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مع بدء روسيا أولى ضرباتها الجوية المعلنة في سوريا في ٠٣ ايلول 
٢٠١٥، لم تعد مناقشة السياسة الروسية في العالم العربي ترفًا، بل 
باتت محّط إهتمام متزايد يتطلب المزيد من الجهود البحثّية واإلحاطة 

والمتابعة لفهم دوافع سياسة الكرملين في المنطقة، وأّي دور يلعبه 
عامال القومية والدين في تحديد دوافع سياسة الرئيس فالديمير 

بوتين؛ وما هي تداعيات هذه السياسة، المصحوبة بتدخل عسكري 
مباشر، على إعادة صياغة تحالفاتها الداخلية والدولية، خصوصًا في 

ظل االنكفاء األميركي؟ 

وتثير السياسة الروسية في المنطقة العربية أسئلة كثيرة عن محدداتها 
ومطامحها في المنطقة، وعن الرؤية الروسية للصراعات الجارية وكيفية 

حّلها. 

فما هي المعطيات الجيوسياسية والقومية التي تحّدد السياسة 
الجديدة لبوتين، وتطرح جملًة من االسئلة الملحة أبرزها، تأثير تدّخل 
روسيا في سوريا على العالقة بين دمشق وطهران، وبين األخيرة 

وموسكو على حد سواء؟ 

فكيف تتم صناعة السياسة الخارجية الروسية اليوم وما مستقبل 
العالقات الروسية – العربية، وما تأثير ذلك على لبنان؟ وما هي حدود 

ممارسة القوة العسكرية من قبل موسكو، وماذا يرّتب ذلك على 
روسيا من مسؤولية تجاه حماية المدنيين؟
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الحلقة األولى - روسيا والعالم العربي

من الثانية عشرة ظهرًا إلى الثانية بعد الظهر
ألكسندر زاسيبكن، سفير روسيا في لبنان، محاضرة افتتاحية 

نيكوالي كوزهانوف، باحث غير مقيم في مركز كارنيغي في موسكو، 
العالقات الروسية – العربية اليوم

طالل نظام الدين، عميد شؤون الطالب في الجامعة األميركية في بيروت، 
صناعة السياسة الخارجية الروسية اليوم

اليوم الثاني 
الحلقة الثانية - الدين والقومية والمعطيات الجيوسياسية 

من العاشرة قبل الظهر إلى الثانية عشرة ظهرا 
أنطوان قربان، أستاذ في جامعة القديس يوسف في بيروت، عن الدين 

والقومية في روسيا
بسام مقداد، محلل سياسي، المعطيات الجيوسياسية والقومية الروسية 

أسعد حيدر، محلل سياسي، تدخل روسيا في سوريا وتأثيره على عالقة 
سوريا بإيران

الحلقة الثالثة - سياسات روسيا في المنطقة
من الثانية عشرة والنصف ظهرا إلى الثانية والنصف بعد الظهر

طارق متري، مدير معهد عصام فارس، روسيا ومسؤولية حماية المدنيين
مازن عزي، محلل سياسي، تدخل روسيا في سوريا

سامي نادر، مدير مركز المشرق للدراسات اإلستراتيجية (ASIL)، تأثير 
سياسات روسيا في الشرق األوسط على لبنان 
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