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 روسيا االتحاديةالتعددية الثقافية في سياسات 

 (ةيدراسة تحليل)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص
روسيا االتحادية احدى القوى العالمية الكبرى، لها تجربتهاا الااةاة  ال التعاما  ماض القااايا ال قا ياة اساتقتها ما  

ال قا ياة  ا تمادت بنيتها الفكرية السياسية، استمدت م  تارياها الك ير م  التقالياد لتواوير تجربتهاا ماض الجما اات 

 لى بنيتها الحاارية ومكانتها الدولية  ل  رض هوياة وننياة مامعاة لجمياض مكوناتهاا ال قا ياة ولجاات الاى اتباا  

متماث   لى اساس قومل يمنح  يه لك  قومية حقوقهاا  لاى ارااها، واالهتماام الروسال بالمساا    نظام  درالل ال

يكياة الااةاة التال تسامى بالنظرياة الرابعاة  باالرون ما  ثونهاا تم ا  القومية مبنياا  لاى اساظ نظريتهاا الجيوبولت

تجربة مديرة بالدراسة واالهتمام اال انها توامه تحديات ثبيرة ،  هناا  العدياد ما  القومياات واالديااش ال ي اعروش 

ى بالراا  ل ومودهن ثجزء م  روسيا االتحادية، وتعم  م  ام  الحصول  لى حقوق اث ار وبعااها يعما   لا

 .االستقالل

 

 

 

Multiculturalism Policies in the Russian Federation 

(An analytical study) 

 
ABSTRACT 
The Russian Federation, one of the world's great powers, has its own experience in 

dealing with the cultural issues it has acquired from its political thought structure. 

From Its history has drawn many traditions to develop its experience with cultural 

groups. It relied on its civilizational structure and its international standing to impose 

a national identity for all its cultural components and resorted to a federal system on a 

national basis in which all nationalities were given their rights on their own territory. 

The Russian interest in national issues was based on its own geopolitical theory called 

the fourth theory. Although it is a worthy experiment, it confrontation great 

challenges. Because many of nationalities and religions are not satisfied with their 

presence as part of the Russian Federation, working for more rights and some working 

for independence. 
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 المقدمة:

ما  وماود  األقا  لاى دولاة  ال العاالن  أياةتكااد تالاو  وال، اايا القومياة وال قا ياة ب اك  ثبيارتنامى  ل العالن القت

ولكا  دولاة تجربتهااا  ،ر رلفهاا سابث ثقاا ل مااذ،  كا  الصاارا ات يتجابااررى أوبوريقاة   يهااقااية ثقا ياة تا ثر 

الااةة  ل معالجة القاايا ال قا ية التل توامهها 
(1)
 إنااراوتعتبر التعددية ال قا ية نظرياة ومنهجياة راةاة تم ا   

ا   الجما اات بكا  ماا يتعلام بمسا أساسالساياقات ايدلومياة تهاتن ب اك  للتعام  مض التعدد ال قا ل تان سياسات و

تااوا ش بااي  حقااوق الجما ااات ال قا يااة  اال تقرياار  إيجااادتقااوم  لااى  األساساايةال قا يااة  اال الدولااة القوميااة  لساافتها 

 أساظتاسايظ الدولاة  لاى  إ اادة ملياة  إلاىمصيرها وبي  الحفاظ  لى الدولة م  االنهيار والتفكك، لذا  ت سظ 

ا ياة دارا  الادول القومياة الجما اات ال ق بإشاكالياتعتبر االنار المعر ل الوحيد الاذ  ياات  وي، متعددة ال قا ات

لكال يحقام حقاوق الجما اات ال قا ياة دوش التفاريو بالدولاة، وراالل  تارة  بك  ما يدور حول هاذ  المساالة والمهتن

ماض اراتالك ثا  بلاد  ال نريقاة  العاالن، أرمااءالتعددية ال قا ية مواض اهتمام متزايد  ال ماتلا   أةبحتقياسية 

تعاملها مض التعددية ال قا ية ومقدار استادامها  ل ح  القاايا ال قا ياة التال توامههاا 
(2) 

هاذ  الدراساة للبحا  تااتل 

الفكرياة  ال الفكار السياسال الروسال المعاةار  أسساها ل سياسات التعددية ال قا ية  ال روسايا االتحادياة وتحليا  

احادى الادول روسايا ال قا ية  تعاد  القااياستفادة م  تجربة روسيا  ل التعام  مض الا كانيةإلمماارج  إيجادبهدك 

دولياة بالةاة الاواورة والتااثير  أدوارامارسات وم ثرة مدا  ل المعادالت الدولية، لها حااارة  ريقاة، المهمة وال

سياسية واقتصاادية وثقا ياة  لاى  أدوارارالل القروش ال الث المااية، تعتبر احدى اهن القوى العالمية التل تمتلك 

الاارمياة، يتمياز وونظريات سياسية راةاة  لاى مساتوى سياسااتها الدارلياة  وأ راكمستوى العالن، ولها تقاليد 

اتيجياتها الااةاة ساتراولها تقاليد وسياسات راةة تجا  واقعهاا ال قاا ل وناورت واعها ال قا ل بالتعقيد والتنو  

سياسات روسايا تجاا  ال قا اات التال تعاي   أووار التعمم  ل إلى الدراسة هدفتال قا ية،  للتعام  مض رصوةيتها

 اا   تك اا  ألنهاااثبياارة  أهميةةةلدراسةةة ل  منهجاال ثإنااارتحاات ساالوتها واش تقيمهااا مسااتادمة التعدديااة ال قا يااة 

الب ارية التال تعاي   للجما ااتتقوم بمقاربتهاا  ال تحقيام الوموحاات ال قا ياة وسياسات التعددية ال قا ية الروسية 

 ال شاعور  ألهادا هاللدراسة تتمحور  ل مدى تحقيم سياساات التعددياة ال قا ياة الروساية  األساسية اإلشكالية   يها

والاى بالكراماة واال تاراك،  بإحساساهنومادى انساجامها  الجما ات ال قا ية بحصولهن  لى حم تقرير مصايرهن،

الكبيارة التال  األشاوانبالرون م     م  العالن أررىمدى يمك  االستفادة م  هذ  التجربة وتوبيقها  ل منانم  أ 

ياة ال قا ياة الروساية روان بااش سياساات التعدد الدراسةة تتتةر اش  إالحققتها روسيا  ل تعاملها مض التعدد ال قاا ل 

 إال، أرارىما  مهاة وتواور واساتمرار الدولاة ما  مهاة  الكبيرة بالنسبة للجما ات ال قا ياة وأهميتهاتها رصوةي

ال الت ت وبها الك ير ما  ال اوا ث والناواق  تعبار  نهاا الجما اات ال قا ياة ويار الراااية بتقادين موالباات  إنها

 ، لك  ذلك الاألحياش قا ية  لى شك  ةرا ات دموية  ل بعض الموالبات  تنفجر بعض ال ألملها ديدة وتناا  

التعددياة ال قا ياة  وتااض األسااسالتحليلال بالدرماة  مةهه الالدراسةة   تساتادم وش انموذماا يحتاذى بهاايمنض اش تك

 األ كاارلمعر اة تواور  اساتادام المقارباة التارياياة إلاى باإلااا ةثمنظاور شاام  تساتقل مناه اتجاههاا المنهجال، 

بروسايا االتحادياة  ال  المكاانل للدراساة محاددالناار سياسات الروسية حول التعدد ال قا ل  االالروسية و ةالسياسي

و ام والمعاةر  هيكلية الدراسة مصاممة منل معاةر واستحاار تاريال يمتد مض تاريخ روسيا الحدي  انار  

البنيااة التكوينيااة   يهااا نستواااحو الهويااة الجيوحاااارية الروسااية يتناااول :األولالمطلةة  موالااث ر يسااية  أربعااة

مكانااة التعدديااة ال قا يااة  اال البنيااة الفكريااة  اصاا  لدراسااة   :المطلةة  الثةةاني أمااا  يااة،الروسااية ماا  الناحيااة ال قا

راالل الحقباة  واقة  التعدديةة الثقافيةة فةي روسةيالدراسةة مطلة  الثالة : ال تاصاي بينماا تان  السياسية الروسية 

وتان تاامي  النتاا   ، ال قا ية  ل روسياتحديات التعددية المطل  الراب : حقبة الحالية بينما درسنا  ل الو ةالسو يتي

 المصادر المستادمة  ل الدراسة  باهنوالااتمة  ل نهاية الدراسة وثبت 

 

                                                           
1

  دا يد النديظ، ال قا ة وحدها تقريبا سبث ث  االرتال ات،  ل: لورانظ إ  هاريزوش، ةموي  ب  هنتجتوش، ال قا ات وقاين 

  00-35، ة 2002المرثز القومل للترممة، القاهرة،  ،2التقدم، ت: شوقل مالل، ن
2

ى الفلسافة السياساية المعاةارة، ت: منيار الك او،   للمزيد م  التفاةي  حول التعددية ال قا ية انظر: وي  ثيملكاا، مادر  الا

  767-700، ص2010المرثز الوننل للترممة، تونظ،  -، دار سيناترا1ن
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 المطل  األول: الهوية الجيوحضارية الروسية
 

 الترع األول: البهية التكويهية لروسيا

 أوال: الموق  واألهمية المكانية 

( 10قارة آسايا وأمازاء ما  شارق وشامال شارق أوروباا، تبلاا مسااحتها )ت ة  روسيا الحالية الجزء ال مالل م  

( أل  ثن03مليوش و )
2

يحادها ما  ال ارق المحايو الهااد ، ( آالك ثن م  الةرب إلى ال ارق، 10، تمتد لحوالل )

، م  ال مال المحيو المنجمد ال مالل، وم  الةرب تحاذ   دة دول أوروبية تتدار  معها  ل العديد م  العواما و

تحدها بيالروسيا )روسيا البيااء( والتيفيا واستونيا ورلي   نلندا والناروي ، ويقاض إقلاين ثاالنةراد الروسال باي  اذ 

 تحدها الصي  ومنةوليا وثا ارستاش وأذربيجااش ومورمياا ، وم  الجنوب تجاور العديد م  الدول ليتوانيا وبولندا

باإلااا ة إلاى وقو هاا  لاى ى الجنوب ال رقل ثورياا ال امالية والبحر األسود وأوثرانيا، بينما تجاورها م  اقص

السواح  ال مالية لبحر قزوي  والبحر األسود، يوماد تادار  وتراثاث اثنال ودينال و رقال ماض موارهاا 
(3 )

تتمياز 

بمنارهااا المتباااي  وتااريسااها الماتلفااة، وتعااد معظاان أمزا هااا ماا  المنااانم الباااردة، تمتلااك مااوارد نبيعيااة ها لااة 

راةاة الانفو والةاا  واليورانيااوم وأناوا  أرارى ما  المعااادش، وماوارد ما ياة ااامة،
 

بااالرون ما  وقو هاا  لااى 

سواح  العديد م  البحار إال إنها تعد م  الدول القارية ودا ما ما تبح     المنا ذ  ل البحار الدا ئة 
(4 )

 

حتها أهمية ميوبوليتيكية است نا ية نادرة، حتاى ووقو ها  ل قارتي  ماتلفتي  وتنو  تااريسها منالكبيرة  تهامساح

اش اولث مفكري  العالن واعوا نظريات  ديدة تبي  أهمية موقعها وا تبروها قلث العاالن، وأةابحت تم ا  ومهاة 

القوى العظمى  ل محاولة السيورة  ليهاا 
(5 )

لاذا يعتقاد الاروس ماا مي  بااش القاوى الةربياة العظماى تساعى و ام 

مااة مبنيااة  لااى نظريااات ميوبوليتيكيااة لتفكيااك بالدهاان والساايورة  ليهااا، يتميااز الااروس بتفكياار اسااتراتيجيات منظ

استراتيجل يتمحور حول بناء قدراتهن  لى مستوى  المل وإيجاد مونئ قدم لهن  ل العدياد ما  المناانم العالمياة 

التل يعتقدوش بانها تم   لهن أهمية استراتيجية ثبيرة 
(6)
   

