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جيوبولتيك األزمة األوكرانية
املداخلة األوىل يف هذه الندوة كانت للدكتور مروان قبالن ،الباحث
يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،بعنوان "جيوبولتيك
األزمة األوكرانية وحتمية الصدام الرويس – الغريب" .وقد أشار يف
بدايتها إىل أ ّن أوكرانيا التي يعني اسمها حرفيًّا "الحافة أو الطرف"؛
أي البلد الذي يقع عىل حافة الدول األخرى أو طرفها ،طاملا كانت
محل تنافس بني جريان أقوياء ،وهي لذلك كان يجري ض ُّمها إىل هذه
ّ
الدولة أو تلك ،أو تقسيمها يف أحيان أخرى بني املتنافسني.

ففي القرنني السابع عرش والثامن عرش كانت أوكرانيا مقسم ًة بني
روسيا ،وبولندا ،والدولة العثامنية .ويف القرن التاسع عرش كانت
مقسم ًة بني روسيا واإلمرباطورية النمساوية املجرية ،ويف القرن
العرشين كانت جز ًءا من االتحاد السوفيايت ،ولذلك تُ َع ّد األزمة
الراهنة امتدا ًدا لرصاع تاريخي عىل أوكرانيا التي مل تظهر بوصفها
دول ًة مستقل ًة كاملة السيادة إال بعد انهيار االتحاد السوفيايت قبل
عقدين تقريبًا .ويف الوقت الذي يبدو فيه الرصاع انقسا ًما داخليًا
متعلّقًا بهوية الدولة ومستقبلها ،فإنه يأخذ نتيج ًة ملوقع أوكرانيا
الجيوبولتييك امله ّم ،أبعا ًدا دولي ًة مرتبط ًة مبصالح ذات طبيعة
جيو  -إسرتاتيجية وجيو  -طاقوية.
وبي قبالن أ ّن أوكرانيا طاملا شكّلت عقد ًة جيوسياسي ًة وأمني ًة بالنسبة
ّ
إىل روسيا التي تفتقر إىل مص َّدات طبيعية تؤ ِّمن لها الحامية من
الغزو الخارجي؛ كالجبال ،والبحار ،واألنهار .وقد شكّلت أوكرانيا
م ّرتني عىل األقل "املعرب" الذي تعرضت من خالله روسيا للغزو من
شبه القارة األوروبية؛ ولذلك حرصت موسكو بعد الغزو األملاين يف
الحرب العاملية الثانية عىل إنشاء منطقة عازلة متتد إىل وسط أوروبا،
لحامية نفسها وم ْنع تكرار محاوالت غزوها من الغرب .ومع انهيار
االتحاد السوفيايت ،ازدادت أهمية أوكرانيا بالنسبة إىل روسيا .فقد
تراجعت حدود روسيا الغربية أل ّول مرة منذ القرن السابع عرش من
فضل عن أ ّن أوكرانيا
وسط أملانيا إىل حدودها مع روسيا البيضاءً ،
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تتحكم يف منافذ روسيا عىل البحر األسود ،ومنه إىل املتوسط ،وفيها
قيادة األسطول الرويس (يف سيفاستوبول).
وذكّر قبالن بقول بريجنسيك يف كتابه رقعة الشطرنج الكربى "ال ميكن
لروسيا من دون أوكرانيا أن تعود دول ًة عظمى ،بل تتحول إىل دولة
مم سبق ،تعتقد روسيا أنّه مث ّة محاوالت
آسيوية فقط" .وانطالقًا ّ
مستمرة ال تهدف إىل احتوائها فحسب ،بل إىل تفكيك االتحاد الرويس
نفسه أيضً ا ،بعد أن جرى ض ّم جميع دول أوروبا الرشقية والبلطيق
إىل حلف الناتو ،أو االتحاد األورويب ،أو إليهام م ًعا.
وقد جاءت نقطة التح ُّول التي أيقظت روسيا عىل ما تَ ُع ُّده محاوالت
من جهة الغرب لتطويقها ،متهي ًدا لتفكيكها مع اندالع الثورة املخملية
يف جورجيا عام  ،2003والربتقالية يف أوكرانيا  .2005 - 2004ومنذ
ذلك الوقت بدأ الرئيس الرويس فالدميري بوتني مبحاوالت وقْف تآكل
الخارصة الرخوة لروسيا ،مستفي ًدا من االنشغال األمرييك بالعامل
اإلسالمي .وقد كانت نقطة البداية يف خطاب منتدى ميونيخ لألمن
يف شباط /فرباير 2007؛ إذ هاجم بوتني خطط بناء الدرع الصاروخية
يف بولندا والتشيك ،ومحاوالت ض ّم أوكرانيا وجورجيا إىل الناتو،
لتأ َيت الحرب يف جورجيا يف آب /أغسطس  2008ترجم ًة عملي ًة لهذا
الخطاب.

