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 رلكمة شكر وتلدي

من منطلق كول امرسول صل هللا عليو وسمل 

« من شكر امناس يشكر هللا»

 داء امواجبأ   عىل أ عاهنايف امبداية حنمد هللا اذلي 

  اجناز ىذا امعمل ا ىل ووفلنا 

 يف ال خري يف ىذه امصفحة تتناثر فهيا املكامت حربا 

 وحبا وتزيل غمية هجل ممران هبا برايح امعمل امطيبة

 وأ   هتلدم ابمشكر اجلزيل ملك من سامه  من كريب 

  بعيد واكن منا يدا عون يف تذميل امصعوابت

 . واموكوف معاان 

.فشكرا جزيال  

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

  

 

 

إهـــــــــــداء 

 

أهدي هذا العمل المتواضع إلى 

ي وأوارت دربً نمه ربث

أعاوتىً بالصلوات والدعوات إلى 

أغلى إوساوة فً الوجود 

 ....ي الحبيبة ـــأم....
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 :مقدمة

تعتبر السياسة الخارجية الركسية مف أكثر السياسيات اىتماما  عمى الصعيد         
العالمي في السنكات األخيرة ، سكاء ما تعمؽ بالخبرة العممية أك بالدراسات األكاديمية ، 

كذلؾ ارتباطا بجممة التحكالت التي عرفتيا تكجيات تمؾ السياسة كالتي سعت إلى تحقيؽ 
ىدؼ مركزم كىك تطكير المكانة الدكلية لركسيا كإطار عاـ تعالج بو السياسة الخارجية 

الركسية مختمؼ القضايا الدكلية ،باإلضافة إلى مكاجية ما تعتبره تحديات مباشرة أك غير 
 .مباشرة 

 كفي سياؽ تحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ ركسيا مجمكعة مف األدكات ، تظير مف 
خالليا بشكؿ بارز األداة العسكرم ، حيث خاضت ركسيا ثالث تدخالت عسكرية في 

جكرجيا ك أكرانيا كسكريا ، ظير مف خالليا أف صانع القرار الركسي يعطي أىمية كبرل 
لمعامؿ العسكرم في تحقيؽ أىداؼ سياستو الخارجية ككذلؾ مكاجية التحديات المختمفة 
كلذلؾ فاف المكضكع الرئيسي ليذه الدراسة ىك محاكلة اكتشاؼ المكقع النسبي لمعامؿ 

العسكرم في تنفيذ تكجيات السياسة الخارجية الركسية منذ كصكؿ القيادة الجديدة  
 " .فالدمير بكتيف " المرتبطة بشخص 

 كعمى ىذا األساس فاف ىذه الدراسة ىي ذات طابع كصفي تحاكؿ استعراض 
تكجيات السياسة الخارجية الركسية منذ كصكؿ القيادة الجديدة ، كاستكشاؼ أىمية العامؿ 
العسكرم في تنفيذ ىذه التكجيات ، كقد كاف باإلمكاف إضفاء الطابع التفسيرم عمى ىذه 
الدراسة ، كمع ذلؾ فضمنا إعطاء الطابع الكصفي بيدؼ تحقيؽ اكبر قدر مف الدقة في 
ىذا العمؿ ، كمف المعركؼ أف ممارسة الكظيفة الكصفية قائمة عمى مرتكزيف التصنيؼ 
كاالرتباط ،حيث تـ تصنيؼ العكامؿ المؤثرة في صنع السياسة الخارجية الركسية الراىنة 

 .   كمحاكلة استكشاؼ المكقؼ النسبي لمعامؿ العسكرم في إطارىا
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 :السابقة األدبيات- 2

 أىـ أحد استخداـ القكة العسكرية في تنفيذ السياسة الخارجية  مكضكع يعتبر   
 ك الباحثيف مف كاسعة فئة ىتماـاب حظي الذمك  الدكلية السياسةفي  مكضكعات
 مختمؼ مف تناكلكه حساسك ىك بحسبي مكضكع  جديد مكضكع ألنو ىذا ك األكاديمييف

 حدكد في اإلطالع ىذا في عمييا التركيز تـ التي العناصر بذلؾ ختمفتا ك الزكايا،
: يمي ما المكضكع ىذا تناكلت التي الدراسات فإف المتكفرة المراجع

 عمى تياطریس استعادة في ةیاالتحاد ایركس ةیجیإستراتأطركحة دكتكراه بعنكاف - 1
 لعادؿ عباسي ك الذم يدكر الثالثة ةیاأللؼ ةیبدا منذ المستقمة ةیاإلسالـىكريات الج

مكضكعيا حكؿ إستراتيجية ركسيا االتحادية ك الكيفية التي تسمكيا الستعادة سيطرتيا 
عمى الجميكريات اإلسالمية التي تعتبرىا مجاؿ حيكم ليا ك الذم لخص اف ركسيا 
تستخدـ جميع مصادر القكة ليا قصد تحقيؽ مصمحتيا ىي إحكاـ السيطرة عمى ىذه 

 .المناطؽ الحيكية

 العالقات ك ركسيا في القرار صناعة مكضكع يتضمف الذم الشيخ لنكرىاف كتاب- 2
 ك الذم لخص إلى أف العالقات الركسية العربية ىي عالقة إستراتيجية   العربية الركسية

عريقة تسعة الدكلة الركسية إلى المحافظة عمى نفكذىا مف خالؿ كسائميا المختمفة يحث 
 ترل ركسيا أف متانة العالقات العربية الركسية ىي اليدؼ الذم تسعى لمكصكؿ لو

 العربية المنطقة عمىانعكاساتيا  ك الباردة الحرب بعد الركسية اإلستراتيجية كتاب- 3
، حيث ترل الكاتبة اف فترة ما بعد الحرب الباردة كانت فرصة لمكاليات األمارة مضر ملمـ

المتحدة لمتغمؿ إلى داخؿ المصالح الركسية في المنطقة العربية ك أف ركسيا تسعى لحماية 
 مصالحيا في المنطقة حتى ك لك كمفيا ذلؾ الدخكؿ في صدامات مع القكل الكبرل

 2000اإلستراتيجية الركسية الجديدة في عيد بكتيف مف :بعنكاف  مذكرة  ماجستير- 4
 ك الذم تناكؿ فييا بالتحميؿ الخطكات التي أقدمت عمييا ركسيا منذ تكلي 2014إلى 

فالدمير بكتيف السمطة  حيث ذكر أف أكلكيات بكتيف في الفترة األكلى ىي استعادة الدكر 
مع كصكؿ بكتيف لمحكـ تجمت : الركسي عمى المستكل العالمي ك قد تكصؿ إلى أف
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اإلستراتيجية الركسية التي تستخدـ القكتيف الناعمة ك الصمبة قصد المحافظة عمى المكانة 
 الدكلية

 : المشكمة البحثية - 3

 مثؿ ما أكردنا في تقديـ المكضكع مف حيث انو كاف باإلمكاف معالجتو في طابع 
تفسيرم مف خالؿ استكشاؼ األسباب التي دفعت صانع القرار الركسي إلى إعطاء أىمية 

كبرل لمعامؿ العسكرم ، في صنع سياستو الخارجية الركسية الراىنة ، كمع ذلؾ تـ 
تفضيؿ الطابع الكصفي كالذم ينعكس عمى صياغة كصفية لممشكمة البحثية مف خالؿ 

    :  طرح السؤاؿ المركزم التالي 
ما ىي أىمية العامل العسكري في تنفيذ توجيات السياسة الخارجية الروسية منذ - 

 ؟   "   فالدمير بوتن"وصول القيادة الجديدة المرتبطة بشخص 

 : كيتضمف ىذا التساؤؿ المركزم األسئمة الفرعية التالية  

 ما ىي أىـ محددات السياسة الخارجية الركسية؟- 1

ما ىي أىـ المقاربات الفكرية المفسرة لمجكء ركسيا إلى استعماؿ القكة في تنفيذ - 2
 سياستيا الخارجية؟

 ما ىي نتائج استعماؿ ركسيا لمقكة العسكرية عمى الصعيديف الداخمي ك الخارجي؟- 3

 :الدراسة فرضيات- 4

 :  ارتباطا بمضمكف المشكمة البحثية المطركحة،  نسعى لمعالجة الفرضية التالية

يعتبر العامل العسكري ذو أىمية كبيرة في تنفيذ  توجيات السياسة الخارجية الروسية 
منذ وصل القيادة الجديدة نظرا الرتباطو بالتغير الجذري في ىذه التوجيات وعمق 

 .األىداف التي تسعى الييا السياسة الخارجية الروسية في المرحمة الراىنة

: دراسةال مصطمحات- 5
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 كلطالما. جدا خطر بسياؽ حاسـ قرار اتخاذ فيو يجب مكقفا األزمة تفترض :األزمة
 التي التحكؿ نقطة أك المحظة إلى تشير فيي. خطير بمرض تاريخيا الكممة ىذه ارتبطت

 مف جزء ىي آخر، بتعبير. الكفاة إلى المؤدم بالتدىكر أك بالتعافي، المريض فييا يبدأ
 .محتكما أمرا ليس ىنا المكت لكف بالمكت، مقركف مرض

 أك طرؼ يدرؾ عندما الكقت مف كجيزة مدة عف عبارة ىي األزمة الدكلية، العالقات في
 مف قصيرة فترة لديو كأف الحياتية بمصالحو يحدؽ كبيرا خطرا أف نزاع، حالة في أكثر،
 الحرب إمكانية خالليا تزداد فترات ىي الدكؿ بيف فاألزمات. الخطر ىذا عمى ليرد الكقت
 . الدكؿ بيف "الطبيعية" العالقات عمى يطرأ مفاجئ تحكؿ ىي كاألزمات، حادا ازديادا

 كتعيد الحرب، شبح تبعد بطريقة معيا التعامؿ يتـ أك حركب، عنيا فتنجـ تتصعد قد
 كمعتقدات كقيـ ألىداؼ متكقع غير أك خطرا ديداتو نيااألزمة بأ تٌعرؼ كما،تسكية

 (1 ).القرار اتخاذ عممية مف تحد كالتي كالدكؿ كالمنظمات األفراد كممتمكات

 ترل . تعني الحرب استخداـ القكات المسمحة في نزاع ما، كبخاصة بيف البمداف: الحرب
 قتيؿ 1000كجية النظر التقميدية أف تصنيؼ النزاع عمى أنو حرب يجب أف يفضي إلى  

 (2).عمى أرض المعركة عمى األقؿ

 أف الرادع عمى مماثؿ، تيديد تكجيو كبيدؼ. العسكرية اإلستراتيجية نكع مف أنكاع  :الردع
، يمثمو الذم ما يقرر  الطرؼ لردع المالئـ الرد مستكل بالتالي يحدد أف كعميو اليجـك

 التيديد كعمى. لو تقييمو كعمى الخصـ لنيات الرادع تقدير عمى بدكره يعتمد كىذا. المياجـ
 يصدؽ أف المحتمؿ المعتدم عمى فميس الردع، ينجح كي أيضا بالصدقية جديران  يككف أف
 (3).جدان  كبير التكمفة ىذه مكابدتو احتماؿ أف بؿ فحسب، فكائده مف أكبر اليجـك تكمفة أف

---------------- 
،ترجمة مركز الخميج لألبحاث،اإلمارات الدولية العالقات في األساسية مفاىيمالمارتف غريفيتس ك تيرم أككاالىاف،-1

 47،ص2008العربية المتحدة،

 167،صالمرجع نفسو- 2

 238،ص المرجع نفسو-3
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 العسكرييف كاإلستراتيجييف االجتماعييف كالعمماء الفالسفة أف مف :مفيوم القوة العسكرية
 القائمة االختالفات أف إال تعريفو في كاختمفكا القكة مفيـك تناكؿ حكؿ القدـ منذ أفاضكا قد

 في كثيرا تختمؼ التي العممية لألغراض بالنسبة كذلؾ الكبير، بالقدر جكىرية تكف لـ بينيـ
 ببساطة ىي ( Power) كالقكة األخيرة أىمية قدر عمى األكاديمية؛ المداكالت عف طبيعتيا
خضاعيـ اآلخريف عمى التأثير عمى القدرة  أم في لذلؾ فاألقكياء الفاعؿ، القكم إلرادة كا 
 تيـإراد يفرضكف الذيف ىـ ثقافي أـ اقتصادم أـ سياسي أـ كاف اجتماعي مكقؼ

  الخاصة لمصالحيـ  ككفقانيايرك كما األمكر كيسيركف،ككممتيـ

 الدكلية، العالقات ميداف في خاصة أىمية عمييا يعمؽ التي العكامؿ مف الدكلة قكة تعتبر
الدكلة في  بو تقـك الذم الدكر، أبعاد ترسـ التي ىي القكة أف ىذه إلى بالنظر كذلؾ

 الحاؿ كبطبيعة الدكلية، البيئة في الخارجية بالقكلتيا عالقا إطار كتحدد الدكليالمجتمع 
 أك أنانية أك سيئة دكلة لمصالحيا كفقا األمكر تسير كالتي القكية الدكلة أف ذلؾ يعني ال

 قكؿ ذلؾ عمى القكة،كدليؿ عف مستقمة أمكر كاإلفساد؛ كاألنانية فالسكء األرض، في مفسدة
 المؤمف مف اهلل إلى كأحب خير القكم المؤمف " كسمـ عميو اهلل صمي محمد الرسكؿ

 في استخداميا ىك القكة ألخالقية المحدد العامؿ فإف ثـ مف ك "خير كؿو  كفي الضعيؼ
 .اآلخريف بمصالح الضرر إلحاؽ دكف اإلعمار ك الخير

 :الخارجية السياسة مفيوم

تتبايف التعاريؼ المقترحة لمفيـك السياسة الخارجية،حيث يقترح كؿ باحث عربي أك غربي 
، حيث يعرفيا محمد السيد سميـ بػ " تعريفا يركز فيو عمى بعض العناصر التعريفية لممفيـك
البرنامج العمؿ العمني الذم يختاره الممثمكف الرسميكف لمكحدة الدكلية مف بيف مجمكعة 

 (1)"البدائؿ المتاحة مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة في المحيط الدكلي

 

 

-------------- 

 12،ص 2001دار الجيؿ،:ت،،بيرك 2،الطبعةتحميل السياسة الخارجية حمد السيد سميـ،  أ-1
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 عالميا إتجاه لمدكلة سمككيات مجمكعة كصناعة صياغة عممية ىي الخارجية السياسة إف
 كاألكلكيات األىداؼ مف مكعةلمجكدقيؽ  مسبؽ ككصؼ تحديد عمى بناءا الخارجي

   "James ركزنك جيمس كيعرفيا تكجيييا عمى مباشر بشكؿ تؤثر كالتي كاإلجراءات
Rosenau"باتخاذىا تمتـز أك تتخذىا التي السمطكية التصرفات مجمكعةأنيا  عمى 
 لتغيير أك الدكلية، البيئة في فييا المرغكب  الجكانب عمى لممحافظة إما الحككمات
 .المرغكبة غير الجكانب

 مف كال تعتبر حيث األخرل المفاىيـ بعض مع الخارجية السياسة تعريؼ يتداخؿ ك
 بينما اإلقناع عمى األكلى تعتمد الخارجية، السياسة لتنفيذ أدكات كاإلستراتيجية الدبمكماسية

 لتحقيؽ يسعى ككالىما عسكرية، تككف قد أخرل كسائؿ استخداـ عمى الثانية عمؿ ينطكم
 ايجابي بشكؿ تنعكس فنجاعتيما بالتالي ك ممكنة، تكمفة بأقؿ الخارجية السياسة أىداؼ
 (1)كتبعيتيا الخارجية السياسة ضعؼ إلى يؤدم كقصكرىما الخارجية السياسة عمى

 الخارجية السياسة لماىية الدقيؽ التحديد  أفBahgat Korany قرني ت بيجيرل    
 أـ ، محددة أفعاال ،أـ عامة أىدافا األخيرة ىذه تعني فيؿ ، التحميؿ في البدء نقطة يمثؿ
تيا قرارا تصنع التي الجيات كتيا محددا ىك تعدد الخارجية صعبة كاختيارات قرارات ىي
فييا ىك المتغير  الثابت بيئة نحك تكجو فيي ذلؾ مف أكثر ك ،تيا تكجيا ترسـ ك

 (.2)المستمر

 

 

------------------ 

 تطمعات بين الجزائرية الخارجية السياسة ممتقى) الجزائرية الخارجية لمسياسة اإلستراتيجية األبعادبرقكؽ، محند- 1
 نكفمبر 6-5 أياـ جيجؿ، – يحي بف الصديؽ لجامعة السياسية العمـك قسـ تنظيـ ،مف(الخارج ضغوطات و الداخل
2007. 

 ، الثانية عكض،الطبعة سعد جابر :ترجمة ،العربية لمدول الخارجية السياسة ىالؿ، الديف كعمي قرني، تبيج- 2
 .29 ص2002،القاىرة، الدراسات ك البحكث مركز
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 :مقاربة المنيجيةال- 6

:  التاريخي المنيج

 ىك المنيج الذم ال يكتفي بسرد الكقائع التاريخية، بؿ يدرس الظكاىر الماضية التي 
كلدت في ظركؼ زمنية ليا خصائصيا، اك دراسة الظكاىر الماضية التي كلدت في 
ظركؼ ليا خصائصيا، اك دراسة ظاىرة تمتد جذكرىا إلى الماضي ك التطكرات التي 

 (1).لحقتيا ك العكامؿ التي يمكف افتراضيا لخمؽ تمؾ التطكرات

ك قد استخدمت ىذا المنيج لمعرفة مككنات القكة الركسية التي تعكد لحقبة اإلتحاد 
 السكفياتي

  :المنيج الوصفي التحميمي 

 استخدـ ىذا المنيج لكصؼ العكامؿ المؤثرة في السياسة الخارجية الركسية ككذلؾ ،     
 تحميؿ االستراتجيات التي استخدمتيا ركسيا ارتباطا بتكظيؼ العامؿ العسكرم 

 : المنيج المقارن 

 استخدـ ىذا المنيج لغرض محدد  كىك مقارنة اآلثار االيجابية كالسمبية لتكظيؼ العامؿ 
العسكرم في السياسة الخارجية الركسية  الراىنة ارتباطا بالمضمكف األساسي لمبحث كىك 

 .المتعمؽ باستكشاؼ أىمية العامؿ العسكرم في تمؾ السياسة 

 :المقاربة النظرية- 7

تعتبر المدرسة الكاقعية التي تستخدـ مصطمح المصمحة الكطنية كمرادؼ لمقكة ك كيدؼ 
تسعى إليو كؿ دكلة ،آداة تحميؿ أساسية في دراستنا ىذه، باعتبار المصمحة ىي جكىر 

السياسة، ك ىك ما أكد عميو أب المدرسة الكاقعية التقميدية نتيجة تطكر البيئة الدكلية التي 
 .لـ تعد الدكلة فييا ىي الفاعؿ الكحيد

------- 

 57،ص1997اإلقترابات،كاألدكات  ج،قيـ، المناقالمفا: الجزائر( يل السياسيلالمنيجية في التحمحمد ، شمبي -1
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ك سكؼ نستند في بحثنا ىذا إلى التيار الجديد الذم ظير كرد فعؿ عمى الكاقعية الجديدة 
الذّلت ال حسخخذم القْة أال ك ىك الكاقعية النيككالسيكية بشقييا الدفاعية التي تؤكد أف 

الوسلحت إال إرا اضطشحِا الظشّف إلى رلك إها دفاعا عي ًفسِا ضذ الِجْم الوْجَ إلٍِا 

 النظاـ في الدكؿ كؿ :ك اليجكمية التي تقكؿأّ دفعا للخِذٌذ الزي حسخشعشٍ لوصالحِا،
 األساسي ىدفيا كيتمثؿ بؿ األخرل، الدكؿ منافسة أجؿ مف القكة المتالؾ تسعى الدكلي
 ك  سكؼ "القكة امتالؾ مف المنافسة األخرل الدكؿ منع بؿ قكتيا، تعظيـ في  فقط ليس

 نستخدـ منطمقات كال االتجاىيف في تحميؿ سمكؾ الدكلة الركسية في بيئتيا الخارجية

 :صعوبات الدراسة-8

 في ةمتكقع اق العديد مف الصعكبات ك بالرغـ مف أفدراسة اؿىذها في إعداد فلقد اعترض
البحث   مف يريديوا عمى سبيؿ تنبق سيتـ اإلشارة إلینوإعداد البحكث العممية عمكما، إال أ

:  فيما يميىاذا المكضكع، حيث نجمؿقفي 

 الشحنة الذاتية المتضمنة في العديد مف المراجع خاصة المكتكبة مف طرؼ دارسيف*- 
 ىـ  دكؿئيـؤالء ك مف كراقناؾ صكرة نمطية يريد قغربييف ك حتى الركس حيث نممس أف 

. باتيـ بخصكص ركسيا االتحادية مما فرض عمينا دائما القراءة النقدية لكتاىاترسيخ

ك المتعمقة بالمكضكع حيث - عمى حد اطالعنا– اُقمة المراجع بالمغات التي نجيد*- 
ذلؾ في اعتقادنا إلى العقمية الركسية االستخباراتية المتحفظة، مما انعكس سمبا عمى  يرجع

  .ذا المكضكع خصكصاقعمكما ك في  اقالعممي الرصيف المتعمؽ ب اإلنتاج

 :تقسيم الدراسة -8

األكؿ يتحدث عف اإلطار النظرم ك المفاىمي : لقد تـ تقسيـ الدراسة إلى  فصميف
لمدراسة، حيث قسـ ىذا الفصؿ إلى ثالثة مباحث، يتحدث المبحث األكؿ عف أثر 

المحدد :المحددات غير العسكرية في السياسة الخارجية ك يندرج تحتو أربعة مطالب 
اإلقتصادم،المحدد الجيكبكليتيكي، المحدد العقيدم، ك المحدد النفسي أما المبحث الثاني 

يتحدث عف دكر العامؿ العامؿ العسكرم في السياسة الخارجية حيث يتناكؿ المطمب 
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، المطمب  األكؿ القكة العسكرية كأداة دفاع، المطمب الثاني القكة العسكرية كأداة ىجـك
 . ردعكأداةالقكة العسكرية : الثالث 

المبحث الثالث يناكؿ النظريات المفسرة ألثر العامؿ العسكرم في السياسة الخارجية 
الكاقعية اليجكمية،المطمب : المطمب الثاني كحيث تناكؿ المطمب األكؿ الكاقعية الدفاعية،

 .الثالث، فتناكؿ نظرية تحكؿ القكة

فتناكؿ مقكمات القكة العسكرية الركسية في مبحثو األكؿ، ك تناكؿ : أما الفصؿ الثاني
المبحث الثاني حاالت التدخؿ العسكرم الركسي في كؿ مف جكرجيا ، أككرانيا ك سكريا 

 اإليجابية ك السمبية الناتجة عف استعماؿ ركسيا اآلثارخصص المبحث الثالث لتقييـ  ك
 .لمقكة العسكرية في سياسيتيا الخارجية
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 اإلطاري المفاىيمي و النظري لمدراسة:I الفصل

 أثر المحددات غير العسكرية في السياسة الخارجية:1      المبحث

  المحدد اإلقتصادي:1المطمب

 الجيكبكليتيكي المحدد :2المطمب

 العقيدم  المحدد:3المطمب

 النفسي  المحدد:4المطمب

 دكر العامؿ العسكرم في تنفيذ السياسة الخارجية: 2      المبحث

 دفاع كأداة العسكرية القكة :1المطمب

 ىجـك كأداة العسكرية  القكة:2المطمب

 ردع كأدة العسكرية  القكة:3المطمب

 النظريات المفسرة ألثر العامؿ العسكرم في السياسة الخارجية: 3     المبحث

الكاقيية اليجكمية : 1المطمب

الكاقعية الدفاعية : 2المطمب

نظرية تحكؿ القكة : 3المطمب

  استخدام روسيا لمقوة العسكرية في تنفيذ سياستيا الخارجية: II الفصل

 مقكمات القكة العسكرية الركسية:1       المبحث

 األسمحة نكعية :1المطمب

  المكانة الروسٌة :2المطمب

 المساحة ك المكقع :3المطمب
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 فمحاالت التدخؿ العسكرم الركسي منذ كصكؿ بكت: 2       المبحث

 الحرب الجكرجية: 1المطمب

 األكرانية الحرب: 2المطمب

الحرب السكرية : 3المطمب

تقييـ دكر العامؿ العسكرم في السياسة الخارجية الركسية منذ ك صكؿ : 3      المبحث
 بكتف

 اآلثار اإليجابية لمتدخالت العسكرية الركسية: 1المطمب

 اآلثار السمبية لمتدخالت العسكرية الركسية : 2المطمب

 الخاتمة

 

 



 

 
 

 

 

الفصل األول 

 لمدراسةالنظري اإلطار 
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 : الفصل مقدمة

يستدعي الخكض في دراسة أم مكضكع أك ظاىرة في العالقات الدكلية الرجكع إلى 
الخمفية المعرفية ك الفكرية، ك المرجعية النظرية ليا، أم أف ىناؾ عالقة تالزمية بيف 

 ك النظرم مف جية ك الكاقع العممي مف جية أخرل،ك يعتبر فيـ ك المفاىيميالجانب 
نسعى  تحميؿ ىذه العالقة السبيؿ إلى الحقيقة العممية المبنية عمى التفسير العممي الذم

إليو مف خالؿ دراستنا التي نبحث فييا عف دكر العامؿ العسكرم في السياسة الخارجية 
 .الركسية
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 اإلطار المفاىيمي و النظري لمدراسة:الفصل األول

ننطمؽ في بداية التأصيؿ العممي لدراستنا مف تحديد اإلطار المفاىيمي الذم ال يقؿ أىمية 
كالتفسيرم لمختمؼ المقاربات النظرية، حيث تعتبر المفاىيـ مف  عف الدكر التحميمي

الباحث مادة بحثو، ك يتـ عف طريقيا  الناحية اإلبستمكلكجية أداة ذىنية تحميمية يتصكر
 أىـ المحددات غير كضع المنطمقات األساسية ألم دراسة عممية، ك سنتطرؽ في الدراسة

 .العسكرية في صياغة السياسة الخارجية

 أثر المحددات غير العسكرية في السياسة الخارجية:1المبحث 

 :االقتصاديةالمحددات :1المطمب
تمعب العكامؿ االقتصادية دكرنا مركزيِّا في اختيارات السياسة الخارجية؛ ألف تنفيذى            

معظـً السياسات يتطمَّبي تكافر المكارد االقتصادية، كيحدِّدي تكافري تمؾ المكارد ما إف كاف 
يمكفي لمدكلة أف تككف دكلةن مانحة لممعكنة الخارجية أـ مستقبمةن لتمؾ المعكنة، كذلؾ 

فالمكارد تحدِّدي قدرةى الدكلة عمى الدخكؿ في سباقات التسمُّح ذات التكاليؼ الباىظة، كالتبادؿ 
التجارم، أك تحقيؽ فائض في ميزاف المدفكعات، بالرغـً مف أف تكزيع المكارد في النَّسؽ 
الدكلي ال يحدِّدي السياسات المتبعة، فإنو يضع حدكدنا عمى مدل بدائًؿ السياسة الخارجية 
المتاحة؛ فالدكؿ التي تيعاني مف نيدرًة المكارد لف تستطيع أف تمعىبى دكرى الدكلة الكبرل، 

، كمف ناحية أخرل، فإف تكافرى المكارد االقتصادية ال )*(حتى إذا أرادت أف تمعىبى ىذا الدكر
 .يعني أف عمى الدكلة أف تمعىبى ىذا الدكر

 
 
 
 
 

---------- 
 سموكيات دراسة عمى التركيز كان حيث األنثروبولوجيا، و االجتماعية العموم حقل إلى الدور إقتراب ظيور يرجع* 

 .المجتمع في بأدوار يقوم اإلنسان أن عمى قائم تصور خالل من عامة تمعلمجوا االجتماعية الحياة داخل الفرد
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ذا حاكلنا أف نقارفى بيف األثر النسبي لمعكامؿ االقتصادية كالعكامؿ السياسية   األمنية - كا 
عمى السياسية الخارجية، فإننا نجدي أف مف الصعب الفصؿى بيف ىاتيف المجمكعتيف مف 
العكامؿ؛ ألف األدكاًت االقتصاديةى عادةن ما تيستىخدـ لتحقيؽ أىداؼ سياسية كأمنية، كقد 

 1945تكصمت دراسةه عف التغمغؿ االقتصادم السكفيتي في الصيف خالؿ الفترة مف عاـ 
ـ إلى نتيجة مشابية، فاألىداؼ األساسية لالتحاد السكفيتي في الصيف كانت 1960حتى 

تتعمَّؽ أساسنا بالمصالح األمنية، إال أف االتحاد السكفيتي لجأ إلى تكظيًؼ األدكات 
االقتصادية لتحقيؽ أىداًفو األمنية، رغـ ما كاف يكتنؼي ذلؾ مف تكاليؼى باىظةو، كمف 

األمنية ىي التي حرَّكت االستعمارى السكفيتي في - المحتمؿ أف تككفى الدكافعي السياسية 
ليس ثمة حالةه مف حاالًت العدكاف الشيكعي "أكركبا الشرقية، كيرل كالكس كنكر أنو 

 (1)."كانت تتضمَّفي السعيى إلى تحقيًؽ أىداؼ اقتصادية
 

كالكاقع أف الميؿى إلى اإلقالؿ مف دكر العكامؿ االقتصادية كمحدِّد لمسياسة الخارجية 
المينينية عمى  - النظرية الماركسية السكفيتية ىك أمره يثيري االىتماـ؛ كذلؾ نظرنا إلى تأكيد

دكر الحتمية االقتصادية، كبالرغـ مف ذلؾ، فقد أكضحت الدراساتي اإلمبيريقية أف االتحادى 
السكفيتي قد جنى فكائدى اقتصاديةن مف استعماره لشرؽ أكركبا، كقد خمص بكؿ مارير إلى 

 بميكف دكالر مف التعكيضات، 20أف ست دكؿ شرقية قد مدَّت االتحادى السكفيتي بما قيمتيو 
ؿ عميو  باستثناء التعكيضات الممغاة التي إف أدخمناىا في الحسباف، فإف صافيى ما حصى

 . بميكف دكالر14االتحادي السكفيتي يصؿ إلى 
 
 
 
 
 

----------------- 

 عمادة شؤكف 1،طك محمد السيد سميـ  ترجمة محمد بف أحمد مفتي ،تفسير السياسة الخارجية لكيد جنسف ،-1
 .(186-185)ص 1989المكتبات،،جامعة  الممؾ سعكد،الرياض،المممكة العربية السعكدية،

http://www.alukah.net/Culture/0/53701
http://www.alukah.net/Culture/0/53701
http://www.alukah.net/Culture/0/53701
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كبالرغـ مف أف األمفى الكطني ىك العامؿي األكؿ المحرِّؾي لمعديد مف التصرفات 
ر عمى أساسي  االقتصادية، فإنو يجبي أال يغيبى عف بالنا أف كثيرنا مف السياسات التي تبرَّ
األمف الكطني، إنما ىي سياسات تحرِّكيا المصالح االقتصادية؛ ذلؾ أنو إف بدا أف الدكلةى 
تتصرؼ لتحقيؽ الربح أك المنفعة االقتصادية، فسينظر إلييا عمى أنيا تتصرَّؼ بأنانية، 
كمف ثـى فإف الدكؿ تسعى عادة إلى تبرير سياساًتيا عمى أساس أف تمؾ السياسات تحقِّؽي 

مصالح األمف الكطني لتمؾ الدكلة، بغض النظر عف الدكافًع الحقيقية لتمؾ السياسات؛ لذا 
فإف الشركاًت البتركلية قد تسعى إلى حشد التأييد الستقالؿ الكاليات المتحدة في مجاؿ 

الطاقة، زاعمة أف ىذا االستقالؿى ضركرم لمصالح األمف الكطني األمريكي، بينما يككف 
الدافعي الحقيقي لتمؾ الشركات ىك زيادة أرباحيا بتشجيع الحككمة عمى اتباع سياسات 
تؤدِّم إلى اإلقالؿ مف المنافسة الخارجية، كيتحقَّؽي ذلؾ بفرض قيكدو عمى الكاردات، أك 

نتاجو، كذلؾ فإف الدكؿى  إعطاء حكافز اقتصادية إيجابية لمشركعات البحث عف البتركؿ كا 
ٍمؽ المناخ المكاتي  مىيا في الشؤكف الداخمية لمدكؿ األخرل عمى أساس خى ر تدخُّ عادة ما تبرِّ
إلنشاء حككمة نيابية، بينما يككف الدافعي الحقيقي ىك حمايةى المصالح االقتصادية لمدكلة 

