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 ملخص

 انهيار إثر تهفقد الذي الدولي، ونفوذها دورها من جانب استعادة إلى بوتين قيادة تحت روسيا تسعى
 راعاتص في المباشر التدخل في األمريكية الرغبة عدم من االستفادة وتحاول. السوفييتي االتحاد

 في ىتر  التي األمريكية، الحمراء الخطوط تجاوز بمكان الصعوبة من أنه تعلم أنها غير المنطقة،
 ومتجنبا   ط،الخطو  لهذه مراعيا   وغيرها سورية في تدخلها سقف زال وما. لنفوذها منطقة األوسط الشرق
 يةواالقتصاد السياسية عالقاتها روسيا تنسج اإلطار هذا وفي. األمريكان مع مباشر صراع ألي

 دورال يتطور أن المحتمل ومن. وغيرها ومصر، والعراق، وسورية، وتركيا، إيران، مع والعسكرية،
 ترامب نتخبالم األمريكي الرئيس أبداه مما وبالرغم. تحقيقه الروس يستطيع ما أفضل ضمن الروسي

 إلى تجنح قد ةالجمهوري االنتخابية وقاعدته البراجماتية طبيعته أن إال روسيا، مع التعاون في رغبة من
 .سياساتها فرض على وقدرتها أمريكا قوة يظهر بما تشددا   أكثر ليكون دفعه





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدير االستراتيجي

هو تقدير دوري يتميز بكثافة مادته وتركيزها، ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة، والنظر في 

 األفضل. االقتراحات للتعامل معه بالشكلمساراتها المستقبلية، مع ترجيح السيناريو األقوى، ثم تقديم 

وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية وإسالمية ودولية، 

 باإلضافة إلى اهتمامه بالخطوط األخرى التي تدخل ضمن عمل المركز.

 

 حرير: وائل أحمد سعدرئيس التحرير: د. محسن محمد صالح                      مدير الت
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 وسطال  الشرق منطقة في الروسي الدور آفاق
 

 

 :ملخص

 

 إثر قدتهف الذي الدولي، ونفوذها دورها من جانب اسعععتعادة إلى بوتين قيادة تحت روسعععيا تسععععى
 في لمباشععرا التدخل في األمريكية الرغبة عدم من االسععتفادة وتحاول. السععوفييتي االتحاد انهيار

  ة،األمريكي الحمراء الخطوط تجاوز بمكان الصععععوبة من أنه تعلم أنها غير المنطقة، صعععراعات
 مراعيا   وغيرها سعععورية في تدخلها سعععقف زال وما. لنفوذها منطقة األوسعععط الشعععرق في ترى التي
  القاتهاع روسيا تنسج اإلطار هذا وفي. األمريكان مع مباشر صراع ألي ومتجنبا   الخطوط، لهذه

  ومن. هاوغير  ومصععر، والعراق، وسععورية، وتركيا، إيران، مع والعسععكرية، واالقتصععادية السععياسععية
 أبداه مام وبالرغم. تحقيقه الروس يسععتطيع ما أفضععل ضععمن الروسععي الدور يتطور أن المحتمل
  راجماتيةالب طبيعته أن إال روسعععععيا، مع التعاون في رغبة من ترامب المنتخب األمريكي الرئيس
 أمريكا ةقو  يظهر بما تشعععععععععععددا   أكثر ليكون دفعه إلى تجنح قد الجمهورية االنتخابية وقاعدته
 .سياساتها فرض على وقدرتها

 

 :مقدمة

 

  هزيمةب السععععععععوفياتي واالتحاد المتحدة الواليات بين عقودا   اسععععععععتمرت التي الباردة الحرب انتهت
  اقاتهاسععععععععععتحق بجميع السععععععععععوفياتي االتحاد تركة االتحادية روسععععععععععيا وورثت وتفككه، بل األخير

