكل والسيادة اليت تتمثل يف جوهرها يف املصلحة القومأن هناك تنازعاً بني الدميوقراطية

دول العامل دون استثنا  تعيد تفسري وتكييف الدميوقراطية طبقًا ملصاحلها، وعليه فإن 
"إسرائيل" ال ترى يف الدميوقراطية إال ما حيقق هلا مصاحلها، شأهنا يف ذلك شأن بقية دول 

 العامل.
 ساً، تمع اإلنساين جيعل من مفهوم الدميوقراطية أمرًا ملتبإن التنوع اإلثين والقومي يف اجمل

 فكل ثقافة هلا منظومتها القيمية املختلفة عن غريها، وعليه فإن حماولة تعميم النموذج الغريب
للدميوقراطية عرب آليات العوملة واعتبار "إسرائيل" جز ًا من هذا النموذج، هو نوع من 

رائيل" ة تتم مواجهته ابلقوة من قبل الدول القومية، و"إسالتزييف، فكل حتّد للقيم احمللي
  18ذات اجليش القوي واملسلحة نووايً ترى الدميوقراطية هبذه الكيفية.

تركيا، فهم مريكا و"إسرائيل" و أعن العالقات بني  وليدلل دوغني على رؤيته هذه يعطي مثاالً 
قراطي و أخرى، ومنطلق هذا التقارب والتضارب ليس النهج الدمي حياانً أويتضاربون  يتقاربون أحياانً 

ي ن تستغل تضارب املصاحل هذا لكأن على روسيا أبل املصاحل القومية لكل منهم، وهو يرى 
 خل.إحتقق مصاحلها مع العرب و"إسرائيل" وتركيا...
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 :موقفه من سياسات ترامب جتاه "إسرائيل". 3
 

 Donald Trumpيعتقد دوغني أن دوانلد ترامب  
"جمرد أداة للقدر" ستسرِّع يف اهنيار "دولة إسرائيل"، 
وابلتايل فسح اجملال لظهور املاشيح ليحقق وعده، لكنه 
من انحية أخرى ينظر لرتامب ابعتبار ما يقوم به ليس إال 

عن  ابلكامل"، وهو يبحث اً وعلماني اً واقعي اً "سياسي عمالً 
ن حلفا  بني احلركات اليمينية احملافظة، وال يلتفت إىل الدِّي

الذي ينتمون إليه، وراهن على بعض السياسيني وعلى 
 Benjaminوجه اخلصوص بنيامني نتنياهو 

Netanyahu ويف الوقت نفسه، فإن ترامب غري مباٍل .
نسبة له. لمتامًا ابلقضااي األخروية، وليس هلا أي معىن اب

إنه يدعم السياسيني ببساطة على أساس الضرورة 
السياسية. ويعطي مثااًل على مواقف ترامب يف آذار/ 

عندما وقَّع على "االعرتاف حبق إسرائيل يف  2219مارس 
هضبة اجلوالن السورية اليت حتتلها هذه الدولة هي خطوة 
سياسية حبتة"، لكنها تنطوي على "خطورة" تتمثل من 

نظر دوغني يف تقريب موعد اهنيار "إسرائيل"، ويبين  وجهة
ذلك على تصور يتمثل يف أن الدعم األمريكي لـ"إسرائيل" يزيد األخرية هتوراً، وكلما تصرفت 
"إسرائيل" بشكل أكثر عدوانية وهتوراً، زاد العدا  جتاهها ليس فقط من قبل السكان العرب، 

  19ولكن أيضًا من الدول األخرى".
 
 

 دوانلد ترامب

 بنيامني نتنياهو
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 :تصوره لالسرتاتيجية الروسية يف الشرق األوسط. 4
 

، واليت متثل Neo-Eurasianismيربط دوغني بني الشرق األوسط وبني األوراسية اجلديدة 
  20مشروعه االسرتاتيجي من خالل عدد من احملاور على النحو التايل:

يها للجم لالرتكاز فاعتبار منطقة القفقاس من أهم النقاط اليت تسعى الوالايت املتحدة  أ. 
روسيا، وتعد هذه املنطقة من انحية اثنية ذات أمهية كبرية لنجاح مشروع الشرق األوسط 
الكبري، ومن هنا تصبح مقاومة روسيا للشرق األوسط الكبري ضرورة لضمان أمن القفقاس 

 اليت تعد ركيزة مهمة يف املشروع األوراسي.
ن لوهابية هو أداة "أطلسية"، وهو منتشر يف مناطق مإن اإلسالم السين خصوصاً يف صبغته اب. 

أوراسيا، بينما يقف اإلسالم الشيعي موقف عدا  من الوالايت املتحدة، وملا كانت إيران هي 
 نقطة الثقل يف هذا االجتاه اإلسالمي، فمن الضروري التحالف الروسي اإليراين.

تمعات تمعات هو رافد مساند ملواجهة جمإن تبين روسيا للثورة احملافظة، وإحيا  تقاليد اجملج. 
 الشرق األوسط لثقافة األمركة والعوملة.

إن العصر احلايل سيشهد صعود اإلمرباطورية الروسية يف الشرق األوسط وزوال اهليمنة د. 
األمريكية. ولتحقيق ذلك، يعتقد دوغني أنه جيب على روسيا العمل على اسرتضا  تركيا 

 .القات االسرتاتيجية معهم كشركا  وليس كخصوموإيران، وتعزيز الع
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 :اخلالصة 
 

 لبشكأوسطي  خاص والشرق لاإلسرائيلي بشك -تتمثل رؤية دوغني يف املوضوع الفلسطيين 
 عام يف اآليت:

دي التناقضات يف البنية اإلسرائيلية من زاويتني؛ األوىل دينية تتمثل يف أن الرتاث الديين اليهو  .1
"املاشيح" لياخذ اليهود ألرض امليعاد لكنهم عادوا قبل ظهوره، وهو ما يعين مبين على ظهور 

شيح اإما التشكيك يف الرواية الدينية اليهودية أو أن اليهود سيعودون للشتات إىل أن يظهر امل
املوعود. أما التناقض الثاين فهو أن اليهود يساندون حقوق اإلنسان يف كل دولة يتواجدون 

لية هناك، لكنهم فيها، ألهنم أق
جتاوز ميارسون أعلى درجات 

حقوق اإلنسان ضّد الفلسطينيني 
يف فلسطني، وهو ما بدأ ينعكس 
سلبًا على مصداقية الدعاية 

 اليهودية يف العامل.
اسة تركيزه على مركزية العودة للتقاليد والدِّين والعائلة قرَّبه من اليمني اليهودي، لكن مناهضته للسي .2

 ظورها الليربايل الدميوقراطي، والعمل على عوملته جعله يف موقف معاكس.األمريكية ومن
مركزية إيران يف مشروعه االسرتاتيجي من انحية، واعتقاده أبن النسخة الوهابية من اإلسالم  .3

 .السياسي هي ذراع أطلسي

 
 :التوصية

 
 

مؤمترات خالل دعوته للأرى أن على حركات املقاومة توسيع احلوار والنقاش مع هذا املفكر من 
  ووسائل اإلعالم املهمة، فقد يكون جسراً ملزيد من التواصل مع دوائر صنع القرار الروسي.
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