مة  (1).المتدخِّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------- 

 .(187-186)ص نفس المرجع -1
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 الكطنية لدكلة معينة عمى االقتصادية تشمؿ المكارد  االقتصاديةإف المحددات     
. الثركات الطبيعية ك مختمؼ المنتجات الصناعية ك الزراعية

 الذاتي التاـ في كافة المجاالت االكتفاء المتبادؿ يصعب تحقيؽ االعتماد ففي  عصر 
 عمى الغير أمر شبو حتمي بالنسبة لكؿ الدكؿ، ك مع االعتماد ك ىك ما يجعؿ االقتصادية

 إقميميا عمى احتكاءذلؾ فإف ىناؾ كثيرا مف الدكؿ، سكاء بحكـ مكقعيا الجغرافي أك بحكـ 
 الدكؿ األخرل مف خالؿ ىيمنتيا عمى اتجاهمكارد طبيعية إستراتيجية، تتمتع بمزايا عديدة 

. منتجاتيا أك خدمات معينة

تبعية الدكؿ  فطبيعة الطمب عمى ىذه المكارد ك المنتجات تحدد إلى درجة كبيرة طبيعة
األخرل لمدكؿ المنتجة، فكمما زادت حدة ىذه التبعية كمما تقمصت حرية الدكؿ التابعة في 

 .سياستيا الخارجية ك في تحقيؽ أىدافيا ك مصالحيا في البيئة الدكلية 

ف يتجسد بشكؿ مباشر في دكلة قكية أ ال يمكف االقتصاديةغير أف حيازة ىذه القدرات 
ذات سياسة خارجية مؤثرة، بؿ يتطمب الخبرة ك البراعة ك العقالنية في تكظيؼ ىذه 

( 1)المكارد

ك بالتالي فإف سمكؾ الخارجية الركسي يحدد مدل المكاسب التي سكؼ تحصؿ عمييا 
 أندرم "اؽیالس ذاُ في صرحاقتصاديا ك تسعى لممحافظة عمييا بشتى الطرؽ، ك ىذا ما 

 أف ينبغي ال: " بالقكؿ 2000 عاـ ةیالركس ةیالخارج  كزارة في فیالمسؤكؿ أحد" أرنكؼ
 العـز عمى مقاكمة المحاكالت الرامية إلى التعدم عقدت قد ركسيا أف مف المرء شُيند

  (2).عمى مصالحيا

 
 

----------------- 
،دار ىكمة،الجزائر دراسة في عناصر التشخيص و اإلتجاىات النظرية لمتحميل:السياسة الخارجية ، بكقارة حسيف- 1

 .(82-81)،ص2012

 94 ص2001جانفي ،143 مجمة السياسة الدكلية،العدد، التنافس الدولي عمى الطاقة في قزوينفكزم ،   دركيش-2
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 المحدد الجيوبوليتيكي: 2المطمب

 األكلى جيك كممتيف أك جزئيف مف متككف يكناني أصؿ مف مصطمح :الجيوبولتيك- 
Geo" بكليتيؾ كالثانية  "الجغرافيا عمـ إلى كترمز األرض تعني "Politique" كتعني 
 كىذا كالسياسة األرض بيف العالقة دراسة  ، تعني مجمميا الكممة أف أم الدكلة سياسة
 .بينيما يفرقكف الا األمريكييف الجغرافييف أف مف بالرغـ السياسية الجغرافيا لمفيـك مغاير

 تطكر لكنو ك الجغرافيا عمى السياسة تأثير عمى الضيؽ مفيكمو في المصطمح ىذا كيطمؽ
 كالسياسية السمطة بيف السببية كالعالقات الركابط عمى ليعبر أكسع دالالت ليشمؿ

 .محددة شركط في الجغرافي كالفضاء

 عمى كالثقافية االقتصادية الجغرافية العكامؿ تأثير دراسة :الجيكبكليتيؾ تعني ما كغالبا
 دراسة أنو عمى المصطمح ىذا إلى ينظـ كما الدكلية، العالقات كعمى الدكؿ سياسة
 يعني ىذا كقاطنييا، كالسكاف األقاليـ عمى كالتأثير لمتحكـ الدكؿ بيف التنافس ألشكاؿ
 ىذه سعي عف تتكلد التي الفاعمة الجيات مختمؼ بيف الحكـ ك السمطة عالقات دراسة

 المكارد ك الفاعمة الجيات أىداؼ بتحميؿ الجيكبكليتيؾ معيف،فتقـك فضاء لمراقبة الجيات
: نقصد الفاعمة األطراؼ قكلنا عند ك ، األىداؼ تمؾ لتحقيؽ تستعمميا التي الطرؽ ك

 فتتنكع الفضاءات عف الجنسيات،أما المتعددة الشركات ، السياسية الحركات ، الدكؿ
 ،الحي،الشارع المدينة مثؿ كحدات مستكل عمى يككف أف يمكف فالتحميؿ مساحتيا حسب

 النظرة تككف ما غالبا ،ك الدكؿ مجمكعة ، الدكلة ، المنطقة:مثؿ كاسع نطاؽ عمى أك
 ك البرية القكل بأىمية ييتـ الذم اإلستراتيجي الفكر مف جزءنيا أ عمى لمجيكبكليتيؾ

 (1).العالـ تاريخ في البحرية

 
------------------ 

 الكخاب داس:حاحن،طشابلس عواد ،حشجوتالجيوبوليتيكي روسيا مستقبل:الجيوبوليتيكا أسس ،ألكسٌذس دّغٍي- 1
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ساسيا في تحديد طبيعة النشاط الخارجي  لمدكلة ك في رسـ أتمعب العكامؿ الجغرافية دكرا 
المعالـ سمككيات الدكؿ األخرل تجاىيا ، ك تعرؼ ىذه العكامؿ  ك ما تفرزه مف انعكاسات  

  .«geopolitics»ك نتائج في أدبيات العالقات  الدكلية  بالجغرافيا السياسية 

يندرج ضمف العكامؿ الجغرافية ،المحددات لطبيعة السمكؾ الخارجي ،المكقع الجغرافي، 
، طبيعة ك طكؿ حدكد topography»المساحة،المناخ،التركيبة أك الطبيعة اإلقميمية 

. اإلقميـ الخ

ف الدكؿ المحاطة بالبحار، تنتيج  إستراتيجية عسكرية أفمف حيث المكقع الجغرافي ، يبدك 
ك سياسة خارجية تكاد تككف مختمفة تماما في ركائزىا ك أىدافيا عف تمؾ المتبعة مف 

طرؼ الدكؿ المغمقة أك التي ال تطؿ عمى البحر ،فاالنفتاح الجغرافي غالبا ما يدفع الدكؿ 
إلى تنكيع  نشاطيا الدبمكماسي ك العسكرم لمكاجية مختمؼ التحديات  التي قد تفرزىا  
سياسيات التكسع  ك التحالفات الدكلية،كما أف المكقع  اإلستراتيجي لمدكلة قد يتيح ليا 

 (1).التمتع بالعديد مف المزايا ، ك لكنو  قد يجعميا  كذلؾ عرضة ألطماع الدكؿ األخرل

ف العكامؿ الجغرافية تمثؿ إحدل المككنات لقكة الدكؿ، ك ذلؾ أك عمى ىذا األساس يعتقد 
بالرغـ مف أف التقدـ العممي ك التكنكلكجي قد أفقد ىذه المسممة الكثير مف مصداقيتيا، 

فالعكامؿ الجغرافية ،كمحددات ثابتة لقكة ك مكانة الدكلة في العالقات الدكلية، قد ىيمنت  
مياف ك " عمى الكثير مف النقاشات الفكرم ك األكاديمية منذ العيد اإلغريقي مركرا بػ 

في بداية القرف العشريف ك صكال إلى ركاد الفكر " A mathan,H. Makinderمنكدر 
. اإلستراتيجي في عيد األسمحة النككية  العابرة لمقارات

 

 

 

----------------- 
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 مباشرة عمى أمنيا القكمي انعكاساتقميـ الدكلة ك طبيعة حدكدىا إحيث أف لحجـ مساحة 
فالدكؿ  صغيرة المساحة عادة ما تفتقر إلى العمؽ االستراتيجي الذم ،ك استقرارىا السياسي

األمر الذم يمنعيا مف ،يجعؿ المنشئات الحيكية بعيدة عف اإلخطار ك التيديدات األمنية
ف تثير خالفات ك نزاعات مع األطراؼ الدكلية أالقياـ بالسمككيات الخارجية التي يمكف 

. األخرل

 أف الدكؿ الشاسعة المساحة يصعب ىزميا عسكريا ك 1ك قد أثبتت التجارب التاريخية
تدمير مقكماتيا االجتماعية ك االقتصادية ك السياسية مثؿ ما حدث أللمانيا مع اإلتحاد 
السكفياتي في الحرب العالمية الثانية، ك عميو فالمكقع الجغرافي لمدكلة ك طبيعة ك حجـ 

 (1).إقميميا يساىـ بشكؿ مباشر في رسـ حدكد حرية التصرؼ في سياستيا الخارجية

ك نظرا ألمية المحدد الجيكبكليتيكي ،فيشير العديد مف المالحظيف لمشأف األمني في  
المجاؿ الجيكبكلتيكي اإلسالمي أف مكافقة ركسيا عمى التكاجد العسكرم األمريكي في 

 قد كاف خطأ استراتيجيا ألنو  2001المنطقة عمى إثر أحداث الحادم عشر مف  سبتمبر 
أصبحت المنطقة مرتبطة  أدل إلى إضعاؼ كضع ركسيا الجيكبكلتيكي في المنطقة

د األمني في المنطقة أف ركسيا قد أصبحت مف بيف ھبالعكلمة األمنية حيث يؤكد المش
عدة فكاعؿ مشاركة في المعادلة األمنية حيث أف األمف ك التعاكف اإلقميمييف في أسيا 
الكسطى قد أصبحا تحت تأثير القكل الخارجية الساعية إلى إعادة ىيكمة المنطقة عمى 

 (2).يتفؽ مع مصالحيانحك 

 

 ------
 (78-77)ص،ص  نفس المرجع-1

في ىدل ميتيكس ك السيد صدقي عابديف،  ،الوسطى ایأس حالة: الرخوة المناطق في األمن ،  عرفاتـىيإبرا  -2
 221 ص (2004القاىرة،مركز دراسات األسيكية،جامعة القاىرة )قضايا األمف القكمي في أسيا
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المحدد العقدي :3المطمب

ال تنبثؽ السياسة الخارجية فجأة في أذىاف صانعي القرار فالسياسة الخارجية ىي نتاج 
 .لخبرات الدكلة السابقة ك لممعتقدات السياسية ك األيديكلكجية التي تراكمت عبر الزمف

 ك يمكف النظر إلى تمؾ المعتقدات كعكامؿ مككنة لنسؽ الدكلة األسطكرم ك نحف ال 
نفترض  حيث نستخدـ كممة أسطكرة أف تمؾ المعتقدات زائفة ، فالمعتقدات ممثؿ حقيقة 

 .ثابتة بالنسبة لمذيف يؤمنكف بيا

ك قد أكضح ماكميفر أف كؿ مجتمع يتكحد مف خالؿ النسؽ األسطكرم ك ىذا النسؽ ىك 
 . مركب مف األفكار التي تكجو حركة المجتمع

كذالؾ  فقد أكد عدد مف الكتاب أننا نعيش فس عصر األيديكلكجية  ك تأتي في طميعة 
 عف تالشيكعية، الفاشية،ك الديمقراطية،ك تختمؼ األيديكلكجيا: األيديكلكجيات المعاصرة

النسؽ العقدم أنيا حركية  ك مبنية عمى مجمكعة مف أفكار مترابطة منطقيا،يمكف في 
الغالب تحديد بعض الكتابات التي تبرز األيديكلكجية بكضكح ،كما ىك الحاؿ في كتابات 

 .كارؿ ماركس ك انجمز،ك ىتمر، ك مكسيميني ك غيرىا

 في الغالب الحدكد الكطنية لمدكؿ، ك تنتشر مف دكلة إلى ت ك تتخطى األيديكلكجيا
 مف دكلة إلى ةأخرل، إما بطريؽ التبشير أك عف طريؽ القكة، ك مع انتشار األيديكلكجي

، قد فسرت الشيكعية بطرؽ ةأخرل فإنيا تتكيؼ لتالئـ ثقافة المجتمع ك قيمو التاريخي
 دائما في تكحيد الشعكب ذات تمختمفة في الدكؿ التي تبنتيا،لذلؾ لـ تنجح األيديكلكجيا

 ةالسالالت ك الثقافات المتباينة، بؿ ربما يحتدـ الصراع بيف الدكؿ التي تعتنؽ إيديكلكجي
كاحدة، كما ىك الحاؿ بالنسبة لإلتحاد السكفيتي ك جميكرية الصيف الشعبية، كذلؾ فإف 
الركابط األيديكلكجية لـ تؤد إلى تطكير عالقات كدية بيف الصيف ك فيتناـ،نظرا لتاريخ 

   ( 1).الصراع الطكيؿ بينيما
 ---------

 (84-83)،ص مرجع سابؽ  تفسير السياسة الخارجية،لكيد جنسف ،- 1
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كذلؾ تنتج الخبرات الجماعية لشعب معيف مجمكعة مف التقاليد التاريخية التي تصبح 
جزءا مف النسؽ العقدم ك التي تؤثر عممى مسار سياستو الخارجية، ك مف ثـ يمكف لممرء 
معرفة الكثير عف مستقبؿ السياسة الخارجية لدكلة معيينية بمعرفة بعض خبراتيا الماضية 

فصانعك القرار يحكمكف عمى الحاضر بناءا عمى تصكرىـ لمماضي ك إدراكيـ لنتائج 
 .القرارات السابقة

 :وظائف النسق العقدي

 يؤثر النسؽ العقدم لدكلة معينة  سكاء استمد مف اإليديكلكجية اك مف تقاليد شعبيا عمى 
: عممية صنع السياسة الخارجية ك تنفيذىا بطرؽ مختمفة 

فيك يمثؿ : يؤثر النسؽ العقدم  لمدكلة عمى  تصكرىا  لما يحدث في النسؽ الدكلي:أكال
شاشة إدراكية يتـ مف خالليا تجاىؿ األحداث الدكلية أك إعادة تفسيرىا  بحيث تتكافؽ  

تمؾ األحداث مع النسؽ العقدم،حتى أف بعض الكتاب شبيكا النسؽ العقدم منشكر ينظر 
 .صانعك القرار مف خاللو إلى الكاقع

يضع النسؽ العقدم لمدكلة قيكدا عمى خيارات السياسة الخارجية، فصانعك القرار في : ثانيا
الدكؿ التسمطية يجيدكف صعكبة بالغة في التصرؼ بطريقة مخالفة لممعتقدات السائدة لدل 

. شعكبيـ
يساعد النسؽ العقدم لمدكلة عمى استمرار سياستيا الخارجية ك كمما كاف النسؽ : ثالثا

العقدم شامال، أصبحت سياستيا الخارجية أكثر استقرار  
تقدـ األنساؽ العقدية الكطنية أداة تبرير خيارات السياسة الخارجية فيذه الخيارات :رابعا

. تبنى عادة عمى تفسير المصالح الكطنية
تستخدـ األنساؽ العقدية الكطنية استخداما دعائيا لتبرير سياسات المتبعة ك إقناع : خامسا

( 1).اآلخريف ، مف خالؿ ىذا االستخداـ بصحة سياسات الدكلة

 

 ---------
 (85-84)ص  ،نفس  المرجع سابق  -1
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تدعـ األنساؽ العقدية الكحدة الكطنية لمدكلة ،كلذلؾ فيي تعد مف العكامؿ الميمة  :سادسا
في تطكر القكمية ك اليكية الكطنية  المستقمة ك بالذات في الدكؿ النامية ، التي  ال تممؾ 

 يعمؿ القادة عمى تمجيد الماضي ككسيمة لزيادة ىكية كطنية راسخة بسبب حداثتيا،ك لذلؾ
التأييد الشعبي، ك مف ذلؾ تمجيد الرئيس عبد الناصر لمحضارة الفرعكنية ك تمجيد نيرك 
لإلمبراطكرية اليندكسية القديمة، ك تركيز مكسيميني عمى نجاح اإلمبراطكرية الركمانية، ك 

 .إشادة ديجكؿ بأمجاد فرنسا الماضية في محاكلة  بناء شعكر بالفخر الكطني 

 كىحدة عمى - مشتركة أيديكلكجية أك - عقدم نسؽ كجكد يساعد أف البعض يتكقع كقد
 كجكد تفترض الشيكعي، كالعالـ الحر، العالـ فمصطمحات مماثمة؛ بعقائد تؤمف التي الدكؿ
 معظـ في فًشمت األيديكلكجية كلكف المتشابية، األيديكلكجيات ذات الدكؿ بيف كحدة

 عدة بتصنيؼ قاـ الذم - سكليفاف كجد كقد الدكؿ، بيف تماسيؾو  قكة تككف أف في األحكاؿ
 التشابو أف - ـ1939-1815 الفترة خالؿ المشتركة أيديكلكجياتيا عمى بناء دكؿ

 األحالؼ استقرار يفسِّر ال األيديكلكجي

 ذلؾ كىك الدكؿ، بيف العالقات تكطيد إلى تؤدم ال األيديكلكجية القيـ أف عمى كالدليؿ
 أصبحت فقد الشعبية، الصيف كجميكرية السكفييتي كاالتحاد الشيكعية الدكؿ بيف االنشقاؽ
 الشيكعي، العىقىًدم النسؽ تبنَّت ألنيا السكفييتي؛ لالتحاد بالنسبة عىقىبة الشعبية الصيف
 العالقة انييار أف ييٍثًبت ما كىناؾ الشيكعي، لمعالـ السكفييتي االتحاد زعامة كىددت

 الخالؼ أثناء حدث كما بينيما، العالقات أشكاؿ كؿ عمى يؤثر دكلتيف بيف األيديكلكجية
 كاحدة أيديكلكجية عمى يقـك ال الذم التحالؼ فإف النقيض، كعمى السكفييتي، - الصيني

 الكامؿ، لالنييار يتعرض ال قد - كفرنسا األمريكية المتحدة الكاليات بيف ربط كالذم- 
فىضى  أفٍ  بعد حتى القضايا مف العديد عمى االتفاؽ في الدكلتاف استمرت فقد  الرئيس رى

 شماؿ ًحٍمؼ مف الفرنسية القكات بسحب كقاـ المتحدة، الكاليات مع التعاكف ديجكؿ
 (1).األطمنطي

 --------- 

 (86-85)ص  ،نفس المرجع سابق - 1
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 درسنا إذا أكضح، بصكرة الخارجية السياسة في الكطني العىقىًدم النسؽ أثر يظير كربما
 السبب كليذا الدكلية؛ العالقات في األىمية ذات الدكؿ مف العديد في يؤديو الذم الدكر
 الشعبية، الصيف كجميكرية المتحدة، كالكاليات السكفييتي، االتحاد خبرات سنتناكؿ فإننا

يراف، كاليند،  تمؾ بعض عند ككضكحيا العىقىًدية، األنساؽ ترابط معالجتنا كستعكس كا 
 مما كمييما؛ إلى الدكؿ بعض كافتقار عريقة، تاريخية خبرة اآلخر بعضيا كامتالؾ الدكؿ،
ٍمؽ عمى العمؿ إلى القيادة يدفع  أكثر عمى سنركز أننا كمع جديد، كطني عقدم نسؽ خى

 مف انبثقت التي كتمؾ السائدة، الحديثة التقاليد االعتبار بعيف سنأخذ فإننا ثباتنا، المعتقدات
. السكفييتي كاالتحاد األمريكية المتحدة الكاليات بيف الباردة الحرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ---------
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 المحدد النفسً: 4المطلب 

 النفسية كاالستعدادات الشخصيَّة، المتغيرات دكر تقكيـ حكؿ المحمميف آراء تتفاكت       
ٍنع عممية في الفردية العىقىدية كاألنساؽ  أف يرياف كبكنياـ فشابيرك الخارجية، السياسة صي

 كربما القرار، نتائج تحميؿ أساسي  ىي - الخارجية السياسة في القرار صانعي معتقدات"
 ًكجية مف: "يقكؿ فإنو كمماف أما ،"بمفرده آخر عامؿ أم مف أكثر النتائج ىذه تيفسِّر
 نتائج عمى التأثير في نسبيِّا محدكدة أىمية ذات الشخصيَّة الخصائص فإف الخاصة نظرم
 عمى تؤثِّر الرئيسيف القرار صانعي كمعتقدات صفات أف كالكاقع ،"الخارجية السياسة قرار
 جماعة تقـك مجردنا قانكنيِّا ًكياننا إال ليست الدكلة ألف الخارجية؛ السياسة قرارات نتائج
  باسمو، القرارات باتخاذ معيَّنة

 :الشخصية العوامل أثر

 في الرئيس الدكر بمثابة القرار صانع دكر مف تجعؿ التي المكاقؼ مف مجمكعة ىناؾ إف
ٍنع  :يمي فيما المكاقؼ تمؾ أىـ إجماؿ كييمًكف السياسة، تمؾ صي

 العكامؿ أثري  ازداد الخارجية، السياسة بشؤكف القرار صانع اىتماـ ازداد كمما- 1
 (1).الخارجية السياسة صنع عممية عمى الشخصية

دميترم "ك السابؽ " فالديمير بكتيف"الرئيسيف الركسييف، الحالي لذالؾ فاإلىتماـ بشخصية 
 بالكقكؼ عند خصائصيما الشخصية ك انتماءاتيـ السياسية  باعتبارىا ك ذلؾ " ميدفيدؼ

أدكات ميمة في التحميؿ كما اف الكشؼ عف ىذه المعطيات ميمة جدا في فيـ السمكؾ 
 (2).الخارجي لمدكلة

 
 ---------

 (15)،ص  مرجع سابق نفس -1
 :نظرالمزٌد من التفصٌل حول دور العوامل الشخصٌة و النفسٌة فً صنع القرار،  -2

Alex Mintz, Karl De Rouen, Understanding Foreign Policy Decision Making (New York, 

Cambridge University Press, 2010) pp.08-09  
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 ديجكؿ،: )القادة ىؤالء كمف أساسي، بشكؿ الخارجيَّة السياسة بشؤكف القادة بعض يىيتُـّ 
ؿ بعضيـ لكف ،(كنيرك كنيكسكف،  أتمي،: )ىؤالء كمف الداخمية، الشؤكف عمى التركيزى  ييفضِّ
ا أكثر كانكا آخركف كىناؾ ،(كبكمبيدك  أجبرتيـ الظركؼ كلكف الداخمية، بالشؤكف اىتمامن

 بالشؤكف يىيتُـّ  جكنسكف كاف: المثاؿ سبيؿ فعمى الدكلية، الشؤكف عمى التركيز عمى
 مف كغيرىا فيتناـ حرب إلى اىتماماتو مف كبير جزء تكجيو إلى اضطرَّ  كلكنو الداخمية،
 الخارجية، بالشؤكف يىيتمُّكف القادة بعض كاف ذلؾ مف العكس كعمى الخارجية، القضايا
 طارئة ظركفنا كاجيكا حينما الداخمية، الشؤكف عمى اىتماميـ تركيز إلى اضطركا كلكنيـ

 الرئيس فشؿي  أدل المثاؿ، سبيؿ فعمى ذلؾ، شابو ما أك اقتصادم رككد كحدكث كخطيرة،
 .1969 عاـ في استقالتو إلى المتدىكرة الداخمية االقتصادية األكضاع معالجة في ديجكؿ

 المتغيرات أثري  ازداد القرار، صانع بيا يتمتَّع التي القرار اتخاذ سمطة قكيت كمما- 2
ٍنع عممية في الشخصيَّة  .الخارجية السياسة صي

 القيكد محدكدية بسبب بتصرفاتيا التنبؤ يمكف التي النُّظـ أقؿ مف الدكتاتكرية األنظمة تيعىدُّ 
 الدكرى  تمعب القرار لصانعي الشخصية المتغيرات فإف ثـ كمف عمييا، المفركضة الداخمية
 عممية في تؤثِّر أف يمكف التي المنظمة المعارضة القكل عددي  فييا يىًقؿ كما فييا، األساسي

ٍنع  السمطة مف كالخكؼ الشديدة المركزيَّة بسبب فإنو ذلؾ، إلى باإلضافة القرار، صي
 الخارجية السياسة صانع رسمو الذم بالشكؿ تينفَّذ الخارجية السياسة فإف الحاكمة،
 (1).المركزم

  

 

 
 ---------

 (16)،ص مرجع سابؽ  تفسير السياسة الخارجية، لكيد جنسف ،- 1
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 جذابة بشخصيَّة يتمتَّع الذم فالقائد السياسي؛ لمقائد الكاريزمي الدكرى  ذلؾ إلى أًضؼ
 بالنسبة الحاؿ كاف كما الخارجية، لسياستو كبير شعبي تأييد عمى يحصؿ أف يستطيع
 زعماء مف كغيرىما الزعيميف ىذيف أف بالذِّكر كالجدير غانا، في كنكركما اليند، في لنيرك
 بدرجة لبالدىـ الخارجية السياسات عمى الشخصية بصماتيـ كضعكا قد النامية الدكؿ
 - منو جزء في - ذلؾ كيىرًجع المتقدمة، الدكؿ زعماءي  ترىكيا التي البصمات تمؾ مف أكبر
 تدخُّؿ فعالية مف ييقمِّؿ مما النامية، الدكؿ معظـ في المؤسسيَّة مستكل تدني إلى

 . كتنفيذىا الخارجية السياسة صينع عممية في البيركقراطية

ٍنع ىيكؿ مستكل ارتفع كمما- 3  السياسة صنع في الشخصية العكامؿ أثري  ازداد القرار، صي
 .الخارجية

 دكرنا تؤدم الشخصية العكامؿ كانت إف عما التساؤؿ حالة في "أنو الدراسات بعضي  كجىدت
 يىشغىمكف الذيف المسؤكلكف ييجيب الخارجية، السياسة في التنظيميَّة العكامؿ مف أكبر

 ذلؾ كيرجع ،[3"]باإليجاب عميا مراكز يشغىمكف الذيف يجيب لكف بالنفي، دنيا كظائؼ
 المستكيات في المسؤكليات تحديد صعكبة إلى - أساسية بصفة - اإلجابة في االختالؼ

 إلى تىًقؿ التنظيـ في العميا المستكيات شاغمي عمى التنظيمية القيكد فإف لذلؾ نتيجة العميا؛
 .القرار صنع عممية في مؤثِّرنا دكرنا تؤدم أف الشخصيَّة لمعكامؿ يسمح مما كبير، حدٍّد 

ٍنع مكاقؼ كانت كمما- 4  في الشخصية المتغيرات أثري  ازداد ركتينية، غير القرار صي
 (1).الخارجية السياسة صنع عممية

 

 

 
 ---------

 (17)،ص  المرجع سابق- 1
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 المكاقؼ تمؾ أمثمة كمف الركتينيَّة، غير المكاقؼ بعض بكجكد الخارجية السياسة تتميَّز
نشاء المحالفات، كعٍقد الحرب، إعالف  تمؾ ًمثؿ في الخارجية، لممساعدات جديدة برامج كا 

ٍنع في الشخصيَّة العكامؿ أثر يزداد المكاقؼ  أمثمة فمف كذلؾ الخارجية، السياسة صي
 المكاقؼ ىذه دكليَّة، أزمة كجكد عمى تنطكم التي المكاقؼ تمؾ الركتينية غير المكاقؼ

ٍنع في أكبر دكرنا يؤدُّكا أف السياسييف لمقادة تيتيح  أكقات ففي الخارجية، السياسة صي
 العكامؿ دكر مف يىزيد مما كبيرة بدرجة القرار صنع في المشاركيف عددي  يىًقؿ األزمات

 .القرار لصانعي الشخصية

 أثر ازداد ميتناًقضة، معمكمات ككجكد التكقع، كعدـ بالغمكض، المكاقؼ اتَّسمت كمما- 5
 .الخارجية السياسة صنع في الشخصية العكامؿ

 الشخصية العكامؿ أثر ازداد الندرة، شديدة أك الكٍفرة شديدة المعمكمات أصبحت كمما- 6
 .الخارجية السياسة صنع عمى

؛ قرار إلى التكصُّؿ إمكاف ندرتيا أك المعمكمات كفرةي  تعيكؽ  حجـ تكافر حالة ففي رشيدو
 إلى يؤدم الذم األمر المعمكمات، تمؾ تصنيؼ عممية تىصعيب المعمكمات مف ضخـ

ميا التي بالمعمكمات فقط كاالىتماـ اختصارىا،  فإف ككذلؾ القرار، صانع يتكقَّعيا أك ييفضِّ
 كاف إف الشخصيَّة، العكامؿ عمى االعتماد إلى القرار صانعي تدفع المعمكمات ندرة

 .قرار اتخاذ يتطمَّب المكقؼ

 في الشخصية العكامؿ أثر ازداد األمد، طكيؿ تخطيطنا يتطمَّب المكقؼ كاف كمما- 7
 (1).الخارجية السياسة صنع

 

 
 ---------

 (18)،ص  المرجع سابق- 1
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 البعيد، المستقبؿ بقضايا تتعمَّؽ قرارات اتخاذ حالة في كبيرنا دكرنا الشخصية العكامؿ تمعب
 القرار صانعي قدرة تزداد المكاقؼ تمؾ في القضايا، بتمؾ العاـ الرأم اىتماـ قمة بسبب
 تمؾ مع التعامؿ ألف الراىنة؛ بالقضايا الميتميف عدد يزداد كبالعكس التخطيط، عمى

. مصائرىـ في مباشرة يؤثِّر القضايا

 السياسة صنع في الشخصيَّة العكامؿ دكر قؿَّ  الكطني، بالبقاء القضية تعمَّقتً  كمما- 8
 .الخارجية

ا الدكلة بقاء فييا يككف التي الطارئة الظركؼ في القائدي  يىعًمد  قىبيكؿ إلى لمخطر، ميعرَّضن
شراكيـ اآلخريف مف النُّصح  كبح إلى القرار صانع يىعًمد كما القرار، اتخاذ مسؤكلية في كا 
 .الدكلة بقاء كعمى التاريخية مكانتو عمى خكفنا الشخصيَّة دكافعو جماح

 التي لمظركؼ طبقنا الخارجية السياسة صنع عمى الشخصيَّة المتغيِّرات تأثير يتفاكت
 الدكافع بعض تؤثِّر كيؼ نفسو يىطرىح الذم السؤاؿ كلكف السياسة، تمؾ إطارىا في تيصنىع

 في التأثير؟ ببعض تسمح الظركؼ أف فٍرض عمى الخارجية السياسة عمى الشخصية
 كالسمكؾ الفطريَّة، البيكلكجية الخصائص دكرى  سنبحث الفصؿ ىذا مف المتبقي الجزء

 السياسة صنع عممية في كاإلدراؾ الشخصيَّة، كالسمات الدكافع، كدكر الميكتسىب،
 (1).الخارجية

 

 

 

 

 
 ---------

 (18)،ص  المرجع سابق -1
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 دور العامل العسكري في تنفيذ السياسة الخارجية : 2المبحث 

 ( Defensive Capability) القوة كأداة دفاعية   1:المطمب 

أم استخداـ القكة بيدؼ الدفاع عف النفس ضد أم ىجـك أك لصد التيديدات 
 (1).التي تكاجييا الدكلة ك التي لـ يعد يجدم معيا األدكات األخرل األقؿ عنفا

 كقد تطكرت اإلمكانيات الدفاعية لمدكؿ في الحقبة األخيرة بفعؿ التطكرات 
التكنكلكجية كالتحديث المستمر في أساليب الحرب كفي مضمكف االستراتيجيات 

كقد ترتب عمى ذلؾ أف تدعيـ المقدرة الدفاعية لمدكؿ أصبح يتطمب . العسكرية 
إحتفاضيا بقكات أكبر كبترسانة متنكعة مف األسمحة التي تناسب كافة 

االستخدامات العسكرية كغير ذلؾ مف أدكات الحرب االلكتركنية التي تستطيع أف 
تكفر لمدكلة نظاما فعاال لمتحذير ضد اليجـك كرصده كتعقب اتجاىاتو كتضميمو ، 

. الخ 

كفي الحقيقة أف دعـ المقدرة الدفاعية لمدكلة يدعـ في نفس الكقت مف قدرتيا 
كىك ما قد يمكنيا مف إحباط اليجـك  (Deterrent Capability)عمى الردع 