  األمريكيو  غورباتشععععوف السععععوفياتي الرئيسععععين بين كان الذي االتفاق خالف وعلى. ومكتسععععباته
  بغطرسة ميعامله الغرب بأن الروس شعر نّدين، بين اتفاق أنه ظاهره في يبدو كان والذي بوش
  ياروسععع على الضعععغط الغرب واصعععل بل عادلة، ليسعععت الباردة الحرب بعد ما تسعععوية وأن شعععديدة

 تدخل وصعععا  خصععع لنفوذه، لها التابعة التاريخية النفوذ سعععاحات وضعععمّ  واقتصعععاديا   داخليا   إلنهاكها
  باألمن ا  مساس ُعد   مما بعد، فيما وجورجيا الوسطى آسيا جمهوريات ثم كوسوفا حرب في الناتو

  ردمج تكون أن يمكن ال روسعععيا بأن الروسعععية النخبة عند عاما   شععععورا   وأوجد الروسعععي، القومي
  —إمكاناتها قلة من بالرغم— عظمى دولة تكون أن إما فهي إقليمي؛ وزن ذات أوروبية دولة
 .ستنهار أنها أو الغرب، مع الشريك موقع وفي
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  عن عبر قدو  السياسية، التوجهات في رئيسية تحول نقطة روسيا في للسلطة بوتين مجيء كان
  بأن قال حيث ،5002 سنة في( الدوما) الروسي التشريعي المجلس في السنوي خطابه في ذلك

 بعد صعععرفالت يحسعععن لم الغرب وبأن ،”كبيرة جيوسعععياسعععية كارثة“ كان السعععوفياتي االتحاد انهيار
 .االنحدار في ستستمر روسيا بأن ظنّ  عندما أخطأ وأنه الباردة، الحرب نهاية

 

  ،األوسعععط الشعععرق منطقة في الروسعععية والتوجهات الدوافع معظم لشعععر  جدا   مهم المدخل هذا إن
 يف حصعععره يمكن ال والذي الروسعععي، الدور إليه يتطور أن الممكن من الذي المدى واسعععتشعععراف

ن سورية في العسكري التدخل  .الرئيسي العنوان يمثل التدخل هذا كان وا 

 

 :الوسط الشرق في روسيا دوافع: أولا 

 

 الشععرق رتيبت يأتي الخارجية الروسععية للسععياسععة التقليدي الهرمي التسععلسععل في األهمية حيث من
 حددت قد موسععععكو أن بما لكن الصععععاعدة، آسععععيا ودول والصععععين وأوروبا ألمريكا تاليا   األوسععععط
  بية،القط أحادي العالمي النظام تنهي وأن عظمى، عالمية، كقوة تعود أن يجب بأنها توجهاتها

.  هائلة عيةطبي وثروات فريد جغرافي موقع من تمثله بما المنطقة هذه تتجاهل أن لها يمكن فال
  فوذهان مناطق الستعادة فرصة األوسط الشرق منطقة في والفوضى االضطراب حالة في ورأت
  ،”اختبار منطقة“ ةصف المنطقة تلك اكتسبت وبالتالي. السوفياتي االتحاد انهيار بعد فقدتها التي

 .ومؤثر أساسي كشريك العالمية للساحة العودة في قدرتها روسيا فيها تختبر

 

  الهتمام —الوحيد وليس— الرئيسععي الدافع هو سععياسععي-الجيو الدافع يصععبح التصععور، هذا وفق
 بدءا   قاتهاعال شبكة َتنسج أساسه على الذي األساسي المنطلق وهو العربية، المنطقة في روسيا
  اظواالحتف تركيا، مع اتفاقات وعقد إيران، مع والتحالف سعععععععععورية، في العسعععععععععكري التدخل من

  لودو  ومصعععععر العراق مع عالقات إلقامة بالسععععععي انتهاء   وليس ،”إسعععععرائيل“ مع جيدة بعالقات
 .الروسي القومي باألمن مرتبط دافع وهو الخليج،

 