 موغرافية واالثهوديموغرافية لروسيا: ثانيا: البهية الدي

وهن اثبر قوميات العرق السال ل التل تنت ر العديد منهاا  ال البلقااش وشارق )روسكل( روسيا تعنل ون  الروس 

أوروبااا،
 

% ماا  نساابة السااكاش وينت ااروش  اال معظاان أماازاء روساايا ويعااي  الماليااي  ماانهن  اال دول 00ي ااكلوش 

أررى 
(7)
(  رقية وقومية تسك  منانم مةرا ية راةاة 150) االثنوورا ل بالتنو  حي  تومد  يهاواقعها يتميز  

( ملياااوش، 1,0( ملياااوش، اليهاااود )1,0( ملياااوش، ال و اشااايي  )7( ملياااوش، األوثااارانيي  )3بهاااا، أثبرهاااا التتااار )

    الخ وهنا  احدى ( مليوش1( مليوش واالرم  )1( مليوش، الجو ان ية )1,2( مليوش، ال ي اش )1,5الب كيريي  )

                                                           
3

 اات  مجياد ناةار، االساتراتيجية الروساية  ال ال ارق األوساو دراساة  ال توظيا  البرناام    للمزيد م  التفاةي  انظار: 

  و؛ مارواش إساكندر، الادب ينقلاث 6، ص2012النوو  اإليرانل، رسالة مامستير، ثلية العلاوم السياساية، مامعاة النهاري ، 

   20، ص2011نمرا: روسيا الوالدة الجديدة، رياض الريظ، بيروت، 

.
4
، بياروت، 262احمد الحلاو، روسايا قلاث العاالن يافام ما  مدياد، مجلاة الجاي  اللبناانل،  اددالتفاةي  انظر:  للمزيد م  

  و؛ ناوار   ربيااض الايار ، روساايا االتحادياة والسااعل ألثباات المكانااة والادور إقليميااا ودولياا ، مجلااة 57، ص2000نيسااش

   102، ص2010امعة النهري ، بةداد، ، ثلية العلوم السياسية، م22-21،  دد7قاايا سياسية، م 
5
، األهلياة للن ار،  مااش، 5 يةينيو بريجنسكل، رقعاة ال اورن  الكبارى، ت: اما  ال ارقل، نللمزيد م  التفاةي  انظر:   

ث  األرض أو رفايا النظام العالمل الجديد، ت: منتجاث ياونظ،  ة  و؛ ك    ثرلوك، إمبرانوري252-270، ة 2012

   770، ص2002، دار  الء الدي ، دم م، 2ن
6

  للمزيد ما  التفاةاي  انظار: الكساندر دوواي ، أساظ الجيوبولتيكاا مساتقب  روسايا الجيوباولتيكل، ت: د   مااد حااتن، دار 

ذنااوش الوااا ل، الفكاار االسااتراتيجل الروساال  اال القاارش   و؛ نااارق   130-171، ةاا 2007الكتاااب الجديااد، بيااروت، 

  و؛  زمال ب اارة، روسايا الجيوساتراتيجيا  اوق 57-55، ةا 2016الواحد والع ري ، شرثة دار االثاديميوش،  مااش، 

   2-0، ة 2013، المرثز العربل لألبحاث، الدوحة، 10األيديولوميا و وق ث  شلء، مجلة سياسات  ربية،  دد

 .
7

هدى مهد  ةاي  الالمل، المجال الحيو  لروسيا االتحادية  ل انار دورها اإلقليمل، رسالة التفاةي  انظر:  للمزيد م 

 Ronald Grigor Suny, The  وثاذلك: 60، ص2017مامستير، ثلية العلوم السياساية، الجامعاة المستنصارية، بةاداد، 

Cambridge History of Russia,Vol. VIII, Cambridge Univ. Press, London, 2006, Pp.629-635.  
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  رة أقلياة قومياة أرارى يصا   ادد أ رادهاا إلاى نصا  ملياوش شاا ، تعتبار الجاذور القومياة واألثنياة الادا ض 

األساسل لت كي  أقالين  درالية  يها، ولكا  إقلاين رصوةايته ال قا ياة  ال تكاوي  ثيااش  ادرالل رااص باه 
(8) 

تتمياز 

ظن القوميات الكبيرة يعتنم أ رادها  قيدة مذهبية واحدة أو متقارباة، روسيا بنو  م  التجذر العقيد  والقومل،  مع

%(  ال القوقاا  وأواساو أسايا 11معظن الروس يعتنقوش الديانة األرثوذثسية، بينما ينت ر الدي  اإلساالمل بنسابة )

ماا إقليماا راةاا بي  قوميات التتر وال ي اش والداوستاش وويرهن، وهنالك الدياناة اليهودياة والبوذياة ويمتلاك ثاله

( األك  قياادة مذهبيااة ودينيااة أراارى  يهااا 2بهمااا  ثمااا تومااد )
(9 )

تعااانل  ( مليااوش نساامة،130يبلااا  ااددهن قرابااة )

روسيا ما  اساتنزاك وتراماض ساكانل  الك ا اة الساكانية قليلاة ال تنساجن ماض مسااحتها الواساعة، حتاى اش السالوات 

ة واعت برام  لتدار  االنهيار  ل البنية السكاني
(10) 

 
 ثالثا: البهية اإلدارية في روسيا:

( ُمقانعاات، 6( ممهورياة، و )21( وحادة مو  اة ثاا:تل: )02تمتلك روسيا نظام  درالل ال متماث  يتكاوش ما  )

( مناانم 10( إقليما ، ومدينتاش  يدراليتاش: موسكو وسانت بورسبرغ، واإلقلين اليهاود  واإلقلاين الباوذ ، و)72و)

اولث تلك الوحدات القومية لها رصوةية مةرا ية ودينياة أيااا   حكن ذاتل، إال اش
 

حيا  توماد  يهاا ممهاوريتي  

االتحاااد  قاا متي   لااى أساااس ديناال إحااداهما لليهااود واألراارى للبااوذيي ، وهنااا  ساات ممهوريااات إسااالمية، يعتباار

الوحادات،  فياه مناانم الفدرالل الروسل اثبر اتحاد  درالل م  حي  الحجن ويحتو   لى  دد ثبير ومتناو  ما  

( الا  نسامة وهاذا ماا 17ثبيرة الحجن ومنانم ذات ث ا ة  الية ومنانم ةةيرة مادا ال يصا   ادد ساكانها إلاى )

سا دها  لى تبلور مرثزية السلوات 
(11) 

 الترع الثاني: الخلتية الحضارية والتاريخية لهشوء الهوية الروسية:

 وسية:أوال: الخلتية التاريخية لهشوء الهوية الر

هنا  العديد م  النظريات التل  سرت األة  العرقل للروس، لك  اولبها تد ل بانهن م  السالك ال رقيي ،  هان 

ي ترثوش مض األوثرانيي  والبيالروسل بالعرق واألة  الم تر ،  ل القرش التاسض قاموا بت كي  اتحاادات ثبيارة 

(  لاى ياد 1270حية األرثوذثساية ساقوت  ال )تان إماارات واساعة أهمهاا إماارة ثييا  وبعاد تحولهاا إلاى المساي

المةول الذي  أن اوا  لى أنقااها دولة اورنة الذهبية التل شملت ث  المنانم الممتادة ما  آسايا الوساوى امتادادا 

حتى أوثرانيا الحالية 
(12)

وبقيات المناانم ال امالية مساتقلة  ا  السالوة المةولياة وتبلاورت اثار ذلاك قاوة روساية  

( وتوحياد اإلماارات والمناانم الروساية، بعاد ساقون 1500شيئا   يئا ما  هزيماة المةاول  ال )مقتدرة استوا ت 

قساونوينية بياد الع ماانيي  ا لا  الاروس باانهن الورثاة ال ار يي  للكنيساة البيزنوياة واثاد أمارا هن باانهن يعااودوش 

زنواة بالنسث إلى أميرة ةو يا األميرة البيزنوية الوحيادة التال نجات ما  نسا  أباانرة بي
(13 )

 ادرلت  ال ةارا  

مريااار ماااض الع ماااانيي  والصااافويي  والعدياااد مااا  القاااوى اساااتمرت لعااادة قاااروش أدت بالنهاياااة إلاااى ت اااك  حااادود 

                                                           
8

  للمزيد م  التفاةي : د  ناةر  يداش، دور روسيا  ل ال رق األوسو وشامال أ ريقياا ما  بوارس األثبار حتاى  الديميار 

   22-10، ة 2015، الدار العربية للعلوم ناشروش، بيروت، 1بوتي ، ن
9
لل أ ماة المرحلاة االنتقالياة، الادار العربياة للعلاوم ناشاروش،  ان  معتمد  بدالحميد، استعادة روسايا مكاناة القواث الادو  

   26، ص2002بيروت، 
10
، 2000 1، مرثز األهرام، القاهرة، ت100احمد دياب، التحد  الديموورا ل للقوة الروسية، مجلة السياسة الدولية،  دد  

   100ص 
 11

) دراسااات سياسااية و كريااة(، ت: د  انوااواش حمصاال، 1  انظاار: مجمو ااة ماا  الماتصااي ، قاااموس الفكاار السياساال، ج

ليونيد مليت  ، تاريخ روسيا الحدي ة م  يلتس  إلاى باوتي ، ت:    و؛10-16، ة 1227من ورات و ارة ال قا ة، دم م، 

   150، ص2001، دار  الء الدي ، دم م، 1نه الولل، ن
12

سالن حميد ، أمارة ثيي  الروسية: دراسة تارياية  ل ن اتها و القتها الاارمياة، مجلاة ثلياة العلاوم اإلساالمية،     تحل

   17، ص2015، مامعة الموة ، 15 دد
13

، مرثز األهارام للدراساات، 100  نه  بد العلين، ورثة االتحاد السو يتل ومصير الكومنول ، مجلة السياسة الدولية،  دد

   120، ص1222القاهرة، 
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اإلمبرانورية الروسية، شملت أراال ممتدة م  المحيو الهاد  وةوال إلى أوروبا ال رقية، ومهد ذلك النت اار 

العرق الروسل  ل أرماء اإلمبرانورية 
(14)

  

 ا: الخلتية الحضارية والتاريخية لهشوء الهوية الروسية:ثاني

مارس الروس نفوذا  ل منانم روسيا الحالية منذ القروش الوسوى اثار انحساار النفاوذ المةاولل وتواور وماودهن 

 اال المنوقااة بعااد ةاارا ات وت ااابكات  دياادة، ورثاات ماا  اإلمبرانوريااة البيزنويااة بنيتهااا العقيديااة، وأسساات 

هن العالمية ال انية بعد سقون بيزنوة، وثسبت م  العادات والتقالياد السياساية واالمتما ياة لساكاش لألرثوذثظ دولت

 ارتبواوا حاااريا بالمنظوماة الازرياة ال ارقية ماض احتفاظهاا باةاولها العرقياة الةربياة المنانم التل أرااعتها 

القومل بي  القوميات الماتلفة، حيا  شجعت  لى الزرا ة ون ر المسيحية، و ملت  لى نظام التعاقد أو التحال  

تن التحال  مض التتار والعديد م  القوميات األررى مقاب  منحهن األرض، وأسسوا مدش ومقانعات إقوا ية  ديدة 

وربووها ببعض  بر روون مواةالت برياة ونهرياة، وأةابحت موساكو اثبار حااارة مدنياة  ال حاوض نهار 

إلمارات اإلقوا ية لتوماه إليهاا ألواراض  ديادة  اةابحت للمنوقاة هوياة  ولةا العظين مما سمح لجميض القبا   وا

 مامعة قومية وحاارية  ل نفظ الوقت وبعدها أةبحت هوية قانونية سياسية وتواورت إلاى هوياة ثقا ياة ولةوياة

ياة مرت مراح  تفكيرها االستراتيجل بتحاوالت ثبيارة اثار ا تناقهاا المسايحية )األرثوذثساية( وتما مهاا ماض التتر

والازرية والقوقا ية 
(15 )