خفاؽ الردع ىك الذم يؤدم بالدكلة  قبؿ إف يبدأ فعال الف الردع يسبؽ الدفاع ، كا 
التي يستيدفيا اليجـك إلى االنتقاؿ إلى الرحمة التالية عميو كىي االلتجاء إلى 

. الدفاع الفعاؿ عف كيانيا كصالحيا كسيادتيا اإلقميمية في مكاجية أعدائيا 
 

 

------------------- 

صراع القوة المدنية و العسكرية و أثره عمى السياسة الخارجية التركية في منطقة الشرق :أحمد جالؿ عبده  -1
 51ص (2010-2002)األوسط 

 ّ ُزا ها ٌؤكذ علٍَ أًصاس الْاقعٍت الذفاعٍت* 
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ذا كاف لميجـك بعض المزايا عمى المستكريف االستراتيجي كالتكتيكي لما يترتب  كا 
عميو مف كضع المياجـ في مركز أفضؿ نسبيا مف المدافع ، فاف ىذه المزايا 
يقابميا نقاط ضعؼ في جانب الدكلة المدافعة كمف ذلؾ أف الدفاع يفقدىا زماـ 
المبادرة كيضيؽ مف فرص االختيار أماميا كيكرىيا عمى أف تقاتؿ حربا قد ال 
تككف مييئة ليا في المكاف أك الكقت الذم يتالءـ كمصالحيا أك بسالح قد ال 

. يقدر عمى استيعاب الطاقة اليجكمية لمدكلة المعادية 

كفي إطار اإلستراتيجية الدفاعية لمدكلة فقد يتمثؿ استخداـ القكة المسمحة عمى 
شكؿ الدخكؿ في حرب غير محدكدة ، أك اختيار البديؿ األخر كىك العمؿ عمى 

كقد يتطكر ىدؼ الحرب الدفاعية إلى اإلصرار . حصر نطاؽ الحرب الدفاعية 
كما حدث في الحرب العالمية )عمى االستسالـ غير المشركط لمدكلة المياجمة 

حيف أصر الحمفاء عمى االستسالـ الكامؿ كغير مشركط لقكل النازية كالفاشية 
، كما قد ينحصر اليدؼ في حدكد معينة تفي بمطالب الدكلة  (في أكربا كاسيا 

كفي حاالت أخرل تكتفي الدكلة المدافعة بإزاحة القكة المياجمة إلى ما .المدافعة 
كراء النقطة التي بدأ منيا اليجـك في حيف أنو في حاالت ثالثة يككف ىدؼ 
الدكلة المدافعة ىك معاقبة الدكلة المياجمة بقكة كعنؼ تضطر معو الدكلة 

. المياجمة إلى عقد ىدنة بينيا كبيف الدكلة األخرل ، كىكذا 

كفي الكاقع أف مسؤكلية تحديد نطاؽ الحرب سكاء كاف ضيقا أك شامال كتقرير 
اليدؼ عمى النحك أك أخر إنما ترجع إلى الزعامة الحاكمة التي بيدىا سمطة 

اتخاذ ىذه القرارات الخطيرة ، فيذه الزعامة يجب أف تككف مدركة لحقيقة 
اإلمكانيات العسكرية المتاحة لدييا لكي تقدر عمى تحديد نطاؽ الحرب الدفاعية 

كمف ناحية أخرل فاف كاجب ىذه الزعامة ىك أال تبالغ في تقدير . كأىدافيا 
النتائج التي تترتب عمى استخداـ القكة العسكرية بشكؿ معيف ، ك إنما يجي أف 

تدخؿ في اعتبارىا كؿ االحتماالت حتى ال تتكرط في اتجاه قد يجمب معو كارثة 
فمثال قد يترتب عمى االستخداـ المحدكد . تضر بالمصالح القكمية أبمغ الضرر 
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لمقكة المسمحة كتضييؽ أىداؼ الحرب الدفاعية إعطاء حافز أقكل لمطرؼ 
المعادم كدفعو إلى التفاكض كذلؾ فيما لك أحس أف اليجـك لف يحقؽ النتائج 

.  المرجكة بعكس الحاؿ فيما إذا كاف استخداـ القكة شامال كأىدافيا مطمقة

كىناؾ في الحقيقة مالحظة جكىرية ترد عمى عممية االستخداـ الدفاعي لمقكة 
فالتخطيط .كىي أف كثيريف ينظركف إلى ىذه العممية عمى أنيا سمبية في طبيعتيا 

لمدفاع ينبئ عمى أساس مف التقييـ المسبؽ لنكايا المعتدم ك إمكاناتو كنمط 
سمككو ، كمف ثـ ، فاف تصميـ الييكؿ العسكرم لمدكلة يتـ بحسب ما تمميو 

. أكضاع الطرؼ المياجـ أكثر مما  تحدده أىداؼ الدكلة المدافعة 

كالى جانب ىذا االعتقاد في الطبيعة السمبية لمعممية الدفاعية فيناؾ آخركف ممف 
يساكرىـ االعتقاد باف التخطيط الدفاعي ال يضمف لمدكلة في كؿ الظركؼ 

الحماية الفعالة ضد القدرات اليجكمية ألعدائيا المحتمميف ، بمعنى أف التخطيط 
الدفاعي قد يقصر عمى استيعاب كؿ العكامؿ المتصمة بتقييـ القدرات كالنكايا 

المعادية تقييما كاقعيا دقيقا مما يجعؿ اإلعداد لمدفاع غير كاؼ كغير فعاؿ في 
. نفس الكقت 

كتفاديا ليذه المشكمة المرتبطة بالخطأ في التقييـ النكايا أك القدرات المعادية ، نجد 
أف بعض الدكؿ تحاكؿ أف تقيـ تخطيطيا الدفاعي مف كاقع النيج الصراعي الذم 

يسمكو خصكميا إزائيا كمف ذلؾ مثال أف الكاليات المتحد لجأت إلى تطبيؽ 
ضد أعدائيا ،   (Policy of Containment)سياسات الحصر أك االحتكاء  

كتبني الدعكة إلى إقامة األحالؼ كالقكاعد العسكرية بعد الحصار الذم فرضو 
السكفيت عمى برليف ك االنقالب الشيكعي في تشيككسمكفاكيا ، كالغزك الشيكعي 

. لككريا الجنكبية 

ذا كاف ثمة حقيقة أساسية أخرل يجب إضافتيا إلى ما سبؽ ، فيي أف  كا 
التخطيط الدفاعي عممية معقدة ألنو قد يستمـز مزج الكسائؿ الدفاعية بالكسائؿ 
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.  ًُّ ّسائل قذ حبذّ هخعاسضت ّاى كاًج هخكاهلت فً حقٍقت األهش اليجكمية

كيكفي لمتدليؿ عمى ذلؾ مثال أف نشير إلى الكسائؿ الدفاع الجكم عف القارة 
فحماية القارة األمريكية ضد اليجمات الجكية تتطمب االحتفاظ . األمريكية 

بأسمحة إستراتيجية ىجكمية قادرة عمى ضرب مطارات العدك كقكاعده الجكية التي 
يحتمؿ أف ينطمؽ منيا ، ىذا إلى جانب الحاجة إلى االحتفاظ بأسمحة ذات 
طبيعة دفاعية محضة مثؿ الطائرات المقاتمة ، كالمدفعية المضادة لمطائرات 

قامة المخابئ التي  كغير ذلؾ مف الكسائؿ الدفاعية مثؿ التشتت ك االنتشار كا 
تحاكؿ التقميؿ مف احتماالت اإلصابة أثناء اليجـك الجكم المعادم ،  كاالىتماـ 

 بالكسائؿ األخرل لمدفاع المدني ، كىكذا 

كالكصكؿ إلى الصيغة المالئمة مف ىذه األسمحة اليجكمية كالدفاعية كاعتماد 
المخططات المالية الالزمة لكؿ نكع منيا يشكؿ عقبة في طريؽ التخطيط 

كمثاؿ ذلؾ المشركع األمريكي الخاص بإنشاء شبكات الدفاع . الدفاعي الفعاؿ 
 ، كىك المشركع الذم  (Anti – Ballistic Missiile )الجكم ضد الصكاريخ 

تعرض النتقادات ىائمة بسبب تكمفتو المادية الباىظة مف جانب ، كبسبب 
التحفظات التي أبديت عمى فعاليتو اإلستراتيجية مف جية أخرل ، ككذلؾ الجدؿ 
الذم احتدـ في أمريكا حكؿ عدـ كفاية كسائؿ الدفاع المدني ، كما يقاؿ مف أف 
اإلنفاؽ عميو سيحمؿ بأعباء مالية مرىقة دكف أف يكفر الحماية الكافية لمسكاف 

 (1 ).المدنييف 

 

 

_______________ 

، منشكرات ذات السالسؿ ،ط العالقات الدولية دراسة في األصول و النظرياتاسماعيؿ صبرم مقمد،- 1

 510 ص1987الخامسة،الككيت،
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القوة العسكرية كآداة ىجوم : 2طمب مال

ك ذلؾ مف خالؿ ىجـك دكلة عمى دكلة أخرل، ك قد ينطكم ىذه المظير عمى 
انتياؾ السيادة اإلقميمية لدكلة ما، أك اإلعتداء عمى استقالليا، أك  تغيير الكضع 

اإلقميمي أك فرض عالقات قكل جديدة ،أك الحصكؿ عمى المكارد االقتصادية 
 (1).عنكة

كما قد تككف كجية االستخداـ اليجكمي لمقكة الكصكؿ إلى بعض النتائج 
كىناؾ دكؿ أفمحت مف خالؿ . االقتصادية التي تيـ المصالح القكمية لمدكلة 

االستخداـ اليجكمي لمقكة في تكسيع رقعة أراضييا كتـ ىذا التكسع عمى حساب 
التكسع األمريكي في أكاخر القرف الماضي : الدكؿ األخرل ، كمف أمثمة ذلؾ 

كأكائؿ القرف الحالي كالذم تـ عمى حساب كؿ مف أسبانيا كالمكسيؾ ، كالتكسع 
 . 1967اإلسرائيمي عمى حساب الدكؿ العربية كبخاصة بعد حرب يكنيك 

كيكفر االستخداـ اليجكمي لمقكة العديد مف المزايا لمدكؿ التي تمجأ إلى ىذه 
كمف ذلؾ أف الدكلة –  كعدـ شرعيتيا ألخالقيتيارغـ أنيا تداف باستمرار -الكسيمة

المياجمة ىي التي تختار الكقت المالئـ لبدء ىجكميا الذم قد يتـ بطريقة 
مباغتة تشؿ مقاكمة الطرؼ المستيدؼ بو كتحرمو مف فرصة تكتيؿ إمكانية 

.  إلحباطو كتصفية أثاره

 

 

---------- 

صراع القوة المدنية و العسكرية و أثره عمى السياسة الخارجية التركية في منطقة :أحمد جالؿ عبده - 1
 51،صالشرق األوسط 
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كمف ناحية أخرل فاف الميزة التي يكمفيا اليجـك ال تقتصر عمى نصر التكقيت 
نما تتعداه إلى تحديد المكاف كنكعية األسمحة التي تستخدـ في تنفيذه ،  كا 
فاألسمحة تتنكع أثارىا بحسب القدرة التدميرية لكؿ منيا ، فيناؾ األسمحة 

الخ ، كاستخداـ ىذه األسمحة ..الكيميائية كالبيكلكجية  كالتقميدية كالذرية كالنككية 
 التي (Tactical Warfare)الحرب التكتيكية : قد يتمثؿ في إحدل صكرتيف 

تستيدؼ أساسا كبالدرجة األكلى القكات المسمحة التي يكجو اليجـك ضدىا ، أك 
 التي تتجاكز القكات المسمحة لمعدك (Strategi Warfare)الحرب اإلستراتيجية 

 .إلى تدمير اقتصاده كجبيتو القكمية 

كيرتبط كؿ ذلؾ بما إذا كاف اليدؼ الذم يتكخاه اليجـك بعيدا كشامال مثؿ 
االستسالـ الكامؿ كغير المشركط لمدكلة التي يستيدفيا اليجـك كىنا تككف الحرب 
غير محدكدة ، أك أف يككف اليدؼ محدكدا كضيقا مثؿ إكراه الطرؼ األخر عمى 

التسميـ بمطمب معيف يتصؿ بالمصالح القكمية لمدكلة األخرل ،كحينئذ تككف 
. الحرب ذات طبيعة محدكدة 

ذا كاف لميجـك مثؿ المزايا التي أشرنا إلييا ، فانو في حاالت كثيرة يخفؽ ألكثر  كا 
مف سبب كمف ذلؾ أف االستخداـ اليجكمي لمقكة ينحك إلى تكتيؿ كؿ القكل 

المناكئة لو كاستشارة نزعة المقاكمة كاإلصرار عمى احباصو بأقصى ما تسمح بو 
إمكانيات األطراؼ المدافعة كما كانو في حاالت أخرل قد يتسبب اليجـك في 
استثارة عداء األطراؼ المحايدة في مثؿ ىذه النزاعات بؿ كربما جعؿ بعض 

أصدقاء المعتدم يتخمكف عنو كيدينكف تصرفاتو ، مثمما فعمت أمريكا مع حمفائيا 
  (1) .1956في حرب السكيس في عاـ 

 

_______________ 

 510، صالعالقات الدولية دراسة في األصول و النظرياتسماعيؿ صبرم مقمد،إ- 1
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 ( Deterrent Capabillity)القوة العسكرية كآدة ردع:3المطمب

 ، لمردع أداة اتخاذىا فيك العسكرية القكة استخداـ مظاىر مف األخر المظير عف أما
 ميما الدفاع أسمكب مف بكثير أفضؿ يعتبر الفعاؿ الردع بأف االعتقاد إلى البعض كيميؿ
 اليجـك أىداؼ إحباط إلى يؤدم الفعاؿ الردع ألف كذلؾ ، كفعاليتو الدفاع كفاءة كانت
 مع فعمية عسكرية مكاجيات في دخكليا عمى المترتبة خسائر الدكلة تتكبد أف دكف

 . خصكميا

، فالردع  ك يقصد بالردع استخداـ القكة ككسيمة لمنع ما قد تتعرض لو الدكلة مف ىجـك
الفعاؿ يؤدم إلى إحباط أىداؼ اليجـك دكف أف تتكبد الدكلة الخسائر المترتبة عمى 

 (1).دخكليا في مكاجيات عسكرية مع خصكميا

 المفيـك ىذا أف ،حيث جديدا استراتيجيا مفيكما تمثؿ ال الردع الفكرة أف مف الرغـ كعمى
 قد لمدكؿ المسمحة القكة الستخداـ كأسمكب الردع أىمية أف إال ، الماضي في ساد قد

 كبسبب ، النككية األسمحة كجكد إلى النظر إلى راىنة األخيرة اآلكنة في كثيرا زادت
 يصعب كارثة كقعت ما إذا ب الحر مف يجعؿ مما الحرب تكنكلكجيا في المذىؿ التطكر
 عمى الكبرل الدكؿ كبخاصة الدكؿ معظـ تركز كلذا ، فييا التحكـ أك أبعادىا حصر
 عمى الردع يقتصر أف الضركرم مف كليس ، النككية الحرب مغامرات لتجنب الردع كسيمة
نما ، النككية األسمحة باستخداـ تيديد  . التقميدية باألسمحة ىذا يككف قد كا 

 

 

-------  

 213،214ص ص: نفس المرجع -1
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 يتطمب ، لمدكلة المسمحة القكة استخداـ في الدفاع أسمكب عمى الردع أسمكب كتفضيؿ
 : مثؿ اشتراطات عدة تكافر

 مكاجية عمة القدرة ليا تتيح ، القكة مف كافية إمكانية الرادعة الدكلة حكزة يككف أف-أ 
 . المياجمة الدكلة تمثمو الذم التيديد

 لدييا المتكفرة اإلمكانيات استخداـ عمى الرادعة الدكلة قبؿ ف تصميـ ىناؾ يككف كأف -ب 
 يجب إنما ك تكفي ال كحدىا فاإلمكانيات ، مقبكؿ حد كؿ االستفزاز تجاكز ما إدا القكة مف
 . األمر اقتضى إذا القتاؿ عمى بتصميـ تقترف أف

 الرادعة الدكلة لدل المتاحة باإلمكانيات دقيؽ عمـ عمى المياجمة الدكلة تككف كأف- ج
 سكء أما ، الردع مفعكؿ زيادة في باإليجاب تؤثر اإلمكانيات بيذه الدقيقة المعرفة ألف

 االنسياؽ ثـ كمف ، المضاد الردع بقكة الشعكر إضعاؼ عميو فيترتب التقييـ أك التقدير
 . اليجـك إلى

 تيدد التي الدكلة سمكؾ  تحكـ التي بالقيـ حقيقة معرفة الرادعة الدكلة لدل يتكافر كأف – د
 ، كالمياجـ الرادع الطرفيف بيف القيـ في اختالؼ ىناؾ كاف إذا ما عمى كالكقكؼ باليجـك
 . المسمح الصداـ مجرل إلى كاالندفاع الردع إفشاؿ في نياية في يتسبب قد ما كىك

 أف افتراض عمى فيقـك ، األىمية مف بالغ قدر عمى كىك ، األخير الشرط أما - ىػ
 كالتقدير كالتميز الترشيد عمى قائمة عقالنية بطريقة يتصرؼ المياجـ الطرؼ أك المعتدم
 كاف إذا أما ، تأثيره قكة مف جانبا الردع يكسب الشرط ىذا كتحقؽ ، لممكقؼ السميـ
 العقمية الحسابات ىذه مف أقكل عاطفية أك نفسية ضغكط تحت يتصرؼ المياجـ الطرؼ

  (1) . الرادعة لمدكلة ايجابية نتيجة إلى ينتيي الردع أف المؤكد فمف ،

  --------   
 510 ص:المرجع نفسه -1
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النظريات المفسرة ألثر العامل العسكري في السياسة الخارجية : 3المبحث

  الواقعية الدفاعية:1المطمب

  جكرج،Robert Jervis  جيرفس ركبرت )قدميا التي بالصكرة الدفاعية الكاقعية تعتبر
 إفرا فاف ستيفف، Stephen Walt  كالت  ستيفف،George Queste ككيستر

Stephen Van Evera  ،سنايدر جاؾ Jack Snyderالميمة اإلضافات  مف 
 .لمكاقعية

 تتغمب أف تستطيع الدكؿ كانت حيف أعمى كانت الحرب كقكع احتماؿ بأف ىؤالء يجادؿ
 أقؿ، التكسع كحكافز أكفر، كاف األمف فإف أسيؿ، الدفاع كاف كمما كلكف. بعضيا عمى

 التمييز عمى قادرة الدكؿ كتككف فائدة، لمدفاع يككف حيف بؿ. أعمى التعاكف كاحتماالت
 أنفسيا عف الدفاع كسائؿ تكسب أف تستطيع الدكؿ فإف كالدفاعية، اليجكمية األسمحة بيف
. الدكلية الفكضى تأثيرات مف تقمؿ كبذلؾ خريف،األتيدد  غير أف مف

 مف أم السمبية قكتيا مف تتألؼ الدكلي المجاؿ في ما دكلة تمتمكيا التي القكة فمعظـ
 فالقكة األخرل، الدكؿ جانب مف فيو ترغب ال إجراء أم حدكث دكف حيمكلة عمى قكتيا

 نادرة فيو مرغكب إجراء اتخاذ الدكؿ األخرل عمى حث عمى القدرة تعني التي اإليجابية
 سعييا مف أكثر األمف إلى تسعى الدكؿ أف الدفاعية الكاقعية تفترض ىنا مف ما حد إلى
 في لمتيديد، تتعرض عندما مصالحيا تكسيع عمى تعمؿ األمـ أف تتنبأ كبذلؾ النفكذ، إلى

 خمنا غياب كفي،النكايا العدكانية  ذات القكية األمـ مكاجية في األمف، انعداـ أكقات
 .لمتكسع النظامي الحافز لمدكؿ يتكافر ال التيديد،

تحؿ المأزؽ بافتراض أف الدكؿ تعطي األكلية الستقالليا بحجة أف الدكؿ تضع خيارات 
 (1).سياستيا الخارجية بناءا عمى أسكء السيناريكىات الممكنة

----------- 

،فحص لممقتربات النظرية، مذكرة تفسير السياسة الخارجية الفرنسية منذ حرب الخميج الثانية:رابح  زغكني- 1
 33،ص2008ماجستير،جامعة باتنة،
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 Jack Snyder " سنايدر جاؾ"ك Robert Jervisجيرفيس  ركبرت "مف كؿ يدعى

 كأف. فكائدىا مف أكبر بكضكح أصبحت الحرب تكاليؼ بأف يفيمكف بدءكا الدكؿ قادة أف
 الكثير يرفضيا أمنية استراتيجية عف عبارة كالتكسع الغزك أجؿ مف العسكرية القكة استخداـ

 بقيت الحرب. كالعكلمة المعقد المتبادؿ باالعتماد يمتاز الذم العصر ىذا في القادة مف
 قبؿ مف إلييا ينظر الحركب أغمب الكقت، نفس القادة في مف قميؿ عند الحكـ لفف كأداة

 المجتمع، في الكظيفي كاالختالؿ الالعقالنية القكل عف ناتجة ككأنيا كالقادة المكاطنيف
 .العرقية القكمية كالنعرات العسكرية النزعة طغياف مثؿ

 النقاد. الكاقعية النظرية كخارج داخؿ مف اليجـك تحت أصبحت الدفاعية الكاقعية لكف
 :بأنيا الدفاعية الكاقعية يتيمكف

 .فعال الدكلة تتعممو ما مع الدكلي النظاـ مف الدكلة تتعممو أف يجب ما بيف خمطت. أ

 .القائـ الكضع تغيير تريد التي أك المصححة الدكؿ لحالة تفسير إعطاء في فشمت. ب

  الذاتي الفشؿ تفسير في unit-level الكحدة لمستكل أكبر تركيزا أعطت. ج

 .السمبية الدكلية النتائج أك الخارجية السياسة في

 لمجادلة التعاطؼ بعض تحمؿ إنيا. الجديدة الميبرالية مع تختمط غالبا الدفاعية الكاقعية
يجاد خمؽ خالؿ مف تفادييا يمكف الحرب بأف الجديدة، الميبرالية  التي األمنية المؤسسات كا 

 في المشاركة لمدكؿ متبادؿ أمف كتكفير األمني لممأزؽ التدريجي باالنحسار بدكرىا تقـك
 لتفادم الفاعمة الطريقة المؤسسات تمؾ في ترل ال الدفاعية الكاقعية كلكف المؤسسات، تمؾ

 .الحركب جميع

 مف تشاؤما أكثر كلكنيا اليجكمية، الكاقعية مف تفاؤال أكثر الدفاعية الكاقعية تعتبر لذلؾ
 :منيا األسباب مف لمجمكعة كذلؾ الجديدة، الميبرالية

. االقتصادية العالقات حالة في ضركرية غير أداة الصراع الدفاعية الكاقعية ترل. أ
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 تكسعيا فعال يعتبر دكلة أم جانب مف عدكانيا تحركا أف مف التأكيد القادة تستطيع ال. ب
 .أمنيا عمى الحفاظ تيدؼ كقائية سياسة مجرد إنو أك قائـ نظاـ تحدم نحك يتجو

 مساحات إيجاد سيكلة حكؿ رؤيتيا في الجديدة الميبرالية تتحدل الدفاعية الكاقعية. ج
 لبناء انطالؽ كنقطة لمتعاكف أساسا كاعتبارىا متجانسة القكمية المصالح فييا تككف

 أك المشتركة لممصالح مساحات بكجكد تقر الدفاعية الكاقعية أف كمع. دكلية مؤسسات
 بمصالحيا يتعمؽ فيما الغش إلى كلجكءىا الدكؿ إذعاف عدـ ترجح كلكنيا المتبادلة،
. األمنية السياسات في خاصة القكمية
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 Offensive Realismالواقعية اليجومية :2المطمب 

      تعبر الكاقعية اليجكمية ال أف الدكلة تشكؿ سياستيا الخارجية عمى أسكء 
 :جبيات تحدت الكاقعية اليجكمية كجية نظر الكاقعية الدفاعية عمى عدة، (1)االحتماالت

الدفاعية بأف الدكؿ  ف فرضية الكاقعيةأ. Randall Schweller"راندؿ شكيمير "يالحظ 
نيا تيمؿ تيديدات الدكؿ التي  تسعى لمبقاء فقط ىي فرضية تكدس الكضع الراىف، كا 

كفرنسا في زمف " ىتمر"القائـ كتغييره مثؿ ألمانيا في زمف  تدعك إلى تصحيح الكضع
 .لنيميا ىذه الدكؿ تطالب بمزايا أكثر مما تمتمؾ، كترغب في المخاطرة ،"نابميكف"

مثؿ - التاريخية "  مجمكعة مف الحاالت Peter Libermanبيتر ليبرماف " يستخدـ - ب
ليبرىف عمى أف منافع - أكركبا الشرقية االحتالؿ النازم ألكركبا الغربية كىيمنة ركسيا عمى

 أغمب األحياف، كيثير الشؾ حكؿ الفرضية القائمة بأف التكسع الغزك تتجاكز التكاليؼ في
 .العسكرم لـ يعد مربحا

  ك جكف ميرشايمر Eric Laps" "إريؾ البس " الكاقعيكف اليجكميكف مف أمثاؿ -ج
J.Mearsheimer كؿ الدكؿ لتحاكؿ تحقيؽ   يجادلكف بأف حالة الفكضى الدكلية تشجع

 .الحد األقصى مف قكتيا النسبية

القكة النسبية كليست  ، ىك أحد المؤيديف لمكاقعية اليجكمية، يقترح بأف"جكف ميرشايمر"
عمى قادة الدكؿ أف تبحث عف  كيقترح بأف. القكة المطمقة ىي األىـ بالنسبة لمدكؿ

 (2).كتزيد مف قكتيا النسبية تجاىيـ سياسات أمنية تضعؼ مف قدرات أعدائيا

------------ 

 33صنفس المرجع ،- 1

، مركز ،دراسية نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرة الدولية العالقات في الواقعية نظرية :أنكر محمد فرج- 2
 388 ص 2007كردستاف لمدراسات اإلستراتيجية ،السميمانية،
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في الكقت عينو عمى أال  بأف الدكؿ العظمى تحاكؿ الييمنة في منطقتيا،" ميرشايمر"يعتقد 
كاليدؼ األساسي لكؿ قكة عظمى ىك . منطقة أخرل تسيطر أم قكة عظمى منافسة عمى

لكؿ . النفكذ العالمي إلى أقصى حد، كالسيطرة في النياية عمى النظاـ زيادة حصتيا مف
األذل بعضيا  عظمى نكع مف الطاقات العسكرية العدكانية، أم أنيا قادرة عمى إلحاؽ قكة

تككف قكية قدر المستطاع نسبة  كأفضؿ طريقة لالستمرار في نظاـ كيذا ىي أف. البعض
الدكلة أقكل، تضاءلت احتماالت تعرضيا  ككمما كانت. إلى الدكؿ المنافسة المحتممة

 .ليجـك دكلة أخرل

كيرل بأف . مجمكع المصالح الذاتية لمقكل العظمى يذىب إلى أف المؤسسات قائمة عمى
كالقضية األىـ . تمتمؾ الحد األدنى مف التأثير عمى سمكؾ الدكؿ المؤسسات الدكلية

االستقرار  لذلؾ يبحث عف تأثير المؤسسات الدكلية عمى. ىي العالقات األمنية بالنسبة لو
التعاكف بيف الدكؿ ليا  كيعتقد بأف. الذم يعرفو بأنو غياب الحركب كاألزمات الكبرل

التنافس األمني ، بحيث ال يمكف  محدداتيا، ألنيا كبشكؿ أساسي مقيد بكاسطة ىيمنة
بيئة : إف الدكؿ تتفاعؿ في بيئتيف": "ميرشايمر" كيقكؿ ،استبعاد أم مقدار مف التعاكف

االقتصاد الدكلي، كاألكلى تسكد عمى الثانية في الحاالت التي تتنازع  السياسة الدكلية كبيئة
 (1).االثنيف فييا

اليجكمية ترل أف الدكلة تسعى لضماف بقائيا إلى تعظيـ قكتيا مقارنة باآلخريف ك ىك ما 
 (2).يعني احتماؿ الحرب يبقى في كؿ لحظة

 

--------------- 

 389 ، صالمرجع السابقأنكر محمد فرج، - 1
 13،ص2015، ،جامعة ابف زىر،المغرب،المدخل إلى عمم العالقات الدوليةرضا الفالح،- 2
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كفي الختاـ يقكؿ   كالسبب كاضح كصريح كىك أف النظاـ الدكلي فكضكم في األساس
ليتني أستطيع أف أركم قصة أكثر تفاؤال  .الصكرة التي رسمتيا ليست جميمة": "ميرشايمر"

كال تستطيع كؿ النكايا الطيبة . الدكلية مجاؿ قذر كخطير بشأف المستقبؿ، لكف السياسات
 األمني الشديد الذم سيسكد مع ظيكر قكة مييمنة طمكحة جديدة في الحد مف التنافس

 "أك في أكركبا آسيا

تسعى لمحصكؿ  إف الكاقعية اليجكمية ترل بأف الدكؿ : في األتي  ما سبؽ صيمكف تمخي
األخرل لمحفاظ عمى ىامش األمف  عمى الحد األعمى مف القكة النسبية في مكاجية الدكؿ

الدكؿ، ىي الدكلة المييمنة عمى نظاـ محدد، كالتي  المثاؿ الجيد ليذا النكع مف. المكجكد
كعمى العكس مف ذلؾ . درجات الخكؼ مف الدكؿ األخرل في النظاـ تحافظ عمى أدنى

نما ترل  الكاقعية الدفاعية، أف الدكؿ ال تسعى إلى تعظيـ قكتيا النسبية، كا 

تنحصر شيئا مف  تحاكؿ إف تحافظ عمى مستكل قكتيا في مكاجية الدكؿ األخرل بحيث ال
تحاكؿ الكاقعية اليجكمية الحصكؿ  آخر بتعبير. قكتيا النسبية في مقابؿ قكة خصكميا

ثابتة أكبر مف قدرات أعداءىا مجتمعة، بينما تعتمد  عمى األمف عف طريؽ بناء قدرات
 استراتيجية أخرل صممت لتمنع الدكؿ األخرل مف محاكلة تكسيع قكاتيا الكاقعية الدفاعية

. النسبية

 

 

 

-------- 
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 اليجكمية تمتمؾ مميزات/أف النظرية الكاقعية في صيغتيا الدفاعية

 :نظرية جيدة في العالقات الدكلية منيا

 .إنيا تمتمؾ ثالثة عنصر تؤىميا لتككف نظرية ذات قكة تفسيرية كبيرة: كالأ

اليجـك يتسبب في /الدفاع بسبب كضعيا تمتمؾ تأثيرا كاسعا، ألف التبايف في فيـ تكازف. أ
 .االختالؼ حكؿ حدكث الحرب

السمكؾ، كتدير  تمتمؾ معدؿ تفسيرم كاسع، ألنيا تفسر النتائج عبر كثير مف مياديف. ب
 .سبب كاحد ذك تأثيرات متعددة كتختزؿ أسباب عديدة في. مجمكعة مف الظكاىر

نادر في الكقت  عمى الرغـ مف أف اليجـك الكاقعي. سرياف كاسع عمى العالـ الكاقعي. ج
 .كاسع اليجكمي لو انتشار/الحديث، كلكف الفيـ الدفاعي

اليجـك /الدفاع اليجكمية تمتمؾ فائدة تكصيفية كاسعة، ألف تكازف/النظرية الدفاعية: انياث
 .تحدث بكاسطة السياسة القكمية العسكرية كالخارجية

مف خالؿ الجداؿ  اليجـك أيضا مرف، كأصبح مكضكعا لمتصحيح/كفيـ تكازف الدفاع
 .كالنقاش

اليجكمية ىي نظرية مرضية تماما، مع ذلؾ فيي تركت أسئمة /النظرية الدفاعية: ثالثا
. ميمة بغير جكاب

 

 

-------- 
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 نظرية تحكؿ القكة: المطمب الثالث 

 القكة تحكؿ نظرية: أكالن 

  مكقعيا المييمنة الدكلة فقداف  إلى( Power Transition)القكة تحكؿ مفيـك يشير
 ليذه ظؿ كأنو األخير مف يجعؿ الذم األمر التنامي، سريع جديد قادـ لمصمحة القيادم

 عمى يحصؿ أف الجديد القادـ عمى يتعيف لمقكة، تحكؿ يحدث كلكي. المييمنة الدكلة
 المقدرات مع تعادالن  يحدث األقؿ عمى أك المييمنة، الدكلة لدل مما أكبر لمقكة مصادر
 حد مف تقترب منيما لكؿ القكمية المقدرات مف يجعؿ الذم بالشكؿ القائد، لمدكلة القكمية
 .التساكم

 إف كما لالختبار، صالحة تزاؿ ال أكرغانسكي قدميا التي القكة تحكؿ نظرية مقكالت إف

 القكة درجة حسب الدكؿ، نظريتو خالؿ مف أكرغانسكي قسـ كقد. عالية تنبيئية قدرة لدييا

 (1).ىي رئيسية فئات أربع إلى الرضا، كدرجة

 .كالراضية القكية الدكؿ- 

 .الراضية كغير القكية الدكؿ- 

 .الراضية كغير الضعيفة الدكؿ- 

. كالراضية الضعيفة الدكؿ- 

 

----------------- 

1- A. F. K. Organski, «The Powr Transition,» in: James N. Rosenau, ed., Political 

Foreign Policy (New York: The Free Press of Glencoe, 1961), pp. 371-374. 