  هوو  االقتصعععععععععادي الدافع يوجد لذلك فباإلضعععععععععافة الوحيد، الدافع هو هذا ليس الحال وبطبيعة
  نية،اإليرا أو العراقية، أو التركية، الروسععععية العالقات عن الحديث عند خصععععوصععععا   بقوة حاضععععر
  السععتثمار،ا من لمزيد روسععيا وتسعععى عاٍل، مسععتوى في الدول وهذه روسععيا بين التجاري فالتبادل

 .السال  وصفقات والغاز، والنفط، البديلة، الطاقة مجال في خصوصا  
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 يدتهد من يمثله وما واإلرهاب، التطرف ُيسععععمى ما محاربة وهو ثالث أسععععاسععععي هدف يبرز كما
 آالف ةخمسععع إلى ألفين بين ما بوجود متفاوتة تقارير تشعععير حيث الروسعععي، الداخل على أمني

  يماتالتنظ أو اإلسععععالمية الدولة تنظيم لصععععفوف وينتمون الروسععععية الجنسععععية يحملون ”جهادي“
 الدولة، متنظي على اإلرهابية التنظيمات تقتصععر ال الروسععي، المفهوم وحسععب. األخرى الجهادية

 .ريالسو  النظام تقاتل التي المسلحة اإلسالمية الفصائل جميع يشمل واسع مفهوم هو بل

 

  هناكو  بالروسععععية، الناطقة االجتماعي التواصععععل مواقع في قوي إعالمي حضععععور الدولة ولتنظيم
  ويشكل ا،روسي داخل في االنفصالية النزعات يعزز اإلسالمي التطرف انتشار بأن روسية قناعة
 في مينالمسعععععل نسعععععبة تزيد حيث الروسعععععي، القومي األمن لتهديد الغرب يسعععععتغلها أن يمكن ثغرة

 .السكان من %71 عن روسيا

 

 روسيا؟ تتحرك كيف: ثانياا 

 

  حامية روسيةال القيصرية فهي ”الرسالة ذات الدولة“ موقع من لنفسها تنظر روسيا كانت تاريخيا  
  تطر  ينماب الشيوعية؛ العالمية الرسالة صاحب السوفياتي االتحاد هي أو األرثوذكسية، الكنيسة
  على ملوتع المنطقة، دول مع مشععتركة مصععالح لتحقيق تسعععى براجماتي موقع من حاليا   نفسععها
 .الجميع مع متوازنة عالقات شبكة تكوين على وتحرص استقرارها، على الحفاظ

 

  ،…رجياوجو  أكرانيا في لروسععيا؛ الحيوي المجال في حدثت التي الثورات مع خبرتها خالل ومن
ن عفوية تكن لم العربي الربيع ثورات أن موسععععكو ترى الماضععععي، العقد في  البداية يف كانت وا 

  كان ياألمريك الموقف وأن مصالحه، لخدمة ويوظفها بها يتحكم أن الغرب استطاع لكن عفوية،
  انتوك. مبارك المخلوع المصععععععععري الرئيس وهو حلفائه أقرب عن تخلى أنه لدرجة لها مهادنا  
 المتحدة ألمما في العمومية الجمعية أمام خطابه وفي. ليبيا في الناتو تدخل هي الكبرى الضربة

 الشععععععرق منطقة في األمريكية السععععععياسععععععات الروسععععععي الرئيس انتقد ،5072 سععععععبتمبر/ أيلول في
  اتالوالي تجاوز عن ناتجة الحالة تلك وأن فيها، الحادثة الفوضعععععععععى نتيجة وحم لها األوسعععععععععط،

  عنه نتج مما مباشعععر، بشعععكل الصعععراعات في تدخلها وفي إجراءاتها، في األمن لمجلس المتحدة
 ما كونتدر  هل: “قائال   لألمريكان سعععععؤاله ووجه. أوروبا في الالجئين وأزمة الدولة تنظيم ظهور
 ”اآلن؟ فعلتم
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 :المنطقة في الروسية الفرص: ثالثاا 

 

 :سورية في التدخل. 1

 