أ ّما أوكرانيا فقد استعادها بوتني عرب حلفائه يف حزب املناطق يف
انتخابات عام  ،2010وقامت الحكومة الجديدة املتحالفة مع روسيا
بزج جميع خصوم روسيا يف السجون .كام أشار قبالن إىل البعد
ِّ
الجيو – طاقوي لألزمة ومحاوالت روسيا إنشاء تفاهم إسرتاتيجي مع
أملانيا ،من خالل معادلة الطاقة مقابل التكنولوجيا ،وإىل أ ّن روسيا
سعت لزيادة اعتامد أوروبا عليها من حيث تأمني إمدادات الطاقة،
ٍ
سيايس لتحقيق مصالحها يف
ضغط
وحاولت استخدام الغاز أدا َة
ٍّ
القارة .وقد أ ّدت األزمة األوكرانية األخرية إىل قيام الطرفني بإعادة
النظر يف العالقات الطاقوية بينهام؛ إذ بدأت أوروبا يف البحث عن
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مصادر بديلة للغاز الرويس الذي يشكل نحو  %35من حاجاتها ،يف
حني بدأت روسيا يف البحث عن أسواق جديدة يف آسيا والرشق
األقىص ،وهو األمر املنذر بتحوالت عميقة عىل مستوى العالقات
الدولية والتحالفات اإلقليمية.

العدد ٩
تموز  /يوليو 2014

•عدم االستجابة الغربية للمقرتحات الروسية ،واستمرار دعم من
تس ِّميهم موسكو النازيني تارةً ،والفاشيني يف أوكرانيا تار ًة أخرى،
أ َّديا إىل تفاقم األزمة ،ورأى فيه الروس استهدافًا لروسيا.
•حق الناطقني بالروسية يف أوكرانيا يف مامرسة لغتهم وثقافتهم
ظل
وتعزيز عالقتهم بروسيا األم ،وحساسية هذه املسألة يف ّ
انقسام البالد إىل رشقية وغربية ،إثن ًّيا ،وثقاف ًّيا ،ومذهب ًّيا،
وسياس ًّيا ،إىل ما يجعل أوكرانيا أوكران َّيتني ،عىل أنّه يصعب عىل
الذاكرة الروسية تجاهل قتال غرب أوكرانيا يف خندق واحد مع
هتلر ض ّد الروس السوفيات.
السابق،
•محاوالت األطليس التوسع يف فضاء االتحاد السوفيايت َّ
تجعل أوكرانيا املقبولة بالنسبة إىل روسيا ،هي أوكرانيا الحيادية،
واألفضل من ذلك أن تكون صديقةً ،ولكن ينبغي ألَّ تكون عض ًوا
بأي حال من األحوال.
يف الناتو ّ