واثر التحوالت االستراتيجية  ال نهاياات العصاور الوساوى اةابح الاروس قاوة مهيمناة 

ومسيورة  لى مساحات شاسعة بي  العالن ال رقل والةربل، يمتلك المجتماض الروسال حااارة  ريادة وهال رلايو 

 ل آش واحد  اال  ا  التااريخ العريام ما   ثقا ل نات     امتداداها  ل الحاارة األوروبية والحاارة ا:سيوية

المنجزات واإلسهامات الحاارية 
(16 )

 

 

 المطل  الثاني: مكانة التعددية الثقافية في البهية التكرية السياسية الروسية
 

 تاريخ التكر السياسي الروسي:الترع األول: 

 أوال: نشوء وتطور التكر السياسي الروسي:

الروسية مالن يتن  هن وإدرا  العقيدة األرثوذثساية التال ت اك  قاوة أرالقياة دا عاة م  الصعث  هن روح الحاارة 

للحاارة الروسية، وتعتبر الب رة الر يسية إلنتاج الفكر السياسل الروسل والقين القومية الروسية العليا 
(17)

قامات  

التال تحقام لهان إماباات  لاى العدياد الكنيسة بانتقاء األ كار والنصوص الفلسفية اإلوريقية والرومانية والبيزنوياة 

ماا  المسااا  ،  تعاارك الااروس بااذلك  لااى المفكااري  اإلورياام والروماااش والنتامااات البيزنويااة، حياا  ناااق  اقاادم 

 السفة الروس )ناسنور( األة  المقدس لألرض الروسية، وواض معادلة ارتبانية بي  الروسل وأراه ومعلها 

بالكنيسة وإيمانه بالمسيحية، لاذا ا تبار االنتمااء الروسال إلاى المسايحية   القة مقدسة ثجزء م  متولبات ارتبانه

نااال م  ام  توحيد ارض روسيا وإنقاذها م  الت رذم السياسال والعقا اد  ماض البقااء باالحتفااظ باالفار والعازة 

ناء  القة مرثازة ماض للعقا د الروسية القديمة، وبهذا يتبي  باش المفكري  الروس ثانت لهن دوا ض سياسية ملية  ل ب

األرض والدي  وا تبار ذلك م  األرثاش األساسية للحفاظ  لاى الكينوناة الروساية وبنااء ذاثارة تارياياة موهرياة 

   انفسهن ثونهن يم لوش تجليا مقدسا للالم اإللهل وأراهن أراا مقدسة، لذا بار ت  كارة إمكانياة ت اكي  دولاة 

مراء وال عث روسية    نريم االتفاق والتعاقد بي  األ
(18)

م(  لى ارورة الدولة  ل تنظاين 1006واثد يوحنا ) 

                                                           
14

، 1200(، ت:  اااا  حسااي ، دار الكتااث، الموةاا ، 1217-1002  انظاار: ثااارلتوش هيااز، التاااريخ األورباال الحاادي  )

   700-700ص
15
-121، ةا 1202مجمو ة م لفي ، مومز تاريخ الفلسفة، ت: د  تو يم سالوم، دار الفاارابل، بياروت، للمزيد انظر:   

  .S. V. Utechin, Russian political thought, Florida Univ. Press, Florida, 1964, Pp.3-10  و؛ 122
16
، مرثااز األهاارام، 100 ااادل  بااد الصااادق، روساايا تاادر   صاار تكنولوميااا المعلومااات، مجلااة السياسااة الدوليااة،  اادد  

   01-00، ة 2000 1القاهرة، ت
17
  Vitoria Antonova, Diversity Management and Concepts of Multiculturalism in Russia, 

Center for Policy Studies, Budapest, 2007, Pp.14-19.  
18

   120-126  مجمو ة م لفي ، مومز تاريخ الفلسفة، م  س، ة 
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العالقات االمتما ية االقتصادية  واض  كرة إمكانية تاسيظ مملكة روسية مقدسة، يمكنها معالجاة ممياض الم ااث  

ماراء االقتصادية واالمتما ية واش تقوم با مال  ظيمة، ثماا قامات الكنيساة  ال مراحا  تارياياة ماتلفاة بحا  األ

 لى الوحدة  ومه نيكيفور  ل القرش ال انل   ر الرسا   إلى األمراء يحا هن  لاى الوحادة واالتحااد،، وثماا ثتاث 

العديد م  الكتابات الفلسفية وال روحات الموولة والدقيقة  لى الكتث المقدساة والكتاث الفلسافية التال ثانات تكتاث 

   لى التعليم  ليها وإبداء الرأ  حولها ونقدها وانتقاء ما  ل بيزنوة وبقا  أررى ثاش المفكري  الروس حريصي

م( بوااض شاروح 1500هو مفياد منهاا لكال ياتن ن ار   لاى ا:راري   وما  اشاهر  ما   نادما قاام دياوبترا  اام )

وانتقاء مومه لنصوص ثتابات المفكر البيزنول  يليث بوستينيك ونرحه للكتاب بالصيةة الروسية باسان دياوبترا  

م  رالل ذلك اش الروس قد ربووا الادي  بالهوياة الروساية وربواوا الروساية بااألرض الروساية، وانتجاوا ويتبي  

قراءة راةة للنتامات الفكرية والدينية، وانلقوا ثورة اد اإلقوا ية الاذ  معلوهاا موا ياة ماض التفكاك وا تباروا 

نقاذ  قيدتها اش تاسيظ دولة قوية مقدسة ستكوش قادرة  لى تحرير األرض الروسية وإ
(19)

  

 ثانيا: بروز الخصائص األساسية للتكر السياسي الروسي

توورت المفاهين الفكرية والفلسفية الروساية بمارور الازم ،  رثازوا التفكيار بالبنياة االمتما ياة وم ااثلها بر ياة 

لتهديادات الاارمياة سياسية با تبار ذلك مسببا للت رذم ومانعا للوحدة، واةابح متعار اا بااش المفكار الاذ  ياذثر با

هو شا  تقدمل، و نوا ب ك  أساسل باألمور التالية توحياد اإلماارات الروساية والحفااظ  لاى السايادة الروساية 

وسالمتها،  تن نارح مفهاوم الساال ية ثاألةا  الم اتر  واألمنياة التال يجاث اش تتحقام بتوحيادها أرااا وشاعبا، 

بالروس  قو دوش ويرهن  انت رت  ل روسيا نبقة م  الم قفي  وتميز الفكر الروسل بتحديد المستهدك الذ  حدد 

واألمااراء الااذي  نااالبوا بإقامااة دولااة مرثزيااة قويااة وبااي  أمااراء ير اااوش الفكاارة ويرياادوش باادال ماا  ذلااك إن اااء 

إمبرانوريااة المرثزيااة، لكاا  الةاازوات المةوليااة بمراحلهااا وسااقون قسااونوينية وناارد المساايحية منهااا رمااح ثفااة 

تجا  تاسيظ دولة قوية مرثزية للروس، وبدأت سلسلة ما  المرامعاات الدينياة والسياساية ال ااملة، وبعاد التفكير با

انهيار ثيي  وسقون ثنيستها  م  أمراء الروس الم مني  باالتفوق الروسال  لاى أحيااء الاد وة للدولاة القيصارية 

وتن التنظير لوموب ماا فة ثاروة  الروسية م  موسكو التل أةبحت رالل  ترة وميزة دولة مترامية األنراك،

الدولااة وررا هااا، وتعتباار روساايا اقاادم دولااة قوميااة تاسساات بفعاا  إراد  ماا  اماا  حمايااة الااروس ماا  التعااديات 

الاارمية وماانر النزا اات الدارلياة، اذ تان اان العدياد ما  القومياات  بار معاهادات ثنا ياة تمات بصايةة اتفااق 

تتبااض الدولااة القيصاارية، بهااذا أةاابحت القيصاارية الروسااية دولااة متعااددة  قااوميتي  أ  بااي  الااروس والقوميااة التاال

القوميات 
 (20 )

وقد معلت الكنيسة الروسية الدولة الروسية را ية األرثوذثسية العالمية، لك  الروس تعراوا إلاى 

لماذهث دينال انكسار ثبير  ندما انقسن بعاهن إلى قومية مديدة بسبث قراءتهن الماتلفاة لألةا  والمن اا وتبنايهن 

مااال  وبهاذا ظهاارت األوثرانياة،  كااانوا  ال ذهااول ما  أماارهن،  ظهارت ماادارس  كرياة روسااية  ديادة توالااث 

بمرامعااات شاااملة  ن ااات مدرسااة السااال و يليوش )السااال ية(، باإلاااا ة إلااى الموالبااة بالسااعل إلااى توحيااد العاارق 

واإلقوا يااة ود ااوا إلااى حريااة التعبياار، وتحرياار السااال ل وا تبااار  وحاادة حاااارية شاااملة نااالبوا بإنهاااء القنانااة 

الفااالح، وإن اااء م ااا ية  الحيااة أ  رلاام الفااالح الحاار وإنهاااء اإلقوا يااة وةاانفوا بوةاافهن ليبااراليي  معتاادلي ، 

 اةروا االوراسيي  الذي  ثانوا يد وش إلى وحادة ال اعوب االورالياة التال تاان بجانبيهاا ال ارقل والةربال ثا  

وثااانوا يااد موش اإلقوا يااات الكبياارة وبناااء اإلمبرانوريااات ال اصااية، وا تبااروا روساايا سااهوب أساايا وأوروبااا 

شعث مبال أورال، ثن ظهرت المدرساة االوراساية وهال المدرساة التال ا تبارت روسايا شاعث وحااارة آسايوية 

ادة أوروبيااة م ااترثة و ليهااا اش تبقااى ثااذلك  هاال  ااالن مسااتق  بحااد ذاتااه، وظهاارت المدرسااة البوت اافا ية بقياا

ديستو سكل وستراروك، وهل مدرسة  كرية تعتمد  لى البعاد المكاانل  ال تعريا  ثا  شالء  االنتمااء اإلنساانل 

يتكوش بفع  المكاش ويتوور بقوة المكاش وإنسانيته واحترامه للب ارية تكاوش  بار رابواه االنتماا ل القاو  للمكااش، 

موسااكو با تبارهااا مرثاازا مقدسااا لروساايا ونااواة وظهاارت أياااا  المدرسااة الموسااكو يتجية، أ  انصااار المرثزيااة ل

                                                           
19
  Frederick C. Barghoorn, Soviet Russian Nationalism, Westport CT, Oxford Univ. Press, 

Oxford. 1976. Pp11-19.  
20
 .S. v. Utechin, op cit  و؛ 220، ص155-152انظار: مجمو اة ما لفي ، ماومز تااريخ الفلسافة، م  س، ةا   

Pp13 
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تبلورهااا وثاناات آرا هاان وتومهاااتهن تعتمااد  لااى الفلساافة الواااعية الةربيااة وثااانوا قليلاال االهتمااام واال تااراك 

باأل راق األررى 
(21)

 

 

 ثالثا: تطور التكر السياسي الروسي الحدي 

ية لتحديد هوياتها االستراتيجية وسااهمت ثا  نورت المدارس الفكرية الروسية أسظ نظرية متينة لنظريات سياس

نظرية  ل ترثيز بعاا م  أرثاش القوة السياسية الروسية، وم  اشهر تلاك النظرياات األوتوقرانياة الموساوثوية 

التل ثانت نظرية النهاة الروسية واألساس لبرو  النظرية القومياة الروساية التال انب قات  نهاا النز اة الساال ية 

بيااة والنز ااة االوراسااية وثاا  نز ااة توااورت إلااى نظريااات مدياادة وتماااات  نهااا سياسااات والنز ااة التةري

واتجاهات  ديدة  ومميض تلك النظريات رثزت  لى الجانث الجةرا ل السياسل والاصوةية الحاارية 
(22)

  

 رابعا: الهظرية السياسية الروسية المعاصرة )الهظرية الرابعة(

اةبح الفكر الروسل اث ر ارتبانا باألرض ب  ويتمحور حولها بك  تفاةيله، وأةبحت النظريات الجيوبوليتيكية 