  ومنذ لمنطقةا في لنفوذها الرئيسعععععي العنوان هو سعععععورية في الروسعععععي النفوذ ُيعد   الحال، بطبيعة
  وريةسععععع في الحاكم النظام مع باالتفاق شعععععرعيا   تدخلها يكون أن على روسعععععيا حرصعععععت البداية

  وتتدخل ا  اسعععععتباقي موقفا   موسعععععكو تتخذ الباردة الحرب انتهاء منذ مرة وألول. دوليا   به والمعترف
  تدهور قفتو  أن العسكري بتدخلها روسيا واستطاعت الدولية، األزمات في المباشر الشكل بهذا
  قييمت وأعادت حقيقية، عسععكرية بمناورات وقامت المبادرة، زمام له وأعادت السععوري النظام قوات

  جوية اعدةق وأنشععأت طرطوس، في العريقة البحرية بقاعدتها واحتفظت المسععلحة، قواتها جاهزية
 في نفسعععها وحمت المتطورة، 000 أس الجوي الدفاع منظومة ونشعععرت الالذقية، في حميميم في

  روسععيا بأن قولن أن نسععتطيع وبالتالي. السععوري المسععتنقع في البرية قواتها تورط من ذاته الوقت
  مكني ال أسععععاسععععي دولي كالعب نفسععععها وفرضععععت سععععورية، في أهدافها من األكبر الجزء حققت
 .تجاوزه

 

 :في السورية لألزمة الروسية الرؤية وتتلخص

 

  احدوده تغيير وال أخرى، دولة أي في الحاكم النظام لقلب تتدخل أن دولة أي حقّ  من ليس •
 لشعبا يحدده السوري الشعب مصير وأن السورية، األراضي وحدة مع فروسيا لذلك الجغرافية،

 .خارجية إمالءات دون

 

 في صععرهايق ال الذي الروسععي التصععنيف وفق المتشععددة اإلسععالمية التنظيمات لمحاربة األولوية •
 .والنصرة الدولة تنظيم

 

 حملةال هدف كان لذلك عسكريا ، المعركة حسم يمكن وال سياسي حلّ  هو السورية األزمة حلّ  •
 .السياسي للحوار الدعوة ثم جديد واقع فرض هو الروسية العسكرية
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 متحدةال الواليات مع الشععريك موقع من الجلوس هو الروسععية الديبلوماسععية له تطمح ما وغاية •
 بل دوليا   ا  العب روسععيا اعتبار بعدم األمريكية اإلدارة تقابله الذي األمر سععلمي، حلّ  إلى للتوصععل

 .أوباما الرئيس تصريح حسب إقليمي، فوق العب هي

 

 :إيران مع التحالف. 2

 

  الثقة يف ثغرات وجود من بالرغم المسعععتويات مختلف على إيران مع جدا   وثيقة عالقات لروسعععيا
  والقوات انإير  من البري الغطاء لوال ليتم كان ما سععععورية في الروسععععي فالتدخل بينهما، المتبادلة
 يف الحذر من جوا   هناك أن إال الدولتين، بين المصعععععالح تشعععععابك من وبالرغم. معها المتحالفة
  سععورية، يف المعارك في الروسععي االنخراط من المزيد مصععلحتها من فإيران بينهما، فيما التعامل
  سععععتوىم لكن. الخاصععععة القوات وعمليات الجوية بالضععععربات االكتفاء على روسععععيا تحرص بينما
 لسعععععععععياسعععععععععةا بمواجهة يتعلق وفيما السعععععععععورية باألزمة يتعلق فيما بينهما قائم التناغم من مقبوال  

  صعععويتهات من الرغم على إيران مع التفاهم على القدرة من كبيرا   قدرا   روسعععيا وأظهرت. األمريكية
 مع عاملتت ألنها النووي، برنامجها بسععبب إيران، على عقوبات فرض لصععالح األمن مجلس في
 خداماتلالسععععت نووية تكنولوجيا امتالك في إيران حقّ  تأييد: أولهما محددين، وفق المسععععألة هذه

 .نووية أسلحة إيران امتالك رفض: وثانيهما السلمية،

 

 :تركيا مع اتفاقيات. 3

 