أ ّما بشأن املوقف األمرييك ،فقد رأى قبالن أ ّن روسيا تشكِّل التحدي
األكرب للواليات املتحدة األمريكية يف القارة األوروبية ،وذكَّر بأ ّن
أي ق ًوى
واشنطن خاضت ثالثة حروب يف قرن واحد ملنع هيمنة ِّ
كربى عىل أوراسيا ،وأ ّن محاوالت أمريكا مل تقترص عىل احتواء روسيا،
أي إمكانية للتقارب بني
بل كانت تهدف إىل تفكيكها أيضً ا ،ومنع ّ
روسيا وأوروبا (بخاصة أملانيا) .ويف ما يتعلّق بالتطورات الراهنة ،رأى
قبالن أ ّن الواليات املتحدة ر ّحبت ،يف حقيقة األمر ،بض ّم روسيا إىل
القرم؛ ألنه أفزع أوروبا وش ّدها من جديد إىل الحلف األمرييك ،كام أ ّن
واشنطن استخلصت أوكرانيا من بوتني وإن تركت له القرم.

•ازدواجية املعايري التي تسمح بتأويل مواد القانون الدويل وفق
ما يناسب املنترص ،واستثامر الغرب لذلك ،وإعطاء األرضية
األخالقية والقانونية الستغالل روسيا حني ميس األمر مبارش ًة
مصالحها الحيوية.

الرؤية الروسية

•أحقية روسيا التاريخية أن يكون القرم لها ،وعدم رشعية ض ّم
خروتشوف له إىل أوكرانيا؛ ومن مثة رشعية استعادته ،بعد
تصويت سكانه عىل خيار العودة إىل روسيا األم.

ق ّدم الدكتور منذر حلوم ،مراسل صحيفة العريب الجديد يف موسكو،
مداخل ًة بعنوان "األزمة األوكرانية :الرؤية الروسية" ،حاول خاللها
تقديم مقاربة للسياسية الروسية يف أوكرانيا ،ومرتكزات "افرتاضية"
تقوم عليها هذه املقاربة الرسمية ،وهي:
•روسيا تحمي حدودها ،وفيدراليتها من التفكُّك ،وال تسعى
ممثل بالناتو الذي يقوم بتوسيع
للتوسع ،عىل خالف الغرب ً
حلفه نحو روسيا ،وينرش الدرع الصاروخية عىل حدودها.

•ما قامت به روسيا يف أوكرانيا ،مبا يف ذلك ض ّم القرم ،جاء
حل أزمة
فعل مب َّيتًا ،فقد حاولت موسكو ّ
ر َّدة فعلٍ  ،ومل يكن ً
االنقسام األوكراين ،الشعبي والرسمي ،بوسائل مختلفة تحمي
تلق استجابةً.
السكان الروس ومل َ

•حدوث تغري جوهري يف السياسة الروسية الخارجية؛ فبحسب
قول الرئيس الرويس فالدمير بوتني "بعد أن تعبت روسيا مل ي ُعد
الغرب ينظر إليها بوصفها رشيكًا مساويًا له يف الحقوق".

•التجانس الشعبي  -الرسمي ،وتجانس النخبة مع القيادة
يف روسيا ،يف ما يخص القرم بالدرجة األوىل ،واالحتفاالت
واالنفعاالت غري املسبوقة التي واكبت توقيع اتفاقية الضم.
•أهمية الناخب الرويس وصندوق االقرتاع .فروسيا الحالية ميكن
قبول
لصندوق االقرتاع فيها إسقاط السياسات التي ال تلقى ً
شعب ًّيا ،وإسقاط السياسيني الذين يتبنونها .ويُالحظ يف هذا
السياق االرتفاع الكبري يف شعبية الرئيس بوتني؛ عىل خلفية
ِّ
الح ْزم واملهارة اإلجرائية يف مسألة القرم .فقد بلغت شعبيته،
مع ض ّم القرم ،ذرو ًة جديد ًة ( ،)%82.3بحسب االستطالع الذي
أجراه املركز الرويس لدراسة الرأي العا ّم (فتسيوم) ،وهي أعىل
شعبية يحظى بها خالل  6سنوات.