2- Ronald L. Tammen [et al.], Power Transitions: Strategies for the 21st Century (New 

York: Seven (9) 

Bridges Press, 2001). 
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 التي ىي الراضية كغير القكية بالدكؿ تتمثؿ التي الثانية الفئة فإف النظرية، ليذه ككفقان 
 ىيكؿ تغيير في مصمحة ليا ليست األكلى الفئة ألف االستقرار، عدـ حاالت في تتسبب
 راضية، غير أنيا رغـ الثالثة، الفئة أف حيف في لييمنتيا، يخضع الذم الدكلي النظاـ
 أما. الدكلي بالكضع كراضية ضعيفة الرابعة الفئة بينما التغيير، عمى القدرة تفتقد فإنيا
 الدكلية الساحة عمى دكر لممارسة يؤىميا ما القكة مف تمتمؾ أنيا فتتصكر الثانية، الفئة
 كالذم المكجكد، القكة ىيكؿ يفرضيا التي لمقكاعد كفقان  ليا، المتاحة المكانة مف أىمية أكثر
 .األكلى الفئة بدكؿ خاصة حسابات تمميو

 الكضع تغيير إلى يسعكف الذيف المنافسكف يظير الفئة ىذه فمف ألكرغانسكي، ككفقان 
 ثانكم بدكر القياـ عمى ككافقت تراجعت التي القكل كىي آخر، دكلي نظاـ كتأسيس القائـ،

ذا. عميو التغمب حاكلت الذم الدكلي النظاـ في  المقكالت ىذه طبؽ قد أكرغانسكي كاف كا 
 مف كؿ كضع عمى انطباقان  أكثر تصبح ربما فإنيا الثانية، العالمية الحرب بعد ألمانيا عمى

 .الحالي الكقت في كالصيف ركسيا

 منيما كؿ تركيز بسبب الكاقعية المدرسة مع تتشابو القكة تحكؿ نظرية أف مف الرغـ كعمى
 تركز حيث الدكلي، النظاـ تكصيؼ عمى تختمفاف النظريتيف فإف القكة، عالقات عمى

ؿ نظرية أما. الدكلي النظاـ في الفكضكية عنصر عمى الكاقعية النظرية  فتنظر القكة، تحكُّ
 التعاكف مف مختمفة درجات يتضمف لمدكؿ ىيراركي تسمسؿ أنو عمى الدكلي النظاـ إلى

 يؤدم ما الدكؿ، بيف النسبية القكة في تغير إلى النمك معدالت اختالؼ كيؤدم كالمنافسة،
 . جديدة كاقتصادية سياسية كيانات كتككيف جديدة، دكلية عالقات إلى

 والصين روسيا من لكل القوة تحول مؤشرات: ثانياً 

 يحدث لمقكة تحكؿ ثمة كاف إذا ما معرفة أساسيا عمى يمكف عديدة مؤشرات تكجد
 النظاـ عمى المييمنة ىي تككف ما غالبان  أخرل، دكلة حساب عمى ما دكلة لمصمحة
 :قسميف إلى تقسيميا كيمكف الدكلي،

 تقميدية مؤشرات - ُ
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 عمى الدكؿ بيف كالمقارنة كمي، بشكؿ قياسيا يمكف التي المممكسة المؤشرات بيا كييقصد
 .إلخ... اإلجمالي القكمي الناتج المسمحة، القكات حجـ الكمي، السكاف عدد مثؿ أساسيا،

 تقميدية غير مؤشرات - ِ

 إليو تصبك ما تحقيؽ عمى القدرة تعني كالتي الناعمة، القكة إلى المفيـك ىذا كيشير

 بشكؿ األخرل األطراؼ إلى بالنسبة جذابان  اليدؼ جعؿ طريؽ مف معيف ىدؼ مف الدكلة
 تتمتع التي الجاذبية في القكة ىذه مكمف كينبع. ضدىا اإلكراه أك العنؼ ممارسة مف أكبر
 (1).األخرل الدكؿ عند كسياساتيا السياسية كأفكارىا الدكلة تمؾ ثقافة بيا

ذا  أصبحت ركسيا أف فنجد كالصيف، ركسيا مف كؿ حالة عمى التقميدية المؤشرات طبقنا كا 
 بما الصمبة، القكة مظاىر مف بالعديد تحتفظ أنيا كما الطاقة، مجاؿ في ناشئة عظمى قكة
 عافيتو، الركسي االقتصاد استعاد كما. ىائؿ تقميدم كجيش النككية األسمحة ذلؾ في

 ركسيا كحددت الفدرالية، الميزانية ارتفاع إلى أدل مما الركسي النفطي اإلنتاج كارتفع
 ركسيا جاذبية كتعزيز االقتصادية، المصالح حماية في الخارجية سياستيا أكلكيات

 ألف اإلمكانات ركسيا لدل أف كما. األجنبية األسكاؽ داخؿ التمييز كمقاكمة لالستثمارات،
 قاعدة كتنكيع البشرم، الماؿ رأس في باالستثمار قامت إذا كقكة ثراء أكثر تصبح

. الدكلية تاالقتصاديا مع كالتكامؿ اقتصادىا،

 

 

 

 

------------- 
دراسة الحالة : الدوليةمفيوم تحول القوة في نظريات العالقات » الطحالكم أحمد عبد اهلل محمكد عطية ، -1

 25 ص 2009مذكرة ماجستير،كمية العمـك السياسية،القاىرة، « الصينية
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 ما نجد فسكؼ كالصيف، ركسيا مف كؿ حالة عمى التقميدية غير المؤشرات طبقنا إذا أما

 ليا، المجاكرة بالدكؿ عالقاتيا في الناعمة القكة تستخدـ فيي بركسيا، يتعمؽ ما في :يمي
 الكسطى، كآسيا القكقاز منطقة كدكؿ ألككرانيا الطبيعي الغاز بتصدير تقـك حيث

 كتكفير الركسية، المدف مختمؼ في الدكؿ بيذه الفائضة العمالة مف المالييف كاستيعاب
 حيث لركسيا، قكة مصدر الركسية الثقافة تيعد كما. إلييا األمكاؿ كنقؿ لسمعيا، األسكاؽ
 الركسية، كالمغة الشعبية ثقافتيا استغالليا مع كبخاصة الركسي، النمكذج جاذبية عادت

. السابؽ السكفياتي االتحاد دكؿ داخؿ كالتعميـ كالتكظيؼ لمتجارة اإلقميمية المغة باعتبارىا
 األنشطة كاستمرار ركسيا، إلى المجاكرة الدكؿ مف المياجريف تدفؽ استمرار حاؿ كفي

 بذلؾ تحقؽ سكؼ ركسيا فإف الدكؿ، ىذه في الركسية التجارية لمشركات االستثمارية
 داخؿ المتحدة الكاليات ىيمنة تضاىي األكركآسيكية بالمنطقة كثقافية اقتصادية ىيمنة

 (1 ). األمريكتيف

 خالؿ مف التنمية في لنمكذجيا التركيج إلى تسعى فإنيا بالصيف، يتعمؽ ما في أما
 كتككيف لمنزاعات، السممية كالتسكية الثالث، العالـ بمداف في النخبة أعضاء استضافة

 بالمغة الثقافي المنتج فإف كالفكرم، الثقافي باإلبداع يتعمؽ ما في أما. اقتصادية ركابط
 عمى الصيني، الثقافي المنتج مف نطاقان  كاألكسع العالـ، في انتشاران  األكثر ىك اإلنكميزية

 في الصيف كتحاكؿ. الصينية المغة آسيا شرؽ دكؿ شعكب معظـ تحدث مف الرغـ
 المعاىد إنشاء خالؿ مف الصينية المغة صعكبة مشكمة عمى التغمب األخيرة السنكات

 كالتعريؼ الصينية، المغة لتعميـ العالـ حكؿ الصينية الحككمة مف الممكلة الككنفكشيكسية
 . الصينية بالثقافة

 
 

------------------- 

 2011 جكيمية 3، العدد (القاىرة)النيضة « ،السيناريوىات المحتممة لمستقبل النظام الدولي»عالء عبد الحفيظ، - 1
( 28ص )،
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 والصين روسيا من لكل الرضا عدم أو الرضا مؤشرات: ثالثاً 

 كركسيا الصيف ىؿ: كىك رئيسي، تساؤؿ عف اإلجابة إلى الدراسة مف التالي الجزء ييدؼ
 ىك كما الدكلي؟ النظاـ ىيكؿ تغيير إلى تسعياف تعديميتاف أنيما أـ راضيتاف؟ دكلتاف اآلف

 المتحدة بالكاليات منيما كؿ عالقة في الرضا عدـ أك الرضا لحالة المحتمؿ التأثير
 األمريكية؟

 بكساطتيا يمكف أمكر عدة دراسة خالؿ مف السابقة، التساؤالت عف اإلجابة نحاكؿ كسكؼ
 إقميمية، أبعاد ليا صراعية أنشطة في الدخكؿ: كىي الرضا، كعدـ الرضا درجة قياس
 الدكلية، القكاعد عف كالرضا اآلخر، لمطرؼ مكجية أسمحة ترسانة ببناء طرؼ كؿ كقياـ

 التجارية كالعالقات كالصيف، ركسيا مف ككؿ المتحدة الكاليات بيف األيديكلكجية كالنزاعات
 .كالصيف ركسيا مف ككؿ المتحدة الكاليات بيف

 إقميمية أبعاد ليا صراعية أنشطة في الدخول - 1

 ألكستيا جكرجيا بو قامت الذم القصؼ إثر اندلعت التي الجنكبية أكستيا أزمة كانت
 جكرجية - ركسية مكاجية في كتسببت ، 2008 أغسطس/آب مف الثامف في الجنكبية

 كالتشديد ليا، الحيكم المجاؿ في األمريكي التدخؿ إزاء الصمت عف ركسيا لتخمي بداية
 عمى كالعمؿ القكمي، أمنو دائرة اختراؽ أك تجاكزه، يمكف ال دكليان  العبان  ركسيا ككف عمى
 (1).الدكلي الشأف بإدارة األمريكي  االنفراد إنياء

 األىمية بسبب قكة، أكثر الركسي المكقؼ فكاف األككرانية، األزمة في األمر ىذا تكرر كقد
 أسباب أحد مكسكك سياسة كانت إذ ركسيا، لدل أككرانيا بيا تحظى التي االستراتيجية

 بانككفيتش، فيكتكر السابؽ الرئيس ضد االحتجاجات اندالع

 

--------------- 
 174العدد الدكلية، السياسةمجمة  «،الدولية لمقوى جديد توازن: الجنوبية أوستيا وأزمة روسيا »الشيخ،  نكرىاف-1
(2008 .)
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 كما األكركبي، االتحاد مع الشراكة اتفاقية إللغاء عميو مكثفة ضغكطان  فرضت أف بعد 
 الرئيس طمب عمى كافؽ الركسي البرلماف إف بؿ عزلو، بعد باستضافتو تكتؼ لـ أنيا

. ركسية أصكؿ مف المكاطنيف ، حماية بيدؼ القـر جزيرة شبو إلى قكات إرساؿ بكتيف
 2014 مارس 18 في القـر ضـ مكسكك أعمنت النياية كفي

 في جازفت أنيا رغـ ركسيا، مف يتجزأ ال جزء القـر أف بكتيف الرئيس لساف عمى كأكدت
 .مسبكؽ غير مستكل إلى الغرب مع عالقاتيا بتدىكر المحظة تمؾ

 في كنفكذىا دكرىا استعادة في ماضية ركسيا أف األككرانية األزمة تفاعالت أكدت كقد
 الدكؿ جانب مف تجاىميا يمكف ال التي الخاصة مصالحيا ليا كبرل كدكلة الدكلي، النظاـ

 عمى السابؽ السكفياتي االتحاد دكؿ مع ركسيا تعامؿ المصالح تمؾ بيف كمف األخرل،
 كخصكصان  فيو، بالكجكد أخرل أطراؼ ألم السماح يمكف ال ليا طبيعي امتداد أنيا

 الركسي الرئيس فإف لفريديماف، ككفقان  . األكركبي كاالتحاد األمريكية المتحدة الكاليات
 حينما كلذلؾ السابؽ، في السكفياتي االتحاد فقده ما استعادة يحاكؿ كاقعي بكتيف فالديمير

 عمى قادرة كغير ضعيفة الناتك لحمؼ العسكرية القدرات أف اكتشؼ جكرجيا، بكتيف غزا
 المحتممة التكتر بؤر ىي كبكلندا البمطيؽ جميكريات تككف أف المرجح كمف ضده، الكقكؼ

 .المستمرؿ النزاع ىذا في

 مثؿ فييا، مصالح لركسيا أخرل مناطؽ إلى اإلقميمي المحيط الركسي الدكر تجاكز كما
 إلى مكسكك تحكلت حيث السكرية، األزمة في اتضح ما كىك األكسط، الشرؽ منطقة
 داخؿ مف إدانة قرارات صدكر دكف كحالت األسد، بشار لنظاـ الرئيسي الدكلي الظيير
 العالقات عمى المكقؼ لذلؾ السمبي االنعكاس مف الرغـ عمى ضده، األمف مجمس
. األمريكية - الركسية

 الشرؽ منطقة عمى األمريكي - الركسي التنافس استمرار عمى األخرل األمثمة كمف
 تحكم ككنيا كرغـ قاعدة في العسكرية األنشطة ببعض المتحدة الكاليات قياـ األكسط
 لمكاليات  سمحت اليمف في الجديدة السمطة فإف قديـ، التفاؽ طبقان  ركسية، معدات
 .اليمنية السمطة لدل احتجاجيان  مكقفان  تسجؿ ركسيا جعؿ ما بدخكليا، المتحدة
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 ضد الحرب أف األكسط الشرؽ في الركسي الدكر دعـ عمى ساعدت التي األمكر كمف 
 التنظيمات صعكد تكقؼ كلـ أخفقت المنطقة، في المتحدة الكاليات خاضتيا التي اإلرىاب
 مف العديد عمى ردان  اإلرىابييف مف المزيد خمؽ في أسيمت إنيا بؿ المنطقة، في اإلرىابية
 . العنيفة ممارساتيا

 اآلخر لمطرف موجية أسمحة ترسانة ببناء طرف كل قيام- 2

 ببناء طرؼ كؿ بقياـ فيتمثؿ الرضا، بعدـ التنبؤ خاللو مف يمكف الذم الثاني األمر أما
 تتجو ركسيا أف نجد الركسية، بالحالة يتعمؽ ما كفي. اآلخر لمطرؼ مكجية أسمحة ترسانة
 المتحدة، الكاليات مع المتكافئة قدرتيا عمى الحفاظ إلى الدفاعية السياسة مستكل عمى

 منظكمات كؿ كتحديث تطكير عمى ركسيا تعمؿ كما. النككية األسمحة لجية كبخاصة
 عف أعمنت كقد. كالدقة كالحجـ كالفعالية المدل حيث مف التقميدية كغير التقميدية التسمح
 بمقاطعة الكائنة الغربية العسكرية المنطقة في النككية القدرات ذات إسكندر صكاريخ نشر

 أك الناتك نية عف أيعمف المتيف الدكلتيف إحدل ىي التي بكلندا بيف الكاقعة الركسية كالينغراد
 .كليتكانيا فييما، نككية صكاريخ زرع كاشنطف

 مف عدد في المتحدة كالكاليات ركسيا بيف كجذبان  شدان  األخيرة األعكاـ شيدت كقد
 لمصكاريخ المضادة الدفاعية لمنظـ المتحدة الكاليات نشر مثؿ الحساسة، المكضكعات

 (1).األكسط الشرؽ مف القادمة التيديدات مكاجية بحجة أكركبا في الباليستية

 الكقت في كىي الدفاعية، نفقاتيا تزيد الصيف أف فنجد الصينية، الحالة إلى بالنسبة أما
 الصيف بأف تقديرات كتكجد. كركسيا المتحدة الكاليات بعد الثالثة المرتبة في تأتي الحالي
 الفجكة أف ذلؾ كيعني سنكات، عشر خالؿ العالـ في لألسمحة منتج أكبر ثاني ستصبح
 امتالكيا عف الضكء الصيف كشفت فقد سريعة، بمعدالت تتضاءؿ البمديف بيف العسكرية

  قدرة ليا لمسفف مضادة باليستية جديدة، كصكاريخ شبح كقاذفة الطائرات حامالت أكلى

---------- 
 تحول نظرية إطار في الدولي النظام ىيكل في والصيني الروسي الصعود تأثيرات :محمد الحفيظ عبد عالء -1

 16،جامعة أسيكط، مصر،ص القوة
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 مجاالت في الصيف قدرة ذلؾ إلى يضاؼ األمريكية، البحرية القطع تيديد أقكل عمى 
 الجكم لمدفاع جديدة منطقة إنشاء عف الصيف أعمنت كما. اإللكتركنية كالحركب الفضاء

 كاقع فرض كحاكلت الياباف، مع عمييا المتنازع الجزر تغطي الشرقي الصيف بحر في
 . النفطية بالثركات الغني الجنكبي الصيف بحر في جديد

 مع الحدكد عبر نانجينغ منطقة في بالستيكي صاركخ 700 عمى يزيد ما الصيف كتركز
 مشترؾ إنتاج حؽ عمى الحصكؿ كتحاكؿ ركسيا مف متقدمة أسمحة تشترم كما. تايكاف

 فرض عمى القدرة تممؾ ال فإنيا لمصيف، العسكرية القكة مف الرغـ كعمى. معيا لألسمحة
 تطكير إلى الصيف ستحتاج كلذلؾ حدكدىا، خارج بحرم ميؿ 300 مف أكثر سيطرتيا

 .يةالدكؿ تجارتيا تأميف في ميـ كعنصر البحرية قكاتيا

 مف المختمفة، البحار في الصيني التمدد مكاجية إلى تسعى فإنيا المتحدة، الكاليات أما
  (1).اليندم المحيط في ككذلؾ الباسيفيكية، اآلسيكية المنطقة في األمريكي الكجكد خالؿ

ذا  مع التسمح سباؽ نتيجة ليس ذلؾ فإف تتزايد، األمريكية الدفاعية النفقات كانت كا 
 ىجمات عمى مباشران  فعؿ رد األمريكي العسكرم البناء غالبية كاف فقد الصيف،

 .2001 سبتمبر/أيمكؿ11

 الدولية القواعد عن الرضا- 3

 الدكلية، األزمات مف كثير مع التعامؿ في نجحت ركسيا أف نجد الدكلية، القكاعد عف
 العديدة األزمات بعد سيَّما كال الدكلية، الساحة عمى األمريكي الدكر تراجع مع بالتزامف

 بدأ فقد بكش؛ جكرج إدارة تبنتيا التي المتشددة اليمينية السياسات فييا تسببت التي
 .الدكلية الساحة عمى رئيسي كفاعؿ ركسيا عكدة عف جديد مف الحديث

 

-------------- 
 2012جانفي  (187السياسة الدكلية، العدد « ،مستقبل السياسات الدفاعية في العالم»محمد قػدرم سعيد،  - 1
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 إلى ذلؾ مقابؿ في كيسعى الساحة، تمؾ معطيات تفرضيا التي بالقكاعد يقبؿ يعد لـ
 أكباما إدارة فترة أف كما. يحتميا بات التي الدكلية المكانة مع تتعاطى جديدة قكاعد تأسيس
 االنخراط تقميؿ إلى يدعك الذم االنعزالي التيار عكدة أمريكييف، لمحمميف كفقان  شيدت،
 الكاليات لمنافسي سانحة فرصة كجكد إلى أدل ما كىك الدكلية، الشؤكف في األمريكي
 . األمريكي الفراغ لمؿء المتحدة

 مكاجية في لمتجارة العالمية المنظمة عضكية عمى لمحصكؿ جيكدىا ركسيا كاصمت كقد
 الحصكؿ بغرض ركسيا عمى ضغط ككسيمة الكرقة ىذه كحمفائيا المتحدة الكاليات استخداـ

 ديسمبر/األٌكؿ كانكف في عمييا حصمت حتى أخرل، ممفات في منيا تنازالت عمى
2011. 

 أصبح بحيث المتقدمة، الصناعية السبع الدكؿ لمجمكعة انضمت ركسيا أف مف كبالرغـ
 البنكؾ كمحافظي المالية كزراء اجتماعات مف بعيدة بقيت فإنيا الثماني، مجمكعة اسميا

 بأف رسالة إيصاؿ في الغرب برغبة يتعمؽ سياسيان  بعدان  يحمؿ بما السبع، لمدكؿ المركزية
 مجمكعة بعضكية ركسيا تتمتع ذلؾ مقابؿ كلكف. جانبو مف كاممة ثقة محؿ ليست ركسيا

 حساب عمى متزايدان  كزنان  2008 في العالمية المالية األزمة منذ اكتسبت التي العشريف
 ليا يككف بأف محاكالت كسط الدكلية، االقتصادية القضايا في كبخاصة الثماني، مجمكعة

 (1).الدكلية السياسية القضايا في نفسو الدكر

 الصيف، مف كالن  جانبيا إلى تضـ التي شانغيام منظمة إلى ركسيا انضمت كما
 منذ المنظمة أٌدت كقد. باكستاف اليند، طاجيكستاف، قيرغيزستاف، كازخستاف، أكزبكستاف،

 دكؿ بيف الحدكدية المشاكؿ حؿ طريؽ األكراسية، مف المنطقة في ميمان  دكران  نشأتيا
 أعضائيا بيف إيجابي مناخ مع خمؽ لمحدكد، العابرة كالجريمة اإلرىاب كمحاربة ، المنظمة
. المجاالت شتى في لمتعاكف

----------------------- 
السياسة  «،كـمـدخـل لفيم الـمـنـافـسـات اإلقميمية والـدولـيـة (تـحـول الـقـوة)داخــل الـدائـرة »محمدعػبػاس نػاجػي، - 1

 .2014جكيمية  (197الدكلية، العدد
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 المؤسسة الدكؿ إحدل ركسيا ككانت « بريكس » كالبرازيؿ، كاليند الصيف مف كؿ مع
 أىـ أحد بريكس دكؿ بيف التعاكف كييعد. أفريقيا جنكب إليو انضمت كالذم لتجمع

 كالصيف، ركسيا كبخاصة بريكس، لدكؿ الخارجية السياسة مساعي في المحكرية المسارات
يجاد الدكلي، المشيد عمى الغربية الييمنة لكسر  كالتأثير الدكلي، النظاـ في تكازف كا 

 لدكؿ اإلجمالي الناتج بأف عممان  العالمية، كالسياسية االقتصادية المنظكمة في المباشر
 النقد مف احتياطييا مجمكع كيقدر العالمي، اإلجمالي الناتج مف بالمئة   27يمثؿ بريكس
 مف بالمئة 42 ب سكانيا عدد كييقدر أمريكي، دكالر تريميكنات 4 مف بأكثر األجنبي
 بيف ما الفترة في ركسيا في انعقد كالذم األخير، بريكس مؤتمر تبنى كقد. العالـ سكاف

 حتى االقتصادم لمتعاكف استراتيجية تبني أىميا قرارات، عدة 2015 يكليك/تمكز 10 ك7
 ككالة خمؽ إلى كالسعي المجمكعة، دكؿ في استثماريان  مشركعان  50 خمؽ مع 2020 عاـ

 التصنيؼ خفض طاؿ الذم التسييس لتجنب بريكس بدكؿ كبخاصة االئتماني لمتصنيؼ
 . غربية ككاالت مف المتكسط مف أقؿ درجة إلى لركسيا االئتماني

نشاء لدكؿ نقدية احتياطيات صندكؽ إنشاء بينيا كمف السابقة، القرارات تفعيؿ تـ كما  كا 
  «بريكس »، عممو البنؾ باشر حيث دكالر، مميار ََُ إجمالي برأسماؿ التنمية بنؾ

 2015 يكليك/تمكز 21 مف بدءان  بالفعؿ ( العديد تجاه كاضحة مكاقؼ لبريكس كاف كذلؾ

 كتجنب األزمات، تمؾ حؿ في األطراؼ تعدد إلى دعت حيث الدكلية، األزمات مف
 .تسكية ألم أساسان  الدكلي القانكف مبادئ اتخاذ عمى كالتشديد المعايير، ازدكاجية

 القكؿ يمكف كركسيا، المتحدة الكاليات بيف أيديكلكجي نزاع ىناؾ كاف إذا بما يتعمؽ ما في
 أف إال انتيى، قد الباردة الحرب صاحب الذم األيديكلكجي النزاع أف مف الرغـ عمى إنو

 كاجتماعيان  حضاريان  نمكذجان  كتقدـ متميزة ىكية ليا أف باعتبار اآلف نفسيا تعرؼ ركسيا
 الكاليات مع متعارضان  مكقفان  تتخذ التي الراىف، الكضع قكة أنيا ركسيا كتزعـ. بديالن 

 » األنظمة، تغيير بتشجيع العالـ استقرار زعزعة إلى تسعى التي تطمؽ التي المتحدة
 إلى أيضان  ركسيا كتنظر. العربي الكطف في كبخاصة القكة كصؼ عمييا « الرجعية
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 كتمـك القديـ، السكفياتي الفضاء في االستقرار لعدـ مصدران  بكصفيا المتحدة الكاليات
 .األككرانية االضطرابات عمى الغرب

 التفضيالت تحكيؿ إلى الصيف في األعماؿ كمجتمع المدني المجتمع قكة زيادة تؤدم كقد
. عالمي منظكر إلى القكمية مف
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: خالصة الفصل األول

بيا ، فالسياسة الخارجية  ف السياسة الخارجية تصاغ في بيئة خارجية تؤثر فييا ك تتأثرإ
 ك الجيكبكليتيكي ك النفسي ك العقيدم ك الذم عمى االقتصادمثر بالمحدد أبصفة عامة تت

 .ساسو  ينتيي البرنامج العاـ الذم تنتيجو الحككماتأ

ك تمعب القكة العسكرية دكرا ميما في تكجيات السياسة الخارجية حيث تعبر كسيمة دفاع 
 ضد اليجمات الخارجية، ك تعبر كسيمة ىجـك قصد تحقيؽ مكاسب عمى المستكل الدكلي 

ك نستخمص أيضا مف ىذا الفصؿ أف كمما زادت قكة الدكلة تغيرت طمكحاتيا في النسؽ 
 .الدكلي



 

 

 

 

الفصل الثاني 

العامل العسكري في السياسة 
 الخارجية الروسية
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 :مقومات القوة العسكرية الروسية : المبحث االول 

 :القكات المسمحة لالتحاد الركسي

 العسكرية المؤسسة عمى يطمؽ الذل الرسمي االسـ ىك الركسي لالتحاد المسمحة القكات
 يمتسيف بكريس كقع أف بعد كذلؾ. السكفيتي االتحاد تفكؾ بعد تأسست كالتى ركسيا، في
ا 1992 مايك 7 في  جيكش جميع ككضع الركسية الدفاع كزارة بإنشاء رئاسيا مرسكمن

 الركسية الفيدرالية سيطرة تحت السكفيتية ركسيا أراضي عمى السكفياتية المسمحة القكات
 أف كمع.ركسيا رئيس ىك الركسية المسمحة لمقكات العامة األركاف رئيس كيككف .الجديدة
 جذكره تعكد الركسي الجيش أف اال ،1992 عاـ في تشكمت قد الركسية المسمحة القكات

 .الشرقيكف لمسالؼ كييؼ ركس اتحاد زمف إلى

 .ركسيا رئيس مف رسمي مرسـك بمكجب الركسية القكات عدد تحديد يتـك 

 بعدد الركسية المسمحة القكات أفراد عدد تحديد تـ ،2008 عاـ جانفي 1 في ك
 قدر 2010 عاـ في. العسكرييف مف فردا 1,134,800 ذلؾ كيشمؿ فرد، 2,019,629

 يبمغ الركسي الجيش في النشطة القكات أف( IISS )اإلستراتيجية لمدراسات الدكلي المعيد
 فرد 2,035,000 نطاؽ في مق االحتياط قكات بينما فرد، 1,040,000 حكالي عددىا

 المجمس تقرير في كرد ،2013 أكتكبر كفي(. سابقيف مجنديف مف كبير حد إلى مككنو)
 الذيف الركسية المسمحة القكات في الفعمييف المكظفيف عدد أف لممحاسبات الركسي
 بكاسطة المحدد األفراد عدد مع بالتعارض كذلؾ فرد 766,000 ىك ركاتب يتقاضكف
 في العاممة القكل حجـ يصؿ ،2013 عاـ ديسمبر شير مف اعتبارا. الرئاسي المرسـك
 .المطمكب الحجـ مف% 82 لحكالي الركسي الجيش

 دكالر مميار 72 حكالي ركسيا انفقت السالـ، ألبحاث الدكلي ستككيكلـ معيد لتقرير كفقا
 بمشركع العسكرم، إنفاقيا في إضافية لزيادة ركسيا كتخطط. 2011 عاـ في التسمح عمى
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 عاـ حتى٪ 53 بنسبة العسكرم لإلنفاؽ الحقيقية القيمة في ارتفاعا يظير لمميزانية
 كانت إذا ما في يشكككف المحمميف مف العديد أف المعيد يضيؼ ذلؾ، كمع. 2014

 مف عقكد بعد الطمكحة الخطط ىذه مثؿ تحقيؽ عمى قادرة ستككف الركسية الصناعة
 .السكفياتي االتحاد انييار أعقاب في االقتصادم الرككد

: القكات البرية 

 الصنؼ العدد التعييف الرقـ
 T75 ك T90 15500الدبابات  1
 / 5990المدرعات  2
 / 27607بندقية ذاتية الدفع  3
 / 4625المدافع  4
غراد ك سميرتش  3781قاذفات الصكاريخ  5
 / 450كاسحات االلغاـ  6
7    

 جدول يوضح العتاد القتالي لمقوات البرية الروسية حسب موقع ويكيبيديا

 :الجكيةالقكات 

 الصنؼ العدد التعييف الرقـ
 / 3082طائرات نفاثة  1
 / 973طائرات عامكدية  2
 / 72140الدبابات  3

 جدول يوضح العتاد القتالي لمقوات الجوية الروسية حسب موقع ويكيبيديا
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 :القكات البحرية 

 الصنؼ العدد التعييف الرقـ
 / 1حامالت طائرات  1

 / 4الفرقاطات  2

 / 13 ةالمدمر 3

 / 74ككرفت  4

 / 63الغكاصات  5

 / 65الدكريات  6

 / 34كاسحات األلغاـ  7

 جدول يوضح العتاد القتالي لمقوات البحرية الروسية حسب موقع ويكيبيديا

تشارؾ القكات المسمحة الركسية بفركعيا المختمفة في العديد مف  :مناكرات تدريبية
: المناكرات العسكرية التدريبية لرفع مستكل اإلستعداد القتالي ككفاءة القكات كمنيا 

 التعييف الرقـ التعييف الرقـ
 مناكرات بارنتس 8 مناكرات إندرا 1
 مناكرات ريمباؾ 9 مناكرات استقرار 2
 مناكرات زاباد 10 مناكرات التعاكف في البحر 3
 مناكرات فكستكؾ 11 مناكرات السماء اليقظة 4
 مناكرات ميمة سالـ 12 مناكرات القكقاز 5
 2016حماة الصداقة  13 مناكرات النسر الشمالي 6

 / / مناكرات النسر المتيقظ 7
 

------------------------ 

  / https://ar.wikipedia.org/wiki سٍتالشّ_لالححاد_الوسلحت_القْاث-1
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 :مقومات القوة الروسية

بعد  -  إف جاز التعبير  - مرت جميكرية ركسيا االتحادية بمرحمة مف االنكماش الدكلي
  كمع بدايات القرف الحادم كالعشريف، .  تفكؾ االتحاد السكفيتي السابؽ الذم كرثتو دكليا