تم   البنية الر يسية للفكر السياسل واالقتصاد  واالمتما ل الروسل، بعد سقون االتحاد السو يتل اةبح الروس 

ا ياة الروساية هال المحاور األسااس لجمياض التفاا الت اث ر إيمانا باش نجاتهن يكم   ل وننهن واش النواقات الجةر

السياسااية العالميااة، تسااعى مميااض القااوى بالساايورة  ليهااا، تعتباار النظريااة الرابعااة توااويرا نظريااا  اا  الماادارس 

الروسية الكالسيكية والمحدثة والةربية ومزمها  ل انر نظرية قومية محدثاة تساعى إلاى إ اادة المجاد الحااار  

  النظرية ألول مرة انلم الروس العناش إلى تصورات  كرية متناقاة حول اةلهن  اقلعوا    لروسيا، وو م هذ

النظرياة الساال ية والنظريااة اإلساكندنا ية أو الجرمانيااة وبادأوا يميلااوش إلاى ماازج األةاول النظريااة والتوماه نحااو 

القوقاا  وأواساو آسايا والساهوب  المزيد م  الجذور المنب قة ما  وإثسابهاإحياء مذور نورانية وتتارية ألةولهن 

ال اارقية ألوروبااا،  اااحيوا االوراسااية لكاا  بنساااة محدثااة، تااد و هااذ  النظريااة الااروس إلااى التالاال  اا  األدياااش 

واأليدولوميات السياسية والتمسك بالروسنة أ  االنتماء الحاار  الروسل، مدرثة باش  لى الروس التالال  ا  

 الت القومية واالنتماء الوننل هل الحاثمة هنا  وثذلك التالل    ال يو ية الليبرالية التل   لت  ل الةرب وال

التال   الت  ال تحقيام ثا  موالبهاا وأةابحت تم ا  ايدلومياة دولاة تسالوية ال تتمساك بااألرض ولايظ لهاا ونا  

 والفاشية هل ايدلومية  رق ومنظ يروش انفسهن  وق الجميض 

يبرالية وال يو ية والفاشية، وانها تم   بنية  كرية سياساية مناسابة لحماياة ا تبرت النظرية الرابعة نفسها البديلة لل

ال عوب وتحقيم الر اهية والسالم، وترى باش الليبرالية تد ض اإلنساش إلى االوتراب والايا   ل الوهن الالمنتمال 

اإلنسااش  بادا للساوق  بر تفكيك مرمعيته الرمزية وتحقم الهيمنة الالمنتهية  بر رلم مجتماض اساتهالثل وتجعا  

والسلض، تنت  الالمساواة واالستبداد، لتتحون بذلك حول العقالنية والتقدم، ويروش باش السماح بانت ار   ل المجتمض 

الروسل ستد ض إلى انهيار الحاارة الروسية وتفتتها أمام الحاارة الةربية  وتذهث االوراسية الجديدة إلى ر ض 

ال انية التل ولدت م  رحن الحاارة الةربية التال ر ااتها ولفااتها لكال تنت ار باي  اليسارية با تبارها النظرية 

ال عوب األررى، وتعانل م  إدراثها للمستقب  وال تاتل     الليبرالية  ل النهاية سوى إنها تعتقد بااش الليبرالياة 

يبقاى االناار الحااار  وا اث ال تستويض اش تص  إلى الهدك بسبث الالمساواة التال تكتنفهاا، و ال ثاال الحاالتي  

ووير ذا أهمية  ل تلك األ كار  أما الفاشية التل وةفت لدى االوراسيوش بانها النظرية ال ال ة، إنها لن تك  ةاادقة 

ب  إنها م لت اثبر  ملية  كرية لادا  األمة لتجعلها  ل ردمة مها  الدولة، ولن تستوض اش تجع  الدولة  ل ردماة 

متما ية أ  إنها ثانت نز ة دوالنياة  يعتبار االوراسايوش الجادد باانهن يم لاوش النظرياة الرابعاة األمة بمكوناتها اال

الم منة بالتعددية األرالقية للعالن وا تراك ال عوب ببعاها البعض وبحريتهاا بعيادا  ا  قاين المرثزياة الةربياة، 

                                                           
21

. Heikki Patomaki & Christer Pursiainen, Western Models and the Russian Idea, Beyond 

Inside/Outside in the Discourses on Civil Society, Network Institute for Global 

Democratization, http://www. nigd. org 21/3/2015.  
22
  See; Graham Smith, The masks of Proteus: Russia, geopolitical shift and the new 

Eurasianism, Institute of British Geographers Vol.24. No.4, NewSeries, London, 1999, 

Pp.481-494. And; Mark A. Smith, Russian Nationalist Movements and Geopolitical thinking, 

Defense Academy of the UK. London,2005, P.13.  

http://www.nigd.org/
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ى البار(،  هال نز اة محا ظاة و ال نفاظ  يصنفوش نظريتهن بانها تجسيد السيادة الجيوسياسية لقوى االوراسية )قو

الوقت ثورية، تعارض ب دة المنوم التاريال الةربل ومنهجيتاه، تنولام ما  تعزياز مااال ال اعوب  بار نارح 

المفهوم اإليجابل للتاريخ، وإ ادة الروح واالنتماء الجما ل للفارد المساتلث، وبهاذا تتمرثاز نظاريتهن حاول إحيااء 

روا باااش إحياااء اإلمبرانوريااة الروسااية تم اا  البعااد الحاااار  األنقااى واألث اار الحاااارة واإلمبرانوريااة، وا تباا

إنسانية  ل العالن  النظرية السياسية الرابعة بوةفها ةياوة  لسفية ور ية ميوسياسية، ل  تتجساد  لاى الواقاض إال 

الليبراليااة تساعى إلااى  بتجسايد م ارو  األوراسااية الجديادة  مبنيااة  لاى التعدديااة المعر ياة ومابعاد الحداثيااة ومابعاد

تالي  ال عوب م  الااو  واالستةالل  تعاود ماذور االوراساية الجديادة باإلااا ة إلاى االوراساية الكالسايكية 

تقاربا مفاهيميا م  االشتراثية وال يولومياة االرثوذثساية، والتاسايظ للكينوناة الروساية المنب قاة ما  ارض روسايا 

ل النظرياة االوراساية الجديادة والتال هال  ال الحقيقاة نظرياة ن اات ما  الاذ  ياراذ ةافة القداساة األنوولومياة  ا

األرض االوراسية ثون  لالمة وون  للفكرة ال تنتمل للزم  ووير مقيدة بالبعد الزمانل 
(23) 

 

 الترع الثاني: التعددية الثقافية في الهظرية الرابعة:

 أوال: المهطق الجيوبولتيكي:

احدى نظريات مرحلة ما بعد الحداثاة، ورد  لاى   ا  الم ارو  الحاداثل المارثسال تعتبر النظرية الرابعة نفسها 

والليبرالاال والفاشاال الااذ  لاان يكاا  بمسااتوى القاادرة لحمايااة ال ااعوب 
(24)

باادال ماا  الترثيااز  لااى المفاااهين الفكريااة  

ية، تبار  بوةافها والقراءات االقتصادية واالمتما ية والتارياية رثازت النظرياة الرابعاة  لاى الجةرا ياا السياسا

ايدلوميااة محا ظااة وثوريااة  اال نفااظ الوقاات، ومومهااة اااد األياادولوميات الةربيااة الحاثمااة التاال تاارى بانهااا 

أيدولوميات مومهة بالاد م  الومود الروسل  لى أراه،  ملياا تارى النظرياة االوراساية المحدثاة بااش الدولاة 

مهة الصرا  الحاار  التل انلقتها الليبرالية  وهل حاارية،  ل موا إمبرانوريةمابعد الحدي ة ممك  اش تكوش 

تعتقااد باااش اإلمبرانوريااة الحاااارية الروسااية تم اا  نموذمااا منتظاارا ألنهااا بعكااظ اإلمبرانوريااة الليبراليااة أو 

اإلسااالمية ال تريااد اش تفاارض قيمهااا واقتصااادها وهويتهااا  لااى ال ااعوب األراارى وال تنظاار بمنظااار ا تقاااد  

رية االوراسية اد اإلمبريالية ت م  بالتعدد وتادا ض  ا  الاصاا   الماتلفاة وتصانض مكاناا  لآلرري    اإلمبرانو

لل عوب المهم اة 
(25)

يوارح الاروس  كارهن السياسال ثايدلومياة لتالاي  ال اعوب ما  الاااو  واالساتةالل،  

ض حااار  رااص وهل  لسفة سياسية ابستمولومية، مبنية  لى معوى ثقا ل أرالقل، تقوم  لى نظام للقين، وتجم

لروسيا،  عناةرها تعتمد  لى دولة أداتيه  ا له ل عث يسك   لى ارض أبدياة تاربوهن رواباو  انفياة قوياة ماض 

بعاهن ومض األرض   هذ  النظرية تعتبر األرض روحا أبدية مقدساة،  هال مكما  الاذات وهال القاادرة  لاى مانح 

ة الجديادة  لاى التنظيار لمساالة االثنياات ومعالجاة ا:ثاار الحرية للذات اإلنسانية  مدت النظرية الرابعاة االوراساي

السلبية للتحدي   لى هوية ال قا ات دار  الدولة،  النظرية تد و إلى إقامة نظاام امنال متاي  قاادر  لاى تاثياد قاوة 

م الحاارة الروسية، و دم اال تبار والتعوي   لى الدولة ب  بتجاو ها، إلى سلوة اثبر واقاوى قاادرة  لاى تحقيا

أهااداك حاااارية ثباارى، ساالوة ثوريااة تقااوم بإن اااء تحااال  ال ااعوب الهام ااية اااد القااوى المرثزيااة، و قااا لهااذ  

النظرية حققت روسيا انتصارات  ل مورميا وأوثرانيا وألحقت القرم بروسيا 
(26) 

 ثانيا: التعددية الثقافية ومتهوم التاريخ اإليجابي: 

يخ اإليجااابل ثوساايلة معر يااة ومفاهيميااة لتجاااو  ا:ثااار التاريايااة انلاام أةااحاب النظريااة الرابعااة مفهااوم التااار

السابقة،  حدثت  ل روسيا مذابح وقت  وتدمير متعمد للك ير م  األقليات وتحواين أوناانهن وت اتيت شاملهن، وهاذا 

                                                           
23

مبرانوريااة: إمبرانوريااة العولمااة الجدياادة، ت:  اااا  متكاار، مكتبااة العبيكاااش،   مايكاا  هاااردت وأنوونيااو نيةاار ، اإل

   ٠٢، ص2010الرياض،
24

  ملااااة سااااما ي ، دووااااي  النظريااااة السياسااااية الرابعااااة: روساااايا واأل كااااار السياسااااية للقاااارش الحاااااد  والع اااااري ، 

4pt.su/ar/content wlshrynhttp://www. 2/2/2010، تاريخ الزيارة   
25

   ٠٠-٠1  مايك  هاردت وأنوونيو نيةر ، م س، ة 
26

. Anton Barbashin & Hannah Thoburn, Putin’s Brain: Alexander Dugin and the Philosophy 

Behind Putin’s Invasion of Crimea, Foreign Affairs, 31/3/2014, https://www. Foreign 

affairs.com/articles/russia-fsu, 2014-05-31.  
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فاااء مااا د ااض إلااى إيجاااد ماادر  تاااريال مديااد،  ابتااد وا مفهااوم التاااريخ اإليجااابل، المبناال  لااى تجاازأ التاااريخ وإر

ةفحات ث يرة    الظلن والتدمير والقت  الجما ل والترثيز  لى الجانث الم رق م  التاريخ والقيام بإ ادة ثتابة 

التاريخ ب ك  يام  بناء م ا ر إيجابية بي  الجما ات القومية والدينية  وقاد قواض الاروس شاونا ثبيارا  ال هاذا 

وش باااش الهاادك منااه إقاارار السااالم بااإ الش قويعااة تاريايااة المجااال، الااذ  قااد يعتباار تاااليال تاريايااا، لكاانهن ي ثااد