التقارير
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•اعتامد مبدأ جديد يتمثّل مبقولة (مواطنونا  -مصالحنا) ،والدفاع
عنهم وعن حقوقهم بجميع الوسائل املتاحة أينام كانوا.

وتطرق حلوم إىل موقف ال ُّنخب السياسية يف روسيا تجاه األزمة
األوكرانية ،ورأى أنه يوجد "توافق" بشأن هذه املسألة بني النخبة
والقيادة .فأغلب ّية اآلراء املنشورة يف موقع "روسيا ما وراء العناوين"
متَّفقة مع الرأي الرسمي املذكور سابقًا .وأورد حلوم آراء كثريٍ من
السياسيني واملفكرين الروس تجاه مجريات األحداث يف أوكرانيا؛
ومن أبرزهم فيودور لوكيانوف ،مدير مجلة روسيا يف السياسة
العاملية ،وهو يرى أ ّن خطاب بوتني الذي ألقاه يف حفل توقيع اتفاقية
ض ّم القرم ال يدور عىل استعادة االتحاد السوفيايت ،بل عىل التخيل
عن رؤية ما جرى بوصفه عملي ًة محتوم ًة ناجزةً .فموسكو اآلن ت َ ُع ُّد
هذه العملية غري منتهية ،وتعتزم تصحيح نتائجها املرحلية ،وذلك
ال يعني بالرضورة إعادة النظر يف الحدود .أ ّما القرم فهو حالة فريدة
من نوعها أكرث من كونه حال ًة منوذجيةً ،واألهم أنها "إعادة تقييم
أخالقية وسياسية" .ففي هذا املستوى يجري الحديث عن عتبة
ال تقبل روسيا بتجاوز الغرب لها؛ ذلك أ ّن سيفاستوبول قلعة حربية
رويس ،وال مكان للناتو يف أوكرانيا.
روسية قيرصية تاريخية ،والقرم ٌّ
وتحدث حلوم عن املقارنات التي تستحرضها النخبة الروسية من
تصب
حادثة القرم ،ومن أبرزها حالة كوسوفو .ففي أذهان الروسُّ ،
مقارنة حالة القرم بكوسوفو يف مصلحة ض ّم القرم إىل روسيا ،أو
استعادته كام يقولون .فالرأي السائد يف روسيا ،املستند إىل معطيات
تاريخية ،يقول إ ّن الروس يعيشون يف القرم منذ ع ّدة قرون ،يف حني
أي تطهري عرقي
جرى نقل األلبان إىل كوسوفو بصورة جامعية ،وإ ّن ّ
مل يج ِر يف القرم ،بخالف كوسوفو ،وإ ّن عتاة النازيني باتوا يحكمون
يحق ألوروبا والواليات املتحدة
أوكرانيا؛ ومن هذا املنطلق ،ملاذا ّ
الدفاع عن سكان كوسوفو الغرباء عنهم ،وال يحق لروسيا حامية
الروس؟
كام تح ّدث حلوم عن سياسة روسية جديدة ترفع عنوان "مواطنونا"
و"مصالحنا" ،يف إشــارة إىل معاناة الــروس نتيجة تفكُّك االتحاد

السوفيايت .وقد جاء ذلك واض ًحا عىل لسان الرئيس فالدميري بوتني
عندما أعلن ،يف خطابة أثناء حفل توقيع اتفاقية انضامم القرم إىل
روسيا ،أنّ" ماليني الروس أخلدوا إىل النوم يف بلد واحد ،ولكنهم
استيقظوا خارج الحدود ،لقد أصبح الشعب الرويس من أكرب شعوب
مقسم يف العامل" .وال يخفى ما تع َّرض له
العامل ،إذا مل نَق ُْل أكرب شعب ّ
الروس من إهانات وشعور بالضعف بعد القوة يف عهد يلتسني ،وقد
عرف بوتني كيف يستثمر حاجة الروس إىل الشعور بالقوة والعزة
القومية من جديد.