  . اتجيت ركسيا لتطكير مكانتيا اإلقميمية كالدكلية بما يالئـ ىذا اإلرث 

تفاعؿ العديد مف العكامؿ التي دفعت ركسيا لتبني نيج إصالحي السترداد قكتيا    
االقتصادية كالعسكرية باألساس، قائـ عمي البرجماتية في إدارة عالقاتيا الخارجية، أىميا 

  . لمصعكد مرة أخرم كقكة إقميمية كدكلية كبرم تنافس لمصعكد عمي قمة النظاـ العالمي

ككاف لمقكة العسكرية دكر بارز في ىذا الصعكد الركسي، األمر الذم يثير تساؤال رئيسيا 
التسميحي التي اتبعتيا ركسيا في زيادة قكتيا  حكؿ مدم تأثير برامج التحديث العسكرم ك

العسكرية، ثـ ما حدكد تأثيرىا في االستراتيجية الركسية األكسع لدكرىا اإلقميمي 
 (1).كالعالمي

   :التعريف بدولة روسيا اإلتحادية

 حكـ ذات أكراسيا، شماؿ في تقع دكلة ىي االتحادية ركسيا باسـ رسميان  المعركفة ، ركسيا
 مف كؿ مع مشتركة حدكد لركسيا. اتحادينا كياننا 83 تضُـّ  رئاسي شبو بنظاـ جميكرم
ستكنيا كفنمندا النركيج ( أكبالست كالينينغرادسكايا طريؽ عف )كبكلندا كليتكانيا كالتفيا كا 
 الشعبية الصيف كجميكرية ككازاخستاف كأذربيجاف كجكرجيا كأككرانيا البيضاء كركسيا
 أكخكتسؾ بحر في الياباف مع بحريَّة حدكدنا لدييا أف كما. الشمالية كككريا كمنغكليا
 (2).بيرينغ مضيؽ طريؽ عف المتحدة كالكاليات

--------------- 
 اكتكبر  1 مقاؿ نشر في مجمة السياسة الدكلية،ىل تعيد القوة العسكرية روسيا قطبا عالميا ؟: دالل محمود السيد- 1

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/135/6530/ aspx#desc,  .2015 

 https://ar.wikipedia.org/wiki /روسيا: موقع ويكيبيديا -2

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/135/6530/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%9F.aspx#desc
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/135/6530/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%9F.aspx#desc
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 مساحة مف 8/1 نسبة تغطي حيث المساحة، حيث مف العالـ في بمد أكبر ىي ركسيا 
 مربع كيمكمتر 17,075,400 تبمغ بمساحة العالـ في بالسكاف المأىكلة األرض

 العالـ في السكاف عدد حيث مف دكلة أكبر تاسع أنيا كما ،(مربع ميؿ 6,592,800)
 كما أكركبا، مف% 40ك آسيا شماؿ كامؿ عبر ركسيا تمتدُّ . نسمة مميكف 143 مف بأكثر
 أكبر كتمتمؾ كالتضاريس البيئات مف كاسعة طائفة كتضـ زمنية مناطؽ تسع تيغطي

 الغابات مف العالـ احتياطيات أكبر كلدييا كالطاقة المعدنية المكارد مف العالـ في احتياطي
 .العالـ في العذبة المياه ربع مف يقرب ما تحتكم التي كالبحيرات،

 بيف أكركبا في بيا معترؼ كمجمكعة الشرقييف السالؼ ظير أف منذ البالد تاريخ بدأ
 عمى ركس كييؼ إمارة تأسَّست لمميالد التاسع القرف في. الميالديَّيف كالثامف الثالث القرنيف

 تأثير بسبب 988 عاـ في ليا ديننا األرثكذكسية المسيحية كاعتنقت اإلفرنج، الميحاربيف يد
 المتيف كالبيزنطية السالفية الثقافتيف تىمازيج بداية ىي تمؾ ككانت البيزنطية، اإلمبراطكرية

 إلى األمر آخر في ركس كييؼ تفتت. التالية لأللفيَّة الركسية الثقافة مالمح معنا شكمتا
غيرة، الدكيالت مف عدد  المغكلي الغزك أيدم في الركسية األراضي ميعظـ كسقطت الصَّ
ـى   (1)،1223 عا

د مكسكك دكقية بدأت الحقنا. الذىبية لمقبيمة تابعة كأصبحت  المجاكرة اإلمارات تدريجينا تيكحِّ
 ركس كييؼ إرث كراثة مف كتمكنت الذىبية، القبيمة حيكـ عف االستقالؿ في كنجحت ليا

 الغزكات شف عبر كثيرنا البالد تكسعت عشر الثامف القرف كبحمكؿ كالثقافٌي، السياسيٌ 
 أضخـ ثالث استحالت التي الركسية، اإلمبراطكرية بذلؾ لتيكلد كاالستكشاؼ كالحركب

 أمريكا في أالسكا إلى أكركبا في بكلندا مف الميمتدِّ  بنفكذىا التاريخ في إمبراطكرية
 (1).الشمالية

 

------------------- 
 https://ar.wikipedia.org/wiki /روسيا:  موقع ويكيبيديا -1
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ؿ كباتت السكفيتي، االتحاد مؤسسي أكبر أحد ركسيا أصبحت البمشفية الثكرة أعقاب في  أكَّ
 في حاسمنا دكرنا لعبت كما العالـ، في بيا معترؼ عظمى كقكة اشتراكية دستكرية دكلة

 بشريَّة خسائر السكفيتي االتحاد تكبَّدى  حيث الثانية، العالمية الحرب في الحمفاء انتصار
 النجاحات أبرز بعض السكفيتية الحقبة شيدت.الحرب أثناء آخر طرؼ أمِّ  مف أكثر

 في بشرم فضاء رائد أكَّؿ إطالؽ ضمنيا كمف بأكممو، العشريف القرف في التكنكلكجيَّة
 ،1991 عاـ في السكفيتي االتحاد تفكؾ فقد طكيالن، تدـ لـ الحاؿ ىذه لكف. العالـ تاريخ

 .االتحادية ركسيا أبرزىا مف كاف منو، بدالن  مستقمة جميكريات عٌدة كتأسست

حدل اليـك ركسيا مدف أكبر مكسكك الركسية العاصمة تيعد  حيث مف العالـ مدف كبريات كا 
 المكسيؾ عاصمة سيتي مكسيكك سكل السكاف عدد في تماثميا مدف تيكجد كال السكاف،
 عمى الكاقعة بطرسبرغ سانت ىكى  الرئيسي ركسيا كميناء الجنكبية، ككريا عاصمة كسيؤكؿ

 اإلجمالي، المحمي الناتج حسب العالـ في اقتصاد أكبر سابع ركسيا تيعتىبري .]البمطيؽ بحر
 كاحدة ركسيا إف. العسكريَّة الميزانية حيث مف كالثالثة الشرائية، القدرة حيث مف كالسادسة

 أنيا إلى إضافة العالـ، في نككية أسمحة بامتالكيا المعترؼ الكحيدة الخمس الدكؿ مف
 العظمى القكل إحدل ركسيا تيعد. العالـ في الشامؿ الدمار أسمحة مف مخزكف أكبر تممؾي 

 أنيا كما المتحدة، لألمـ التابع الدكلي األمف مجمس في دائمة عضكة كىي العالمية،
 التعاكف كمنتدل أكركبا كمجمس العشريف كمجمكعة الثماني مجمكعة في عضكة

 كالتعاكف األمف كمنظمة لمتعاكف شانغيام كمنظمة اليادم كالمحيط آسيا لدكؿ االقتصادم
 (1).أكركبا في

 

 

 

-------------- 

  نفس المرجع السابق-1
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 خريطة سياسية لروسيا اإلتحادية

 
 خريطة توضح المقاطعات اإلدارية لروسيا اإلتحادية
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 :الروسي التسميحي و العسكري التحديث برامج

 :التسميحي ك العسكرم التحديث كبرامج الركسية العسكرية القكة مقكمات: أكال

 أمريف، استيداؼ إلى التسميحي ك العسكرم لمتحديث برامج مف تتبناه فيما ركسيا تتجو
 تظير بداية. تكاجييا التي العسكرية التيديدات كمكاجية الذاتية، قكتيا تطكير: ىما

  :التالي الجدكؿ في الركسية العسكرية القكة مقكمات

 الروسية العسكرية القوة مقومات
 766055 النظامية البشرية القكات
 769 المقاتمة الطائرات عدد
 2485000 االحتياطية البشرية القكات
 462 اليجكمية المركحيات عدد

 دكالر مميار 83.3 العسكرم اإلنفاؽ قيمة
 55 الغكاصات عدد

% 4.5 الدخؿ مف العسكرم اإلنفاؽ نسبة
 74 الفرقاطات عدد
 15398 الدبابات عدد
 4 األساطيؿ عدد

 31289 المدرعة المركبات عدد
 65 الدفاعية الساحمية الزكارؽ عدد

 10579 المدفعية كحدات عدد إجمالي
 1 الطائرات حامالت عدد

 3793 القذائؼ حامالت المركبات عدد
 7500 النككية الرؤكس عدد
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 لمتصنيؼ كفقا العسكرية الناحية مف الثانية العالمية القكة ركسيا مف جعمت المقكمات كىذه
 .األمريكية المتحدة الكاليات بعد العالمي

صالح لتطكير االتجاه ركسيا بدأت  بكتيف تكلي مع 2000 عاـ منذ العسكرية المؤسسة كا 
 كاألفرع التجنيد نظاـ يشمؿ اإلصالح ليذا فيدرالي برنامج كضع كتـ األكلى، رئاستو فترة

 ىذا بدأ كتكنكلكجية، احترافية أكثر لنمط الركسي الجيش لتحكيؿ المسمحة لمقكات الرئيسية
 كبداية 2008 عاـ الكتابات تظير ىذا كرغـ. 2004 عاـ منذ التنفيذ حيز يدخؿ البرنامج
 غير العسكرم األداء مراجعة بعد الركسية العسكرم كالتحديث التطكير برامج لتفعيؿ

 أظيرت كالتي الجنكبية، أكسيتيا أزمة باسـ المعركفة جكرجيا أزمة في لركسيا المرضي
 المستكل كتراجع التقميدية غمبة مف الركسية العسكرية منيا تعاني التي المشكالت
. األطمنطي شماؿ كحمؼ المتحدة الكاليات كتحديدا العالمية بالقكل مقارنة التكنكلكجي

 عف بديمة مبادئ بمكرة إلى سعت الحيف ذلؾ منذ الركسية العسكرية االستراتيجية إف 
 الدكلية لمكانتيا ركسيا استعادة إلى جكىرىا في تيدؼ السكفيتية، العسكرية العقيدة

عادة كاإلقميمية  (1).األقطاب متعدد عالـ منظكمة تشكيؿ كا 

 

 

 

 

 

 

---------- 
 نفس المرجع :دالؿ محمكد السيد- 1

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/135/6530/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%9F.aspx#desc
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/135/6530/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%9F.aspx#desc
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 عاـ الركسية العسكرية العقيدة كثيقة في بدقة تكاجييا التي التيديدات ركسيا حددت كليذا
 كتتمثؿ ،2014 ديسمبر 26 في بكتيف فالديمير الرئيس كقعيا بكثيقة طكرتيا ثـ ،2010

 :في التيديدات أىـ

 خاصة الخارجية، األخطار أىـ يعتبر األطمنطي شماؿ لحمؼ العسكرية القدرات حشد. 1
 بعض في الدكلي القانكف ينتيؾ بما كميامو عضكيتو نطاؽ في يتكسع الحمؼ كأف

 مف الحمؼ في األعضاء لمدكؿ التحتية العسكرية البنى اقتراب إلى باإلضافة األحياف،
 األعضاء الدكؿ فانضماـ المستقبمية، الحمؼ تكسيع خطط ذلؾ في بما الركسية الحدكد

 مباشرة ركسيا ضد مكجو سيككف األطمنطي شماؿ حمؼ إلى سابقا كارسك حمؼ في
 إلى الكصكؿ يحاكؿ الحمؼ كأف خاصة كسياسيان، عسكريان  ركسيا كمركز أمف عمى كسيؤثر

 بشكؿ الركسي البحرم األسطكؿ حركة عمى سيؤثر ذلؾ إتماـ حالة كفي البمطيؽ دكؿ
 .كبير

 الركسية، الحدكد قرب كخاصة أكركبا في الصاركخي الدفاع منظكمة كنشر إقامة. 2
 التكازف حالة كتنتيؾ العالمي االستقرار تقكض فيي المحتممة العسكرية األخطار مف يعتبر
 . كالنككية الصاركخية القكة في القائمة

 ييدؼ أميركي عسكرم برنامج« )PGS »الفكرية العالمية الضربة »مبادرة تنفيذ. 3
 ،(كاحدة ساعة خالؿ العالـ في مكاف أم في دقيقة تقميدية بأسمحة عسكرية ضربة لتكجيو
 الدقة، فائقة االستراتيجية التقميدية األسمحة إلى باإلضافة الفضاء في األسمحة كنشر
 النككية، األسمحة استخداـ دكف مف إستراتيجية ضربات تكجيو المتحدة لمكاليات سيتيح
 .العالـ عمى كاإلستراتيجية السياسية ىيمنتيا كيؤمف

 السياسي الضغط بيدؼ "المجاكرة، كالمياه الدكؿ في األجنبية القكات كزيادة نشر. 4
 ". ركسيا عمى كالعسكرم

 خطرنا تشكؿ البالد في األكضاع استقرار زعزعة تستيدؼ التي اإلرىابية الممارسات. 5
 األنشطة الممارسات، تمؾ إطار في كتأتي. االتحادية ركسيا عمى رئيسنا داخمينا عسكرينا
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 االستقرار كزعزعة قسرم بشكؿ الركسي االتحاد في الدستكرم النظاـ تغيير تستيدؼ التي
يجاد كاالجتماعي، السياسي  البنية كفي كالعسكرية الدكلية كالمنشآت السمطة آلية في خمؿ كا 
 تقكيض إلى تيدؼ التي اإلرىابية المنظمات أعماؿ إلى باإلضافة لممعمكمات، التحتية
 .أراضييا كسالمة ككحدتيا الدكلة سيادة

 الشباب األكلى كبالدرجة المكاطنيف عمى التأثير إلى تيدؼ التي اإلعالمية األنشطة. 6
 التكترات إثارة كعمى كالكطنية، كالركحية التاريخية األسس تقكيض عمى تعمؿ كالتي منيـ،
شعاؿ العنصرم، كالتمييز كاالجتماعية العرقية  . كاألثنية الدينية الكراىية نار كا 

 أمريف تستيدؼ الركسي التسميحي ك العسكرم التحديث برامج أف القكؿ يمكف كليذا
 التيديدات كمكاجية كتقدما، احترافية أكثر ليصبح الركسي الجيش تطكير: ىما باألساس،

 التحديث بقصد ركسيا اتبعتيا التي اإلجراءات بعض ىناؾ فإف كليذا. ذكرىا السابؽ
 :أىميا العسكرم، كالتطكير

 مف نكع أم أك السالح، ىذا استخداـ عمى كرد النككم السالح استخداـ بحؽ االحتفاظ. 1
 النككم السالح استخداـ لركسيا يحؽ كما حمفائيا، ضد أك ضدىا الشامؿ الدمار أسمحة
 يعكد االستخداـ كقرار الدكلة، كجكد ذلؾ ىدد حاؿ في تقميدية بأسمحة استيدافيا لدل

 .الركسي لمرئيس

 لمبحكث الالزمة الميزانية كتخصيص النككية اإلستراتيجية القكة عمى المحافظة. 2
 الالئقة المعيشة كضماف العسكرية التشكيالت نظـ كتطكير الحديثة، لألسمحة كالتصميـ
 أف" 2015-الجيش "منتدل افتتاح خالؿ بكتيف أعمف فقد. المسمحة القكات إلفراد كالكرامة
 جديدا بالسيتيا صاركخا 40 مف أكثر عمى العاـ ىذا ستحصؿ الركسية النككية القكات
 ىناؾ أف كذكر حديثة، دفاعية منظكمات أم اختراؽ عمى قادرة كستككف لمقارات، عابرا

 االستراتيجي االتجاه عمى لمسيطرة مخصص جديد رادار الختبار جارية استعدادات
 كاشفة جديد رادار لمنظكمة الحككمي االختبار المقبمة األشير خالؿ سيجرم كما الغربي،

 االستراتيجي االتجاه عمى مماثمة منظكمة إنشاء في الشركع المخطط كمف األيفؽ، كراء لما
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 الحديثة الرادار محطة تدشيف تـ فقد ذلؾ كؿ إلى إضافة الحالي، العاـ نياية قبؿ الشرقي
 .2015أبريؿ في ركسيا جنكب أرمافير في

 عسكرية بقكات االحتفاظ »عمى يرتكز الذم «النككم غير الردع »مفيـك اعتماد. 3
 تقميدية أسمحة مزكدة تككف أف يجب القكات كىذه العالية، الجيكزية مف بحالة «ضاربة
 .الحرب يشعؿ قد حادث أم لمنع متطكرة

 التي العسكرية المناكرات كزيادة المتكسط البحر في الركسي العسكرم الكجكد زيادة. 4
 شرقي 2007 العاـ أكاخر في أكليا بدأت كالتي المنطقة، ىذه في الركسية البحرية تجرييا
 األميراؿ( "الكحيدة )الركسية الطائرات حاممة فييا اشتركت كالتي المتكسط، البحر

 لركسيا البحرية العقيدة في اليدؼ ىذا إدراج تـ". Admiral Kuznetsov ككزنيتسكؼ
 ىذه ككفؽ ،2020 عاـ حتى الركسية البحرية السياسة أىداؼ تكجز التي 2001 لعاـ

 إلى ركسيا تيدؼ إستراتيجيان، ميمة منطقة أنو عمى المتكسط البحر إلى ينظر العقيدة
 .فييا مناسب بحرم كجكد تأميف

 شماؿ لحمؼ" المقبكؿ غير "التكسع لمكاجية البحرية العسكرية العقيدة في تعديؿ إجراء. 5
 في االستراتيجية المكاقع تعزيز أبرزىا إجراءات خالؿ مف كذلؾ حدكدىا، عمى األطمنطي

 كتضع المتكسط، كالبحر األطمنطي المحيط في دائـ كجكد عمى كالمحافظة األسكد البحر
 البحر ألسطكؿ" التحتية البنى تطكير "ىدؼ 2015 يكليك في الميعدلة البحرية العقيدة
، في األسكد  عمى تنص كما ،2014 في مكسكك ضمتيا التي األككرانية الجزيرة شبو القـر

". كاالستقرار السالـ كدعـ لركسيا، االستراتيجية لممكاقع كشاممة سريعة إرساء إعادة"
 (1).الشمالية القطبية بالمنطقة الركسي االىتماـ زيادة إلى باإلضافة

 

-------- 
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 مع تتعاكف حيث. الركسية العسكرية الخارجية لمسياسة أساسية أكلكيات العقيدة حددت. 6
 دكؿ مع التعامؿ إلى باإلضافة الجنكبية كأكسيتيا كأبخازيا بيالركسيا كىي منفردة دكؿ عدة

 كأرمينيا ركسيا )الجماعي األمف معاىدة منظمة مقدمتيا كفي الدكلية المؤسسات أعضاء
 كمنظمة المستقمة الدكؿ كرابطة ،(البيضاء كركسيا كطاجيكستاف كقيرغيزستاف ككازاخستاف

 الدكلية الييئات إلى باإلضافة المتحدة األمـ ككذلؾ البريكس، كمنظمة لمتعاكف شنغيام
 .األخرل كاإلقميمية

 : والتسميحي العسكري والتحديث التطوير برامج

 :أىميا محاكر، عدة إلى البرامج ىذه اىتمامات تصنيؼ يمكف

 763 كانت حيث 2005 عاـ مف الركسية الدفاع ميزانية ارتفعت: الدفاع ميزانية. 1
 فأصبحت 2012 عاـ إلى اإلجمالي المحمي الناتج مف% 3.53 بمعدؿ ركبؿ مميكف

 87 حكالي 2014 عاـ كبمغت ،) (الناتج نفس مف% 4.19 بمعدؿ ركبؿ مميار 2786
 معدؿ مف أعمى بيذا كىي اإلجمالي، المحمي الناتج مف % 4.1 بمعدؿ دكالر مميار

ف ،%(2 )كالصيني%( 3.8 )األمريكي العسكرم اإلنفاؽ  لإلنفاؽ الفعمية القيمة كانت كا 
 كالصيف دكالر، مميار 640 المتحدة الكاليات مف كؿ بعد الثالثة لممرتبة ركسيا فييا تحؿ
 العقكبات بفعؿ ركسيا منيا تعاني التي االقتصادية المشكالت كرغـ) (. دكالر مميار 188

 باستكماؿ ركسيا تمسؾ عمى يدلؿ المرتفع المعدؿ بيذا التمسؾ فإف عمييا، المفركضة
 الركسي العسكرم اإلنتاج ارتفاع فإف التحميالت تشير ككما التحديثية، العسكرية برامجيا
 (1).لمسالح المصدرة الدكؿ أىـ مف يجعميا

 

 

 

--------- 
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 المسمحة القكات تقسيـ جرل التحديث إطار كفي: المسمحة القكات ىيكمة إعادة. 2
 الصكاريخ قكات )المسمحة القكات كأفرع كالجكية، كالبرية البحرية القكات فييا بما الركسية،

. أساطيؿ 4ك عسكرية مناطؽ 6 إلى ،(الفضائية كالقكات المظالت كقكات االستراتيجية
 قيادات محميا لتحؿ العسكرية بالمناطؽ يسمى ما بإلغاء الجديدة الركسية الخطة كقضت

 الغربي األكركبي المحكر أك كالقيادة الكسطى كآسيا األقصى الشرؽ: إقميمية محاكر أك
 القكات تشكيؿ إعادة الكقت نفس كفي() (. الشمالي القطب )الشمالية القطبية كالجزر
 منيا كؿ حجـ تصغير بيدؼ كتيبة 13000 إلى كتيبة 4000 مف عددىا ليزيد الرئيسية

 . مستقمة عمميات إدارة عمى كالقدرة السريع، التنقؿ عمى قدرتيا لزيادة يؤدم بما

 الراىنة المرحمة متطمبات تمبي المسمحة لمقكات كيذه تركيبة أف الخطة كاضعك رأل كقد
 يككف أف يفترض الذم الخطر كىك ركسيا، ييدد ما مقدمة في اإلرىاب يأتي عندما
 األركاف ىيئة فإف كبيرة حرب نشكب حالة في أما. كاحد محكر في محصكرا ىجكمو
 .محاكر عدة بيف المكزعة القكات بنفسيا ستقكد العامة

 قكاتيا حجـ في مستمر تقميص إلى السكفيتية بعد ما ركسيا اتجيت: التجنيد نظاـ. 3
 مميكف 1.16 إلى 1992 العاـ في جندم مميكف 2.75 مف انخفضت فقد المسمحة،

 كفي. 2006 العاـ في مميكف 1.134 إلى ثـ 2002 أغسطس األكؿ حتى جندم
 مف باعتباره التجنيد نظاـ تعديؿ سيرديكككؼ أناتكلي السابؽ الدفاع كزير أعمف 2007عاـ
 عمى باالعتماد الجيش في المسمحة القكات تشكيؿ إعادة استيدؼ كقد التطكير محاكر أىـ

 داخؿ% 20 إلى% 50 مف اإللزامييف الجنكد نسبة تخفيض مع المتطكعيف، المحترفيف
 2014 عاـ إلحصائيات ككفقا. القتالية العمميات في يشارككا ال اإللزامييف كىؤالء الجيش،

 حكالي نسبة منيـ المحترفيف المتطكعيف يمثؿ جنديا، 766055 النظامية القكات عدد بمغ
 في النظاـ ىذا استمرار إمكانية مدل حكؿ ركسيا في قكيا جداال األمر ىذا كيمثؿ%. 50

 لعقكدىـ المتطكعيف المحترفيف تجديد عدـ: مثؿ كالمحتممة، القائمة صعكباتو رغـ التجنيد،
 التعامؿ نمط كاختالؼ اإللزامييف، بالجنكد مقارنة الكاضح ركاتبيـ كارتفاع الجيش، مع

  ركسيا في العاممة القكة عمى لمجيش انضماميـ تأثير إلى باإلضافة اإللزامييف، عف معيـ
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 كاستعراض البرية، القكات مجاؿ في تفكقا الدكؿ أكثر مف ركسيا تعتبر: البرية القكات. 4
 القكات ىذه شيدتو الذم التحديث فإف كلذلؾ ىذا؛ يكضح الركسية العسكرية المقكمات

 إقميمية قيادات عمى القيادات كتكزيع القكات ىيكمة إعادة: ىما أمريف، في أساسا تمثؿ
 مكافحة بمجاؿ كتيتـ مباشرة الرئاسة تتبع خاصة عمميات كتائب 10 تككيف إلى باإلضافة
 ميزانية زادت كقد الجنكد، يتمقاىا التي التدريبات تحديث في ىك الثاني كاألمر. اإلرىاب
. اإلحصائيات لبعض كفقا% 40 لحكالي تصؿ ممحكظة بدرجة التطكير مع التدريبات

 مف% 70 تجديد ميمة البرية لمقكات الركسية الحككمة أسندت فقد التسميح حيث كمف
 يبدأ الثقيمة األسمحة مف جديد طراز الستحداث باإلضافة ،2020 عاـ بحمكؿ معداتيا
 .2016 عاـ حتى لالختبارات كتخضع الجديد لمجيؿ المنتمية" أرماتا "الدبابة بإنتاج

 مف استحدثتو بما الجكم الدفاع مجاؿ في تقدما ركسيا تحقؽ: الجكية القكات. 5
 كصكاريخ S-400ك S-300 منظكمة: مثؿ كبيرة، إمكانيات ذات تسميحية منظكمات

 كمنظكمة الخفي السالح باسـ كالمعركفة 18mtbr-1كمركحيات باستيكف كمنظكمة تكبكؿ
-ستريال منظكمة: مثؿ تطكيرىا، تـ التي السكفيتية المنظكمات ككذلؾ. كغيرىا m3 بكؾ

 المنظكمات ىذه إلمكانيات الفنية التفاصيؿ في الدخكؿ كدكف. كغيرىا شيمكا كمنظكمة ،1
 الجكم، الدفاع مجاؿ في الدكؿ أقكل مف ركسيا مف جعمت فإنيا الركسية، التسميحية
 األمريكية المتحدة الكاليات اعتزاـ بعد نسبيا كبير بشكؿ المجاؿ بيذا تيتـ كأنيا خاصة
 في المتحدة الكاليات تفكؽ كرغـ. كركمانيا بكلندا في الصاركخي الدرع مف كحدات نشر
 التفكؽ ىذا يكاكب بما التقميدية مقاتالتيا لتحديث تسعى ركسيا فإف الجكية، القكات مجاؿ

".  الخامس الجيؿ إلكتركنيات"بػ كتجييزىا" 35-ميغ "طائرة تطكير مشركع مثؿ األمريكي،
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 االستراتيجية الصاركخية القكات في التطكير أيضا الجكم المجاؿ في بالتحديث يرتبط
 قكة بمثابة تككف التي جكا، محمكلة قكات مف كحدات ككذلؾ لمقارات، العابرة النككية

 كتيبة ككذلؾ لميجـك كتائب أربعة يشكمكف جندم ألؼ 45 حكالي )السريع لالنتشار
 تحديد كنظـ المبكر، لإلنذار رادار نظـ تصميـ التحديث شمؿ ككذلؾ(. جكم استطالع
 كؿ يستطيع جديدة كسائط 10 يقدـ الذم" 1-فكندامينت "نظاـ: مثؿ المعادية، الصكاريخ

 ارتفاعات عمى متر كيمك 400 بعد مف جكم ىدؼ 100 مف أكثر كتمييز اكتشاؼ منيا
  .مختمفة

 حجـ في تخفيضا شيدت التي األسمحة أكثر مف البحرم السالح يعد: البحرية القكات. 6
 مكزعيف القكات ىذه في جندم ألؼ 130 فيناؾ السكفيتية، الحقبة عف كالكحدات القكات
 باإلضافة ،(قزكيف كبحر كالبمطيؽ األسكد كالبحر الباسفيؾ )أساطيؿ أربعة عمى لمعمؿ
 إطار كفي. كثقميا تقادميا بسبب خدمتيا في مشكالت تعاني كاحدة طائرات لحاممة

: أبرزىا مممح، مف أكثر في البحرم بالمجاؿ ركسيا اىتمت كالتسميحي العسكرم التحديث
 الشمالية القطبية الجزر كفي األطمنطي المحيط في لمعمؿ لتمتد البحرية عقيدتيا تطكير

 70 مف يقرب ما حمؿ يمكنيا جديدة طائرات حاممة إنشاء مشركع بدء ،(سبؽ كما)
 ألغت األخيرة كلكف فرنسا مف طائرات حاممة شراء حاكلت ركسيا أف بالذكر كجدير طائرة،
.  سياسية ألسباب الصفقة
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 كالتطكير البحث قطاع قكة مدل حكؿ جداؿ ىناؾ: الركسية العسكرية الصناعة. 7
 التقنيات مف العديد محميا تنتج أف يمكنيا ركسيا كانت إذا كما ركسيا في التكنكلكجي

 كخاصة الغربية التسميحية التكنكلكجيا عمى- التفكؽ يكف لـ إف – لمكاكبة الالزمة
 مثؿ الخارج، مف الدفاعية المعدات بعض استيراد عمى ركسيا تعتمد كلذلؾ. األمريكية
 حكؿ يدكر كاف الحديث فمعؿ بعيدة، لمسافات التحميؽ ذات طيار دكف مف الطائرات
 الركسي الجيش في مجمكعيا بمغ 2014 العاـ مطمع ففي. الصغيرة الفئة مف الطائرات
 مف ركسيا اشترتيا التي الطائرات مف كبير غير عدد مف كتتككف طائرة، 500 حكالي
 شركات مف ركسية كطائرات( IAI Bird Eye 400ك IAI Searcher Mk II )إسرائيؿ
 اعتزاـ عف يتردد ما كرغـ االستخداـ، كاسعة أجنبية مككنات مف المجمعة الخاص القطاع
 تفاصيؿ أية تظير فمـ الماضي، العاـ في" ككرسار "باسـ طيار بدكف طائرة إنتاج ركسيا
 كسفف إيطاليا، مف إفيكك نكع مف المياـ متعددة خفيفة كمركبات. إمكانياتيا تكضح
 أف يمكف ال التي التقنيات بأحدث الركسي الجيش لتزكيد كذلؾ فرنسا، مف برمائية ىجكمية
 ىك الركسي التسميحي التحديث اىتماـ جؿ أصبح كليذا) (. المحمية الييئات تنتجيا
 نسبة لرفع يسعى الركسي فالتحديث لركسيا، الذاتية العسكرية التكنكلكجية اليندسة تطكير

 2015 عاـ% 30 إلى 2010 عاـ% 17 مف الركسية العسكرية المعدات في التحديث
ف األخير، العقد خالؿ تقدما ركسيا حققت كقد) (. 2020 عاـ% 70ك  كلذا ببطء، كاف كا 

سرائيؿ اليند كتعتبر المتطكرة التسميحية النظـ بعض استيراد عمى تعتمد تزاؿ ال فيي  مف كا 
 .الصدد ىذا في لركسيا المصدرة الدكؿ أبرز
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 منذ التنفيذ حيز دخمت قد الركسي كالتسميحي العسكرم التحديث برامج أف القكؿ، مجمؿ
 أم الركسية المحمية كالخبرات القدرات عمى أغمبيا في تعتمد كىي ،2007/2008 عاـ
 مف لمزيد ركسيا تحتاج التي التكنكلكجية التقنيات في محدكد فييا الخارجي المككف أف

 أنيا الركسية التحديثية كالبرامج اإلجراءات عمى يغمب لكف. تكاكبيا حتى كالنفقات الكقت
 جزئيا تغييرا تقدـ فيي كلذا ركسيا؛ تكاجو التي العسكرية لمتيديدات مباشرة استجابة
 العسكرم البناء في شامؿ تغيير إحداث تستيدؼ كال بالفعؿ، قائمة نظـ في كتطكيرا
 ليا ظير لما مراجعتيا يتـ التجنيد نظاـ عمى أجريت التي الحادة التغييرات فحتى الركسي،

 القكات ىيكمة إعادة ككذلؾ. الطكيؿ المدل عمى الركسية بالعسكرية تضر سمبيات مف
 لمتيديدات كاستجابة يتـ األقاليـ عمى التكزيع في أك الحجـ في سكاء كانتشارىا