  الرغمب االقتصادي التعاون في والمضي الروسية الطائرة إسقاط أزمة تجاوز الدولتان استطاعت
  ببراجماتية رفينالط تعامل لكن بسورية، يتعلق فيما البلدين بين الجوهرية السياسية الخالفات من

ق أنقرة كانت سعععععنوات مدى فعلى أيضعععععا ، األرض على تطور إلى أدى عالية   المشعععععروعه ُتسعععععو 
 بعد نلك. واشنطن ترفضه كانت الذي األمر السورية، حدودها على آمنة منطقة بإيجاد القاضي
 في يدجد واقع أمر وفرض السعععورية، األراضعععي في التوغل من األتراك تمكن الروس مع التفاهم
 ،االقتصعععععععععاد هو التركية الروسعععععععععية للعالقات األبرز العنوان أن غير. الكردية القوات مواجهة

 .والبناء والزراعة، والغاز، الطاقة، مجاالت في خصوصا  
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 :العراق مع العالقة. 4

 

  على صولللح وتسعى العراق مع جيدة بعالقات روسيا تحظى إيران، مع الجيدة لعالقاتها نتيجة
 األحزاب عم تاريخية عالقات على نفسه الوقت في أنها كما والطاقة، التسليح مجال في صفقات
 .الكردية

 

 :الثقة وغياب السعودية. 5

 

  جهاتو  في تضععععارب ويوجد. األيام من يوم في مميز ة وروسععععيا السعععععودية بين العالقات تكن لم
  سعععورية لومسعععتقب إيران، مع العالقة ذلك في بما المنطقة ملفات مع بالتعامل يتعلق فيما النظر
يه ما إلى روسعععيا تنظر كما. فيها الحكم ونظام  نظرة لسععععوديةا تتبناه الذي ”الوهابي الفكر“ ُتسعععمّ 
 ألخيرةا اآلونة شععهدت لكن. الروسععي القومي األمن يهدد روسععيا مسععلمي بين انتشععاره وبأن ريبة،

  ومن ط،النف أسععععععار حول التفاهم السععععععودية من روسعععععيا وتريد الجانبين، بين مكثفة اتصعععععاالت
  تمراراسعععع المتوقع من لذلك الخارجية، العالقات في التنويع سععععياسععععة انتهاج السعععععودية مصععععلحة

 .الجانبين بين االتصاالت

 

 :مصر مع العالقات تحسن. 6

 

 أن بلق المنطقة، في السععععوفياتية سععععياسععععية-الجيو المصععععلحة عماد تمثل مصععععر كانت تاريخيا ،
  وصعععول عدب كبير بشعععكل الروسعععية المصعععرية العالقات تحسعععنت. المتحدة الواليات باتجاه تتحول
 اسعععتعادة على ادرالق الشعععخص باعتباره إليه ينظر بوتين والرئيس للرئاسعععة، السعععيسعععي الفتا  عبد

 سعلحةأ صعفقة على مصعر حصعلت السععودي التمويل خالل ومن. عربي بلد أكبر في االسعتقرار
 شعععكلب يعتمد المصعععري الجيش ألن موقف، شعععراء أنه على إليه ُنظر الذي األمر كبيرة، روسعععية
 .والتدريب التسليح في األمريكان على أساسي

 

 :”إسرائيل”و روسيا. 7

 

 لليهود معتبر حضور يوجد أنه كما السكان، خمس االحتالل دولة في بالروسية الناطقون يشكل
 مع طلقم اتفاق على ليسعت روسعيا أن من الرغم على جيدة، البلدين بين والعالقات روسعيا، في
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 إيران من الموقف في اإلسعععععرائيلية النظر وجهات مع وتختلف الدولتين، حلّ  وتتبنى ”إسعععععرائيل“
  حليفا   دّ ُيع الذي األمريكي، النهج يخالف مرنا   نهجا   تنتهج بالتالي وهي وحماس، هللا وحزب
 .االحتالل لدولة تقليديا  

 

 :الروسية القدرة من تحد عقبات: رابعاا 

 