موقف الناتو
املداخلة الثالثة يف هذه الندوة ،كانت للدكتور إبراهيم اسعيدي،
أستاذ الشؤون الدولية يف جامعة قطر ،وهي بعنوان "حلف الناتو
وتحدي األزمة األوكرانية" .وقد انطلق اسعيدي من أ ّن الحلف
األطليس – اختصا ًرا للناتو  -يُ َع ّد من أه ّم الفاعلني الدوليني املعنيني
باألزمة السياسية األوكرانية عىل نح ٍو مبارش ،وذلك لسببني أساسيني؛
أولهام متمثّل بأ ّن األزمة األوكرانية طرحت عىل السطح بطريقة
جل ّية ُعمق الخالفات القامئة بني روسيا والناتو يف ما يتعلق بسياسة
التوسيع ،أو ما يسمى "سياسة الباب املفتوح" التي ينتهجها تجاه
جمهوريات ما بعد االتحاد السوفيايت .أ ّما السبب اآلخر فهو متمثّل
بحظوة أوكرانيا يف عالقاتها بالناتو ،منذ عام  ،1994بوضعية الرشيك
اإلسرتاتيجي؛ ما يجعلها مؤهلةً ،بداي ًة من عام  ،2008لتصبح عض ًوا
كامل العضوية داخل الحلف وتستفيد ،تب ًعا لذلك ،من مقتضيات
الدفاع الجامعي التي ينص عليها الفصل الخامس من معاهدة
واشنطن عام  1949املؤسسة لهذا الحلف.
بنا ًء عىل هذين السببني ،فرضت األزمة األوكرانية عىل الحلف األطليس
إعادة التفكري يف ما يجب القيام به يف حالة وجود أزمة ِ
خطرة مع
روسيا يتطلب تدبريها أسلوبًا جدي ًدا ال يقوم عىل العودة إىل منطق
الحرب الباردة املتمثِّل مبنطق التوازن اإلسرتاتيجي ،وسياسة الردع.
كام أنها طرحت تح ِّديًا للناتو بشأن قدرته عىل طأمنة رشكائه يف
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أوروبا الرشقية يف ما يتعلق باحتامل حدوث تهديدات روسية مامثلة
ض ّد حدودها.

وأشار اسعيدي إىل أ ّن األزمة األوكرانية تحظى بخصوصية معينة يف
تاريخ تدبري أزمات ما بعد الحرب الباردة ونزاعاتها يف سياسة الحلف
األطليس .فبعد سقوط االتحاد السوفيايت دخل الحلف يف متاهات
أي ٍ
حلف عسكري
البحث عن هوية جديدة تربر سبب وجوده؛ أل ّن ّ
ُ
يختفي باختفاء العدو التقليدي الذي أ ِّسس من أجله.
يُفرتض أن
َ
لك ّن الحلف األطليس راجع عقيدته العسكرية والسياسة ،ليتبنى
مفهو ًما إسرتاتيج ًّيا جدي ًدا يقوم عىل ٍ
أساس ُمفاده أ ّن الحلف إن كان
رشا،
ال يواجه – عىل األقل يف املنظور القريب – تهدي ًدا عسكريًّا مبا ً
ٍ
تهديدات أمني ًة غري عسكرية
فإنه – عىل العكس من ذلك  -يواجه
لها تأثري مبارش يف مصالحه وأمن أعضائه؛ وهو ما دفعه إىل أن يشهد
تح ّو ًل وظيف ًّيا من ٍ
حلف يرعى الحدود وفق نظام مح َّدد للدفاع
املشرتك ،إىل ٍ
حلف ينظر خارج الحدود الجغرافية ألعضائه.
وبي اسعيدي أ ّن الحلف األطليس ،بعد هذه األزمة التي ميكن ع ُّدها
ّ
أزمة هوية ،واجه تحدي أحداث  11أيلول /سبتمرب ،بوصفها اعتدا ًء
رشا عىل أحد أعضائه؛ إذ قام بتفعيل الفصل الخامس من معاهدة
مبا ً
واشنطن الذي ينص عىل مبدأ التضامن الجامعي يف حال تع ُّرض أحد
ميس بأمنه ،أو سيادته ،أو وحدته
أعضاء الحلف العتداء أو تهديد ّ
الرتابية .ومنذ ذلك التاريخ ساهم الحلف األطليس يف تدبري عدد
من النزاعات اإلقليمية ،وساهم يف كثري من عمليات حفظ السالم
مساهم ًة تُثبت امتالكه ملقومات القوة العسكرية ،وأهميته يف بناء
السالم عىل املستوى اإلقليمي والدويل .وختم اسعيدي قوله بأ ّن
األزمة األوكرانية ستُشكِّل اختبا ًرا جديًّا للحلف األطليس وطريقة
تعامله مع األزمة الحساسة عىل الصعيد الدويل.