متكاملة مض الماال الدمو   بهذا المفهوم انلم الروس العناش لتجاو  العدالاة االنتقالياة وإرماا  الحقاوق القومياة 

لألقليات راةة الصةيرة منها التل ت تتت أو التل ادثرت  عال ثجما ة قومية أو دينية 
(27)

   

 الرئيسية للتعددية الثقافية الروسية:ثالثا: الخواص 

تد و االوراسية الجديدة إلى بناء نظام سلوو  مديد يقوم  لى المعلوماتية السرية ويعم   لى بناء قاوة الحااارة 

دوش التاثير  لى حرية الفرد وحياته  وبهذا تتجاو  االوراسية الجديادة الدولاة إلاى إمبرانورياة منفتحاة تفتقار إلاى 

هيرارثاال م قاا  بالفساااد والمسااتبدي  الااذي  يصاالوش  باار الديمقرانيااة إلااى الااتحكن بالساالوة بناااء ساالوو  
(28)

لااذا  

 التعددية ال قا ية  ل الفكر الروسل المعاةر ترتكز  لى رلفية ميوبولتيكية تساتهدك إيجااد تحالفاات ماض ال قا اات 

يجعا  المنولام  انياة ليبرالياة، وهاذا مااالماتلفة  لى أسظ ميوبولتيكية وليست سلووية أو دوالنية أو حتى ديمقر

الفكر  الروسل للتعددية ياتل  مذريا    المنوم الفكر  الةربل للتعددية ال قا ياة باالرون ما  تقاربهاا ظاهرياا، 

اش التعددية ال قا ياة  إال اذا ثانت التعددية ال قا ية استراتيجية ليبرالية مديدة لموامهة التحديات التل ترا م التنو ، 

روساية تنولام ما  تحااديات الجيوبوليتيكاة وإمكانياة إيجاااد م اترثات تحاال  بااي  ال قا اات ألهاداك ميوسياسااية  ال

وتعتقااد ذلااك اث اار رسااورا ماا  المقاربااة االقتصااادية أو الهوياتيااة أو ال قا يااة  اايمك  القااول باااش التصااور الفكاار  

الروسل حول التعددية ال قا ية يتلا   ل ثالث مستويات أساسية:
(29) 

 إنها ترى التعددية ال قا ية م  منظار مما ل وليظ  رد  ثما يرا  المنظور الليبرالل الةربل    1

انهن يرونها ام  شرونهن الااةة، التارياية والسياسية لكنها مت ابهة ماض التعددياة ال قا ياة الةربياة دوش اش   2

ين وثيفياة معالجاة ذلاك ولكا  قااية ثقا ياة توحد معها، اذ يرثزوش  لى االرتال ات القومية والعرقية لسكاش األقاال

 بعد ميوبولتيكل 

تحقم االرتكا  الجيوبولتيكل للتعددية ال قا ية األسظ الكا ية الستمرارها دوش التاثر بابعاد اقتصادية أو سياسية   5

 .متناقاة

 

 المطل  الثال : واق  التعددية الثقافية في روسيا 

 
 األول: الخلتية التاريخية لتهامي سياسات التعددية الثقافية في روسيا: الترع

 أوال: جذور سياسات التعددية الثقافية في روسيا:

تعااود مااذور سياسااات التعدديااة ال قا يااة  اال روساايا إلااى مرحلااة اإلمبرانوريااة التاال شااكلت الفدراليااة  لااى أساااس 

سياسااية، ممااا معاا  لكاا  مما ااة ثقا يااة تمتلااك وحاادة  راااو  ثاا  قوميااة أو  اارق للساالوة اإلمبرانوريااة ثوحاادة

سياسية    نريقها تتبض السالوة اإلمبرانورياة ياتن إقرارهاا ووااض تفاةايلها اتفاقياات ثنا ياة ياتن  قادها وتتحادد 

العديد م  العوام   ل تعديلها أو توويرها، ثانت السلوات اإلمبرانورية الروساية تفاا  وحادات قوياة مساتقرة، 

د م  العوام  التل قيمت الواض بالنسبة لألقالين ما شجض ظهاور أقاالين قوياة متبايناة تحما  ةاالحيات وهنا  العدي

ومستويات ممارسة سالوة سايادية ب اك  متفااوت، واساتمر هاذا النماوذج لفتارة   ارة قاروش ما  التقلياد الروسال 

ر  والسياسال، لكا  تارياهاا اتسان بتبدل دولها ومراثزها إال إنها بقت  لى هذ  الصيةة  ل تصني  تنظيمها اإلدا

                                                           
27

-  و؛ ليليا شيفتسو ا، روسيا بوتي ، ت: بسام شيحا، الدار العربية للعلاوم230-236  انظر: الكسندر دووي ، م س، ة 

   63، ص16، ص2006ناشروش، بيروت، 
28

   ٣٢٣م س، صش   الكسندر دووي ، 
29

. For more see: Mark Bassin, The Emergence of Ethno-geopolitics in Post-Soviet Russia, 

Journal of Eurasian Geography and Economics, Vol.2, No.50, London, 2009. Pp.131–149.  
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بعاادم تسااامحها ال قااا ل راةااة  لااى ماادار الصاارا ات الدينيااة، اذ راااات حروبااا  دياادة ماا  الاادول الصاافوية 

والع مانية و لى رلفية دينية مما أدى إلى الك ير م   مليات اإلبادة والورد  لى أسظ دينية 
 
 

 يتية:ثانيا: إشكالية التعددية الثقافية في الحقبة السوف

االتحاد الساو يتل ثااش  باارة  ا  اتحااد  ادرالل باي  العدياد ما  ال اعوب التال ثانات  ال الساابم تاااض للسالوة 

القيصاارية الروسااية، ولاان يكاا  النظااام السااو يتل مارثساايا بالكاماا  باا  ثاااش متاااثرا ب ااك  ثبياار باااإلرث القيصاار  

ممهورياة شاكلت اللبناة األساساية  13اسسات الروسل، اقر البل فيوش بتقسين االتحاد السو يتل و م حدود قومياة  ت

لالتحاد السو يتل وث  ممهورية ثانت مقسمة إلى أقالين قومية أياا   وقد م   ذلك تحوال ثبيرا  ال إقارار الحقاوق 

القومية دارا  الادول، وقاد ن ار ال ايو يوش الك يار ما  األدبياات التال تاد و إلاى حام تقريار المصاير، وأةابحت 

ال عوب ال ا رة اد االستعمار، وقد اتبعت العديد م  الدول االشاتراثية تلاك الصايةة لحا   المارثسية تم   نظرية

القاية القومية ثت يكوسلو اثيا واالتحاد اليووسال ل، ولن تنحى دول اشتراثية أرارى تلاك المنحاى و االت بنااء 

ل ورة االشتراثية دولة مرثزية ا تبرت أ  موالث قومية مد و ة م  االستعمار والبرموا ية إلمهاض ا
(30) 

النظاام الساو يتل بناال و ام االيدلومياة المارثسااية وثااش  ال بدايتااه يميا   لسافيا نحااو الةربناة، وا لا  اش الناااال 

الوبقل المارثسل انعكاس للوننية الروسية الحقيقية وا تبر ليني  اش ثرامة الروس القومية تم   تجليا بروليتارياا 

جاار  قباا  ثاا  شاالء  ال االنااار الااوننل و اال وسااو سياساال وامتمااا ل وثقااا ل وا ياا،  الصاارا  البروليتااار  ي

معي ، شك  الحزب ال يو ل السو يتل دولة  المية لروسيا باسان االتحااد الساو يتل 
(31)

وقامات الدولاة الساو يتية  

د باي   لى معظن مساحة الدولة القيصرية السابقة وأبقت  لى الك ير م  مالمحهاا وتقاليادها وحا ظات  لاى الحادو

األقااالين مااض التةياارات نفسااها مااض تعااديالت ااان وتوساايض حسااث تاييااد الجما ااات القوميااة للبالشاافة أو ماا   دمااه، 

 القوميات التل ثانت تنظن تنظيمات بل فية قوياة اساتوا ت اش تتفااهن ماض البالشافة الاروس وترساين حادود مديادة 

ألمر إلى اش قامت سلوة البالشفة  ل  هد ستالي   لى حساب حدود الجما ات التل لن توالل البالشفة، ب  وة  ا

بإلةاء األقالين ومنانم الحكان الاذاتل واقادم  لاى تةييار الحادود باي  األقاالين، بهادك إماراء اراتالن باي  القومياات 

وتةيير الحدود بي  الجما ات ال قا ية 
(32) 

 ثالثا: الماركسية السوفيتية والتعددية الثقافية:

مارثسية لن تك  معنية  ل بنيتها التكوينية بالمساالة ال قا ياة وثانات تعتبرهاا بنياة  وقياة تازول يتفم المفكري  باش ال

بزوال الوبقية، وستكوش نظام بروليتار  قادرا  لى إنهاء أ  تمايز باي  الجما اات مهماا ثانات وتحقيام المسااواة 

ية للحياة الب رية، وا تبارت اش قا ادتها بي  الب ر وإلةاء الفوارق، وهذا التصور شم  العديد م  الجوانث األساس

االمتما يااة هاال البروليتاريااة ثاان مااا لب ااوا اش ا تبااروا الفالحااي  حلفاااء  اال ثااورة االشااتراثية وتحقياام ال ااورة اااد 

البرموا يااة واالسااتةالل الوبقاال، لكاا  متولبااات ال ااورة البل اافية تولااث د ااوات مفاهيميااة  دياادة منهااا ماانبااة 

در  موالبهن وتر ض الظلن الاذ  تعرااوا لاه راالل الحقباة القيصارية، بهاذا حصالوا  لاى القوميات باش ال ورة ت

تاييد القوميات  ل ثورتهن اد القيصرية وم يديهن، لك  توور األمر إلى إشكالية مفاهيمية مرتكازة  نادما أ لنات 

ال قا ية لك  مما اة ب ارية، الليبرالية استمرار تمسكها بمباد  األربعة   ر لويلس  التل تام  الحقوق القومية و

ال عوب السو يتية، وا تبار النااال  وباألر سار  ليني  إلى انالق مفهوم حم تقرير المصير القومل لل عوب 

واالستعمار اسمى أنوا  الناال التحرر ،  كاش م  نتا   ذلك تاسيظ العديد ما  األقاالين القومياة  اإلمبرياليةاد 

 دراليااة وبقاال األقااالين األراارى بمسااتوى أقااالين  -ماانهن ممهوريااة ثونفدراليااة (13 اال االتحاااد السااو يتل اةاابح )

ثونفدراليا ويار متماثا  ترتكاز  ال العدياد ما  – درالية دار  حدود احدى الجمهوريات،  انت   نها نظاما  دراليا 

أسسها إلى التقاليد واإلرث القيصر  
(33)

حا  القااية القومياة بالرون م  اش المارثسيي  ا تباروا انهان قاد قااموا ب 

لك  بعد  قود م  الحكن السو يتل لن ي د  إلى ح  القاية القومية ب   لى العكظ لقد نفحت  لى السوح بقوة و 

سعت الجمهوريات السو يتية إلى االستقالل  ند أول بادرة ااع  بانات  لاى االتحااد الساو يتل وقاد قااد حرثاات 
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يم لاوش ساووة االتحااد الساو يتل  ال تلاك الجمهورياات االستقالل ال ايو يي  المحلياي  الاذي  ثاانوا 
(34)

إال اش ماا  

يعاااب  لااى المفاهيميااة السااو يتية  اال بناااء دولااة متعااددة ال قا ااات تكماا   اال إنهااا لاان ترا اال الحاادود القوميااة بااي  

 اتيت القوميات، ولن تسمح للقوميات بالتعبير    نفسها، وقامت بتةييار الحادود باي  القومياات وتهجيار بعااها وت

بعاها ا:رر،  م ال وااعت روسايا اباا ياا واساتونيا تحات سايادة الجورمياة ووااعت الماي  وقارة بااغ تحات 

السيادة األذربيجانية والقرم تحت السيادة األوثرانية   والعديد م  األم لة األررى  وال الت أةداء تلاك السياساات 