 ضعععععععمن أمريكي نفوذ منطقة عام بشعععععععكل األوسعععععععط الشعععععععرق منطقة ُتعد: األمريكي الُمحد د. 1
 من وبالرغم. (الروسعععععععية األمريكية القطبية ثنائية) الباردة الحرب فترة في التقليدية التقسعععععععيمات
 ظلوا األمريكان أن إال وتحالفات، نفوذ ودوائر قدم موطئ إليجاد الدائمة الروس محاوالت
  ريكيةاألم السياسة أوباما به أدار الذي األسلوب عن النظر وبغض. المنطقة في األكبر الالعب

  وهرج على تغير يحصعععععععل لم أنه إال األمريكي، الدور في تراجع   وكأنه بدا وما المنطقة، في
. المباشععر التدخل عن والنأي التكاليف لتخفيض األمريكان سعععي من بالرغم األمريكية، السععياسععة

  لحمراء،ا وخطوطها األمريكية الحيوية المصالح اللحظة حتى مس   الروسي التحّرك أن يظهر وال
 .النزاعات إدارة في طريقتها من ألمريكا الصديقة األنظمة من عدد انزعاج عن النظر بغض

 

 سععتنزافا اسععتمرار في األمريكية السععياسععة مع يتعارض لم سععورية في الروسععي التدخل أن ويبدو
  فيا  طائ السعععععوري االجتماعي النسعععععيج يمّزق بما الصعععععراع وتغذية السعععععورية، والمعارضعععععة الحكومة
  سععاماتاالنق لصععالح سععورية في المركزية الدولة إلضعععاف يؤدي وبما االقتصععاد؛ ويدمر وعرقيا ،
  ُطولى دولية د  ي ألمريكا تزال ما ترتيبات وهي مسعععتقبلية؛ ترتيبات أي في تنشعععأ قد التي الداخلية

 عم عالقاتها في ميال   أكثر تزال ما المنطقة في الحاكمة النظم أن كما. بالروس مقارنة فيها
 رامبت المنتخب األمريكي الرئيس أبداه مما وبالرغم. مختلفة ألسععععععباب الروس مقابل األمريكان

 قد هوريةالجم االنتخابية وقاعدته البراجماتية طبيعته أن إال روسععععععيا، مع التعاون في رغبة من
 .هاسياسات فرض على وقدرتها أمريكا قوة يظهر بما تشددا   أكثر ليكون دفعه إلى تجنح

 

  موسععكو، اله تتعرض التي الكبيرة المالية األزمة بسععبب الروسععية، المادية اإلمكانيات ضعععف .2
 .األوروبية االقتصادية والعقوبات النفط، أسعار تراجع بسبب

 

  شديد زافالستن روسيا ستتعرض الحالة هذه وفي واتساعها، سورية في الحرب تمّدد احتمال .3
  وسععيعيد بالمكتسععبات، قورن إذا جدا   باهظا   سععيكون حينها سععيدفع الذي الثمن ألن تجنبه، تحاول
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 في يةالروسععع العسعععكرية فالعملية اآلن وحتى. الروسعععي العام الرأي إلى أفغانسعععتان حرب ذكريات
 .كبيرة مناورة أي تكلفة تقارب وهي التكاليف، محدودة تزال ما سورية

 

  يدها ق يدتُ  عقبة يمثل أيضعععا   أنه إال لروسعععيا، فرصعععة يمثل أنه كما إيران، مع الوثيق التعاون. 4
 مع ويةق اقتصعععععادية عالقات مد   في إيران إلى روسعععععيا تحتاج المثال سعععععبيل فعلى. المنطقة في

 .العراق

 

يران، ”إسععععععرائيل“ وهما المنطقة، في نقيضععععععين مع مصععععععالحها تشععععععابك. 5   على سععععععيؤثر مما وا 
 .ديدش بحذر المسألة مع روسيا تتعامل لذلك الطرفين، بين صراع حدوث حالة في مصالحها

 

 في ياروس بفشل مرتبط المدى، بعيد عامل لكنه األهم العامل وهو الروسي، الداخلي العامل .6
 .بوتين بعد ما مرحلة من خشية هناك وبالتالي مؤسسات، لدولة التحول

 

 :المستقبل سيناريوهات: خامساا 

 

 صععععععورة إيجاد تحاول موسععععععكو أن يظهر المنطقة، في الروسععععععي الحراك اسععععععتعراض خالل من
 الذي لشعععريكا ويمثل الكفاية، فيه بما والقوة الخبرة يمتلك الذي العقائدي، وغير الواقعي الالعب
  روسعععيا. قوةوال الديبلوماسعععية ثنائية خالل من الوضعععع في التأثير على والقادر به، الوثوق يمكن
  الرؤية في معها يشععععتركون الذين لجميع شععععراكة لتقديم مسععععتعدة كبرى عالمية كقوة نفسععععها تطر 
 :سيناريوهان أمامنا يبرز اإلطار هذا وفي. األقطاب متعدد لعالم

 

 :الروسي الدور تمدد استمرار سيناريو: الول السيناريو

 

  تفاوتت ومتشعععابكة متنوعة عالقات شعععبكة نسعععج على القدرة من شعععهدناه ما يدعمه سعععيناريو وهو
  لدوليةا التحوالت من ذلك في مسعععععتفيدة االقتصعععععادية، العالقات إلى االسعععععتراتيجي التحالف من

  ومنع ريةسععععو  في االسععععتباقي بالتدخل المبادرة مثل األحداث مع التعامل في والمهارة واإلقليمية،
  سعععععياسعععععة واسعععععتخدام سعععععيناء، في الروسعععععية الركاب طائرة إسعععععقاط حادثة واحتواء النظام، سعععععقوط
 .الطائرة إسقاط إثر تركيا مع األزمة احتواء في المدروس التصعيد
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 :الروسي الدور انحسار سيناريو: الثاني السيناريو

 

  على ريةالسو  المعارضة لقوات الداعمة الدول ورغبة وقدرة سورية، في المعارك بسير مرتبط وهو
  مرتبط أنه كما اللحظة، هذه حتى بوادره تتضح لم أمر وهو الميدان، في استراتيجي تغير إحداث
 .طرفينال بين جوهرية خالفات على مؤشر أي يوجد وال الروسي، – اإليراني التحالف بتفكك

 

 :توصيات: سادساا 

 

  نطقة،الم تفاعالت في للروس متناميا   دورا   هناك أن لنا يظهر السعععابق، االسعععتعراض خالل من
 الذي مراأل الروسععي، للدور المناهض موقف في والوطنية منها اإلسععالمية الشعععبية القوى وتبدو

 :يستدعي

 

 تمس وهريةج مصالح وأنها المنطقة، في الروسية وللمصالح الروسية للعقلية الفهم من مزيدا   .1
 .فيها الشعبية التطلعات أمر وتتجاوز الروسي القومي األمن

 

 إلسعععرائيلي،ا االحتالل دولة مع جيدة بعالقة تحتفظ بأنها الروسعععية السعععياسعععة تتميز فلسعععطينيا   .2
  يوفر الذي راألم إرهابيا ، تصععععنيفا   المقاومة الحركات تصععععنف وال مواقفها، جميع تتبنى ال لكنها
 .للمناورة هامشا  

 

  وأن سّيما ال الروسي العام الرأي على أكثر االنفتا  خالل من الشعبية، الديبلوماسية تنشيط .3
  وكان الروسعععععععية، الحياة في ومكانتهم دورهم ولهم مسعععععععلمون، هم الروس المواطنين من 71%

 لطائرةا إسععععععقاط إثر التركية الروسععععععية العالقات تحسععععععين في إيجابي دور روسععععععيا مفتي لموقف
 .الروسية

 
 

 لمسودةا إعداد في اإلسهام على الشكر بخالص البغدادي علي لألستاذ الزيتونة مركز يتقدم* 
 .التقدير هذا عليها اعتمد التي

 