انعكاسات األزمة عرب ًيّا
ق ّدم الباحث حواس تقية يف مركز الجزيرة للدراسات مداخل ًة بعنوان
"تداعيات األزمة األوكرانية عىل العامل العريب" ،وفيها قال إ ّن أحداث

العدد ٩
تموز  /يوليو 2014

العامل العريب وأزمة أوكرانيا ساهمت يف ترسيخ اتجاه دويل سيؤ ّدي إىل
التأثري يف كليهام تأث ًريا كب ًريا؛ وهذا االتجاه هو تراجع النفوذ األمرييك
يف العامل .وأشار تقية إىل أ ّن الرئيس الرويس فالدميري بوتني ما كان
ليضم القرم لوال أنه رأى حدود ق َّوة أمريكا والغرب يف العراق وسورية،
فاستنتج أ ّن الوقت مالئم لتستعيد روسيا سيطرتها عىل مناطق
بجوارها تعتقد أنها حيوية.
وإ ّن األزمة األوكرانية ،يف رأي تقية ،قد أعادت ترتيب أولويات
االهتامم الدويل؛ فمن قبل كان الرتكيز عىل قضايا املنطقة العربية،
لكنه اآلن بات منصبًّا عىل أمن أوروبا ،وكيفية إعادة َص ْوغ العالقة بني
روسيا والغرب بعد أن قضت األزمة األوكرانية عىل عدد من الثوابت
التي قامت عليها تفاهامت الطرفني يف عقب انهيار االتحاد السوفيايت.
كل من روسيا وأمريكا أكرث أهمي ًة
ووفقًا لحواس تقية ،فإ ّن أوروبا عند ّ
من املنطقة العربية ،سواء من حيث التداعيات األمنية أو االقتصادية،
وهذا التغيري يف األولويات سيجعل املوارد املخصصة لنزاعات منطقة
مم كانت عليه ،وسيجعل هامش مناورة القوى
الرشق األوسط ّ
أقل ّ
اإلقليمية أكرب أيضً ا.
ويف ما يتعلّق باالرتباط بني األزمة األوكرانية واألزمات يف العامل العريب،
ذكَر تقية أ ّن األزمة األوكرانية أبرزت ثالثة اتجاهات تؤث ِّر يف العامل
العريب ويف باقي دول العامل؛ وهي تراجع القوة األمريكية ،والرصاع بني
املوجة التسلطية واملوجة الدميقراطية ،وإعادة ترتيبات األولويات يف
النظام الدويل ،وهذه االتجاهات تؤث ّر يف الفرص واملخاطر بالنسبة إىل
مختلف القوى بالعامل العريب ،وتؤثر يف أدوات مختلفة يف دوله ،لكنها
تصبغ العامل العريب ،يف النهاية ،مبالمح تغلب عىل قسامته املستقبلية.
فالسعوديّة استفادت من االندفاع الرويس يف مواجهة الثورة األوكرانية
يف ترسيخ نظرتها تجاه الثورات العربية ،كام أ ّن الرتاجع األمرييك
أقل اعتام ًدا عىل الواليات
سيشجعها عىل ابتداع سياسة خارجية ّ
املتحدة .عالو ًة عىل ذلك يرى الباحث أ ّن الصعود الرويس يخدم
أحد أهداف اإلسرتاتيجية السعودية يف املنطقة العربية ،فالبلدان
يتفقان عىل م ْنع الحركات اإلسالمية املامثلة لإلخوان املسلمني من
الوصول للحكم ،ولكنهام يختلفان يف األسباب .ث ّم إ ّن تداعيات األزمة
األوكرانية ستؤث ِّر يف السعودية بشأن امللف اإليراين ،بالنظر إىل أ ّن
ظل الغرب يق ِّدمها ،أُثبت عدم فاعليتها،
الضامنات والتعهدات التي ّ
وعدم اندفاع الدول الغربية اللتزامها ،كام جرى يف أوكرانيا .وهذا
ما قد يشجع السعودية عىل امتالك ق َّوة نووية لكبح املرشوع النووي
اإليراين والحد من نفوذه يف املنطقة ،ويف هذا الصدد ير ّجح الباحث
قيام السعودية بإحياء تعاونها مع باكستان.