تية وايدلوميتها األممية قادرة  لى التافي  ما  تنعكظ  لى شك  حروب وةرا ات مدمرة لن تك  الحقبة السو ي

األنر القومية والدينية للسكاش وبعد مرور سبعة  قود انهار االتحااد وساار  ثباار القياادات ال ايو ية إلاى العاودة 

إلى أةولهن العرقية وحدود أقاليمهن لكل يبدوا ةرا ا دينيا وقوميا بعد اش ثاانوا مارثسايي  متعاالي   ا  القومياة 

دي ، وبااي  ليلااة واااحاها اةاابح ثبااار رمااال الدولااة وقادتهااا ليبااراليي  وقااوميي  وثااانهن لاان يكونااوا شاايو يي  والاا

ابدأ 
(35) 

ثانت المارثسية الروسية متقدمة  ل ر يتها للقاايا ال قا ية، وارتلفت مذريا  ا  المارثساية  ال الادول األرارى، 

إال وأنتجت أ كارا سياسية و لسفية ث يارة  ال هاذا المجاال،  وقوعت أشوانا  ل ثيفية التعام  مض الهويات ال قا ية،

انه لن يك  و يا لأل كار المارثسية السو يتية المجاردة  مياز باي  ال اعوب حيا  وقا  بالااد ما  موالباات بعااه 

ود اان شااعوب أراارى بحسااث مصااالحه ور يتااه الجيوسياسااية، وبهااذا لاان يكاا  ياتلاا  ث ياارا  اا  الاادول الةربيااة 

 ل المسا   ال قا ية، ثاش لسقون االتحااد العظمى  واةبح هنا  دوما  جوة بي  األنر النظرية والسياسات العملية 

السو يتل، اثر ثبير  ل تحوالت  كرية واسعة  ل الفكر االشتراثل، حي  انه قدم أشكال اث ر مدية لنظرياة مابعاد 

الحداثة ومابعد البنيوية 
(36)

   

 

 التعددية الثقافية في روسيا االتحادية: إشكاليةالترع الثاني: 

 الروسية في التعامل م  التعددية الثقافية: أوال: األطر السيستماتيكية

الفدرالية الروسية  درالية ال متماثلة، تتص  بالتعقيد والترثيث
(37)

ألنها مبنية  لى أساظ تعاقدياة راةاة أ  لكا   

القوميااة التاال تروااث قوميااة مااا مجمو ااة ثقا يااة اتفاقهااا الااااص مااض الساالوة المرثزيااة تتحاادد  يهااا شااك  الحقااوق 

النهن يروش بااش الحقاوق السياساية وال قا ياة واإلدارياة واللةوياة واالقتصاادية يكاوش  بار توا ام  بالحصول  ليها،

حدود اإلقلين الفدرالل مض حدود انت ار المجتمض الحاة   لى الفدرالية،  ند اذ  قاو تكاوش الفدرالياة نريقاة  ا لاة 

لل راص يتمياز  ا  األقاالين األرارى يتبي  باش لك  مما ة قومية إقلين  درا لابو الصرا ات، و لى اوء ذلك

بالعديد م  الاواص الم سساتية التل  لى او ها يتحقم لبعض األقالين الفدرالية الروساية ةاالحيات ثبيارة مادا 

ثامتال  قوات  سكرية وقدرة ممارسة  القات دولياة والعدياد ما  الصاالحيات األرارى التال تجعلهان اقارب إلاى 

د الروسل يظهر بمظهر دولة مرثزية استبدادية يقودها شا  واحاد، وهاذا يظهار دولة قومية مستقلة، لك  االتحا

بسبث تعقيد األدوار والعالقات بي  الم سسات الرسامية، الاذ  تاتن ةاياوتها بوريقاة براوماتياة واتفاقياة مباشارة، 

م روسايا باال تمااد  لاى ثاش يتن تبادل األدوار أو يتن التكلي  بالقيام بعما  أو ن اان دبلوماسال  ما ال والباا ماا تقاو

ممهورياتها اإلسالمية لالتصال بالعالن اإلسالمل 
(38)

 

                                                           
34

، 1227  هيلي  ثارير دانكوس، مجد األمان: نهاياة اإلمبرانورياة الساو يتية، ت: اباراهين العاريظ، دار قرنباة، القااهرة، 
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للبعد االقتصاد  أهمية ثبيرة  ل تحديد انر العالقات البينية بي  األقالين وبينها وباي  المرثاز،  اتن مانح ثا  وحادة 

يار شااملة لجمياض األقلياات  ال قابلها إ اادة تفك درالية استقاللية اقتصادية لتافي  الاةو  لى السلوة المرثزية، 

ثيفية تو ير اإلمكانات االقتصادية لذا سار ت  ل التقارب اث ار  ال الن اانات ماض السالوة االتحادياة لكال تساتفيد 

م  إمكانيات المرثز االقتصادية، وهاذا ماا د عهاا إلاى التقارب ما  السالوة المرثزياة وتادياة أدوار  ديادة للسالوة 

المانح المالياة أو الفارص االقتصاادية  المرثزية بهدك االستفادة ما 
(39)

الش االقتصااد تاتحكن باه الجةرا ياا ب اك   

ثبير، تعلن الروس ثيفية استادام الماوارد الوبيعياة  ال رلام حالاة اال تمادياة باي  أقاالين بالدهان سايورة مرثزياة 

استةالل الموارد الوبيعية  اث ر    نريم شرثاتها المرثزية، والبنية النظرية التل ابتد تها روسيا  ل ح  مسا  

بي  األقالين والمرثز 
(40 )

 

 :ثانيا: ال تماثلية المؤسساتية في روسيا

هنا   دم تماث  بي  النظام السياسل االتحاد  واألنظمة السياسية  ل األقالين، الم سسة الت ريعية  ل األقاالين هال 

بينماا حارص الاروس  لاى معا  السالوة التنفيذياة  ال الورك األةي   ل االتفاق الفدرالل لذا تبقى قوية وأةيلة 

األقالين تابعة للمرثز بوريقة أو باررى األمهزة التنفيذية للوحدات اإلدارية التل ال تمتلك ةفة الوارك الفيادرالل 

إلى االستقاللية الممنوحة لحكومات الوحدات الفدرالية  مس ولل تلك الوحدات م  محا ظي  ومديري  اش لن يعينوا 

اشرة م  قب  السلوات الفيدرالية  ااش ارتياارهن ما  قبا  المجلاظ المحلال يتولاث مصاادقة السالوات المرثزياة مب

للدولة،  يما تحم  قرارات المجالظ المحلية ةفة است ارية ووير ملزمة  وربما ثانت قرارات المجالظ واللجااش 

التابعة للمحا ظي  اث ر قوة م  قرارات ولوا ح تلك المجاالظ 
(41 )

كاناة المجلاظ االتحااد   ال روسايا تباي  مادى م

التاثير الكبير الذ  تمارسه الوحدات الفدرالية  ل واقض السياسات الوننية  ل روسيا، ألنها مصممة بوريقة ترسخ 

قااوة اإلقلااين  مم لااي   نااه هاان ماا  األشااااص الرسااميي   يااه يرساالوش باساامه للم ااارثة  اال المجلااظ الفاادرالل، 

  إقلين احدهن يم   السلوة الت ريعية وا:رر يم ا  السالوة التنفيذياة، ياات  المجلاظ وي ارثوش ب اصي  م  ث

الفدرالل باألمور الفدرالية وحدود الدولة واستادام القوات المسلحة المسا   األمنية العامة وإ الش حالة الواوار  

 ،  اال الوحاادات اإلداريااة المجلااظ مساا ول  اا  المصااادقة  لااى تعيااي  ثبااار المساا ولي  التنفيااذيي  والت ااريعيي

 الفدراليااة
(42)

وتاتلاا  األهميااة الحقيقااة لمم لاال الوحاادات المكونااة الصااةيرة ب ااك  ثبياار  فاال روساايا  اااش اةااةر  

( م  حجن اثبر وحدة، ولك  ثال منهما تحصا   لاى نسابة متسااوية ما  التم يا  7730/1الوحدات تعادل حوالل )

اولث األقالين ذهبت إلى التاسيظ لنظام المجلاظ الواحاد حيا  ال نجاد   ل المجلظ ال انل،  ل روسيا الفيدرالية  اش

برلمانا بمجلسي  سوى  ل بعض ممهوريات االتحااد الروسال  تحتااج روسايا  اادة إلاى اولبياات  ارماة  ال ثاال 

المجلسي  وثل ل ر ايا االتحاد الفدرالل إلمراء تعديالت دستورية 
(43)

 

الروس    الاووات الديمقرانية التعددية وبر  نظام ر اسل مسيور قاا ن بعد  ترة انتقال ديمقرانل ه  ترامض 

 لى االتفاقية وتو يض األدوار وشعبية ايدلومية، ترامض دور األحازاب  ال الحيااة العاماة، وباات الاروس يجمعاوش 

اسااية، قاادراتهن السياسااية  اال م سساااتهن الساايادية األساسااية باااألر  ر اسااة الجمهوريااة واألمهاازة األمنيااة األس

ويعكظ هذا التومه روبة قومياة ووننياة شااملة نحاو مساا    ادت ذات أهمياة أساساية ثالكراماة القومياة واألما  

وتحسي  الوااض االقتصااد  ومكاناة روسايا باي  األمان، وسااهمت ظاروك معقادة  ال تحما   الديميار باوتي  هاذا 
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األساسل اذ اةبح يساهن ب اك  أساسال الدور مما مع  م  منصث ر يظ الجمهورية يقوم بهذا الدور المحور  و

 ل ةياوة  لسفة الدولة وسياستها الدارلية والاارمية، وةانض القرار االستراتيجل األول  ل الدولة 
(44)

 

 ثالثا: اثر الدور العالمي الروسي على سياساتها التعددية الثقافية:

تمارس روسيا أدوارا إقليمية ودولية معقدة وتعتبر نفسها ةاحبة هدك  االمل وتعما   لاى السااحة الدولياة، ولهاا 

موالت ةرا  وحروب ماض العدياد ما  القاوى الدولياة واإلقليمياة، ويفارض  ليهاا موقعهاا الجيوباولتيكل االنفتااح 

ثمااا تمتلااك اناار توسااعية لاااماش مصااالحها  اال  لااى العديااد ماا  األقااالين ومنااانم النفااوذ العالميااة واإلقليميااة، و

مستويات وأبعاد  ديدة، ويعتبر المدر  ال قا ل احد اهن المدار  التل ت ثر وب ك  أساسل  لى الدور الدولل لهاا، 

اذ ت ثر السياسات ال قا ية الدارلية  ل روسيا  لى حلفا ها والعاالن وثماا تتااثر نفساها بالوااض ال قاا ل العاالمل  ال 

تبناال سياساااتها ال قا يااة تنفيااذ و
(45 )

لاان تتااردد  اال د ااض أقاليمهااا اإلسااالمية باتجااا  االنفتاااح الدبلوماساال واالقتصاااد  

وحتى األمنل والعسكر  مض العالن اإلساالمل، وثماا اثبات اش تصار ها إ اء القااايا القومياة والدينياة  ال القوقاا  

وثما تستادم الدول الةربية العام  ال قا ل الدارلل  وأواسو آسيا اثر ب ك  مباشر  لى واض الدول المجاورة لها،

 ل روسيا  ل محاولة للتااثير  لاى الادور الادولل لهاا، وتناارن بن اان  ال العدياد ما  القااايا ال قا ياة  ال الادول 

اإلقليمية المحيوة بها اذ تنارن  ل ةرا ات ثقا ية  ل مورميا وأذربيجاش وأواسو آسيا وأوثرانيا  تعتبر قااية 

يتا انعكاس لسياسات روسيا ال قا ية، اذ استوا ت روسيا م  راالل إقلاين أوسايتا ال امالية التاابض لهاا ما  إقناا  أوس

االوستيي  الجنوبيي  التابعي  لجورميا باالنفصال    مورميا واالنامام إلى أوسيتا ال مالية، ويعكظ ذلاك مادى 

ل مالية بد ن م  السلوة المرثزية الروسية  ال توحيادها تاثير سياسات الروسية  ل ومقدرة التل مارستها أوسيتا ا

م  أوسيتا الجنوبية، ومما يجث اإلشارة إليه اش أوسيتا تمت تقسيمها ثما العديد م  األقالين  ل العهد السو يتل باي  

االتحااد الجمهوريات السو يتية لالو الحدود العرقية بي  األ راق بهدك تعقيد الم هد العرقل ومنض االستقالل    

السو يتل 
(46 )

لك  السلو  السياسااتل الروسال  ال العاالن ال يعكاظ قيمهاا ال قا ياة الدارلياة، اذ لان يساج  اش قامات 

روسيا بد ض الدول الحليفة لها بتبنل نظام قا ن  لى تعددية ثقا ية وثما اش معظن حلفا ها هن م  األنظمة التال ثانات 

مرثزية تعانل م  معاالت ثقا ية حقيقة سابقا حليفة لالتحاد السو يتل وهل دول 
(47)

   

لكنها تعم  و م تصوراتها الجيوبولتيكية إل ادة نفوذها  لى المنوقة ب ك  ثام  ثما ثانت  ل المرحلة القيصرية 

(،   اارثت  ال 1223 ال  CISوبعدها السو يتية،  لجات إلى تاسيظ نظام الكومنول  )ثومنولا  الادول المساتقلة

حرب األهلياة الواميكياة والحارب األهلياة الجورمياة وثاذلك الصارا ات الدارلياة األوثرانياة حروب  ديدة منها 

( قا ادة  ساكرية  ال أرااال الادول المساتقلة وتمتلاك العدياد ما  القوا اد  ال 20روسيا تحتفظ بماا ال يقا   ا  ) 

منانم أررى م  العالن 
(48 )

ومنوقاة قوقاا  الجنوبياة دا ما ما تعرض روسيا نفسها ثمدا ض    ام  آسايا الوساوى 

وشرق أوروبا وباألر  منوقة بلقاش وتربو السبث بتاريخ م تر  والقرابة الم ترثة والجوار الم تر  
(49)
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   70، ص13ية، م س، ص  للمزيد انظر: مورج اندرسوش، مقدمة    الفدرال

45
   75-72  نارق   ذنوش الوا ل، م س، ص

46
، بيات الحكماة، بةاداد، 25نالث حسي  حا ظ، الصرا  الدولل  ل القوقا ، مجلة دراسات سياساية،  ادد  للتفصي  انظر: 

ساتير، ثلياة الجورمية بعد الحرب الباردة، رسالة مام-  و؛ اسي  حمزة رنجر، العالقات الروسية 137-132، ة 2015

   21، ص2011العلوم السياسية، مامعة بةداد، 
47

، أثاديمياة التو ياة 2  انظر: د   اا  رسول، ثردساتاش والسياساة الساو يتية  ال ال ارق األوساو، ت: وسااش نعسااش، ن

   107-105، ة 2015وتاهي  الكوادر، سليمانية، 
48

  و: 2، ص11/2/2015، الرياااض، 1300، مجلااة المجلااة،  اادد  انظاار: احمااد دياااب، حلفاااء روساايا و إرث برمينياا 

ديمتااار  ترينااال، التحاااال  اال ترااااال: السياساااة الروساااية اتجاااا  ساااورية، مرثاااز ثاااارنيةل لل ااارق األوساااو، بياااروت، 

  7/0/2010تاريخ الزيارة:  mec. org-http://www. carnegie، 2015نيساش
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 .http://www، 12/2/2005 بادالجلي   ياد مرهاوش، آ ااق السياساة الروساية  ال آسايا الوساوى، ةاحيفة الريااض،  

alriyadh. comarticle19394. html  22/2/2015تاريخ الزيارة  
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 ديات التعددية الثقافية في روسياالمطل  الراب : تح

 
 الترع األول: تاريخية المسألة الثقافية في روسيا:

بتارياها إلى قروش رلت، واش السياسات الروسية القديمة لن تك  نامحاة اش اولث القاايا القومية  ل روسيا تعود 

 اال التعاماا  مااض القاااايا القوميااة وحلهااا ب ااك   ااادل، حياا  اتبعاات سياسااات تبايناات بااي  إبااادة واحااتالل وتهجياار 

تلاك وت تيت وبي  التجويض والتةيير ال قا ل وةوال إلى منحها بعض الحقوق  واساتوا  الاروس اش يجياروا نتاا   

القاايا القومية  ل ةالحهن واش تهيم   لى تلك القوميات 
(50)  

 

 أوال: الهزعات االستقاللية في روسيا وانعكاساتها التكرية:

هنا  نزا ات استقاللية  ل روسيا تمتد إلى اث ر م  ثالثة قروش  م ال القوقا يي  و لى رأساهن ال ي ااش يولقاوش 

مد حرثات استقاللية  ديدة  ل القوقا  تومح بتاسيظ اتحاد  درالل باي  ، تو1022حمالت وثورات استقاللية منذ 

الجمهوريات القوقا ية وت كي  دولة ثبرى، ويستقر المسلموش  ل القوقاا  وأواساو آسايا وي اكلوش حزاماا منوبياا 

لية لروسيا ويتصلوش مض العالن اإلسالمل ب ك   ام وياتلووش معهن  رقيا لك  ةارا  بعاض الحرثاات االساتقال

القومية ارتبوت  اويا و كريا وتنظيميا بالحرثة الدينية اإلسالمية بسابث االنتمااء وانعكاظ ذلاك ببعاد  التااريال 

والحالل  لى التصورات الفكرية الروسية إ اء اإلسالم  ل روسيا 
(51)

  

اتبعت
 

ممهورياة أو روسيا سياسة ت ويه الحدود بي  القوميات  بر مجمو ة ما  إماراءات اساتقوا  أرااال ما  

منوقة قومية إلى منوقة أررى، وحدث هذ  السياساة ب اك  ثبيار  ال القوقاا  وأةابحت تم ا  أرثاا ثقايال ال  الات 

تلقل بااالل الصارا ات القومياة  ال تلاك المنوقاة  شانت
 

روسايا حروباا  ديادة بسابث د اوات قومياة وأثنياة مناذ 

ت اا  حروبااا  دياادة أراارى  كاناات حاارب اباا يااا  سااقون االتحاااد السااو يتل وال الاات هنااا  إمكانيااة واحتمااال باااش

وحااارب أوسااايتا الجنوبياااة  2000 -1222وال انياااة  1225- 1227، والحااارب ال ي اااانية األولاااى 1222-1226

2000 
 (52)

ثما درلت روسيا الحرب  ل سوريا  ال حاد موانباه ما  اما  محارباة الحرثاات اإلساالمية ال ي اانية 

الحرب  ل أوثرانيا م  ام  استعادة القرم  التل أةبحت نر ا  ل حرب سوريا، ودرلت
(53)

 الصرا ات األثنياة  

الروسية بمجملها تتعدى حدود روسيا، وم ارثتها  ل الصرا ات  ل منانم أررى  ال العاالن ثانات دوماا بسابث 

تاااثير تلااك الصاارا ات  لااى شاا ونها القوميااة ويعتباار التاادار  بااي  قاااية ال ي اااش وسااوريا أو أوساايتا ال اامالية 

رميا وويرها م  القاايا ومو
 
 

لكل تام  بقا ها ام  حدود الدولة الروسية، لك  الاواوة  2005تدرلت روسيا  ل استفتاء دستور ال ي اش  ل 

األهن تم لت  ل واض أناس موالي  للقيادة السياسية  ل موسكو و اد م  التقارب بي  الار يظ ال ي اانل والار يظ 

   بناء نظام دينال  ال ال ي ااش مقابا  تناا ل األريارة اث ار  ا  سايادتها الروسل وهذا ما د ى روسيا التةاال 

لصالح روسيا، لك  ال ي اش وبناء  لى نلث موسكو تمارس سياساة رارمياة ن اوة لصاالح تمكاي  االساتراتيجل 

                                                           
50

، مرثاز 1ونظ وواثم   برا ، دراسات  ال تااريخ القوقاا  المعاةار، ن  للمزيد م  التفاةي  انظر:    بد الرحم  ي

    و؛20-05، ص2012الدراسات اإلقليمية، مامعة الموة ، 

Dobroslawa Wikor, Competing Islamic Traditions In Caucasian, Review Of International 

Affairs, vol.3, No 1,Berlin, 2009, P.68.  
51

، الجامعااة المستنصاارية، 06، مجلااة ثليااة التربيااة األساسااية،  ااددواألرثااوذثظ  ثااا ر وااا   العااانل، روساايا بااي  اإلسااالم 

   703، ص2017بةداد، 
52

، دار الكتاب العربل، 1، ن1   ادل الجومر ،  الديمير بوتي  ماسوس  لى  رش الكرملي ، ت: نه  بد الر وك، م 

  65، ص2015بيروت، 
53
جارناسوش، تةيير الحدود الدولية  ال أوثرانياا: شابه مزيارة القارم الاواوة الجريئاة ما  ماناث روسايا، مجلاة مامنوس ب  

  15/3/2010تاريخ الزيارة  http://www.nato.int/ index. htm، 2017الناتو، 
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حاثماة لروسيا ب ك   ام وتحص  بالمقاب   لى العديد م  المكتسبات االقتصادية والسياسية،  االتفاق مض النابة ال

وتقريبها وإ وا ها سلوات واسعة سا دت روسيا آنيا  لى ثبح مماح التولعات االستقاللية 
(54)

 

 مد الروس إلى استادام استراتيجية الترميز الوننل  ل العالقات الدولية بهادك بنااء تصاور إيجاابل  ا  الهوياة 

  تجهد الجهات الروسية الرسامية نفساها الوننية الروسية لدى مميض سكانها بماتل  القوميات ومنذ اث ر م   قدي

لذلك مستهد ي  بناء إحسااس م اتر  لادى ممياض القومياات بعظماة ومكاناة روسايا وبهاذا يجاد القومياات الصاةيرة 

نفسها  اورة بكونها مزء م  دولة روسيا التل تلجا إليها العديد م  شعوب العالن وتتقب  سلوتها بإرادتها 
(55) 

 الثقافية وإشكالية تشتت القومية الروسية: أوال: التعددية

( دولاة 13بعد تفكك االتحاد السو يتل ومد الماليي  م  الاروس انفساهن راارج حادود روسايا وي اكلوش أقلياة  ال )

قومية أررى حدي ة التاسيظ، وثما أةبحت أراال روسية ث يرة ام  حادود دول أرارى، ثااش قبا  ذلاك حالاة 

ت أمزاء م  روسيا لكنها بعد االستقالل أةابحت تاان أقلياات روساية  ديادة، حيا   ادية الش ث  تلك الدول ثان

دولة، لان ياتن التعاما  معهان  ال الادول باود ولان  13مليوش روسل ي كلوش أقلية  ل اث ر م   50يقدر اش اث ر م  

تحترم حقوقهن، ولن تك  روسيا بقادرة  لى إهمال ومود األقليات الروسية  ل تلك البلداش 
(56)

 لن تتاذ معظن تلاك  

الدول نظاما  دراليا ولن تك  دول ديمقرانياة منفتحاة، لاذلك اةابح الاروس  ال تلاك الادول  ال حالاة سايئة، قامات 

بروساايا باتبااا   اادة مقاربااات منهااا الااد ا   اا  حقااوقهن والمحاولااة لااربوهن بحاااارتهن ووناانهن واش يكااوش لهاان 

استعادة نفوذها  ل العديد م  الدول، وثماا إنهاا تادرلت  ساكريا أقاليمهن الااةة، وقد استادمت تلك األقليات  ل 

 اال  اادد ماا  تلااك الاادول لمساااندة األقليااة الروسااية  لكاا  السياسااة األهاان التاال اتبعتهااا وهاال إنهااا ت يااد ب اادة توبياام 

التعددية ال قا ية  ل تلك الدول لصالح األقلية الروسية 
(57)

 

سياساات التعددياة ال قا ياة  ال الفكار االشاتراثل، الاذ  قااد إلاى واةبح ذلك دا عا لالم تصورات متناقاة حاول 

تفكك الدول االشتراثية وتحولها إلى مجمو ة دول تر ض االشتراثية بنظر العديد ما  االتجاهاات وباي  ما  وماد 

منها توبيقا نامحا إلتمام نهاية ال راثة بي  القوميات التل تمت بساالم بادوش حاروب وتادمير ثانات لتكاوش وةامة 

 ار  لى المارثسية السو يتية،  اةبح هنا  تصوراش ماتلفاش حول التعددية ال قا ية مةايراش لبعاهما  التعددياة 

ال قا ية  ل الفكر االشتراثل أراذت منحاى ماتلا   ا  التعددياة ال قا ياة  ال الفكار الليبرالال الاذ  تواور مناهجياا 

اةاة بهان لبنااء سياساات التعددياة ال قا ياة راةاة بهان ب ك  ثبير، بينما تومه الروس إلى بناء تصورات  كرياة ر

 وو م نظرياتهن الااةة 

 ثانيا: التحديات المستقبلية أمام التعددية الثقافية الروسية:

لروسيا سج  سلء  ل حقوق اإلنساش وراةة  ل مجال حقاوق الجما اات ال قا ياة، تساج   ليهاا ارتكابهاا للك يار 

ة الروسااية اااد ماا  الفظااا ض اااد ال ااعوب والقوميااات التاال نالباات باالسااتقالل،  ااالحروب التاال شاانتها القيصااري

رهاا مساتمرة حتاى ا:ش  هال تاوا   ال رثظ ونريقة إبادتهن وقلعهن م  أراهن تم    امعاة إنساانية ال الات آثا

 مليات إبادة األرم   ل الدولة الع مانية، وتمت  مليات ماساوية  ديدة اد القوميات واألدياش والمذاهث اشاتدت 

وتيرتها  ل  هد ستالي  الذ  قت  الماليي  وشرد أ داد ثبيرة م  القوميات الماتلفة  ال بقاا  روسايا ثال ال يكاوش 

تهن  اا  ثقااا تهن، ومعاا  الك يااري  ماانهن وقااودا للحاارب، ممااا اثاار وب ااك  نهااا ل  لااى لهاان وناا  وينقوعااوش بصاال

                                                           
54
  Lvan Sukhov, Russian Federalism and Evolution of Self-Determination, Russian in Global 

Affairs, Vol.5, No.3, Moscow, 2007, Pp.55-56. And; Kacper Rekawek, Transformation of 

The Chechen Insurgency, Policy Paper, PISM, No. 6, Apr. 2011, P.6.  
55

. See; Valenti Feklyunima, National Images in International Relation، Putin’s Russia and the 

West, PHD Thesis, Department of Politics, Faculty of Law, Business and Social Sciences, 

Univ. of Glasgow, 2009, Pp.24-225, Pp.93-95. 
56

الحارب البااردة، من اورات الازي ،    د   هير بو مامة، ام  القارة األوروبية  ل السياسة الاارمياة األميرثياة بعاد نهاياة

   203، ص2010بيروت، -الوسام العربل، الجزا ر
57
، مرثاز اإلماارات للدراساات، 7ماروريتا اسينو ا، الصرا   لى اسيا الوساوى قادين يتجادد، مجلاة ا ااق المساتقب ،  ادد  

   102، ص2010ابوظبل، نيساش
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واعهن الديموورا ل والعديد م  القوميات ابيدت    بكارة أبيهاا أو أةابحت مما اات م اردة وم اتتة ال تمتلاك 

ون  
(58 )

 

وساا   لكال تحصا  يعانل الواض الروسل م  تعقيدات  ديدة، راةة  ال المجاال ال قاا ل،  ال قا اات تبحا   ا  

 لى حقوق وامتيا ات اث ر، وروسيا تسير إلى مرثزية اثبر لكل تتمك  م  موامهة التحديات الاارمياة وتحقيام 

أهااادا ها االساااتراتيجية، وباااي  هااااتي  الناااز تي  المتناقااااتي  تعمااا  سياساااات التعددياااة ال قا ياااة لتو يااام التفا ااا  

التآث   لاى ياد ، إال إنها توامه تحديات  ديدة،  هنا  ماانر االستراتيجل دار  روسيا وم  منظور ميوبوليتيكل

القوى ذات التومهات القومية االمتما ية الروسية إاا ة إلى تزايد شبح ال امولية الاذ  أةابح أث ار تهديادا  لجهاة 

ل استنفاذ محتوى وماموش النظام التعادد  الاديمقرانل مقارناة باحتمااالت تزاياد ةايةة النظاام ال امولل التسالو

الذ  سيكوش هذ  المرة قوميا  امتما يا  روسايا  
(59 )

 الحرثاات ال قا ياة بجمياض مساتوياتها هال نفساها تلاك الحرثاات 

التل ثانت منب قاة للموالباة بحقوقهاا مناذ  تارة ساابقة لوماود الدولاة الروساية الحالياة وهناا  أساباب قومياة ودينياة 

ي ااعر برهاااب التفكااك يمياا  إلااى قبااول الساالوة المرثزيااة  وتاريايااة تساابث اسااتمرار تلااك الحرثااات وتناميهااا، بلااد

ال اصية لقا د مامض يتبض ذلك المرثزية م سساتية تو ر نو ا م  الليبرالية  لى مستوى المجتمعات المحلية التل 

لهااا التماااس مباشاار لأل ااراد، ويعتبااروش ماا  الساالوة ال اصااية الكاريزميااة قااادرة  لااى  اارض الهيمنااة واالحتاارام 

 لى العالن الروسل  

 

 الترع الثاني: التشتت القومي الروسي واثر التوجه الحضاري على التعددية الثقافية:

 أوال: التغري  وإشكاليات التعددية الثقافية في التكر السياسي الروسي المعاصر:

هنا  مدل معقد  ل األوسان الروسية حول األثر الفكر  الةربل  لى البنية الحاارية الروسية وباألر   القة 

الروس بالجما ات ال قا ية ونظرتهن للدولة الروسية، وهذا الجدل ارذ إبعاادا معقادة توةالت إلاى تومياه النقاد إلاى 

  أرذ  الروس م  الةرب   ال ال التيار التةريبل يارى الديمقرانية الليبرالية والمارثسية وث  اإلرث الةربل الذ

باش  لى روسيا األرذ بالتجربة الةربية واالقتداء بهاا وانهاا قومياة ذات هوياة حااارية وربياة، بينماا يارى التياار 

االنتماء الحاار  لروسيا بي  ال رق والةرب سبث لها  االوراسل بانها حاارة رالصة بذاتها، لك  التمرمح  ل

ير م  االنهيارات الكبيرة واالنقسامات الاويرة، انعكست بدورها  لى األداء االستراتيجل الروسل الذ  ظا  الك 

مرة يتجه وربا ، ومرة أررى يتجه شرقا  
(60)

يعتقد الاروس بااش المارثساية بوةافها  كار وربال أثارت سالبا  لاى  

ياات الحليفاة لهان، واش الماذابح والصارا ات البناء الحاار  وال قا ل الروسل و ككت العالقة بي  الروس والقوم

إنمااا ن ااات ماا  الفكاار  هاااتوارتكا االماادمرة والتةيياار الااديموورا ل وتةيياار حاادود القوميااات ومحاربااة األدياااش 

المارثسل،  ل الوقت نفسه يستذثروش التحول المارثسل نحو الليبرالياة  لاى ياد ووربات اوك ويلسا  وماا را قاه 

ت الحيااة الروساية وتفكاك الابالد ون اوب حاروب قومياة ودينياة وانت اار الفسااد، وهان م  انحوان  ل ثا ة مجاال

يدرثوش باش الليبرالية ايديولوميا ه ة ومتناقاة وال تنسجن بنيتها النظرية مض السياسات المنب قة  نها، لذا  الت 

ار التةريباال باااش اإلرث بينمااا ياارى التياا اش تاانكم   لااى هويتهااا الوننيااة وتبتعااد  اا  األناار الفكريااة الةربيااة،

االستبداد  ال رقل واالنتماء إلى انر  كرياة ويار ديمقرانياة هال التال ساببت التالا  وتهالاك الوااض السياسال 

 وال قا ل  ل روسيا وث  الجرا ن التل ارتكبت اد ال قا ات األررى إنما نتجت    اإلرث ال رقل
(61) 

 

 الخاتمة والهتائ 
، لها تجربتها الااةة  ل التعام  مض القاايا ال قا ية استقتها م  لكبرىالقوى العالمية اروسيا االتحادية احدى تعد 

ا تمادت ، ماض الجما اات ال قا ياة ، استمدت م  تارياها الك ير م  التقالياد لتواوير تجربتهاابنيتها الفكرية السياسية
                                                           
58
  John Russell, Chechnya-Russia war on terror, rout ledge, NewYork, 2007, P.36. and; 

Tracey C. German, Russia Chechen war, Routledge Curzon, NewYork, 2003, P.181. 
59
 الروسية، م س –التجربة الفيدرالية   
60
   121، ص2006وحدة العربية، بيروت، ، مرثز دراسات ال1سعد   ، مستقب  العالقات الدولية، ن  

61
(، روسايا نموذماا، 2006-1222االمتما ياة للانه  االقتصااد  الليبرالال )-االقتصاادية ا:ثاار  انظر: د  نجن  بدالحس ، 

   155-150، ة 2010، مامعة بةداد، 52-50ة العلوم السياسية،  ددمجل
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 التال تعاي   يهاامكوناات ال قا ياة ال مامعاة لجمياض ال  ارض هوياة وننياة بنيتها الحاارية ومكانتها الدولية  لى 

معيناة ويعاود تااريخ تلاك مانح  ياه لكا  قومياة حقاوق يقاومل  أسااساتبا  نظام  درالل ال متماث   لى  إلىولجات 

تهاا نظري أساظام الروسال بالمساا   القومياة مبنياا  لاى مراحا  ساابقة ما  تااريخ روسايا، واالهتما إلاىات ياالتفاق

 إالنظرية الرابعة، بالرون م  ثونها تم ا  تجرباة ماديرة بالدراساة واالهتماام التسمى ب الااةة التل ةالجيوبولتيكي

ال ي عروش بالرااا  ال وماودهن ثجازء ما   واألدياشتوامه تحديات ثبيرة راةة  هنا  العديد م  القوميات  إنها

  لى االستقالل  حصول  لى حقوق اث ر وبعاها يعم روسيا االتحادية، وتعم  م  ام  ال

 الهتائ : 

  و ام مبادأ  ادرالل ال األقليااتاالتحاد الفدرالل الروسل دولة ثبيرة متعددة القوميات نظمت  القاة المرثاز ماض 

 تل صن  ام  الحكن الذاا:رر ي مستوى ثونفدرالل وبعاها إلىيص   هامتماث  بعا

  ة بهاراة وأ راكوتمتلك ربرات لروسيا تاريخ  ريم  ل التعام  مض الجما ات ال قا ية  

  الفكر  للدولة الروسية  األساستتعام  روسيا مض مسالة التعدد ال قا ل تعامال ميوبولتيكيا با تبار ذلك 

  ال  األرارىالقومية والدينية  األقلياتلدى  إحساستعتمد روسيا  لى هويتها الحاارية العالمية  ل سبي  رلم 

  وا د امنية واقتصادية وسياسية وحتى ثقا ية و لمية مالة الروسية لما تو رها ذلك م  الروبة العي  تحت 

 لكا  ذلاك األرارى واألديااشلن ر مالتها  لى القومياات  واألمنيةوقوتها العسكرية  تعتمد روسيا  لى نظامها ،

ديناال او قااومل او  أساااسوالجمهوريااات  لااى  األقااالينلاان يمنااض  اال اسااتمرار الناااال االسااتقاللل لاادى العديااد ماا  

 ثليهما 

 بالعديد م  موانبها  واألرذةيلها جربة الروسية مديرة بالدراسة والتعمم  ل تفاالت 
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