 .الجديدة كاالحتياجات

 :والعالمية اإلقميمية القضايا أىم معالجة في لدورىا روسيا رؤية: ثانيا

 الركسية الدفاع كزارة كثائؽ في كالعالمي اإلقميمي لدكرىا الرسمية الركسية الرؤية تظير
 القكمي األمف كأكلكيات األخيرة السنكات في الخارجية السياسة لتحكالت نظرا: "بالقكؿ

 التي األىداؼ مف تماما جديدة مجمكعة اآلف لدييا الركسية المسمحة كالقكات الجديدة،
 العسكرية التيديدات كمكاجية الردع: التالية الرئيسية األربعة األبعاد إلى تقسيميا يمكف

 كالسياسية االقتصادية المصالح تدعيـ الركسي، االتحاد مصالح أك لألمف كالسياسية
 أكلكيات تتمثؿ عامة كبصكرة". العسكرية القكة تطكير اإلرىاب، مكافحة الركسي، لالتحاد
 كصكؿ احتماالت ضد ركسيا أمف عف الدفاع: التالية األىداؼ في الركسي القكمي األمف
 لمبالد، كالدستكرم السياسي النظاـ حماية الدكلية، حدكدىا إلى األطمنطي شماؿ حمؼ

 كاستقرار أمف عمى الحفاظ الركسي، االتحاد داخؿ كاالنفصالية القكمية النزعات مكاجية
 مف الركسية األقميات حماية عنيا، االستقاللية التكجيات كمنع الككمنكلث منطقة

. الككمنكلث منطقة داخؿ المتكقعة االضطرابات
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 عمى الركسية السياسة بيا تيتـ التي القضايا أىـ أف القكؿ يمكف المنظكر ىذا كمف
 :في تتمثؿ كالعالمي اإلقميمي المستكييف

 .األقطاب متعدد عالمي نظاـ إليجاد كالسعي األمريكية الييمنة مف الحد. 1

 النفكذ حساب عمى كالتكسع الركسية لمتخـك الكصكؿ مف األطمنطي شماؿ حمؼ منع. 2
 .الككمنكلث دكؿ في الركسي

 .ليا الصديقة الدكؿ في أك ركسيا داخؿ الناشطة اإلرىابية التنظيمات مكافحة. 3

 أكثر يحقؽ كىذا األكسط، الشرؽ مثؿ اليامة المناطؽ في الركسي النفكذ دائرة تكسيع. 4
 فتعتبر التسميح، مجاؿ في خاصة الركسية لممنتجات جديدة أسكاؽ فتح منيا ىدؼ مف

 ركسيا عقدت فمثال الطاقة، مجاؿ في ككذا العالـ، في لمسالح مصدر اكبر ثاني ركسيا
 مع كالتقني، كالعممي كاالقتصادم التجارم لمتعاكف 2015 يكليك 31 في الجزائر مع اتفاقا

 محطة إلنشاء مصر مع ركسيا كاتفاؽ. المشتركة كالغاز النفط مشاريع في العمؿ تكثيؼ
 كال. كالتكنكلكجي التجارم لمتعاكف مشركعات مف كغيرىا النككية، بالطاقة تعمؿ كيربائية

 ظؿ في خاصة كسياسية، اقتصادية مضافة قيما لركسيا تحقؽ العالقات ىذه مثؿ إف شؾ
. أككرانيا قضية بسبب ركسيا عمى المفركضة الغربية العقكبات تأثير
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 :الرؤية ىذه تنفيذ في لركسيا العسكرية االستراتيجية تأثير حدكد: ثالثا

 االنجرار نعتـز ال: "قاؿ 2014 ديسمبر في الركسي البرلماف أماـ بكتيف لمرئيس كممة في
 لبالدنا الدفاعية القدرة بثبات نضمف سكؼ نفسو الكقت في كلكننا مكمؼ، تسمح سباؽ إلى
 في كضكحان  أكثر الركسية العسكرية العقيدة كثيقة كانت ككذلؾ. الظركؼ مختمؼ في

 التي المقبمة الحركب: "أف فييا فذكر ركسيا، تخكضيا أف المحتمؿ الحرب طبيعة تحديد
قميمية محمية حركب ىي ركسيا تدخميا أف يمكف  نزعات أك داخمية تمردات مصدرىا كا 

 مف يتطمب كىذا ألخطار، كمصالحيا ركسيا رعايا تعرض أك الككمنكلث، لدكؿ استقاللية
 ". الحدكد خارج أك الدكلة داخؿ سكاء كالتحرؾ االستراتيجي االنتشار سرعة الركسية القكات

 تحقيؽ في العسكرية االستراتيجية استخداـ لحدكد الركسي التكجو يعكس القكؿ كىذا
 القكمي األمف بأكلكيات ترتبط العسكرية فاإلستراتيجية عامة، الركسية االستراتيجية أىداؼ
. استباقي كغير ىجكمي كغير دفاعي بشكؿ تستخدـ لكنيا – ذكرىا سبؽ التي- الركسي

 تسمح سباؽ لشف ركسيا تسعى كال الدكر ىذا يستيدؼ الركسي التسميح لبرامج كالتحديث
 العسكرية الكفاءة كرفع لمدكلة، الدفاعية القدرة تدعيـ ىك منيا تستيدفو ما كجؿ جديد،

 . الركسية القتالية كالجيكزية األداء بمستكل لالرتفاع

 تتميز كالتي التسميحية نظميا عمى ركسيا تدخميا التي التحديثات فإف أخرل ناحية كمف
 ألنظمة خاصة الركسي، لمسالح الشراء معدالت رفع إلى أدل كفاءتيا مستكل بارتفاع
 ىذه بيع في الصدارة مكقع عمى ركسيا تتنافس حيث ركسيا، في المتطكرة الجكم الدفاع

 صفقة عقد كتـ األكسط الشرؽ لمنطقة الركسية التسميح صفقات امتدت كذلؾ األنظمة،
 لمكاليات التقميدية لمسكؽ اختراؽ المتخصصيف كيعتبرىا فنزكيال مع ضخمة تسميحية
 (1).المتحدة
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 بعد عالميان  الثانية مرتبتيا عمى 2014 عاـ في ركسيا حافظت فقد الدكلية لمتقارير كفقا ك
 كصمت فقد التقديرات كبحسب. السالح تصدير حجـ في األمريكية المتحدة الكاليات

. 2013 بعاـ مقارنة% 9 بنسبة صعكدان  محققة دكالر، مميار 10 إلى الركسية الصادرات
 اليند تمتيا ،(دكالر مميار 2.3 )الركسية لألسمحة المستكرديف أكبر ىي الصيف ككانت

 إلى التكقعات كتشير(. منيما لكؿٌ  دكالر مميار 1 )فيتناـ ك فنزكيال ،(دكالر مميار 1.7)
 كالخطط البرامج أف اعتبار عمى الجارم، العاـ في الركسية األسمحة صادرات ارتفاع
 اعتماد مف يزيد سمبيان  تياران  تقٌكم قد الغربية العقكبات أف كما االنتياء، كشؾ عمى الكبيرة
 .التسميح صفقات مف مكاسبيا عمي ركسيا

 اإلستراتيجية مجمؿ في االستخداـ محدكدة العسكرية اإلستراتيجية أف القكؿ، مجمؿ
 كيزيد الذاتية، العسكرية الكفاءة رفع في يتمثؿ تأثيرىا كلكف الركسية، كالعالمية اإلقميمية

 مد عمى ركسيا قدرة مف يزيد كىذا ،(تجارية غاية )الركسية االقتصادية المكاسب مف
 .نسبيا محدكد بشكؿ السياسي نفكذىا

 :الخارجية عالقاتيا عمى الركسي التسميحي ك العسكرم التحديث برامج تأثير: رابعا

 لركسيا العسكرية الكفاءة رفع عف الركسي التسميحي ك العسكرم التحديث برامج أسفرت
 ىذا حكؿ الدكلية األفعاؿ ردكد تفاكتت كقد. ذكرىا سبؽ التي المكاسب مف العديد كتحقيؽ
 القكم ببعض الخارجية ركسيا عالقات تطكير في التحديث ىذا أسيـ حيف ففي األمر،

يراف كاليند الصيف: مثؿ كتقارب، تعاكنية أكثر لدرجة اإلقميمية  كالبرازيؿ أفريقيا كجنكب كا 
 (1).كمصر كسكريا كفنزكيال
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 الكبرل، األكركبية كالدكؿ المتحدة الكاليات كتحديدا الغربية لمقكل األفعاؿ ردكد تكف لـ
 حكؿ الركس المسئكلكف يؤكده ما فرغـ الركسية، العسكرية القدرات في التطكر ليذا متقبمة

 الحرب أجكاء كتعيد لمتسمح سباقا تثير ركسيا أف القكل ىذه اعتبرت فقد الدفاعية تكجياتيـ
 يكنيك 16 في ستكلتنبيرغ ينس/ األطمنطي شماؿ لحمؼ العاـ لألميف تصريح ففي. الباردة
 كلقد الماضية، الفترة خالؿ ركسيا كسمكؾ نمط تؤكد بكتيف تصريحات إف: "قاؿ 2015
 المبارزة فيذه خاص بشكؿ النككية قدرتيا كفي عاـ بشكؿ الدفاع في أكثر تستثمر رأيناىا
 األسباب أحد كىذا االستقرار، لزعزعة ستؤدم حيث كخطيرة، مبررة غير لركسيا النككية
 اآلف الناتك يفعمو ما أف إلى مشيرا ،"قكاتنا جاىزية ك استعدادات مف نزيد اآلف تجعمنا التي
جراء متسؽ شيء الحمؼ دكؿ مف الشرقي الجزء في  التزاماتو مع تماما يتماشى دفاعي كا 

 ىي ركسيا أف تعتبر حيث األكركبي المكقؼ ىذا مع المتحدة الكاليات كتتشابو. الدكلية
 كفي آسيا في األمريكية السياسات تتحدل فيي األمريكية المصالح عمى الحقيقي الخطر
 .أكركبا في الصراعات إثارة عمى كتعمؿ األكسط الشرؽ

 يفرض قد الركسي العسكرم التحديث برامج تأثير حكؿ الدكلية األفعاؿ ردكد تفاكت لكف
 :أىميا اعتبارات، لعدة كذلؾ ركسيا، عمى تأثيرىا في نسبيا محدكدة قيكدا

 العديد كتجرم نسبيا، كبيرة لدرجة التحديث ىذا في الذاتية قدراتيا عمى ركسيا اعتماد. 1
 .االتجاه ليذا تدعيما باستيرادىا ركسيا تقـك التي لألنظمة المحمي لإلنتاج المحاكالت مف

 كىي القكمي، أمنيا ألىداؼ تحديا تمثؿ ركسيا تكاجييا التي العسكرية التيديدات. 2
 كليذا الردع، عمى قدرتيا لتدعيـ التقميدية كغير التقميدية العسكرية قدراتيا زيادة عمى تعتمد

 .التحديث ىذا في تياكنيا أك تراجعيا يصعب

 عمى يدلؿ كالسياسية، االقتصادية إمكانياتيا لتدعيـ جديدة أسكاؽ لفتح ركسيا اتجاه. 3
 كال كاالمريكية، األكركبية العقكبات مثؿ مكسكك عمى تيفرض التي القيكد تأثير محدكدية

 .ركسيا عمى العقكبات ليذه الكاضحة السمبية اآلثار مف ىذا يقمؿ
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 العالمية، القضايا مف العديد في الكبرل الدكلية كالقكل ركسيا بيف التنسيؽ استمرار. 4
 مف الركس المسئكلكف يؤكده ما مع السكرية، كالقضية اإليراني النككم االتفاؽ: مثؿ

 كقد كالمساكاة، الثقة مف أساس عمى كشركائيا المتحدة الكاليات مع لمتعاكف استعدادىـ
 ضد دفاع كنظـ رادار أجيزة كنشر المعمكمات تبادؿ مجاؿ في التعاكف ركسيا عرضت

 عدـ عمى يدلؿ إنما األمريكية، الصاركخي الدرع كحدات عف كبديؿ ركسية الصكاريخ
 تجاىؿ صعكبة آخر جانب كمف جانب مف الدكؿ ىذه مع الخالفات لتصعيد ركسيا رغبة
 . التأثير ذات العالمية القضايا في ركسيا

 لتحجيـ آسيا في التكازف مف حالة إيجاد عمى الغربية القكل تعمؿ أف المتكقع مف لكف
 استمرار مف يمنع ال كحده عظمى كقكة الصيف لصعكد القكم فاالتجاه الركسي، النفكذ
 التعاكف مف حالة كجكد مع خاصة ىامة، أخرل لمناطؽ كامتداده آسيا في ركسيا نفكذ

 القكة خاصة القكة، مقكمات أف كرغـ. بينيما المشتركة كالمصالح الصيني- الركسي
 ال ىذا فإف اآلسيكية، القارة في لركسيا كمنافس الصيف لصالح تميؿ كالبشرية، االقتصادية

 كالتحديث كبرل، عالمية كقكة لمعكدة جاىدة تعمؿ كىي لركسيا اإلقميمية القكة مف يقمؿ
 (1).اليدؼ ىذا لبمكغ ليا ميمة كسيمة العسكرم
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 حاالت التدخل العسكري الروسي منذ وصول بوتين :2المبحث

 :الحرب الجورجية:1المطمب

 
 *خارطة منطقة القوقاز

 أكركبا ممتقى عند تتكضع. أكراسيا مف القكقاز منطقة في سيادة ذات دكلة ىي :جورجيا
 كمف ركسيا، الشماؿ مف ك األسكد، البحر الغرب مف يحدىا آسيا، غرب مع الشرقية
 2كـ 69.700 مساحة جكرجيا تغطي. الشرؽ مف كأذربيجاف ، كأرمينيا تركيا الجنكب
 .نسمة 4.385.000 السكاف تعداد كيبمغ

 

 

------------- 

 https://ar.wikipedia.org/wiki /القوقاز_ويكي_مشروع:كيكيبيدياالمصدر مكقع *  
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 الجكرجي الجيش ىـز. األحمر الجيش قبؿ مف لميجـك 1921 فيفرم في جكرجيا تعرضت
 قصير كقت كقبؿ ،1991 أفريؿ 9 في، البالد مف الديمقراطي االشتراكي حككمة كفرت
 انتخب ،1991 مام 26 في. استقالليا جكرجيا أعمنت السكفياتي، االتحاد انييار مف

 الجكرجية القكمية غامساخكرديا أكقد. المستقمة لجكرجيا رئيس كأكؿ جامساخكرديا زفياد
 كانت التي الجنكبية أكسيتيا ك أبخازيا مثؿ مناطؽ عمى تبيميسي سمطة بتأكيد كتعيد
 (1).السكفياتي االتحاد إطار في الذاتي الحكـ أقاليـ أنيا عمى تصنؼ

 :الشمالية أكسيتيا ػ1

 أكسيتيا ذىبت حيف في جكرجيا، حصة مف كىي الجنكبية: قسميف إلى أكسيتيا تنقسـ
 .القكقاز في ركسية عسكرية قاعدة أىـٌ  الشمالية كتضـٌ  ركسيا، إلى الشمالية

 كأسفر كأنغكشيا، مسيحية األكثرية حيث الشمالية أكسيتيا بيف نزاع اندلع 1992 عاـ في
 .شخص خمسمائة مف أكثر مقتؿ عف

. باسيالف رىائف أزمة مع كالسيما الشيشاني، النزاع عكاقب الشمالية أكسيتيا تحممت كما
 القكقاز .المنطقة في اإلرىاب بتغذية المسممة األنغكشية األقمية األكسيتيكف كيتيـ

 :الجنكبي

 :الجنكبية أكسيتيا ػ1

 جكرجيا مع مسمح نزاع إثر استفتاء في الجنكبيكف األكسيتيكف أعرب 1992جانفي  في
 .الشمالية أكسيتيا إلى كاالنضماـ باالستقالؿ، إرادتيـ عف

----------- 
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 قكة نشر عمى ،1992 جكاف في كركسيا جكرجيا بيف النار إطالؽ لكقؼ اتفاؽ كنص
 أكسيتيا ك جكرجيا بيف الحدكد طكؿ عمى( ركس جكرجيكف، أكسيتيكف، )ثالثية فصؿ

 .تكررت الحكادث لكف الجنكبية،

 حيث الجنكبية، أكسيتيا ضـ يريد أنو ساكاشفيمي ميخائيؿ الجكرجي الرئيس كرر كلطالما
 اليكية الجنكبية أكسيتيا مكاطني مف كبير عدد كيحمؿ، مؤخران  عسكريان  ىجكمان  عمييا شف

 االنضماـ السمطات تريد التي ركسيا باقتصاد المنطقة اقتصاد اندمج كما الركسية،
 (1).إلييا

  :بداية التدخل العسكري الروسي في جورجيا

 االنفصالية كالجميكريات كركسيا، جية، مف جكرجيا بيف عسكريان  نزاعان  2008 العاـ شيد
 قكات كركسيا جكرجيا مف كؿ حشدت. أخرل جية مف كأبخازيا الجنكبية أكسيتيا في

 الجكرجي القصؼ بعد. الجنكبية أكسيتيا مع حدكدىما مف مقربة عمى كبيرة عسكرية
 بدأت ،أكت مف السابع مساء مف متأخر كقت في تسخينفالي الجنكبية، أكسيتيا لعاصمة
 كنيراف المدفعية مف بدعـ الجنكبية، اكسيتيا إلى الزحؼ في الجكرجية المسمحة القكات

 تسخينفالي مدينة كخمفت ياـأ ثالثة المعركة استمرت. الصكاريخ متعددة إطالؽ منصات
 بمسؤكلية الركس المسؤكلكف ك الجنكبية أكسيتيا في المسؤكلكف ادعى حيث ىائؿ دمار في

.  الجنكبية أكسيتيا في مدني 2100 مقتؿ عف الجكرجي الجيش

 مف كمحققكف اإلنساف حقكؽ مراقبة كمنظمة تثبت، لـ االدعاءات ىذه فإف ذلؾ، مع
  البشرية الخسائر حجـ في بالمبالغة ركسيا اتيمكا الجنكبية في اكسيتيا األكركبي االتحاد

----------- 
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 السالـ حفظ قكات قاعدة قصفت ،الركسي  العاـ المدعي لمكتب الفعمي،كفقا القتمى عدد ك

 8 في فجرا تكغمت، العامؿ الطاقـ مف أفراد كقتؿ الجنكبية أكسيتيا في المتمركزة الركسية
 نفؽ خالؿ مف الجنكبية أكسيتيا في كالخمسكف الثامف الركسي الجيش مف قكات أكت

 الجكية الغارات مف سمسمة الركسي الجك سالح شف كما ركسيا، عميو تسيطر الذم رككي
 حد عمى كجكرجيا ركسيا إرساؿ كمع.الجكرجية االراضي داخؿ متعددة منسقة أىداؼ ضد
 جية، مف جكرجيا بيف الصراع تصاعد الجنكبية، اكسيتيا إلى القكات مف المزيد سكاء

 حرب إلى بسرعة أخرل جية مف أبخازيا في االنفصالييف بعد، كفيما كأكسيتيا، كركسيا،
 مف العديد تكفرت الجنكبية، اكسيتيا في العنيؼ القتاؿ بسبب. 2008 في النطاؽ شاممة

 استيدؼ أم الجانبيف، كال عمى كالجرحى القتمى عدد حكؿ بيا المشككؾ التقارير
 الجكرجية الجبية خط عمى القكات كمكاقع القكات، تحركات كحالة الجكية، بالضربات
 الجنكبية أكسيتيا خارج الجكرجية القكات دفعت العنيؼ القتاؿ مف قميمة أياـ بعد. الركسية
 عمييا، المتنازع غير الجكرجية األراضي إلى الجنكبية اكسيتيا مف الركسية القكات كتقدمت
 كالشيشاف أكسيتيا مف نظامية غير قكات دخكؿ ذلؾ تال. كبكتي غكرم مدينتي كاحتمت
 في ثانية جبية اشتعمت ،أكت 11 كبحمكؿ. كحرؽ كقتؿ كنيب عف التبميغ كتـ كالقكزاؽ

 . جكرجيا غرب في إضافية أراض عمى كاستكلت بخازياأ

 العمميات مف المزيد لكقؼ نية كجكد ميدفيديؼ دميترم الرئيس أعمف ،أكت 12 في
 في بقيت لكنيا كبكتي، غكرم مف الركسية القكات انسحبت. جكرجيا في الركسية العسكرية
 أراض جكرجيا تعتبرىا بينما. مستقمة كبمداف بيا تعترؼ أبخازيا،كالتي ك الجنكبية أكسيتيا
 (1).الركسي لالحتالؿ خاضعة

-------------- 
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 :مقارنة قوات جورجيا وروسيا ـ 11

 

 جوريا روسيا التعيين
 26,900 641,000عدد أفراد القوات المسمحة 

دبابات القتال الرئيسية من طرز 
مختمفة 

 82(: 72-تي) 6,717

 139 6,388ناقالت الجند المدرعة 
 7(: 25-سوخوي) 1,206الطائرات المقاتمة من طرز مختمفة 

من طرز )عدد قطعات المدفعية 
 (مختمفة

7,550 
 

تشمل قاذفات الصواريخ من نوع 
 95: (جراد)

 (1)جدول مقارنة القوات الروسية و الجورجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------ 
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 :التدخل الروسي في أوكرانيا: 2المطمب

  األوكرانية باألزمة التعريف: 1المطمب 

 بأككرانيا التعريؼ :- 1

 كالمكقع السكداء الزراعية التربة يميزىا ما كأىـ إستراتيجية أىمية ذات دكلة أككرانيا دكلة
 :بػ تتميز أنيا حيث المتميز الجغرافي

 :التاريخية الخمفية

 صراع منطقة جعمتيا ألككرانيا اإلستراتيجي كالمكقع الزراعية خصكصا الطبيعية المقكمات
 األراضي عمى السيطرة أجؿ مف االحتالؿ فترات كانت االستعمارية،فقد القكل قبؿ مف

 .ليا الخاضعة الزراعية

 :الجغرافي المكقع

 كمف ركسيا دكلة الشرؽ مف األكربية،يحدىا القارة مف الشرقية المنطقة في أككرانيا تقع
 في الجغرافي المكقع أىمية تكمف كما.ركمانيا ك بكلندا بيف األسكد،كتقع البحر الجنكب

 .كاألكربية األسيكية القارة بيف التقاء نقطة أنيا

 .تقريبا مربع كـ603700:المساحة

 :االقتصادم الجانب

 السكفيتي االتحاد انييار بعد “االقتصادم االنفتاح “السكؽ اقتصاد إلى أككرانيا اتجيت
 األسكاؽ،ككانت كمركزية االشتراكي النظاـ يتبنى كاف كالذم فيو، عضكا كانت التي

 (1).اقتصاديا التحاد دكؿ ثاني أككرانيا

----------------------- 

 لمدراسات اإلستراتيجية العربي الديمقراطي المركز،األوكرانية لألزمة الدولية األبعاد: مشمب محمد أحمد أشرؼ ايماف- 1
 http://democraticac.de/?p=25929ك السياسية ك اإلقتصادية ،
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 بالمقاـ زراعي بمد فيي الزراعية، المحاصيؿ إنتاج في الخصبة تربتيا عمى أككرانيا تعتمد
 كالغير الحديدية كالمكاد الكقكد ك الطاقة مثؿ اليامة الصناعات بعض تمتمؾ كما األكؿ،
 .البترككيماكيات ك كاألخشاب حديدية

 كبالتالي االستثمارات في رككد إلى أدت كالتي*العالمية االقتصادية لألزمة كنتيجة
 عممية في خمؿ كجكد إلى أدل مما كالميكانيكية المعدنية المنتجات أسعار انخفاض
 .التصدير أجؿ مف التصنيع

 :السياسي الجانب

 المصير بتقرير االستفتاء طريؽ عف كذلؾ ”السكفيتي االتحاد ”انييار بعد أككرانيا استقمت
 .1991 ديسمبر مف األكؿ في

 بالمجمس مسمى برلماف”تشريعية )سمطات 3 مف متككف ”جميكرم “السياسي نظاميا
 التي األزمة بعد 2004 عاـ دستكرية تعديالت أجراء تـ لكف(. كقضائية كتنفيذية ”األعمى

 نظاميا ليتحكؿ الرئيس مقابؿ البرلماف صالحيات زيادة عمى يعمؿ )الدكلة ليا تعرضت
 (.رئاسي/ برلماني ”مختمط “إلى جميكرم مف

 :االجتماعي الجانب

 مجتمع فيك اجتماعيا، المنقسمة أم ”المتكازية “المجتمعات مف يعتبر األككراني فالمجتمع
 الركسية يتحدثكف ركسي أصؿ مف شرقي بيف منقسـ كالمغات كاألعراؽ االثنيات متعدد

 ىذا األـ، بمدىـ ركسيا أف كيركف األرثكذكسية كلمكنيسة الركسي ألصميـ باالنتماء كيدينكف
 (1).القـر جزيرة شبو سكاف أغمبية إلى باإلضافة البالد، كجنكب شرؽ يمثؿ الجزء

-------------- 

 سنة الكبير الكساد زمن منذ نوعيا من األسوأ اعتبرت والتي عالمية مالية أزمة بدأت 2008 سبتمبر في*
 والدول األوروبية الدول ليشمل العالم دول إلى امتدت ثم األمريكية المتحدة بالواليات أوالً  األزمة ابتدئت م،1929

 األمريكي باالقتصاد مباشرة اقتصادىا ترتبط التي النامية والدول الخميجية والدول اآلسيوية
 نفس المرجع السابق: مشمب محمد أحمد أشرؼ يمافإ- 1
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 األكربية القارة مف يتجزأ ال جزء أنو كيرل األككرانية المغة يتكمـ غربي األخر كالجزء
 .ركما في الكاثكليكية لمكنيسة كيديف األكركبي لالتحاد االنضماـ إلى كيدعك

 :القـر جزيرة شبو

 االتحاد “مف جزء ذلؾ بعد ثـ ”الركسية اإلمبراطكرية “مف جزءان  ”القـر جزيرة شبو “كانت
 .”السكفيتي

 عف التتار أعمف 1917 العاـ كفي. 1783 العاـ في إلييا رسميان  ”ركسيا “ضمتيا فقد
 الركسية أكتكبر ثكرة استغمكا أف بعد ”خاف حيجي نعماف “برئاسة المستقمة القـر جميكرية
 .ليا حدان  كضعكا الشيكعييف أف إال القياصرة، بحكـ لإلطاحة

. الذاتي الحكـ ذات القـر جميكرية عف السكفيتي االتحاد حككمة أعمنت 1920 العاـ في
 بسبب سيبيريا إلى القـر جزيرة شبو مف ”التتار””ستاليف “نفى الثانية العالمية الحرب كخالؿ
 نسبة كتبمغ القـر إلى ”السكفيتي االتحاد “انييار بعد عادكا ثـ ،”النازييف “مع تحالفيـ
 .القـر سكاف نسبة إجمالي مف% 12 التتار

 خركتشكؼ كيتا ني “”السكفييتي االتحاد “أثناء الركسي الرئيس أعاد 1954 العاـ كفي
 .كأصكليـ أراضييـ إلى األشخاص كرجكع بأككرانيا، القـر ضـ“

 أككرانيا مع ركسيا إف “بريجينسكي األمريكي القكمي األمف لشؤكف السابؽ المستشار يقكؿ
 الصادر الكالـ كىذا. ”الركسية اإلمبراطكرية ينيي أككرانيا انفصاؿ كأف إمبراطكرية تشكؿ
 األىمية يعكس ليا األساسييف المنظريف أك األمريكية الخارجية السياسة كاضعي أحد عف

 .القـر جزيرة شبو كالسيما لركسيا بالنسبة ألككرانيا اإلستراتيجية

 :األوكرانية األزمة أسباب

 الكصؿ حمقة أنيا حيث حديف، ذك سالح األككراني اإلستراتيجي الجغرافي المكقع يعتبر
 بمثابة يعتبر الذم ”األكركبي االتحاد “كالغربية ”ركسيا “الشرقية القكة عظمتيف قكتيف بيف

 .المتحدة لمكاليات الحميؼ
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 لذلؾ ركسيا، مف جزء كانت أككرانيا أف يكضحاف التاريخية كالخميفة الجغرافي المكقع
 ركسي أصؿ مف شرؽ بيف منقسـ كالمغات كاألعراؽ االثنيات متعدد األككراني فالمجتمع
 أف كيركف األرثكذكسية كلمكنيسة الركسي ألصميـ باالنتماء كيدينكف الركسية يتحدثكف
 القارة مف يتجزأ ال جزء أنو كيرل األككرانية المغة يتكمـ غرب كبيف األـ، بمدىـ ركسيا

 .ركما في الكاثكليكية لمكنيسة كيديف األكركبي لالتحاد االنضماـ إلى كيدعك األكربية

 يميؿ الذم الشرقي الجزء بيف سياسي انقساـ ظيكر إلى المجتمعي االنقساـ ىذا كأدل
 .الغربية كالمبرالية التحررية األفكار صاحب كالغربي ركسيا إلى السياسية باتجاىاتو

 المرشحيف بيف رئاسية انتخابات أجراء تـ عندما ،2004 عاـ الداخمي االستقطاب بدأ
 ”بتركبكركشينكك”ك الشرقي التكجو صاحب األصؿ الركسي ”يانكككفيتش فيكتكر“

 بفارؽ ”يانكككفيتش فيكتكر”فييا فاز كالتي المبرالي، التكجو صاحب األصؿ األككراني
 العممية في تزكير كجكد عف أعمنكا الذيف“ بركشينكك “أنصار غضب أثار مما ،3%

 األكشحة استخدمكا كقد النتيجة عف اعتراضا المياديف في بالتجمير كقامكا االنتخابية
 كتصاعدت ”بركشينكك حزب “شعار لكف كاف أنو حيث لمتأييد كرمز البرتقالية

 .البرتقالية بالثكرة سميت حتى االحتجاجات

 تطالب التي ”كييؼ “العاصمة مياديف في تجميرت التي كالمظاىرات االنقسامات كامتدت
 ”األككرانية المحكمة “تدخؿ عمى عمؿ مما لمبالد، شرعي كرئيس ”بتركيكشينكك “باعتراؼ

 كأعمنت دكلية مراقبة كجكد في االنتخابات أعادة كتـ االنتخابات بإعادة حكمت التي
  “.بركشينكك”المرشح بفكز النتيجة

 قكية معارضة جبية تككيف ،”يانكككفيتش “المرشح كاستطاع ، “بتركيكشينكك “الرئيس حكـ
 الثكرة مف المنشكدة األىداؼ تحقؽ عدـ ذلؾ في كساعده ،”بيتريكشينكك “حكـ فترة خالؿ

 لـ كالذم الفساد مكافحة: أىميا عدة أمكر مف األككراني الشعب بيا طالب التي البرتقالية
 أف أكضح الذم 2009 لعاـ”الدكلية الشفافية منظمة مؤشر “جاء حتى ذاد بؿ يتحقؽ
 يعنى مما ،10 مف 2.2 يساكل بما دكلة 180 إجمالي مف 147 المركز في أككرانيا
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 2004 لعاـ الفساد لمؤشر مساكية الدرجة ىذه أف إلى باإلضافة ىذا منخفضة بدرجة
 .البرتقالية الثكرة قياـ عاـ)

 فييا ترشح كالتي 2010 الرئاسية االنتخابات مكعد مجيء حتى االنقساـ كاستمر
 تعديالت بأجراء خالليا مف بيا،كتعيد كفاز ”يانكككفيتش فيكتكر “القائـ لمنظاـ المعارض

 .المتدىكرة االقتصادية األكضاع تحسيف أجؿ مف

 الرئيسي السبب إلى باإلضافة الداخمية، األكضاع نتيجة األككراني االقتصاد تأثر حيث
 االقتصادية األكضاع عمى أثرت التي ،2009 الكبرل االقتصادية األزمة في المتمثؿ

 االستثمارات حجـ انخفاض ,المكازنة في عجز, بطالة )مف أساسي بشكؿ األككرانية
  …(.الفقر خط تحت األفراد معدالت زيادة ك الخارجية

 اىتماـ مكضع كانت اإلستراتيجية كألىميتيا الخارجي لمدعـ أككرانيا اتجيت لذلؾ نتيجة
 تستطيع لكي االقتصادية، المساعدات تقديـ أجؿ مف األكركبي كاالتحاد ركسيا قبؿ مف

 كالمكاد الطاقة )خصكصا التصدير مجاؿ في اقتصاديتيـ عمى تأثيرىا بسبب كذلؾ التعافي
 (.الغذائية

 كفى الغذائية، المكاد ”استيراد “في أساسية بصفة عمييا يعتمد ”األكركبي االتحاد “أف حيث
 منيما كال عمؿ لذلؾ األكركبي، لالتحاد ركسيا مف الغاز مركر معبر ىي الكقت نفس
 القرض طمب عمى ”المكافقة”بػ كعد األكركبي االتحاد فقدـ. أككرانيا مساعدة عمى

 مميكف 15 بقيمة قرض ”ركسيا “قدمت كما. ”الدكلي النقد صندكؽ “طريؽ عف األككراني
 .األككرانية لمحككمة دكالر

 المصدر الغاز أسعار خفض خالؿ مف قدمتيا التي الركسية التسييالت إلى باإلضافة ىذا
 كضع عمى عمؿ مما مكعب، متر ألؼ لكؿ دكالر 268 إلى دكالر 450 مف ألككرانيا
 الخيار فضمت األككرانية الحككمة المنافستيف،كلكف الجيتيف بيف حيرة مكضع في أككرانيا
 الذم القرض أك الطاقة مجاؿ في كانت سكاء المقدمة التسييالت بسبب كذلؾ الركسي
 .األككرانية الخزانة في سندات ىيئة عمى تقدمو
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 كاف القرض أف كما عممية، دراسات بدكف كعكد كاف ”األكركبي الخيار “أف إلى باإلضافة
 المتأنية األككرانية الدراسة يستدعى مما أككرانيا، مع ”األكربية الشراكة “حالة في سيقدـ
 .األزمة لتمؾ كاألسرع األفضؿ ىك الركسي الخيار فكاف.الشراكة ليذه

 فقامت كالغرب، الشرؽ بيف االجتماعي االنقساـ نتيجة السياسي الجانب عمى ذلؾ فأثر
 ضد الجماىيرم الحشد كبدأ ”يانككفيتش “الرئيس قرارات عمى باالحتجاج المعارضة

 الشراكة “عف البعد مقابؿ الركسي التقارب إزاء أتخذىا التي كسياستو ”يانككفيتش”الرئيس
 الرايات برفع كقامكا ”كييؼ “العاصمة مياديف في بالتجمير المعترضكف كبدأ ،”األكربية
 .الحككمة لمكقؼ المعارضة كالشارات

 ”االنطالؽ نقطة “بمثابة كاف الذم ،2013 نكفمبر21 يـك حتى الحشد كأستمر
 التجارة منطقة أنشاء اتفاقية ”يانككفيتش ” الرئيس تجميد بسبب ذلؾ رسميا لممظاىرات

 .األكركبي االتحاد مع الحرة

 عاـ منذ إليو تسعى كانت التي اتفاقيا عف أككرانيا رجكع نتيجة االعتراضات كجاءت
 مع السابقة السكفيتية الجميكريات دكؿ تضـ شرقية أكربية شراكة قياـ أجؿ مف 2009

 األسكاؽ،بسبب كتكسيع التجارم التبادؿ تعزيز خالليا مف يتـ كالتي ”األكركبي االتحاد“
 التبادؿ حجـ أف اإلحصائيات أثبت فقد. ”األكركبي االتحاد ”لػ األككراني السكؽ أىمية

 .سنكيا دكالر مميار 50 يبمغ األكركبي كاالتحاد أككرانيا بيف التجارم

 صاحب 2004 عاـ الجديد النظاـ منذ األكربية الشراكة في األككرانية الرغبة ككانت
 ”سياستو “ضد ىي التي ،”ركسيا “مع تكافقو عدـ إلى باإلضافة ىذا الغربي، التكجو

 مع االقتصادية التعامالت بتضييؽ ركسيا قياـ إلى أدل مما الغربي، االنفتاح صاحبتو
 باألراضي األككرانية لمبضائع التجارم المركر مف% 80خفض: طريؽ عف أككرانيا

 عاـ ليـ الغاز سعر في كتحكمت كأكربا، أككرانيا عف الغاز تصدير أكقفت ك الركسية،
 .مكعب متر ألؼ لكؿ دكالر 450 يعادؿ ما أم% 300ب نسبتو زادت حتى 2009
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 منفذ إلى بالتكجو عميو،فقاـ الركسي لمضغط حؿ إيجاد إلى ”األككراني النظاـ “دفع مما
 لمنظاـ الغربية السياسية الميكؿ نتيجة ”األكركبي االتحاد “إلى فتكجو لو، جديد كشريؾ

 تمثمو لما أككرانيا مع الشراكة في األكربية الرغبة إلى باإلضافة الكقت، ذلؾ في األككراني
 التي الغذائية المنتجات طريؽ عف ”غذائية “كانت سكاء إستراتيجية أىمية مف ليا

 أف حيث التجارم، لمتبادؿ األككراني السكؽ قكة مف ”تجارية “أك أككرانيا مف تستكردىا
 لالتحاد “فيي أسيا كقارة األكربية القارة بيف التقاء نقطة جعميا ألككرانيا الجغرافي المكقع

 انفتاح أم أك أسيا مع شراكة اتفاقيات قياـ حالة في تجارل معبر بمثابة “األكركبي
 .األسيكية القارة عمى تجارل اقتصادم

 الركسي ”يانككفيتش”المرشح بيا فاز التي ،2010 انتخابات مع تغير المكقؼ كلكف
 أجؿ مف الجديد النظاـ دعـ عمى ركسيا عممت لذلؾ ركسيا، نحك التكجو كصاحب األصؿ
 أككرانيا في األكركبي النفكذ زيادة مف التخكؼ إلى باإلضافة أككرانيا عمى نفكذىا فرض
 مف يتجزأ ال جزء كىى ليا شرعي أرث أككرانيا أف ترل فركسيا بينيـ، العالقات كتعزيز
 .سابقا السكفيتي االتحاد في كاالندماج قديمة إستراتيجية عالقات مف ليا لما نفكذىا

 حيث األكركبي، التقارب حساب عمى تأتى التي العالقة ىذه المعارضكف رفض ىذا مقابؿ
 باألساس ىكيتيـ أف البالد مف الغربي الجزء خصكصا األككرانييف المكاطنيف معظـ يرل

 الشراكة باتفاقيات أحؽ األكركبي االتحاد األكربية،كأف القارة مف يتجزأ ال جزء كأنيـ أكربية
 االتحاد إلى االنضماـ في منيـ أمال األفكار بيذه المكاطنكف تمسؾ لذلؾ ركسيا، مف

 .األكركبي

 يـك االحتجاج أجؿ مف العاصمة في الرئيسية المياديف في المعارضكف المكاطنكف نزؿ
 ،”الحرة التجارة منطقة “الشراكة اتفاقية تجميد عف باالحتجاج ،كقامكا2013 نكفمبر21
 األكركبي االتحاد مع السياسية إلى باإلضافة االقتصادية العالقات تعزيز عمى تعمؿ التي

 .لالتفاقية التجميد بإلغاء كطالبكا

 ركسيا مع االتفاؽ عمى الحككمة عممت ليـ،بؿ الحككمة استجابة لعدـ حدة األمر كازداد
 األزمة تفجير عمى التصريح ىذا فعمؿ.البمديف بيف يربط ”جمركي اتحاد “أنشاء عمى
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 أجراء طريؽ عف ”الرئيس رحيؿ “لتصبح الطمبات سقؼ كرفع المياديف في الحشكد كزيادة
جراء مبكرة رئاسية انتخابات  .االتفاقية تجميد إلغاء مف بدال دستكرية، تعديالت كا 

 قمع أجؿ مف القكة أدكات كأستخدميا األمف قكات تدخؿ بسبب المطالب ىذه ككانت
نياء المتظاىريف  االعتداء عمى المتظاىريف بعض قياـ بسبب.المياديف في االحتشاد كا 

 .البالد أنحاء في كالفكضى الشغب كأثاره الدكلة في الحيكية المنشئات عمى

 كزاد ”يانككفيتش الرئيس “برحيؿ المطالبة بسبب ”سياسية أزمة “لتصبح األمكر فتفاقمت
 استخداـ عدـ عمى كالحث اإلنساف حقكؽ احتراـ أجؿ مف الغربي التدخؿ األمر حدة مف

 االتحاد “في المتمثمة الغربية القكل قبؿ مف التدخؿ ىذا عمؿ.المتظاىريف ضد العنؼ
 لقكل كامؿ دعـ مف قدمكه ما بسبب األمكر،كذلؾ تفاقـ إلى ”الكاليات”ك ”األكركبي
 بتشكيؿ كالمطالبة ”يانككفيتش لمرئيس البرلماف عزؿ “إلى نيائيا تكصمت التي المعارضة

 .المعارضة أفراد قبؿ مف جديدة حككمة

 تـ لمبالد،كما مؤقت رئيس بمثابة ”األككراني البرلماف رئيس”تعيف بنجاح،كتـ األمر تـ كقد
 .األككراني البرلماف مف بأمر ”تيمكشينكك ايكليا “المعارضة زعيمة عف اإلفراج

 تدخؿ بمثابة أككرانيا في التدخؿ ىذا أف ترل أنيا بالتنديد،حيث ركسيا قامت لذلؾ نتيجة
 قرار برفض قامت كما. اإلقميمي محيطيا في لالستقرار كزعزعة ليا القكمي األمف في

 الشرعي الرئيس أنو ”يانككفيتش “أعمف كقد كاستضافتو، بحمايتو كقامت الرئيس عزؿ
 عمى بالتنديد قامكا كما.الغربية التدخالت بسبب ”انقالب “ىك حدث ما كأف ألككرانيا
 المكاليف أظيار في الغربية الرغبة تمثؿ خطكة ألنيا ،”تيمكشينكك يكليا ” عف اإلفراج

 .الغربية القكل مف بدعـ تحظى ”يكليا “أف ليا،حيث

 غير أك المباشر كاف سكاء القكتيف قبؿ مف التدخؿ إلى األزمة ىذه عممت فمذلؾ
. الدكلية كمكانتيـ مصالحيـ حماية أجؿ المباشر،مف
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 :األوكرانية األزمة في روسيا تدخل عوامل

 اقتصادية،, إستراتيجية سياسية )أسباب عدة لو كاف األككرانية األزمة في ”ركسيا “تدخؿ
 (.القـر جزيرة شبو

 االتحاد عاصمة كانت حيث عالية إستراتيجية مكانة ذات دكلة ركسيا: سياسيا- 1
 الدكر الباردة،تراجع الحرب في السكفيتي االتحاد انييار كمع عظمى، كدكلة السكفيتي
 .األكبر النفكذ كصاحب المسيطر الغربي المعسكر كأصبح الشرقي كالمعسكر الركسي

 إعادة عمى تعمؿ التي لو الجديدة كاإلستراتجية ”بكتف مدير فال الرئيس “مجيء مع كلكف
عادة عالمية كقكة الركسي الدكر بناء  الباردة، الحرب بعد انتيت تككف تكاد التي مكانتيا كا 
 لمستعمراتيا كامتدادان  ليا تابعة بمدا أككرانيا أف ترل أنيا حيث التدخؿ ركسيا عمى فكاف
 الركسية لإلمبراطكرية 19 القرف في أككرانيا خضعت فقد ليا، كجغرافي تاريخي حؽ كىى
 حالة في كخصكصا األخرل الدكؿ قبؿ مف فييا التدخؿ المقبكؿ غير مف أنو ترل لذا

 .األكربي كاالتحاد المتحدة الكاليات في المتمثمة الغربية القكل قبؿ مف قكل نفكذ فرض

 الركسي ”يانككفيتش”الرئيس الكقت ذلؾ في فييا الحكـ نظاـ تدعـ كانت أنيا كما
 :في المتمثؿ اإلستراتيجي الجانب إلى بإضافة ىذا.األصؿ

 عمى يعمؿ الذم األمر الغربي، النفكذ أرثاء في الرغبة بمثابة الذم ليا، األكركبي الجذب
 ال أنو خصكصا الجديدة اإلدارة قبؿ مف مقبكؿ غير أمر الركسية،كىذا المصالح تيديد

 التي ”بكتف فالمدير “الركسي الرئيس مجىء عند ”الجديدة اإلستراتجية الرؤية “يتماشى
 كلكف كدكلة مستكاىا عمى فقط ليس عالمية كقكة الركسي الدكر بناء إعادة عمى تعمؿ
عادة السابؽ ”السكفيتي االتحاد “بمثابة جديد إقميمي ككياف  التي اإلقميمية لمريادة مكانتيا كا 
 .الباردة الحرب بعد انتيت تككف تكاد

 ليا المجاكرة الدكؿ عمى نفكذىا بمد ركسيا تبدأ أف الطبيعي مف الرؤية،فأنو ليذه كنتاج
 .الكاحدة التاريخية كالخمفية المشتركة المصالح ذات خصكصا



                 دور العامل العسكري في تنفيذ السياسة الخارجية الروسيةالفصل الثاني
 

95 
 

 عمى يعمؿ الذم ،”الركسي االتحاد”بػ يعرؼ اتحاد إنشاء عمى الركسي الرئيس عمؿ لذلؾ
 السياسي الجزء إلى باإلضافة األعضاء، الدكؿ بيف كاالقتصادم التجارم التبادؿ زيادة
 لالتحاد “تكسع بمثابة فيك أعضاءه، بيف سياسي كياف تككيف عمى يعمؿ الذم فيو،

 .الصرؼ التجارم االقتصادم التكجو صاحب”الجمركي االقتصادم

- بيالركسيا )كىـ أال ”الجمركي االقتصادم االتحاد ”دكؿ يشمؿ سكؼ االتحاد ىذا
 ضـ في الرغبة إلى باإلضافة ىذا ،(قرفيزيا –طاجستاف )عمييـ يزيد كسكؼ(كازاخستاف

 .بينيـ المشتركة كالمصالح ليا الميـ اإلستراتيجي المكقع بسبب الحمؼ ىذا إلى ”أككرانيا“

 األكركبي التقارب مف فقط ليس ركسيا قمؽ في متمثؿ ميـ ”إستراتيجي “جانب يأتي كما
 الحرة التجارة منطقة أنشاء بعد األكركبي لالتحاد ضميا مف الخكؼ أككرانيا،بؿ مع

 تيديد يمثؿ الحاؿ بطبيعة ،كىذا”األطمنطي شماؿ لحمؼ “ضميا أجؿ مف معيا،كخطكة
 لركسيا الممكف مف أككرانيا،فميس كبيف بينيا الجغرافي التقارب بس لركسيا قكل إستراتيجي

 .أراضييا مف قصيرة مسافة بعد عمى( NATO )يصبح أف

 المتكقع مف ألنو الركسية، الحسابات اضطراب عمى تعمؿ الخطكة ىذه أف إلى باإلضافة
 سياستيا عمى معترضة أك ليا معادية دكلة تصبح أف ك األككراني، الشريؾ ركسيا تفقد أف

 أك العمـك كجو عمى األكركبي لالتحاد كانت سكاء جديدة لسياسات تبنييا نتيجة
(NATO )الخصكص كجو عمى. 

 :االقتصادية األسباب

 مستيمكي أكبر مف فيي “الطاقة بمصادر ”أككرانيا”لتزكيد الرئيسي المصدر ركسيا تعتبر
 .الركسي الطبيعي الغاز “عمى كتعتمد بأكركبا، الركسية الطاقة

 المصادر مف بينيـ التجارة أف حيث البمديف بيف الكبير التجارم سكؽأككرانيا - 2
 في بينيـ،متمثؿ ”إستراتيجي “تجارل سكؽ كجكد بسبب األككراني، القتصاد األساسية

 كمككنات بالحكامات، ك ”الحربية لممنتجات الغيار قطع “أككرانيا مف ركسيا رادمستإ
 في المتمثؿ الياـ األمر إلى باإلضافة. الفضائية لممالحة الركسية ”غمكناس “منظكمة
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 فأككرانيا”. 24-مي “ك” 8-مي “طرازم مف ”الركسية لمحكامات “المخصصة ”المحركات“
 صناعة في العالمية األسكاؽ في ركاجان  األكثر ”سيتش مكتكر “مصنع بمنتجات تتميز

 .المحركات

 كاآلالت القطارات، عربات اآلالت، محركات”أككرانيا مف تستكرد فركسيا -3
 مثؿ األككرانية الزراعية المنتجات استرداد في المتمثؿ الزراعي الشؽ المصنكعة،كعف

 .الغذائية المكاد “ك السكر

 مصادر مف كىك “أكربا إلى الركسي الغاز لتمرير الرئيسي المعبر أككرانيا تعتبر - 4
 النقؿ كتكاليؼ المسافات تقصر يتـ المعبر ىذا خالؿ مف حيث الركسي االقتصاد
 إلى الطبيعي الغاز مف ركسيا صادرات مف% 80 تمر الكقت نفس كفى ،”الباىظة
  .أككرانيا في الممتدة األنابيب عبر أكركبا

 الغاز تصدير ألف الركسي، لالقتصاد جدا ىامة عممية الركسي لمغاز النقؿ عممية كتعتبر
 عبر ركسيا ترغب كانت لذلؾ.األساسية الركسي االقتصاد مقكمات مف الطاقة كمكاد

. النقؿ نفقات عمييا لتكفر األككرانية، الغاز نقؿ أنابيب شبكة شراء إلى السابقة السنكات
 ليذه ليا إيجار عقد تقديـ عمى كعممت ركسيا طمب عمى األككرانية السمطة تكافؽ لـ لكف

 .األنابيب

 البحرم األسطكؿ قبؿ مف استخدامو يتـ الذم األسكد، البحر عمى ليا منفذ أككرانيا - 5
 تسييؿ يتـ طريقو فعف الدكلتيف، بيف عقدت اتفاقية كفقا ”سيفاستكبكؿ “مدينة في الركسي
 .لركسيا اقتصادية أىمية يمثؿ مما.البمديف بيف التجارم النقؿ

 عمى عمؿ الذم األمر ”األكركبي كاالتحاد أككرانيا بيف شراكة اتفاقية “تكقيع في الرغبة-6
 .األزمة نشكب إلى أدل مما االتفاقية ىذه تعطيؿ أك إلغاء أجؿ مف ركسيا تدخؿ

 عمى الييمنة عمى الكقت مع يعمؿ سكؼ الذم األكركبي التقارب مف خشية ركسيا- 7
 .المنطقة في الحيكية مصالحيا عمى كالتأثير الركسي النفكذ كانكماش المنطقة

 :”القـر جزيرة شبو “عف أما
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، ”التاريخية الخمفية “استرجاع عند  لركسيا، بالنسبة ليا اإلستراتيجية األىمية تتضح لمقـر
 في أككرانيا إلى ضميا مف بالرغـ كحتى ركسيا مف جزءان  الركسية الذاكرة في أنيا حيث
 .1956 عاـ

 مشكمة ىناؾ تكف لـ فبالتالي”السكفيتي االتحاد “كجكد أثناء ألككرانيا القـر ضـ فترة فكانت
 سنة السكفييتي االتحاد كتفكؾ انييار بعد كلكف ألككرانيا، أك لركسيا سكاء لمطرفيف
 بشأنيا”ركسيا “قمؽ أثار مما.المستقمة أككرانيا مف جزءا القـر جزيرة شبو أصبحت ،1991
 .ليا البالغة أىميتيا بسبب

 يعتبركف سكانيا مف %60 مف أكثر زاؿ ما ”االجتماعي الصعيد “عمى ذلؾ رغـ كلكف
 .األـ بمدىـ ركسيا كأف الركس مف أنفسيـ

، إزاء بالمسئكلية الركسي الشعكر زيادة عمى يعمؿ بدكره كىذا  بينيـ الرابط فميس القـر
 .أيضا االجتماعي التجانس النفكذ،بؿ زيادة رغبة أك المشتركة المصالح

 الرئيس “عزؿ تـ حتى األمكر ،كتفاقـ2013 نكفمبر في ”األككرانية األزمة “حدكث كمع
 الرئيس أف حيث ”اإلستراتيجية مكانتيا “إزاء الشديد بالقمؽ ركسيا شعرت “يانككفيتش
 األراضي في ليا لحميؼ ركسيا خسارة عمى يعمؿ لركسيا،مما كالء صاحب كاف المعزكؿ

 األككرانية المعارضة أف إلى باإلضافة ىناؾ، مكانتيا تراجع إلى يؤدل مما األككرانية،
 .لركسيا الكالء أك التقارب حساب عمى لمغرب كالء صاحبة

، ركسيا بيف اليامة ”اإلستراتيجية المصالح”جانب يأتي ثـ  إستراتيجي ميناء فالقـر كالقـر
  العسكرية الحيكية كلمصالحيا لركسيا ىاـ

 منطقة في ”اإلستراتيجية قكاعدىا “حماية أجؿ مف فكرا التدخؿ عمى ركسيا عممت لذلؾ
،  الكصؿ حمقة أنو إلى باإلضافة البحرية األساطيؿ أكبر مف البحرم األسطكؿ فيذا القـر

 سكريا المتكسط،كمنيـ البحر عمى المطميف كحمفائيا المتكسط كالبحر ركسيا بيف البحرية
 .”البحرل طرطكس “ميناء في المتمثؿ



                 دور العامل العسكري في تنفيذ السياسة الخارجية الروسيةالفصل الثاني
 

98 
 

 في األككراني الرئيس أصدره الذم ـ2009 عاـ السابؽ القرار االعتبار في كضعت فقد
 البحرية قاعدتيا بإخالء ركسيا تقـك أف البد انو ”بيركشينكك “لمغرب المكالي الكقت ذلؾ
 فيكتكر “الرئيس بمجىء األكضاع تغير مع كلكف ،2017 عاـ بحمكؿ ”سباستكبكؿ “في

 حتى الميناء في الركسي األسطكؿ بقاء مدة بتمديد ”قراره “ك 2010 عاـ ”يانكككفيتش
 .2042 عاـ

 في ”عسكريا مباشرتا “بتدخؿ قامت كالسياسية،بؿ الدبمكماسية الخيارات تنتظر لـ فمذلؾ
 إلى باإلضافة األككرانية الداخمية األكضاع تطكر ذلؾ في مستغمة ،”القـر جزيرة شبو“

 .”القـر سكاف أغمبية ” قبؿ مف بيا الترحيب

 :الروسي التدخل نتائج

 :تدخميا كنتاج أمريف إلى النظر فالبد الركسي، التدخؿ نتائج تحميؿ عند

 (.اقتصاديا سياسيا، )أككرانيا في عاـ بشكؿ تدخميا نتائج: أكال

 .القـر جزيرة شبو في تدخميا نتائج: ثانيا

، حيث طالبت السياسي المستكل عمى األحداث تطكر عمى الركسي التدخؿ عمؿ- أكال
 أجؿ مف التدخؿ عمى ركسيا عممت الحكـ لذلؾ مف ”يانككفيتش “ الرئيسالمعارضة بعزؿ

 بعد كذلؾ ألذل يتعرض ال حتى تأمينو، تستطيع حتى باستضافتو قامت حيث حمايتو
 لو التابعيف كالكزراء ىك ركسيا مف الحماية”يانككفيتش “طمب

 ”اإلنتربكؿ “الدكلية الشرطة مف الطمب عمى تعمؿ تصعيدية خطكة أككرانيا اتخذت لذلؾ
 لممكاطنيف المتعمد كالقتؿ السمطة استخداـ إساءة بتيمة يانككفيتش فيكتكر اعتقاؿ

  األككرانييف

 السبب ىي ركسيا أف تؤكد التي رؤيتيا بحسب الخطكات تمؾ المعارضة اتخذت كقد
 حماية أجؿ مف ركسيا تدخؿ كاف:األخر الجانب ،عمى”يانككفيتش “دعـ في الرئيسي
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 إلى باإلضافة. لو كالتابعيف ىك األمنية الحماية منيا طمب ما بعد حميفيا،خصكصا
 .ليـ الركسية الحماية طمبكا الذيف المكاطنيف

 :القرم جزيرة شبو فى التدخل

 أك أسباب لعدة كذلؾ العسكرية قكتيا طريؽ عمى القـر في الفكرم بالتدخؿ ركسيا قامت
 :جكانب

 ليا المكالية األغمبية حماية أجؿ مف العسكرية،أيضا كالقاعدة األسطكؿ حماية فجانب -1
 .الركسي األصؿ ذات

 عمى عممت ركسيا،حيث إلى القـر انضماـ تسييؿ في ىاما دكرا األغمبية ىذه لعبت حيث
 حماية أجؿ مف ”اجتماعي “بغرض ركسيا فتدخمت. إليو كضميا القـر في بركسيا الترحيب
 األصؿ ذك ”أككرانيا كجنكب شرؽ “مكاطني إلى باإلضافة ليا، المكاليف القـر مكاطني
 .الركسي

 كمصالح الخاصة بمصالحيا الخاص الكضع تترقب ركسيا ككانت األزمة بداية منذ-
 العكف تقديـ عمى عممت القـر لساكني األكضاع تفاقـ ليا،كمع المكاليف المكاطنيف

 .ليـ الركسية الحماية طمبكا أنيـ ليـ،خصكصا

 أجؿ مف ليا المكاطنيف جميع كحشد القـر في كبيرة مظاىرة تنظيـ عمى السكاف فعمؿ –
 عمى عممكا المعارضة،كما أخطار مف تحمييـ مالركسية،الت بالحماية كالترحيب دعـ

 رئيس بعد فيما أصبح مالذ القـر مؼ”المعارضة زعيـ”بكركشينكك بترك ”كجكد رفض
 .الدكلة

،كخصكصا في المكقؼ ركسيا راقبت  في االحتياجات سكانيا رفض بعد القـر
 .الركسية بالحماية كالمطالبة”يانككفيتش “ضد العاصمة”كييؼ“

 :العسكري التدخل
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، جزيرة شبو في مباشرا بالتدخؿ ركسيا قامت  سكاء المصالح حماية أجؿ مف القـر
 .القـر سكاف في المتمثمة كاالجتماعية ”األسطكؿ “اإلستراتيجية

 العسكرية القكة استخداـ حؽ بإحقاؽ 2014 مارس في الركسي البرلماف قاـ السبب لذلؾ
 عف بالتحرؾ البحرية القكات قامت ك أككرانيا، في الركس حماية أجؿ مف أككرانيا في

 كالقكات القـر جزيرة شبو في باستقرار قامت البرية كالقكات ”األسكد البحر أسطكؿ “طريؽ
 .القـر في نقؿ مركحيات ىبكط طريؽ عف الجكية

 عدـ يعنى مما التحركات، بيذه تبمغيا لـ ركسيا أف حيث باالحتجاج أككرانيا فقامت
 الصداقة لالتفاقات احتراميا ركسيا أكدت المقابؿ في البمديف، بيف باالتفاقيات التزاميا
 جرل األسكد البحر ألسطكؿ الجزئي التحرؾ أف كأكدت 1997 أككرانيا كبيف بينيا المبرمة

  .بينو المبرمة لالتفاقات كفقا

 :مباشر الغير العسكرم التدخؿ عف أما

 الشرقي الجزء يسكنكف لسكاف متكازل، اتجاه ذك منقسـ مجتمع أككرانيا أف الذكر تـ كما
 .لركسيا كالئيـ البالد مف

 اتخذتيا، التي كالسياسات لركسيا تميؿ الشرقية المقاطعات جعؿ االجتماعي الكالء ىذا
 .يانككفيتش كعزؿ البالد في الغربي التدخؿ ترفض الكقت نفس كفى

 التي الرئاسية لالنتخابات تأيدىا عدـ ”الشرقية المقاطعات “مف العديد إعالف إلى ذلؾ أدل
 .األككرانية الدكلة عف كاالنقساـ االستقالؿ كأعمنكا ،”بكركشينكك بيترك””بػ جاءت

 إلى الرجكع أجؿ مف ضدىـ األككرانية القكات ليـ،ككقكؼ ركسيا مساندة عمى عمؿ مما
 .مكاقفيـ

 في ترغب التي األككراني الجيش المنشقة،كقكات القكات ىذه بيف مسمح صراع فحدكث
 .أككرانيا إلى المقطاعات ىذه عكدة
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 يشمؿ الذم شخص، ماليف7 مف يقرب ما يضـ الذم ”دكنباس إقميـ “سكاف عمؿ فقد
 .أككرانيا عف لالنفصاؿ باستفتاء أككرانيا شرؽ في ”كلكغانسؾ دكنيتسؾ “مقاطعتي

 بإجبارىـ األككرانية القكات قياـ إلى أدل مما األمر فتصاعد االنفصاؿ عمى سكانية كأصر
 .العاـ فكؽ أستمر الذم المسمح الصراع فنشب.السالح بقكة قرارىـ عف التنازؿ عف

 المصالح في أفراد باحتجاز االنفصالييف قياـ إلى كأدت القكتيف بيف األكضاع فتفاقمت
 أيضا بداخمو المتكاجد كالسالح اإلقميمي األمف أجيزة عمى كالسيطرة كرىائف الحككمية
 مقر مثؿ حككمية مؤسسات مف باإلقميـ السيادية األجيزة عمى السيطرة إلى باإلضافة
 .”سيادة ذات مستقمة جميكرية “أصبح اإلقميـ أف أكدكا كما. المحمي الحاكـ

 :العسكرم الجانب:- ثانيا

 المنفصمة القكات بيف العسكرية أككرانيا،كالمكاجيات شرؽ مقاطعات انفصاؿ- 1
 .كاألككرانية

 اآلف حتى القتاؿ يتكقؼ لـ كلكف العسكرم، القتاؿ تسكية عمى ”مينسؾ”اتفاقية عممت
 كقؼ عدـ في سبب أنيا البعض بعضيا األطراؼ تديف ما مستمر،كغالبا دائـ بشكؿ
 .النيراف

 الكاليات “تتخذىا التي األككرانية،كالتصريحات لمقكات الغرب دعـ ركسيا تديف - 2
 .األككرانية القكات تسميح بإمكانية”المتحدة

 القنبمة ،أك”القذرة القنبمة “يسمى بما بتصنيع األخيرة الفترة في أككرانيا عممت- 3
 نظاـ فعؿ عمى عازمة أنيا أكدت المخاطر،ك مكاجية في ليا ردع النككية،كسالح

 مف اتخاذىا عمى أككرانيا تعمؿ التي كالخطط الحذر مدل يبيف كىذا .ليا سرل عسكرم
 .الركسي الخطر مكاجية أجؿ

 تأىب حالة في”ركسيا “أككرانيا،كجعؿ مع ركسيا عالقات تكتر عمى ىذا يعمؿ:ذلؾ مقابؿ
. ليا أككرانيا تعرض حالة في العسكرم االستعداد سياسات برفع
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ك يعمؿ المكبي العسكرم الركسي عمى التأثير عمى سياسيات الكرمميف مف خالؿ مطالبة 
معظـ جنراالت المؤسسة العسكرية الركسية بإحياء اإلمبراطكرية الركسية، حيث يركز 

ىؤالء مع إعادة بناء الجيش بصكرة حديثة، كما يؤكد معظـ إطارات المؤسسة العسكرية 
الدكر العالمي لركسيا  عمى فكرة ركسيا العظمى كالدكلة الكطنية القكمية كرفض تقميص 

. مع الصناعي عمى السياسة الركسيةلمجكنفكذىا العسكرم كيظير ذلؾ في تأثير ا

مف خالؿ كشؼ دكر الجكانب الحككمية، يظير في النظاـ السياسي الكطني الركسي لو 
دكر كبير في  تحديد تكجيات السياسة الخارجية، فمنذ القديـ ال يزاؿ النظاـ الداخمي 

 . يجسد انحصار عممية بمكرة النشاط  الخارجي في شخص الرئيس

إال أف طكؿ الحقبة حمميا " يمتسيف كبكتيف"بالرغـ مف العقمية البراغماتية لكؿ مف الرئيسيف 
في العيد  سكفيتي قد رسخ العقمية السكفيتية في تحركتيما حيث أف كمييما ما زاؿ يؤمف 
بأف الدكلة الركسية القكية ليا  مشركعية احتكار الييمنة عمى المجاؿ السكفيتي السابؽ 

لذلؾ يصر كؿ مف الرئيسيف عمى ضركرة إبقاء تمؾ  الجميكريات تحت التأثير 
 (1)االستراتيجي الركسي

 شماؿ حمؼ “مشكمة اإلستراتيجي الجانب في األساسية المعضمة تعتبر :استراتيجيا
. ”جديدة باردة حرب “قياـ احتمالية الناتك،كفكرة ”األطمسي

 إستراتيجية كضع عمى عممت الحمؼ،بؿ إلى أككرانيا انضماـ فكرة الغربية القكل تؤيد
 جكرجيا “مف كال ضـ في الرسمية رغبتيـ أعمنكا 2009\ 2008 عاـ منذ لضميا،ك
 .الحمؼ التي ”كأككرانيا

 
-------------  

 4، ص 2006بيركت، الدار العربية،  (بساـ شيحا.ت)، روسيا بوتينليميا شيقتكسكقا، - 1
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 أف الثقيمة باألسمحة كيدىازت طريؽ عف ألككرانيا حماية تكفير عمى ”الناتك “يعمؿ حيث 
 .عمييا ركسي عدكاف ألم أمكف،تحسبا

 مباشر تيديد إال ىي ما الناتك قبؿ مف تكسعية خطكة أم ترل فيي ركسيا عف أما
 ”أككرانيا “انضماـ فقضية،أككرانيا دعـ أك أكربا في صاركخية قاعدة بناء مف ليا،سكاء

 أبدا تسمح لف فركسيا كألمنيا القكمي، لركسيا بالنسبة مصيرية الناتك،قضية حمؼ إلى
 بينيـ الجغرافي الجكار بسبب المسألة بيذه

 في كانت عندما بينيا ”الباردة لمحرب “امتداد ؾ”الناتك “قضية إلى تنظر ركسيا أف حيث
 .المتحدة كالكاليات ”السكفيتي االتحاد “راية تحت الكقت ذلؾ

 مما.بحمو تقـ كلـ الناتك بحمؼ االحتفاظ عمى الكاليات عممت الباردة الحرب انتياء فمع
 محتممة مكاجية أم كأف األذىاف، في كضعيا ،مازالت”المتحدة الكاليات “أف لركسيا يؤكد
 مجاؿ فال. المنطقة في أمريكا سالح ىك الذم الناتك، مظمة تحت تككف سكؼ بينيـ

 .المسألة ىذه في ركسيا لتياكف

 التدخل العسكري الروسي في سوريا: 3المطمب

 :أسباب األزمة السكرية- 1

الغاضب ك المندد بحكـ الرئيس بشار األسد، بسبب )*( السكرم عمى اثر الحراؾ الشعبي
 ك بسبب عجز النظاـ في قمع االنتفاضة، قرر  بشار األسد تقديـ طمب رسمي (1)تغكلو

 .2015 سبتمبر 30لركسيا يطمب فييا مساعدات عاجمة، ك ىذا ما تحقؽ فعال بتاريخ 

 (2).عانت سكريا مف نمك إقتصادم بطيء بسبب الحركب التي كانت تخكضيا

------------ 
 2ص ،2012مركز الجزٌرة للدراسات،، ديناميكية القوى اإلجتماعية في الثورة السورية:الغضب سمٌر سعٌفان، -1
الجذور التنموية (الجذور و اآلثار اإلقتصادية و اإلجتماعية:األزمة السورية ربيع نصر، زكي محشي كآخركف، - 2

 48المركز السكرم لمبحكث، ص ، (لألزمة
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 المزة، مطار في استقرت التي( اعتراضية )المتطكرة 31 ميج طائرات ركسيا حيث أرسمت
 مع" 92 تي "كدبابات مركحية، كطائرات المتطكرة، " 5ككرنيت "صكاريخ مف كدفعة

 جك كصكاريخ ،(المياـ متعددة جكم تفكؽ طائرة )30 سكخكم طائرات مف كسربا أطقميا،
 التابعة المكاقع مف مكقع 1600 قرابة تدمير الى الركسي العسكرم التدخؿ كأدل. أرض
 الكقت؛ ذات كفي. 279 عف يزيد ما كقتؿ سكريا، في اإلرىابية لمجماعات سمتوأ لما

 بعممية كاإلسراع سكريا، في لألزمة سممي سياسي حؿ عف بالبحث ركسيا أسرعت
 .التفاكض

تدفع العكامؿ السابقة إلى مزيد مف التعاكف كالتقارب بيف ركسيا   :التدخؿ أسباب: أكالن 
كدكؿ المنطقة، تبرز تحديات عدة لمدكر الركسي، بعضيا ينبع مف رؤية ركسيا لدكرىا 
قميميا كحدكد المكاجية مع الكاليات المتحدة، كالبعض اآلخر ناجـ عف مقاكمة  دكليا كا 
بعػض القػكل الدكليػة كاإلقميميػة لمػدكر الركسػي باعتبػاره ييدد كجكدىا كمصالحيا في 

(1).المنطقة
 

 دكرىا كتعزيز الدكلية الساحة عمى العكدة في الركسية الرغبة :الدكلي المستكل عمى -1
 ك الدكلي المستكل عمى كمكانتيا دكرىا تعزيز في ركسيا ترغب حيث فاعمة؛ دكلية كقكة

ا مف مقكلة الرئيس الركسي بكتيف عندما أكد عمى أف  االقميمي العالـ "كيظير ىذا كاضحن
يتغير بسرعة، كمسارات  العكلمة تخفي أخطارن ا متنكعة، فيما األزمة االقتصادية كاليزات 

التي تشيدىا مناطؽ مف العالـ تشجع بعضيـ  عمى حؿ مشاكمو عمى حساب آخريف 
كبالتالي فإف بركز قكل ىدامة في  بعض مناطؽ . باستخداـ كسائؿ الضغط العسكرم

العالـ ييدد أمف الشعكب، كما أف الدكؿ التي تحاكؿ تصدير الديمقراطية، كال تتكانى عف 
  (2)."انتياؾ  القانكف الدكلي كسيادة الدكؿ مف أجؿ ذلؾ تبقى حميفةن ليذه القكل

--------- 
 88، المرجع السابؽ، ص بوتين و سياسة روسيا الخارجيةالسيد أميف شمبي،  -1

مركز : القاھرة)، 34، مجلد 136، العدد السياسة الدولية ،"السياسة الخارجية الروسية" األصفهانً، هنبً.-2

 228، ص1999الدراسات السٌاسٌة واإلستراتٌجٌة،



                 دور العامل العسكري في تنفيذ السياسة الخارجية الروسيةالفصل الثاني
 

105 
 

 مكقؼ اتخاذ الغرب يستطع كلـ األككرانية القـر جزيرة شبو ضـ عقب الدكر ىذا تأكد كقد 
 الغربية القكل مساعي دحر إلى" بكتيف فالديمير "الركسي الرئيس يسعى حيث. ضدىا

 نجاح منذ ذلؾ اتضح فقد الباردة، الحرب نياية بعد ما فترة منذ كعزليا ركسيا إلضعاؼ
 ثـ كمف التحرؾ، عمى الغرب قدرة دكف 2014 في األككرانية القـر جزيرة ضـ في ركسيا
. ركسيا أعتاب إلى الناتك حمؼ جمب في الغرب محاكالت إفشاؿ

 تسعى حيث المنطقة؛ في الركسية المصالح عمى الحفاظ ؛اإلقميمي المستكل عمى ػ2
 بحرية عسكرية قاعدة ليا يكجد إذ الدافئة؛ المياه عمى تطؿ نافذة في تكاجدىا عمى لمحفاظ

 الشرؽ منطقة في ليا الكحيدة العسكرية القاعدة كىي- سكريا في طرطكس ميناء في
. بالالذقية سكريا غرب في ليا جكية عسكرية قاعدة لبناء ركسيا تسعى كما. األكسط

 المحتممة المستقبمية التسكيات ظؿ في بسكريا دكرىا تعزيز في ركسيا رغبة عف فضالن  ىذا
 طكيؿ غياب بعد كاسعة تحالفات بناء مؼ ركسيا رغبة ككذلؾ. كدكلية قميميةإ أطراؼ مع
 يرافإ بيف اإليراني النككم االتفاؽ براـإ مع أنو حيث األكسط، الشرؽ منطقة في ليا

 المفتكح كالعسكرم االستراتيجي التنسيؽ في قدمان  المضي لركسيا يمكف( 1+5 )كمجمكعة
 23 االثنيف طيراف إلى" بكتيف فالديمير "الركسي الرئيس زيارة تكضحو ما كىك يرافإ مع

 بأنو" صانعي ميدم "ركسيا لدل االيراني السفير تصريح مع تزامف كالذم ،2015 نكفمبر
 تـ كأنو لمصكاريخ، المضادة( 300 -إس )الصكرايخ بنظاـ إيراف تزكيد إجراءات بدأت
 عقدان  كقعا قد البمداف ككاف النظاـ ىذا تسميـ عممية كبدأت الدكلتيف بيف جديد عقد تكقيع
 عف ابتعاد ىناؾ ثـ كمف. المتطكر الصكاريخ بنظاـ طيراف لتزكيد نكفمبر مف التاسع فى

 ،2003 عاـ منذ الممتد كالتدريب األمريكية العسكرية المعدات عمى النظاـ اعتماد
 ركسيا بأف بغداد إلى قكية بإشارة يبعث سكريا في الركسي العسكرم الكجكد فإف كبالتالي

 .جديدة تحالفات لبناء استعداد كعمى األكسط الشرؽ الى أخرل مرة عادت قد

 إال األمريكي كالتدريب التسميح عمى مصر اعتماد مف الرغـ عمى فإنو أخرل؛ ناحية كمف
 األمريكي ك المصرم الجانبيف بيف النظر كجيات مؼ خالؼ حدث الماضية الفترة في نوأ

 كتقارب لالرؤ بيف تكافؽ ىناؾ حيف مؼ كاألمنية، السياسية القضايا مف العديد حكؿ
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 ذلؾ اتضح كقد منيا،أك سياسيا اإلقميمية ك الدكلية القضايا مف العديد حكؿ ركسي مصرم
 .النككم كالمشركع التسمح مؼ الصفقات بجانب مرات، عدة لركسيا السيسي زيارة خالؿ مف

 بناء إعادة لىإ التقاربات ىذه خالؿ مف ركسية محاكالت ىناؾ فأ سبؽ مما كيتضح
 قد تككف بؿ كبغداد، كالقاىرة دمشؽ شمؿ الذم القديـ السكفيتي بالتحالؼ شبيو تحالؼ
 ىناؾ كلكف. الشاه كحكـ الباردة الحرب ظؿ في لمغرب حميفان  كانت مالت يرافإ عميو زادت

 مؼ الركسية الطائرة حادث عقب ذلؾ اتضح كقد التقاربات ىذه إلفشاؿ غربية محاكالت
 .بمصر الشيخ شـر مدينة

 آمنة منطقة إنشاء في الركسي العسكرم التدخؿ قبؿ بالتعاكف المتحدة الكاليات قامت فقد
 ذريعان، فشالن  فشمت أنيا إال األمريكية، كالتدريبات التجييزات مف الرغـ كعمى سكريا، شماؿ
 فضاء منطقة تعتبر سكريا أف المتحدة الكاليات لىإ شارةإ إلرساؿ الركسي التحرؾ جاء كقد

 .بيا خاصة استراتيجي

 الركسية القيادة إدراؾ نتيجة الركسي التحرؾ جاء فقد المحمي؛ المستكل عمى أما. 3
 .السكرم النظاـ نياؾ إك ضعؼ إلى أدت كالتي السكرية الساحة عمى الداخمية التطكرات

 زمةأ ركسيا تكاجو حيث النفطي، نتاجياإ سياسة لتغيير األكبؾ دكؿ عمى الضغط ػ5
 . سعر انخفاض منذ اقتصادية

 المنطقة مؼ باألقميات الخاصة التسكيات في ليا دكر إيجاد تدخميا مف ركسيا تستيدؼ ػ6
 إعالف مؼ حمميـ تحقيؽ عمى يعممكف الذيف األكراد خاصة كالعراؽ، سكريا في خاصة
 تركيا كتسعى التركية كالمصالح يتعارض ما كىك كسكريا العراؽ في مستقمة دكلة

 (1).الجنكبية حدكدىا عمى حفاظان  إلجياضو

------------- 

مقاؿ الكتركني منشكر لصالح المعيد المصرم لمدراسات السياسية ك ، والسيناريوىات األبعاد: سوريا في الروسي التدخلمي غيث،- 1

 http://www.eipss-eg.org 20/0/4/غيث_مياإلستراتيجية، 
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تقييم العامل العسكري في السياسة الخارجية الروسية في عيد : 3المبحث
 بوتين

 اآلثار اإليجابية لمتدخالت العسكرية الروسية : 1المطمب

سعى روسٌا إلى استغالل حاالت الفشل العسكري تحقيؽ السيطرة اإلقميمية،حيث ت- 1

األمرٌكً فً الشرق األوسط، فً زٌادة مكاسبها ونفوذھا فً المنطقة
(1). 

طكرت المكانة الركسية في النظاـ الدكلي، حيث أصبحت القكل الدكلية تيتـ برد - 2
 . الفعؿ الركسي اتجاه إم سمكؾ في السياسة العالمية

 .طكرت مف أسمحتيا العسكرية عدة ك عتادا- 3

 .أقامت كدعمت أنظمة حميفة في مناطؽ التدخؿ- 4

ضمنت أك عمى األقؿ أجمت تكسع حمؼ الناتك في المجاؿ الحيكم الركسي، ك ذلؾ - 5
 .مف خالؿ التكسع في كؿ مف أكسيتيا الجنكبية،ك سكريا ك جكرجيا ك شبو جزية القـر

أنيكت منافسييا مف خالؿ جرىـ إلى سباؽ تسمحي، فكؿ مف ك ـ أ ك بريطانيا ك - 6
فرنسا ك ألمانيا، تراقب عف كثب مدل التطكرات التقنية التي لحقت بالمنظكمة القتالية 

 . الركسية ك تعمؿ عمى منافستيا

االمتيازات المالية ك االقتصادية التي سكؼ تجنييا مف جراء حمايتيا ك دعميا - 7
 لألنظمة المكالية، ك خير مثاؿ عمى ذلؾ النفقات العسكرية التي سكؼ تتحمؿ الجزء 

--------------- 

، مركز الدراسات 44المجمد  ،175السياسة الدكلية، العدد  ."بوتين وسياسة روسيا الخارجية"السيد أميف شمبي، -  1
 259 ص2009 السياسية كاإلستراتيجية، القاىرة فيفرم
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 .األكبر منيا النظاـ السكرم مف خالؿ حصكلو عمى الحماية الركسية 

بعض الحركب عمى غرار الحرب الركسية الجكرجية ،أبرزت مدل عدـ كفاءة القكة - 8
العسكرية الركسية التقميدية في الكىف الحالي ك بالتي دفعيا إلى اعتماد نظاـ تحديث 

 .لمقكات المسمحة ك التي مف شأنو أف يحقؽ مكاسبيا النسبية لمدكلة الركسية

 .زادت مف شعبية القيادة الركسية ك عمى رأسيـ فالديمير بكتيف-  9

 .حققت أىـ أىدافيا في كؿ تدخالتيا خارج حدكدىا اإلقميمية ك الدكلية- 10

قامت بتجربة أسمحتيا التكتيكية الحديثة في مياديف الصراع خاصة في الحرب - 11
 .السكرية 

انتعاش المركب العسكرم الركسي لصناعة األسمحة ، بسبب زيادة الطمب عمى - 12
 .منتجاتو العسكرية خاصة ك أنيا أثبتت فعالتيا في مناطؽ الحرب

حيث اف سكريا كركسيا عقدتا صفقة أسمحة كبرل، أىـ بنكدىا الصكاريخ الركسية لسكريا 
 (1).كىك أمر كصفتو الدكائر الرسمية األميركية بأنو يثير قمؽ كاشنطف إلى أقصى الحدكد.

أثبتت جاىزة الدكلة الركسية مف خالؿ تدخالتيا في العالـ، ك ذلؾ مف اجؿ حماية - 13
 .مصالحيا ك حمفائيا

 .أكدت نيتيا كعزميا عمى بمكغ ىرمية النسؽ الدكلي- 14

نجاح الفكرة التي تعتمد عمى األسمحة التقميدية النكعية بدؿ األسمحة النككية التي ك - 15
 .التي تخمؼ دمارا كبيرا لكال الطرفيف

---------- 

 20 ،ص 4، السياسة الدكلة، العدد"محركات التغيير في العالم العربي "دينا شحاتة، مريـ كحيد،- 1
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التأكيد عمى نجاح العقيدة اإلستراتيجية الركسية الجديدة في حماية  كياف الدكلة - 16
 .الركسية ك تحقيؽ مصالحيا

 اآلثار السمبية لمتدخالت العسكرية الروسية: 2المطمب

األثر العصي عمى االقتصاد الركسي، بسبب نفقات الضخمة لمحركب ك التي تنعكس - 1
 .سمبا عمى االقتصاد الركسي

 .زادت مف حدة العداء اإلقميمي ك الدكلي لركسيا - 2

 .إمكانية نشكء صراعات داخمية مع األطراؼ  التي تدعكا إلى التقارب مع الغرب- 3

 .العقكبات المختمفة التي تفرضيا الدكؿ المعارضة لمسياسة الركسية- 4

 .إعاد فكرة السباؽ نحك التسمح- 5
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 خاتمة الفصل الثاني 

نستخمص مما سبؽ أف ركسيا عمدت بكؿ ما تكفر ليا مف قدرات عسكرية لممحافظة عمى 
مكتسباتيا التاريخية المكركثة عف حقبة اإلتحاد السكفيتي حيث تعتبر أف ىذه المناطؽ 

 .تعبر عف عمؽ استراتيجي ليا

كما  نرل أنيا لـ كلف  تتكانى في استخداـ القكة العسكرية المسمحة لممحافظة عمى 
مكتسباتيا ك حماية أنظمتيا الحميفة ك نرل أيضا أف استخداـ القكة كاف بشكؿ مكثؼ ك 

 سريع ك ىذا حقؽ نتائج إيجابية في السياسة الخارجية الركسية
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 :الخاتمة

 تكصمنا ىذه الدراسة المعنكنة بالعامؿ العسكرم في السياسة الخارجية الركسية ختاـ كفي

تحقيؽ مصالح الركسية  خصائص لنا تؤشر التي الرئيسة االستنتاجات مف مجمكعة إلى
 : تتمثؿ في النقاط التالية2017 ك 1999في المرحمة الممتدة بيف سنتي 

الدكلة الركسية غير راضية عف الحدكد المكركثة ، كالتي نتجت عقب تفكؾ اإلتحاد - 1
 .السكفيتي

الدكلة الركسية تعيد تعريؼ نفسيا، حيث مفيـك األنا ك األخر قد انتقؿ مف تفكير الفرد -2
إلى تفكير الدكلة، ك أصبحت ركسيا تنظر لنفسيا عمى أنيا دكلة ذات ىكية جديدة ك 

 .عقيدة جديدة ك سمكؾ جديد:بالتالي ينتج عف ىذه اليكية الجديدة 

تستعمؿ ركسيا القكة العسكرية المكثفة لحماية كجكدىا ك أمنيا عمى الصعيديف - 3
 .الداخمي ك الدكلي

حماية الدكلة الركسية لكجكدىا يقتضي حماية المككنات المتعارؼ عمييا لمدكلة  ك - 4
ىي السمطة،اإلقميـ ك الشعب ك إعادة تعريؼ الدكلة الركسية ليكيتيا يعني إعادة تعريفيا 
لمسمطة ك اإلقميـ ك الشعب ك بالتالي استخداـ القكة العسكرية لمدفاع عف األمف الجديد 

 .الناتج عف التعريؼ الجديد لميكية الركسية

لقد تكصمت في دراستي إلى صياغة مفيـك جديد  ك ىك مفيـك األقاليـ الثانية ك التي - 5
الحيز الجغرافي الخارج عف الحدكد الرسمية ك الذم تعتبره الدكلة : تعرؼ عمى أنيا

 .الطمكحة امتداد إقميمي ليا

 :ك مف شركط األقاليـ الثانية

 .أف الدكلة الطمكحة ال تتخمى أبدا عف ىذه األقاليـ الثانية - أ
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األقاليـ الثانية جزء مف األقاليـ الرسمية، ك بالتالي ال تتكانى الدكؿ الطمكحة في - ب
 .المحافظة عمى ممكيتيا بالقكة العسكرية

ال تيتـ الدكلة الطمكحة بقبكؿ الدكلة المستيدفة بحالة تبعية األقاليـ الثانية لمدكلة - ج
 .الطمكحة

 .األقاليـ الثانية ىي أقاليـ ميمة يأتي بعد األقاليـ الرسمية- د

أف الفكر السياسي قد تطكر بشكؿ كبير جدا ك عمى الباحث في العمـك السياسية - 6
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في األخير ك كرأم الخاص أرل أف القيادة الركسية  تؤكد عمى تحقيؽ ك حماية مصالحيا 
عف طريؽ استخداـ القكة الصمبة أكثر مف القكة الناعمة ك ىذا نظرا لمقكة العسكرية اليائمة 

 .التي تممكيا ىذه األخيرة 
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 :الممخص

    بعد نياية الحرب البادرة ك تصدع المعسكر االشتراكي أصبحت ركسيا ىي كريثة لكؿ 
مقكمات القكل لإلتحاد السكفيتي، إال أف تمتع ركسيا بيذه التركة لـ يكف جميا بسبب 
 .تحمؼ القكل الغربية لتطكيؽ المكلكد الجديد قصد عدـ تكرار تجربة اإلتحاد السكفياتي

    إف السبات الذم لحؽ بالقيادة الركسية، قد بدأ يتالشي مف خالؿ تأكيد القيادة الركسية 
خاصة في عيد الرئيس الركسي فالديمير بكتيف عمى تطكير اآلداة العسكرية قصد  

ما ىي :  حماية المصالح الركسية في العالـ ك ىذا ما دفعنا لصياغة اإلشكالية التالية 
أىمية العامل العسكري في تنفيذ توجيات السياسة الخارجية الروسية منذ وصول 

 ؟"   فالدمير بوتن"القيادة الجديدة المرتبطة بشخص 

تناكلنا الفصؿ  األكؿ المحددات غير العسكرية في السياسة الخارجية ك التي تنكعت بيف 
االقتصادية، الجيكبكليتيكية،عقيدية ك النفسية كما تطرقنا أيضا في ىذا الفصؿ أىمية القكة 
العسكرية في السياسة الخارجية ك التي يمكف أف تككف أداة دفاع، ىجـك أك ردع أما عف 
النظريات المفسرة فيي الكاقعية النيككالسيكية التي تفسر أثر العالـ العسكرم في السياسة 

 الخارجية

تناكلنا فيو أىـ مقكمات القكة العسكرية الركسية حاالت التدخؿ العسكرم :الفصؿ الثاني 
 .الركسي خارج حدكدىا الكطنية، إضافة إلى اآلثار التي نجمت عف ىذه التدخالت

    قد تكصمنا أف العقيدة العسكرية الركسية الناتجة عف تحالؼ ذىنية القيادة الركسية مع 
التطكر التكنكلكجي في مجاؿ التسمح ىك الذم دفع بركسيا إلى تفضيؿ العامؿ العسكرم 

 .في تحقيؽ مصالحيا في البيئة الخارجية
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Abstract : 

After the end of the cold war and the fall apart of the socialist camp 

Russia has become the successor of the Soviet Union. But Russia 

didn’t enjoy this heritage because of the alliance of the west camp 

for the purpose of surrounding the new born state for political 

issues.  

Russia has become after years of political sopor a new state after 

insuring military force especially during Putin’s custody where it 

was developed for one purpose, insuring Russian interests’ 

worldwide.  That pushes us to develop this problematic: How far 

would Russia uses its military force to execute its policy?  

We discussed the first chapter of the non-military determinants of 

foreign policy, which varied between economic and geopolitical, 

doctrinal and psychological as we also discussed in this chapter the 

importance of military power in foreign policy, which can be a tool 

of defense, attack or deterrent as for the theories explained is neo-

classical realism which explains the military's impact on foreign 

policy. 

Chapter II: We discussed the most important elements of the 

Russian military force cases of Russian military intervention outside 

its national borders, in addition to the effects that resulted from 

these interventions. 

 We have concluded that the Russian military doctrine resulting 

from the alliance of the mentality of the Russian leadership with the 

technological development in the field of armaments is what 

prompted Russia to favor the military factor in achieving its 

interests in the external environment. 
 
 

 



 

118 
 

 
 
 
 

قائمة المراجع  
 
 
 
 
 



 

119 
 

 : المراجع قائمة
: قائمة المراجع بالمغة العربية

نظرية الواقعية في العالقات الدولية،دراسية نقدية مقارنة في ضوء : أنكر محمد فرج- 1
 2007، مركز كردستاف لمدراسات اإلستراتيجية ،السميمانية،النظريات المعاصرة 

  2001 الجيؿ، دار:،بيركت 2 ،الطبعة الخارجية السياسة تحميل سميـ، السيد حمدأ - 2

صراع القوة المدنية و العسكرية و أثره عمى السياسة الخارجية :أحمد جالؿ عبده - 3
 .(2010-2002)التركية في منطقة الشرق األوسط 

، منشكرات العالقات الدولية دراسة في األصول و النظرياتاسماعيؿ صبرم مقمد،- 4
 .1987ذات السالسؿ ،ط الخامسة،الككيت،

 .2007، 1،أسيكط، طأصول العالقات الدوليةاسماعيؿ صبرم مقمد،- 5

جابر سعد :، ترجمةالسياسة الخارجية لمدكؿ العربية بيجت قرني، كعمي الديف ىالؿ، -6
 . 2002عكض،الطبعة الثانية ، مركز البحكث ك الدراسات ،القاىرة،

دراسة في عناصر التشخيص و اإلتجاىات :السياسة الخارجية حسيف بكقارة ، -7
 2012،دار ىكمة،الجزائر النظرية لمتحميل

 عماد ،ترجمةالجيوبوليتيكي روسيا مستقبل:الجيوبوليتيكا أسس ،ألكسندر دكغيف-  8
 .2004 المتحدة، الجديدة الكتاب دار:حاتـ،طرابمس

الجذور و اآلثار اإلقتصادية و :األزمة السورية ربيع نصر، زكي محشي كآخركف، - 9
 .المركز السكرم لمبحكثالجذور التنموية لألزمة،  )اإلجتماعية

مركز ، ديناميكية القوى اإلجتماعية في الثورة السورية:الغضب سمير سعيفاف، - 10
 .2012الجزيرة لمدراسات،



 

120 
 

 يـ، المناىج،قالمفا: الجزائر(يل السياسي لالمنيجية في التح،شمبي محمد - 11
 1997اإلقترابات،كاألدكات 

النيضة « ،السيناريوىات المحتممة لمستقبل النظام الدولي» عبد الحفيظ عالء ، -12
 .2011 جكيمية 3، العدد (القاىرة)

ترجمة محمد بف أحمد مفتي ك محمد السيد  ،تفسير السياسة الخارجية ،جنسف لكيد -13
 عمادة شؤكف المكتبات،،جامعة  الممؾ سعكد،الرياض،المممكة العربية 1سميـ ،ط

 .1989السعكدية،

 .2006بيركت، الدار العربية،  (بساـ شيحا.ت)، روسيا بوتينليميا شيقتكسكقا، - 14

 2015، ،جامعة ابف زىر،المغرب،المدخل إلى عمم العالقات الدوليةرضا الفالح، -15

،ترجمة الدولية العالقات في األساسية مفاىيمالمارتف غريفيتس ك تيرم أككاالىاف،-16
 2008مركز الخميج لألبحاث،اإلمارات العربية المتحدة،

 :المجالت و الدوريات

، 175السياسة الدكلية، العدد  ."بوتين وسياسة روسيا الخارجية" السيد أميف شمبي، -1
 .9200، مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية، القاىرة،فيفرم 44المجمد 

 4، السياسة الدكلة، العدد"محركات التغيير في العالم العربي "دينا شحاتة، مريـ كحيد،- 2

في ىيكل النظام  تأثيرات الصعود الروسي والصيني: محمد  الحفيظ عبد  عالء-2
 مصر.، المجمة العربية لمعمـك السياسية في إطار نظرية تحول القوة الدولي

كـمـدخـل لفيم الـمـنـافـسـات  (تـحـول الـقـوة)داخــل الـدائـرة » محمدعػبػاس نػاجػي، -3
 .2014 جكيمية 197السياسة الدكلية، العدد «،اإلقميمية والـدولـيـة

، مجمد 136، العدد السياسة الدولية، "السياسة الخارجية الركسية"نبية األصفياني، - 4
 .1999مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية،القاىرة ، : ،34



 

121 
 

« ،توازن جديد لمقوى الدولية: روسيا وأزمة أوستيا الجنوبية» نكرىاف الشيخ، -5
(. 2008 )174السياسة الدكلية، العدد

 الدكلية،العدد السياسة مجمة ،نیقزو في الطاقة عمى الدولي التنافس ، فكزم شیدرك -6
  2001 ،جانفي143

 ميتيكس ىدل في ،الوسطى ایأس حالة: الرخوة المناطق في األمن ، ـیُعرفات إبرا -7
 دراسات القاىرة،مركز)أسيا في القكمي األمف قضايا عابديف، صدقي السيد ك

 ( 2004 القاىرة األسيكية،جامعة

 :المقاالت اإللكترونية

 مجمة في نشر مقاؿ ؟ عالميا قطبا ركسيا العسكرية القكة تعيد ىؿ: السيد محمكد دالؿ- 1
-القكة-تعيد-ىؿ/إستراتيجية-تحكالت-ممحؽ/المجمة ،2015 اكتكبر 1الدكلية، السياسة
 aspx#desc عالميا؟-قطبا-ركسيا-العسكرية

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/135/6530 /

، مقاؿ الكتركني منشكر األبعاد كالسيناريكىات: التدخؿ الركسي في سكريامي غيث،- 2
 20/0/4/غيث_لصالح المعيد المصرم لمدراسات السياسية ك اإلستراتيجية، مي

http://www.eipss-eg.org 

 :مكاقع انترنيت

  https://ar.wikipedia.org/wiki جكرجيا: مكقع المكسكعة -1

 :مذكرات و اطروحات

مفيوم تحول القوة في نظريات العالقات  أحمد عبد اهلل محمكد عطية الطحالكم ، - 1
  2009 مذكرة ماجستير،كمية العمـك السياسية،القاىرة، دراسة الحالة الصينية: الدولية

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki


 

122 
 

 :المراجع بالمغة االجنبية
1- A. F. K. Organski, «The Powr Transition,» in: James N. Rosenau, ed., Political 

Foreign Policy (New York: The Free Press of Glencoe, 1961), pp. 371-374. 

2- Ronald L. Tammen [et al.], Power Transitions: Strategies for the 21st Century (New 

York: Seven (٩) 

Bridges Press, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 
 

 

 

 

 الفيرس

 

 
 

 



 

124 
 

 الفيرس

 شكر ك تقدير- 

 إىداء- 

 01.....................................................................مقدمة

 14..............................اإلطاري المفاىيمي و النظري لمدراسة:I الفصؿ

 14...........أثر المحددات غير العسكرية في السياسة الخارجية:1      المبحث

 14................................................ المحدد اإلقتصادي:1المطمب

 18..............................................الجيكبكليتيكي المحدد :2المطمب

 21....................................................العقيدم  المحدد:3المطمب

 25.....................................................النفسي  المحدد:4المطمب

 30...............دكر العامؿ العسكرم في تنفيذ السياسة الخارجية: 2      المبحث

 30.....................................................دفاع داةآؾ القكة :1المطمب

 34....................................................ىجـك داةآؾ  القكة:2المطمب

 36.......................................................ردع دةآؾ  القكة:3المطمب

 38.....النظريات المفسرة ألثر العامؿ العسكرم في السياسة الخارجية: 3     المبحث

 38......................................................ية الدفاعيةعالكاؽ: 1المطمب

 41.....................................................ىجكميةالكاقعية اؿ: 2المطمب

 45.....................................................نظرية تحكؿ القكة: 3المطمب



 

125 
 

       57.........................العامل العسكري في السياسة الخارجية الروسية: II الفصؿ
 58...................................مقكمات القكة العسكرية الركسية:1       المبحث

 59..........................................................األسمحة نكعية :1المطمب

 61.................................................................مكانةؿ ا:2المطمب

 64.......................................................المساحة ك المكقع :3المطمب

 81................فمحاالت التدخؿ العسكرم الركسي منذ كصكؿ بكت: 2       المبحث

 81........................................................الحرب الجكرجية: 1المطمب

 86.......................................................كرانيةكاأل الحرب: 2المطمب

 103........................................................الحرب السكرية: 3المطمب

تقييـ دكر العامؿ العسكرم في السياسة الخارجية الركسية منذ ك صكؿ : 3      المبحث
 107............................................................................بكتف

 107...........................اآلثار اإليجابية لمتدخالت العسكرية الركسية: 1المطمب

 109............................اآلثار السمبية لمتدخالت العسكرية الركسية : 2المطمب

 113...........................................................................خاتمة

 116....................................................العربية بالمغة الدراسة ممخص

 117.................................................اإلنجميزية بالمغة الدراسة ممخص

 119..................................................................قائمة المراجع 
124.........................................................................الفيرس



 

 

 