التقارير
ندوة األزمة األوكرانية :أسبابها ومآالتها وانعكاساتها على المنطقة العربية

ويوضح تقية خالل مداخلته كيفية استفادة قادة االنقالب يف مرص من
األزمة األوكرانية ،والرصاع األمرييك الرويس لتوسيع هامش مناورتهم؛
ذلك أنهم انتهزوا حاجة روسيا إىل حلفاء يف منطقة الرشق األوسط
ِ
ول ّوحوا باالبتعاد عن الواليات املتحدة إن مل ْ
وتوقف
تعرتف باالنقالب
العقوبات التي رشعت فيها .ويف السياق نفسه زار قائد االنقالب
عبد الفتاح السييس روسيا ،وشجعه بوتني عىل الرتشح لالنتخابات
الرئاسية ،واتفق البلدان عىل صفقة سالح بأكرث من مليو ْين دوالر
مولتها اململكة العربية السعودية.

ويرى حواس أ ّن األزمة األوكرانية تفيد النظام الجديد يف مرص من
تخل الواليات املتحدة وأوروبــا عن مطالبة مرص بتحقيق
جهة ِّ
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الدميقراطية ،مقابل بقاء مرص يف الفلك الغريب .لك ّن الباحث أشار
إىل أ ّن مرص تفتقد القدرات الرضورية لنجاح هذه اإلسرتاتيجية ،وإىل
أ ّن األزمة األوكرانية جعلت القضية الفلسطينية ترتاجع يف األجندة
مستقبل ،وهو ما
ً
السياسية األمريكية ،مر ِّج ًحا رسوخ هذا االتجاه
سيصيب القوى اإلرسائيلية الليربالية بالضعف أمام صعود القوى
اليمينية التي ينتمي قطاع كبري منها إىل روسيا ،والتي تشارك بوتني
إميانه بالقوة وض ّم أرايض الغري بالقوة.
أ ّما يف ما يتعلّق بسورية ،فقد ذكر تقية أ ّن األزمة األوكرانية ساهمت
يف القضاء عىل اتفاق جنيف لتسوية األزمة السورية؛ ألنها جعلت
بوتني يخفف ضغوطه عىل بشار األســد ،ويشجعه عىل الرتشح
لالنتخابات الرئاسية؛ ما أ ّدى إىل القضاء عىل مصداقية اتفاق جنيف.
وبي الباحث إشكالية املوضوع السوري بالنسبة إىل بوتني؛ فروسيا
ّ
ال متتلك املــوارد الكافية لخوض الرصاع عىل ع ّدة جبهات ،وهي
مضطرة إىل إعطاء األولوية للجبهة األوكرانية ،ألنها ترتبط بأمنها
الحيوي .وبنا ًء عىل ذلك ،ستمأل إيران الفراغ الناتج من ذلك يف
سورية ،من خالل االستعانة باملليشيات الطائفية؛ فيتفاقم الرصاع
املذهبي مبنطقة الرشق األوسط ،وتتحول املنطقة إىل مركز جذب
للمتشددين عىل غرار القاعدة.

مؤسسة بحث ّية فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماع ّية
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراســة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخ ّية
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
ـام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم وأ ّمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسان ّية بشكل عـ ّ
ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحث ّية العرب ّية والعالم ّية في عملية البحث والنقد وتطوير األدوات المعرف ّية
والمفاهيم وآل ّيات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الح ّيز
ّ
مؤسسة علم ّية .وهو ً
وتطورها.
مؤسسة ملتزمة بقضايا األ ّمة العرب ّية وبالعمل لرق ّيها
أيضا
المركز هو
ّ
ّ
ّ
التطور ال يتناقض ّ
والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل ينطلق المركز
كون
من
ينطلق
وهو
ّ
ً
التطور غير ممكن إال ّ
وكتطور لجميع فئات المجتمع ،في ظروفه
كرقي مجتمع بعينه،
أن
ّ
ّ
ّ
أيضا من ّ
ّ
التاريخ ّية وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى.
العربي وتحليلهاً ،
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص األوضاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبع ّية والركود العلمي
تواجه األ ّمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
عام
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العرب ّية وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
العربي بشكل ّ
ّ
من زاوية نظر عرب ّية.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته بمحيطه المباشر في آسيا وأفريقيا،
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
وبالسياسات األميرك ّية واألوروبــيــة واآلسيوية المؤثّرة فيه ،بجميع أوجهها السياس ّية واالقتصاديّة
واإلعالم ّية.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
ً
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليل ّية ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماع ّية والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العرب ّية ومحيطها.
الدراسات
األكاديمي
على الخطاب
الم ِّ
وجه إلى ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسي ُ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
ـدة برامج
ينتج المركز
أبحاثا ودراســات وتقاريرَ ،ويدير عـ ّ
ّ
ـام العربي أيـ ً
ـضــا ،وينشر جميع إصــداراتــه بال ّلغتين العرب ّية
موجهة
ون ــدوات
ّ
للمختصين ،ولــلـرّأي الــعـ ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتسنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام المعايير
العلمية
ّ
العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى أن تكون
التضحية برصانة
طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
المضمون.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة

siyasat.arabia@dohainstitute.org

قسيمة االشتراك

االسم
العنوان البريدي
البريد اإللكتروني
عدد النسخ المطلوبة
طريقة الدفع

تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

شروط النشر
تنشر "سياســات عربية" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشــر ما يشبهها) التي تعتمد
األصول العلمية المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من  5000إلى
 6000كلمــة ،بما فيها المراجع والجداول .وتحتفظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق
التي تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.
عروض الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمر ّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث سنوات.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترسل
تخضع المواد المرسلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بســيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشــكال أو معادالت أو رســوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرسالها
بالطريقة التي ن ُ ِّ
جي  :اكسل أو وورد .وال تُقبل األشكال
فذت بها في األصل ،بحســب برنام َ
والرسوم والجداول التي ترسل صورًا.

االشتراكات السنوية

(ستة أعداد في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل)

 35دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف لبنان.
 55دوال ًرا أمريك ًيا للمؤسسات الحكومية يف لبنان.
55
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دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وأفريقيا.
دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا.

دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا.

 120دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف القارة األمريكية.

 140دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية.

عنوان االشتراكات:
 املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
جادة الجرنال فؤاد شهاب  -بناية الصيفي  - 174مار مارون
ص.ب 11-4965 :رياض الصلح  1107-2180بريوت  -لبنان

عنوان التحويل البنكي:

