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 ملخص

ٍوأصبحٍاملتبادل،ٍريالتدمٍوعقيدةٍ،النوويٍ ٍبالردعٍاالسرتاتيجيٍ ٍاالستقرارٍمفهومٍارتبطٍخلتٍلعقودٍ 
ٍالنسقٍعلىٍةاألمريكيٍاهليمنةٍمعٍمغايراٍ ٍعداٍ ب ٍٍاختذٍاملفهومٍولكنٍ ٍالقوى،ٍتوازنٍملصطلحٍمرادفاٍ 

ٍعودةٍولكنٍ ٍلدولية،اٍللعوملةٍسياسيٍ ٍكنظامٍ ٍاألمركةٍاستقرارٍملفهومٍمرادفاٍ ٍأصبحٍبالتالٍوٍ،الدولٍ 
ٍترافقتٍالقطبية،ٍيةللتعددٍدوليةٍ ٍلرؤىٍ ٍمعاصرةٍ ٍاجتاهاتٍ ٍوبروزٍ،الدولٍ ٍللنسقٍالتعديليةٍاحملاوالت

ٍسرتاتيجياالٍاالستقرارٍتصدعٍيفٍساهمٍصاعدة،ٍقوىٍمراكزٍوبروزٍاألمريكيةٍاهليمنةٍتراجعٍمع
ٍاالنتشارٍمعٍيماسٍاالسرتاتيجيٍ ٍلالستقرارٍكافياٍ ٍالنوويٍالردعٍيعدٍملٍجهةٍفمنٍ،وموضوعياٍ ٍمفاهيماٍ 

ٍايةكفٍمدىٍيفٍسامهتٍأخرىٍعواملٍظهرتٍأخرى،ٍجهةٍ ٍومنٍ،دولياٍ ٍاحلاصلٍاألفقيٍ ٍالنووي
ٍالفرطٍاألسلحةٍارأسهٍوعلىٍالنوويةٍغريٍالتهديداتٍفظهرتٍ،االسرتاتيجيٍ ٍللتهديدٍالنوويٍالردع

ٍمفهومٍأصبحفٍلآلخر،ٍللطرفٍاملهددةٍالسيربانيةٍاألنشطةٍإىلٍإضافةٍ ٍالفضاء،ٍوعسكرةٍصوتية،
ٍ.الباردةٍاحلربٍحقبةٍيفٍاكتسبهٍالذيٍللمفهومٍمغايراٍ ٍاالسرتاتيجيٍ ٍاالستقرار

ٍالتضادٍحبكمٍمتوفرة،ٍغريٍ،دولياٍ ٍالرتكيبٍمعقدةٍببيئةٍ ٍمرتبطٍ ٍالعامليٍاالسرتاتيجيٍ ٍاالستقرارٍ،راهناٍ 
ٍاألحاديةٍجتديدٍوحنٍاملتحدةٍالوالياتٍتسعىٍفبينماٍالدول،ٍللنظامٍالعظمىٍالقوىٍرؤىٍيفٍاحلاصل
ٍالتعدديةٍسألةمٍوأنٍ ٍللوراء،ٍالزمنٍعودةٍعدمٍعلىٍالصنيٍخلفهاٍومنٍروسياٍتصرٍاملتآكلة،ٍالقطبية

ٍأزمةٍاجتهتٍدفقٍذلك،ٍورغمٍاإلقليميةٍالقطبيةٍالتعدديةٍفكرةٍلربوزٍإضافةٍ ٍ،واقعاٍ ٍأمراٍ ٍباتت
ٍلتمديدٍلروسيٍ اٍاألمريكيٍ ٍاالتفاقٍخاللٍمنٍ،(األزمةٍاستقرار)ٍحنوٍالعامليٍ ٍاالسرتاتيجيٍ ٍاالستقرار

ٍحبكمٍحيملٍاملؤقتٍاالستقرارٍهذاٍولكنٍ ٍ،(0202ٍ)ٍالعامٍحىت(3ٍ)ٍستارتٍمعاهدةٍاتفاقية
ٍقدٍ،حامسةٍ ٍاصيلتفٍباعتبارهاٍباالنفجارٍاإلقليميةٍاألزماتٍيهددٍأمرٍ ٍوهوٍانفجاره،ٍعواملٍطبيعته
منٍاملرشحٍأنٍتلعبٍاألزمةٍاألوكرانيةٍحالٍاتساعٍدائرةٍالنارٍٍو ،الكربىٍاألزمةٍانفجارٍدونٍحتول

أنٍٍيضاٍ وبذاتٍالوقتٍمنٍاملرجحٍأٍ،اهنيارٍهذاٍاالستقرارٍاالسرتاتيجيٍ ٍعامليفٍالشرقٍاألوكراين،ٍ
ٍمباٍفيهٍاألزمةٍاألوكرانيةٍعامال ٍضاغطاٍعلىٍمستقبلٍتكونٍمنعكساتٍاالستقطابٍاحلاصلٍراهناٍ 

ٍاحلربٍعلىٍسورية.
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 توطئة

جمموعةٍمنٍالتحدياتٍالدوليةٍذاتٍالبعدٍاالسرتاتيجي،ٍعلىٍمستوىٍأمنٍٍأمام
ٍ ٍاالقتصادية ٍوالتحوالت ٍٍوالطاقة ٍٍأسلحةانتشار ٍالشامل ٍٍوالدمار ٍاألزماتٍوالصراعات

ٍاألخريةٍآلونةاعنٍالتحالفاتٍواالصطفافاتٍاجلديدةٍاليتٍبدأتٍتكربٍيفٍٍ،ٍفضالٍ اإلقليمية
اعيةٍخطريةٍقٍاسرتاتيجياتٍدفبالرغمٍمنٍالعملٍوفٍوالقطبية،ٍٍاألحاديةعلىٍمستوىٍتفكيكٍ

رفعٍنسبةٍٍورٍترسمٍعادةٍفرصٍختفيضٍمستوىٍاملخاطٍدقيقةٍ ٍاسرتاتيجيةٍ ٍاةٍحدودٍ ثٍ ٍ،ٍفإنٍ دوليًّا
ٍكانٍملصرٍالدولٍٍحتكمهاٍآلياتٍللتنسيقٍاالستقرا لحةٍمنٍأجلٍاحملافظةٍعلىٍمفهومٍلطاملا
ٍ.الستراتيجياالستقرار اٍأالٍوهوٍاجلميع،ٍ

ٍنوويًّا،ٍالدوليةٍدوالٍ ٍاألمنيةتشملٍالبيئةٍ ٍمسلحة  عالقاتٍاليتٍالٍومنٍبنيٍمتعددة 
ٍ ٍبنيٍروسيا ٍللتسلح ٍالتنافسية ٍالعالقات ٍباخلطرة، ٍاملتحدةوالواليميكنٍتصنيفها ٍوفق اات ،ٍ

ٍباحلربٍالباردة ٍاملتعلقة ٍكلٍ ٍإذٍ،للصراعاتٍالسابقة ٍعٍطرفٍ ٍميتلك ٍالقدرة ٍلىٍشنٍ منهما
عواملٍاليتٍتزيدٍفتٍالنٍ لذلكٍفقدٍصٍ ٍ،بأكملهاتستطيعٍتدمريٍقاراتٍٍواسعةٍ ٍنوويةٍ ٍضرباتٍ 

ٍالبلدين،ٍعواملٍتزيدٍمنٍاحتمالٍحربٍبنيٍثالثة:منٍاحتمالٍالتبادلٍالنوويٍاالسرتاتيجيٍيفٍ
نٍالبلدينٍيفٍمٍحافزٍأيٍ ٍريتفعرارٍلاالستقمنٍٍوأخرىٍحتدٍ ٍالتصعيد،اطرٍمنٍخمٍوعواملٍتزيد

فتطويرٍٍ.لٍ الدٍوٍاألمنٍواملخاطرٍلزعزعةالنووية،ٍعندماٍترتفعٍالتهديداتٍٍاألسلحةعمالٍاست
يعطيٍٍبرية،كٍونشرهاٍبأعدادٍ بسرعةٍفوقٍصوتيةٍٍواملركباتٍاالنزالقيةاملنظوماتٍالصاروخيةٍ

ٍٍحافز ا ٍاالستقرار ٍمستوى ٍاملساعيوتٍ ٍاالسرتاتيجي،خلفض ٍٍعترب اتفاقياتٍٍإبرامبالقائمة
منٍنشرٍٍاحلدٍ ٍوstart treatyٍاالسرتاتيجيةٍٍاهلجوميةٍاألسلحةبٍسٍ ن ٍٍخلفضومعاهداتٍ

ٍ ٍالصاروخية، ٍٍاضروريًٍّإجراءٍ الدفاعات ٍالوصول ٍالنوويةٍإىللتاليف ٍالعتبة ٍاالستقرارٍكنٍ ول،

ٍالعسكريةٍمنٍالقضاياٍغريٍأكربٍىٍاخلطرٍالنوويٍليشملٍمساحةٍ مفهومٍيتخطٍ ٍاالسرتاتيجيٍ 
ٍ ٍتقويضه ٍعلى ٍتساعد ٍأسسهقد ٍاخلططٍإذٍ،وزعزعة ٍعلى ٍاالسرتاتيجي ٍاالستقرار ٍيعتمد

الصراعاتٍٍوٍاإلرهابٍومنٍذلكٍالدول،املخاطرٍاحمليطةٍبتلكٍٍإلدارةٍوالتحليلٍاالسرتاتيجي
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ٍالدولٍواإلقليمية،ٍالدولية ٍٍفضالٍ ٍاهلشة،ٍوحتديات ٍانتشار ٍهتديدات لدمارٍاٍأسلحةعن
ٍمهيةأاحملافظةٍعلىٍهذاٍاالستقرارٍمنٍخاللٍاجملتمعٍالدولٍيستندٍيفٍٍنٍ إلذلكٍفٍالشامل.

ٍاليتٍتتسبٍ  استشرافٍاملستقبلٍٍوفقٍاالسرتاتيجي،بٍمبنعٍاالستقرارٍتاليفٍاملخاطرٍالدولية
ٍعلى ٍٍوالبناء ٍالدول ٍتتبناها ٍاليت ٍالكربىاملقاربات ٍاٍواملنظمات ٍمع ٍتعاملها لتهديداتٍيف
ٍ.1االسرتاتيجية

املعاهداتٍٍإدارةتعتمدٍٍ،إذ ا ببناٍء تبدٍأ االسرتاتيجيٍعلىٍعملياتٍمتعددةٍ، االستقراٍر

ٍأسسيداتٍوفقٍوبردعٍالتهدٍالدول،ٍواالتفاقياتٍخللقٍخطٍبياينٍلالستقرارٍاالسرتاتيجيٍ 

ناءٍزٍباستقرارٍسباقٍالتسلحٍخلفضٍحوافٍوالعملٍعلىٍواملنظماتٍالدولية،ٍاألنظمةهباٍٍتقرٍ 
ٍجديدة.نوويةٍٍأسلحة

 ظريّاإلطار الن

 (The security dilemma) المعضلة األمنية في عالم فوضوي  : أوالا 

ٍيفٍتفسريٍالعالقاتٍالدولية،ٍ،بدايةٍ  ٍالواقعي  ٍنتاجٍاالجتاه ٍمن ٍهو اغهٍصٍاملفهوم
ٍكتابهٍالواقعيةٍالسياسيةٍواملثاليةٍالسياسيةٍ) (ٍليشريٍإىلٍأن 1591ٍاألملاينٍجونٍهريتسٍيف

فتقللٍمنٍأمنٍاآلخٍرإىلٍائلٍاليتٍتسعىٍالدولةٍمنٍخالهلاٍ)العديدٍمنٍالوس ،ٍين(زيادةٍأمنهٍا
املعضلةٍاألمنيةٍنتيجةٍ)تصرفاتٍدولة ٍهتدفٍإىلٍزيادةٍأمنها،ٍمثلٍزيادةٍقوهتاٍ مبعىن ٍآخرٍتنشٍأ
العسكرية،ٍميكنٍأنٍيدفعٍالدولٍاألخرىٍإىلٍاالستجابةٍبتدابريٍمماثلة ،ٍمماٍيؤديٍإىلٍالصراعٍ

ٍ."والتوتر(

                                                           
1  Chivvis,Christopher s & radin,Andrew & massicou,dara(2017),strengthening strategic 
stability with Russia,copyright 2017,RAND,corporation..p6. 
 For more :Herz, J. "Idealist Internationalism and the Security Dilemma", World Politics 
vol. 2, no. 2 (1950): 171–201, at p. 157 (Cambridge University Press). 
 For more: Jervis, R. "Cooperation under the Security Dilemma," World Politics, vol. 30, 
no.2 (January 1978), pp. 167–174. 
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ٍاملعضلةٍاألمنيةٍهيٍأهمٍمصدرٍبأنٍ ٍجيادلونٍباستمرارٍالعالقات الدوليةعلماءٍ
ةٍاليتٍتنظمٍتغيبٍعنهٍالسلطةٍاملركزيٍدولٍ ٍنظامٍ هٍيفٍوهمٍيعتقدونٍأنٍ ٍ،للصراعٍبنيٍالدول
ٍكلٍدولةٍأنٍهتتمٍ ٍاستخدامٍالعنف، األساسيٍٍاهلدفٍفإنٍ ٍالسبب،هلذاٍٍ.بأمنهاٍجيبٍعلى
العديدٍمنٍاإلجراءاتٍاملتخذةٍٍفإنٍ ٍذلك،ومعٍ من،أقصىٍقدرٍمنٍاألٍللدولٍهوٍحتقيق

بالضرورةٍٍيشراءٍاألسلحةٍوتطويرٍتقنياتٍعسكريةٍجديدةٍستؤدٍ ٍمثللتحقيقٍهذاٍاهلدفٍ
اٍزيادةٍقدراهتمٍالعسكريةٍمنٍأجلٍإعادةٍسيختارونٍإمٍ ٍلذلكٍ،إىلٍتقليلٍأمنٍالدولٍاألخرى

املقامٍٍملنعٍدولةٍالتسليحٍمنٍاإلخاللٍبالتوازنٍيفاٍسيشنونٍهجوم اٍاستباقيًّأوٍتوازنٍالقوىٍ
)أوٍٍأمنية،ٍحيثٍترتبطٍدولتانٍاخليارٍاألول،ٍفقدٍتكونٍالنتيجةٍدوامةٍ ٍويفٍحالٍٍ.األول

ٍكلٍدولةٍللزياداتٍيفٍشراءٍاألسلحةٍواإلنفاقٍالدفاعيٍحسباقٍتسلٍ أكثر(ٍيفٍ ،ٍمعٍاستجابة
ٍحٍطويلٍاألمد.سباقٍتسلٍ قبلٍالدولةٍاألخرى،ٍمماٍيؤديٍإىلٍمنٍ

 .(Offensive realism) الواقعية الهجومية: ثانياا

،ٍمنهاٍالٍمفرٍ ٍةٍ اٍحقيقإىلٍتأطريٍاملعضلةٍاألمنيةٍعلىٍأهنٍ ٍعموم امييلٍاملنظورٍالواقعيٍ
ٍيفٍحقلٍ مظل ة ٍتغطٍ ٍعدٍ تٍ واهلجوميةٍمنهاٍ ٍالسٍ يٍعلىٍاألقلٍثالثٍنظريات  ياساتٍالدوليةٍي 

اٍت اتٍالواقعيةٍمنٍافرتاضٍاقبلٍأغلبٍأفكارٍوالتزٍوجزء ٍهامًٍّوالس ياسةٍاخلارجية،ٍويبدوٍأهنه
،ٍوإنهٍٍ.الكالسيكية ٍعام  والواقعيةٍاهلجوميةٍترسمٍصورة ٍقامتة ٍعنٍالسياساتٍالدوليةٍبشكل 

يفٍٍالتصحيحية"،ٍمصطلحاتٍبارزةٍخصوصٍ عباراتٍ"املهيمن"،ٍ"مضاعفةٍالقوة"،ٍ"الدولةٍا
إىلٍجانبٍأعمالٍأربعٍمفكرينٍت االجتاهٍ، مٍضمنٍأعماهلدرجٍنأعمالٍجونٍمريشاميرٍرائدٍهذٍا

(،1511ٍ(،ٍروبتٍجيلنيٍ)1551(،ٍأيركٍالبسٍ)1551فريدٍزكريا):ٍالتوجهٍاهلجومي ٍوهم
ٍمبعىنٍأنهٍالفوضىافرتاضٍتتمسكٍالواقعيةٍاهلجوميةٍب.0ٍ(1551ماٍراندلٍشفيلرٍ)ٍوإىلٍحدٍ 

،ٍتوفرٍحوافزٍقوية ٍللتوسع،ٍوكل ٍالدولٍتكافحٍمنٍأجلٍدوليةٍغيابٍحكومةٍأوٍسيادةٍعليا
اهناٍضمانٍاليتٍبإمكٍفقطٍخرىٍألنهٍالدولٍاألكثرٍقوة ٍهيمضاعفةٍقوهتاٍمقارنة ٍبالدولٍاأل

                                                           
2 Glenn H. Snyder, Mearsheimer’s World Offensive Realism and the Struggle for 
Security, Op. Cit, p 149 
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ٍتوسعيٍ ٍبقائها،ٍوهي ٍكانتةٍ تنتهجٍسياسات  .3ٍزٍتكاليفهمزاياٍهذاٍالفعلٍتتجاٍوٍ،ٍمىتٍوأين

ٍدعاةٍالتوجٍ  ٍيرمسونٍرابطة ٍمباشرةٍ ٍهوإنه ٍظرهم،ٍفإنٍهومنٍوجهةٍنٍ.بنيٍالقوةٍواألمنٍاهلجومي 
ٍالنسبيةٍوحتقيقٍاألفضليةٍعلىٍحسابٍ ضمانٍاألمنٍيقتضيٍمنٍالدولةٍمضاعفةٍقدراهتا

أكرب،ٍبقدرٍمتتٍ  ،ٍوحتقيقٍٍمنٍاألمنعٍالدولٍبقدرٍأكرباخلصوم،ٍوبقدرٍامتالكٍعناصرٍقوةٍ 
قدر ٍمنٍاألمنٍيتحققٍفقطٍإذاٍأصبحتٍيفٍوضعٍاملهيمنٍيفٍالنظامٍالدول ،ٍٍالدولةٍألكرب

ٍالقوةٍالعظمىٍأوٍعلىٍاألقلٍيفٍ اإلقليمٍالذيٍتقعٍالدولةٍيفٍنطاقه،ٍويفٍهذهٍاحلالةٍفإنه
ٍاقتصادية ،ٍ ٍدبلوماسية ، ٍتنازالت  ٍتقدمي ٍعلى ٍوإرغامهم ٍاحملتملني ٍخصومها ٍردع بإمكاهنا
واسرتاتيجية ٍحبيثٍتساعدٍيفٍتقويةٍوضعٍالقوةٍاملهيمنة،ٍويفٍحالةٍإخفاقهاٍيفٍحتقيقٍهذهٍ

س فإنهٍاخلصوٍم هتديد ٍألمنهااألفضليةٍ، وتصبحٍمصدٍر والواقعيونٍٍ،4وفٍتتقوىٍعلىٍحساهباٍ،
ٍ ٍدول  ٍمواجهةٍيفاهلجوميونٍيناقضونٍرؤيةٍالواقعيونٍالدفاعيونٍمنٍحيثٍتشكيلٍحتالف 

ٍاندلٍشفيلرأهدافهاٍيفٍاهليمنة،ٍويعتقدٍٍرٍمنٍحتقيقيفٍالنظام،ٍوحرماهناٍٍاالقوةٍاألكثرٍهتديدٍ 
م ٍالدولٍتتحالفٍدوماٍ  ٍاهلجومٍلهٍاألفضليةٍعلىٍالدفاعٍعادة،ٍوأنه قوىٍأوٍعٍالطرفٍاألأنه

ٍملوازنته،ٍومنٍمثٍفإنهٍاألمنٍوالسالمٍميكنٍحتقيقهٍعٍااألكثرٍهتديدٍ  منٍتشكيلٍحتالف  ربٍبدالٍ 
ٍٍٍ.9كماٍجيادلٍروادٍاالجتاهٍالدفاعيٍ القوةٍواألفضليةٍوليسٍعربٍالتوازنٍٍ

ٍٍ(Mutual assured destruction) دمار المتبادل المؤك  الد: ثالثاا

ٍعقيدةٍ  ٍالقوميأللٍوسياسةٍ  عسكريةٍهو ٍالكاملٍ من ٍاالستخدام ٍيؤدي حيث
ٍوويةٍ نٍمنٍجانبٍطرفنيٍمتعارضنيٍأوٍأكثرٍإىلٍاإلبادةٍالكاملةٍ)ٍضربةٍ  لألسلحةٍالنووية

التهديدٍباستخدامٍٍاليتٍترىٍأنٍ  نظريةٍالردعةٍعلىٍمبنيٍ ٍهذهٍالعقيدةٍ،2وضربةٍثانية(ٍوقائيةٍ 

                                                           
3 - Defensive Realism "Jeffrey W. Taliaferro، "Security Seeking under Anarchy ; 
International Security، Vol 25، No.3(Winter 2000/01) 

 .12، مرجع سابق، صالنيوليبرالي حول مضامين الصعود الصيني -الحوار النيوواقعيحكيمي توفيق،   4
5   Gedeon Rose, Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy, World 
Politics, Vol.51, No.01 (Oct1998.                      
6 Mutual Assured Destruction; Col. Alan J. Parrington, USAF, Mutually Assured 
Destruction Revisited, Strategic Doctrine in Question Archived 2015-06-20 at the 
Wayback Machine, Airpower Journal, winter 1997. 

http://ipcss.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%B9
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هيٍٍاالسرتاتيجيةٍوهذهٍ،مينعٍاستخدامٍالعدوٍلتلكٍاألسلحةٍذاهتا العدوٍضدٍ ٍقويةٍ ٍأسلحةٍ 

ٍافزٍ حٍمنٍالطرفنيٍبعدٍتسليحهٍأيٍ ٍأحدٍ ٍحيثٍالٍميلكٍأيٍ  توازنٍالقوى،منٍأشكالٍٍشكلٍ 
ٍ.نزاعٍمسلحأوٍٍلبدءٍنزاعٍ 

 العالمي  ر االستراتيجي مفهوم االستقرا

(Global strategic stability) 
ملاٍيتألفٍٍشرتكٍ مٍوالٍيوجدٍفهمٍ ٍعلىٍتعريفٍاالستقرارٍاالسرتاتيجيٍ ٍالٍيوجدٍإمجاعٍ 

قٍيتعلٍ  اعسكريًٍّمفهوم اكانٍاالستقرارٍاالسرتاتيجيٍٍٍالباردة،احلربٍٍريمنظٍ إىلٍبالنسبةٍٍمنه.
،1ٍ(ةٍضخمةبضربةٍنوويةٍانتقاميٍبالنجاةٍمنٍالضربةٍالنوويةٍاألوىلٍومنٍمثٍالقدرةٍعلىٍالردٍ )
ٍنوويةٍ ٍوبٍ واالستعدادٍخلوضٍحٍرٍ"التدمريٍاملتبادلٍاملؤكدعقيدةٍ"تعكسٍٍتلكٍالفكرةٍكانتٍو

خصومهاٍٍنٍأنٍ مٍإىلٍاحلالةٍاليتٍتكونٍفيهاٍالدولٍواثقةٍ ٍمعهاٍاملفهومٍيشري،ٍوبالتالٍحمدودة
ردعٍالنوويٍبقىٍمعهاٍمفهومٍال،ٍويلنٍيكونواٍقادرينٍعلىٍتقويضٍقدرهتاٍعلىٍالردعٍالنووي

ٍذلك،واألهمٍمنٍٍة.االسرتاتيجيلنٍتشعرٍالقوىٍالنوويةٍباحلاجةٍإىلٍبناءٍترساناهتاٍٍمبعىنٍآمن ا

جيٍاالستقرارٍاالسرتاتيٍوالٍيبدٍالطريقةوهبذٍه ة،يفٍأزمٍضٍلضغوطٍإلطالقٍصوارخيهالنٍتتعرٍ 

ٍمفهومٍ  دتٍالوالياتٍاملتحدةٍواالحتادٍحدٍ ٍ،1552يفٍعامٍ،ٍخاصٍ ٍللجدلٍبشكلٍ ٍامثريٍ ا
ظهرٍ،ٍلٍضربةٍنوويةأٍوٍلشنٍ ٍدولةٍ ٍةهٍغيابٍاحلوافزٍأليٍ بأنٍ االستقرارٍاالسرتاتيجيٍالسوفييتٍ

ٍشعبيةٍ 1"يفٍالنصفٍالثاينٍمنٍاحلربٍالباردة")ٍاأكادمييًّهذاٍاملصطلحٍ ٍ(،ٍوفيماٍبعدٍاكتسب 
ٍكبري،ٍ"عندماٍبدأٍالتدمريٍاملتبادلٍاملضمونٍأشبهٍمبفارقةٍتارخيية") (.ٍلذلكٍسعى5ٍإىلٍحد 

                                                           
7 Vijay Shankar, What is Strategic Stability? The Institute of Peace and Conflict Studies 
(IPCS), New Delhi, 12 Oct 2015. 
8) Nitze, Paul. (1976). Assuring Strategic Stability in an Era of Détente. Foreing Affairs. 
Vol.54. N.2. P.p 207-232. 
9) Wallander, Celeste. (2013). Mutualby Assured Stability: Establishing U.S. Russia 
Security, Relation for a New Centry. Atlantic Council. P.23. 

http://ipcss.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
https://carnegie.ru/2019/02/08/preserving-strategic-stability-amid-u.s.-russian-confrontation-pub-78319
https://carnegie.ru/2019/02/08/preserving-strategic-stability-amid-u.s.-russian-confrontation-pub-78319
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إٍجديدٍ ٍوالروسٍإىلٍإجيادٍمصطلحٍ ٍاألمريكيوناملنظ رونٍوالسياسي ونٍ جيابيًّاٍلتعريفٍحيد دٍإطار ٍا
تقرار المتبادل االسالعالقةٍالنوويةٍاالسرتاتيجيةٍبنيٍالوالياتٍاملتحدةٍوروسيا،ٍفكانٍأوال  ٍ

مس  ي ٍالمضمون  وهاالستقرار االستراتيجيومنٍمثٍ  :ٍيقومٍعلىٍمفهوم نيٍتعريٍوٍ. فيهنيٍأساسنيه
ٍ ٍتعريف ٍالستخدامٍوأٍاستقرار األزمةاألو ل ٍعٍاحلوافز ٍيرك ز ٍوالثاين ٍالنووي ة، لىٍاألسلحة

ٍنووي ةٍجديدة")ٍوأٍاستقرار سباق التسل ح ٍلبناءٍأسلحة ٍالروسية12ٍاحلوافز ٍالرؤية (.ٍلكن 
توازنٍٍولالستقرارٍاالسرتاتيجيٍتقتضيٍ"أْنٍالٍيكونٍهذاٍاملصطلحٍمرادف اٍللنظامٍالعاملي،ٍأ

يٍاتيجيٍاإلمجالٍللنظامٍالسياسمفاهيمٍشاملةٍأخرىٍعلىٍغرارٍالتوازنٍاالسرٍتٍوالقوى،ٍأ
لصراع بين احتدام ا(.ٍولكْنٍهناكٍثالثةٍعواملٍرئيسيةٍلالستقرارٍاالسرتاتيجي:11ٍالعاملي")

العتبةٍالنووي ة(،ٍ)ٍالحوافز العامة للتصعيدوروسيا(،ٍٍأمريكا)حربٍعربٍوكالءٍٍالقوى النووي ة
ٍكانتٍاحتماالتٍتص)استقرارٍاألزمة(.ٍ"فكلٍ ٍالوصول إلى هجوم نووي استراتيجي عيدٍما

ٍذاتهٍأكرب.ٍ ٍكانتٍاحتماالتٍحصولٍصراعٍنوويٍحبد  صراعٍماٍباجتاهٍالعتبةٍالنووي ةٍأكرب،
ٍالنووي ةٍيفٍاملقامٍاألو لٍأكرب،ٍٍ ٍكانتٍاحتماالتٍحدوثٍصراعٍبنيٍالقوىٍاملسل حة وكل ما

ٍ(.10")ربكانتٍاالحتماالتٍاإلمجاليةٍللتصعيد،ٍمباٍيفٍذلكٍتبادلٍنوويٍاسرتاتيجيٍأك

ٍ الذيٍٍسيٍ والنفٍتغريٍاملشهدٍاجليوسياسيٍوالتكنولوجيٍ ٍاحلني،منذٍذلكٍولكن،
فهومٍاالستقرارٍكذلكٍتغريٍمٍٍ،كبريٍٍساعدٍيفٍمنعٍاحلربٍبنيٍالقوىٍالنوويةٍيفٍالعاملٍبشكلٍ 

وللحفاظٍٍ،مباٍيفٍذلكٍأدواتٍمنعٍنشوبٍصراعٍنوويٍجذري،ٍاالسرتاتيجيٍوشروطهٍبشكلٍ 
عقيدٍواملتغريةٍهذهٍالظروفٍاملتزايدةٍالتٍحىتٍتعزيزهٍيفٍظلٍ ٍوأٍاالسرتاتيجيٍ علىٍاالستقرارٍ

هناكٍحاجةٍإىلٍإصالحٍالعديدٍمنٍاملفاهيمٍوالسياساتٍطويلةٍاألمدٍوتعديلهاٍوفق اٍٍبسرعة،
سريٍحيتاجٍالتعريفٍاحملدثٍلالستقرارٍاالسرتاتيجيٍإىلٍتفٍحيثٍ،للقرنٍاحلاديٍوالعشرين

                                                           
10) Kent, Glenn and Thaller, David. (1989). First-Strike Stability: A Methodology For 
Evaluating Strategic Forces. Santa Monika, California: RAND. R-3765. AF. 
11) Walton, Dale and Gray S, Clin. (2013). the Geopolitics of Strategic Stability: Looking 
Beyond Cold Warriors and Nuclear Weapons. In Colby and Gerson. P.p. 85-115. 
12) Chivvis, Christopher; Radin, Andrew; Massicot, Dara; and Reach, clint. (2017). 
Enhancing Strategic Stability. RAND Corporation. P. 5. 

http://ipcss.org/
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ةٍالعامليةٍإدارةٍاملنافسٍوٍالنووية؛لألسلحةٍٍدولةٍحائزةٍ ٍالعسكريةٍبنيٍأيٍ سبلٍمنعٍاملواجهةٍ
ٍ ٍوالصني ٍاملتحدة ٍالواليات ٍبني ٍاهلٍوروسيا،بنجاح ٍتشمل ٍاليت ٍاإلقليمية ندٍواملنافسات

ٍ ٍوكوريا ٍجانبٍ ٍوٍالشمالية،وباكستان ٍمن ٍالنفس ٍضبط ٍعمٍومتوازٍ ٍواحدٍ ٍممارسة لياتٍيف
ٍ ٍاستخٍوالعقائد،االنتشار ٍالصراعٍوتشمل ٍمنع ٍوآليات ٍالثقة ٍبناء ٍوتدابري ٍاالتصاالت دام

ٍ.13 األخرىٍلتعزيزٍاالستقرارٍيفٍحالةٍالغيابٍاملستقبليٍاحملتملٍلنظامٍاحلدٍمنٍالتسلح

ٍالٍأنٍ ٍضمانٍوهٍاالستقرارٍاالسرتاتيجيٍ الغالبٍعلىٍمفهومٍٍولكنٍ  طرفٍعقيدة

ٍ.اآلخرٍختفضٍعتبةٍاالستخدامٍالنوويٍ 

 دة لالستقرار االسرتاتيجيهدّاملة النوويّالتهديدات غري 

  (New technologies) : التقنيات الجديدةأوالا 

 ٍاحلوسبةٍالكميةٍٍوٍاالصطناعيالتقنياتٍالقابلةٍللتطبيقٍعلىٍنطاقٍواسعٍمثلٍالذكاء
ٍ.والتشفري

 خاصةٍاهلندسةٍالوراثيةٍوالبيولوجياٍالرتكيبيةٍالتكنولوجياٍاحليوية()ٍ
 ٍةٍاليتٍتشملٍاألسلحةٍاحلركيةٍواألسلحةٍالفيزيائيةٍغريٍاحلركيأسلحةٍالفضاءٍاملضاد

)أشعةٍالليزرٍوامليكروويفٍعاليةٍالطاقة(ٍواألسلحةٍاإللكرتونيةٍوالتشويشٍاإللكرتوينٍ
ٍ .واخلداع

 ٍللخصمٍمناسبةٍلتنفيذٍالضرباتٍاألوىل،ٍمثلٍٍواألسلحةٍاليتٍقدٍتبد خصائصها
ملركباتٍسرعتهاٍسرعةٍالصوت،ٍمباٍيفٍذلكٍااألسلحةٍالتقليديةٍوالنوويةٍاليتٍتفوقٍ

وصواريخٍكروزٍاليتٍتفوقٍٍ،(HGV s االنزالقيةٍاليتٍتفوقٍسرعتهاٍسرعةٍالصوت
سرعةٍ  .يوأنظمةٍالتحكمٍالذايتٍاالسرتاتيجيةٍالتخفٍ ٍ،(HCM s الصوتسرعتهٍا

                                                           
13 Dmitri Trenin, Strategic Stability in the Changing World, Carnegie Moscow Center, 
series, “Twenty-First Century Strategic Stability.”21/3/2019, P2. 

http://ipcss.org/


                                     IPCSS © 2021 | مركز بارادايم الدويل للدراسات االسرتاتيجية.     

 
 

 

 
11 

 قدراتٍميكنٍأنٍتساعدٍيفٍمتكنيٍالضرباتٍاألوىل،ٍمثلٍتقنياتٍاملراقبةٍٍوأنظمةٍأ
ٍاحملمولة ٍالصواريخ ٍلتتبع ٍواألسلحةٍوبعضٍ،املستمرة ٍاملضاد ٍالفضاء ٍجوانب

 .اإللكرتونية
  ٍٍتقني ٍأيض ا ٍهناك ٍالعالقات ٍأسس ٍتغيري ٍاملبدأ ٍحيث ٍمن ٍميكنها ٍرتاتيجيةاالسات

 .14مثلٍفصلٍنظائرٍالليزرٍلتخصيبٍاليورانيومٍاألطراف،متعددةٍ

 ٍإلقليمية.،ٍأوٍالقوىٍاةبنيٍالدولٍالنوويٍ ٍاخصوصٍ ٍالنزاعات اإلقليمية المتصاعدة: ثانياا 

وصولٍاألسلحةٍالنوويةٍمبعىنٍ ،(Nuclear proliferation) االنتشار النووي  : ثالثاا 
ٍالنوويةٍالقابلةٍللتطبيقٍعلىٍاألسلحةٍ،واملوادٍالقابلةٍلالنشطار الٍٍإىلٍدولٍ ٍ،والتكنولوجيا

شارٍاألسلحةٍمنٍانتٍمبوجبٍمعاهدةٍاحلدٍ ألسلحةٍالنوويةٍعلىٍاٍي عرتفٍهباٍعلىٍأهناٍحائزةٍ 
 .النووية

الدولاليتٍتتفوٍ ٍغير الحكومية الفاعلة الدوليةالجهات : رابعاا  )منظماتٍدوليةٍٍقٍيفٍثقلهٍا
ٍ.وشركاتٍعابرةٍللجنسية(

سيؤثرٍالتدهورٍاملستقبليٍلألراضيٍاملستخدمةٍيفٍالزراعةٍ العالمية،أزمة المناخ : خامساا 
اٍملياهٍالعذبة،ٍتأثريٍ لثمينةٍمثلٍااإليكولوجيةٍاهلشةٍواستنفادٍاملواردٍالطبيعيةٍامٍظٍ وتعطيلٍالنٍ 

اٍيفاقمٍواملياه،ٍوالالجئني،ٍمبٍ،متهمٍسياساتٍاهلجرةسياساتٍالدول،ٍويفٍمقدٍ علىٍٍامباشرٍ 
 ةٍالصراعاتٍعلىٍاملوارد،ٍويزيدٍمنٍمستوياتٍالقلقٍاالسرتاتيجيٍالعاملي.منٍحدٍ 

                                                           
14 Christopher F. Chyba, New Technologies & Strategic Stability, spring 2020, Dædalus, 
the Journal of the American Academy of Arts & Sciences, P151. 
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،ٍىٍقواعددٍاألطرافٍاملبينٍعلمتعدٍ  الخروج من صيغ التبادل التجارييات تحد   :سادسا   
ديٍعلىٍمواردٍاالتجاريةٍوالتنافسٍاالقتصٍوبالتالٍالعودةٍإىلٍالصيغٍاحلمائية،ٍوالصراعات

 .البلدانٍاألقلٍمنو ا

 االستقرار االسرتاتيجي العاملي عتصدّ

Global strategic stability cracked 
ٍوزيرٍ(0211ٍالثاينٍكانون01ٍ)ٍدونالدٍترامباألمريكيٍالسابقٍٍالرئيسٍفبعدٍأنٍكلٍ 

راجعةٍالنووية،ٍصدرتٍاملٍللمراجعةٍجديدةٍ ٍدراسةٍ ٍبوضعٍ-ٍالسابقٍ-ٍماتيسٍجيمسٍالدفاع
(ٍ 0ٍٍالنووية ٍوتضمٍ 0211شباط ٍاملبادئ(، ٍوالتشغيليةٍنت ٍألمريكيةاٍللسياسةٍالتوجيهية
مراجعة ٍنووية ٍأمريكية ٍٍالعامل،ٍوكانتٍآخرٍيفٍاألكربٍليتٍت عدٍ اٍالنوويةٍترسانتهاٍبشأنٍاملستقبلية

ٍو(ٍيفٍعهدٍالرئيسٍباراكٍأوباما،ٍواهلدفٍالرئيسٍللمراجعةٍه0212قدٍحصلتٍيفٍالعامٍ)
عٍكل ٍمنٍروسياٍوالصنيٍوكورياٍالشماليةٍوايران،ٍاللذينٍتتهمهمٍالوالياتٍاملتحدةٍبإضافةٍرٍد

ٍاسرتاتيجياهتمٍيفٍالنوويةٍالقواتٍأمهيةٍوزيادةٍترساناهتم،ٍإىلٍالنوويةٍالقدراتٍمنٍجديدةٍ ٍأنواعٍ 
ٍٍوٍالفضاءٍذلكٍيفٍمباٍمتزايد،ٍعدواينٍ ٍسلوكٍ ٍواخنراطهمٍيفٍوخططهم، تتضمنٍاخلارجي ،

ٍالقاذفات ٍأي  ٍاألمريكي ، ٍالنووي  ٍالثالوث ٍحتديث ٍالنووية ٍوالصواريخٍةاالسرتاتيجيٍاملراجعة
ٍت طلقٍاليتٍتيةالبالسٍالصواريخٍرؤوسٍمنٍصغريٍعددٍ ٍووية،ٍوتعديلالنٍوالغواصاتٍالبالستية

ٍرسيطوٍ ٍيدالبعٍاملدىٍوعلىٍمنخفضة،ٍتدمرييةٍ ٍقوةٍ ٍذاتٍخبياراتٍ ٍالغواصاتٍالبحريةٍمن
ٍنمٍوي طلقٍنوويٍ ٍحربٍ ٍبرأسٍ ٍد امزوٍ ٍجديدٍكروزٍصاروخٍأيض اٍاألمريكيٍاجليش
ا،19(SLCM)البحر ٍأطلقتٍوتنفيذ  ٍأوال ( ٍ)أمريكا ٍاألمريكي  ٍالقومي  ٍاألمن ٍالسرتاتيجية

                                                           
15 NUCLEAR POSTURE REVIEW -FEBRUARY 2018, Washington, Department of Defense, 
OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE, 2018, P 11, 18, (v) (XII) 
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ٍذلكٍلسبيٍويفٍروسيا،ٍمعٍاالسرتاتيجيةٍاملواجهةٍعام(0211ٍ)ٍالعامٍالوالياتٍاملتحدةٍعلى
ٍ:ةٍ تصعيديٍ ٍخطواتٍ ٍعد ةٍباختاذٍاملتحدةٍالوالياتٍقامت

  ٍ ريكيٍ ألميتٍالقوةٍالسادسةٍيفٍاجليشٍاإنشاءٍالقوةٍالفضائيةٍاألمريكيةٍومس. 
 لألسلحةٍاملتوسطةٍوقصريةٍاملدىٍاملعاهدةٍالنوويةٍالوالياتٍاملتحدةٍمنٍانسحاب.ٍ
  ٍالطبقاتٍومنظوماتٍ"إجينس"ٍيفنشرٍالدرعٍالصاروخيةٍمتعد الشرقيةٍدولٍأوروبٍدٍة ٍا

ٍدائمٍيفٍتلكٍاملنطقة.ٍعسكريٍ ٍوالبلطيق،ٍوالعملٍعلىٍتواجدٍ 
  ٍٍوإطالقٍبرنامجٍاملراجعةحتديثٍالسالحٍالنوويٍالتكتيكي،.ٍٍ
  ٍخارجٍالوالياتٍاملتحدةٍاألمريكيٍ ٍحتديثٍالربنامجٍالبيولوجي. 

ٍالقوميٍ ٍألمناٍةالسرتاتيجيٍ ٍاملتحدةٍالوالياتٍإصدارٍعلىٍأشهرٍثالثةٍمنٍأقلٍ ٍوبعدٍٍ
ٍ،(0211ٍشباط)ٍالنوويةٍاملراجعةٍوثيقةٍإصدارهاٍعلىٍرٍ شهٍمنٍوأقلٍ (0211ٍٍأولٍكانون)

(1/3/0211ٍ)ٍوسيةالٍرٍالفيدراليةٍاجلمعيةٍمنربٍعلىٍومنٍبوتنيٍالرئيسٍالروسيٍفالدميريٍقام
ٍمنٍتجعلٍ،وحلفائهاٍاملتحدةٍللواليات"ٍصادمةٍ "ٍعسكريةٍخطواتٍ ٍعد ةٍروسياٍبإعالن

اٍسباقٍتسلٍ ٍردٍ ٍموقفٍيفٍاملتحدةٍالواليات ٍكأهن  ٍبنيٍاالفعل،ٍوبدت ٍنوعي  لطرفني،ٍوليسٍٍح 
ٍ:ومنهاٍ،اكميًّ

 تللقاراٍالعابرةٍو)سارمات(ٍالصوتية،ٍفرطٍوأفنغارد(ٍ)كينجالٍمنظومات.ٍ
 بالستية.ٍغريٍومساراتٍ ٍنوويٍ ٍبدفعٍ ٍتعملٍاليتٍاجملنحةٍالصواريخ 
 ديدةجٍفيزياءٍمببادئٍتعملٍاليت"ٍبرييسيفت"ٍمنوذجٍمنٍالليزرٍأسلحة.ٍ
 322ٍ)ٍإعتماد 120ٍ)ٍبينهاٍلألسلحةٍجديدٍ ٍمنوذجٍ ( ٍبالستيةٍصواريخ(

 .26النوويةٍعادي ،ٍإضافة ٍإىلٍالطوربيداتٍبالسيتٍ (12ٍ)وٍللغواصات

ٍ

                                                           
، رابط الكتروني: 2/3/1122، تلفزيون روسيا اليوم، "االتحادية للجمعية بوتين رسالة في المحاور أهم" 26

https://ar.rt.com/jxi3 

http://ipcss.org/
https://arabic.sputniknews.com/radio_hot_issues/201812051037241822-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/radio_hot_issues/201812051037241822-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/
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 وأمريكااالستقرار االستراتيجي بين روسيا  تصدع عوامل

 ياوروس أمريكيينوتيرة حروب عبر وكالء  تصاعد: أوالا 

ٍالصراعٍبنيٍ   ٍحدثٍيفٍٍأمريكاحيثٍيزداد ٍكما ٍمتام ا ٍيفٍحروبٍالوكالة، وروسيا
أوكرانياٍوجورجياٍحيثٍشن تٍروسياٍعليهماٍحرب اٍحمدودة،ٍومهاٍحليفتانٍللوالياتٍاملتحدةٍ

ٍكماٍاخنرطتٍالوالياتٍاملتحدةٍوروسياٍيفٍٍاألمريكية ومنظ مةٍحلفٍمشالٍاألطلسيٍ)الناتو(.
(.11ٍحربٍوكاليةٍدموي ةٍبشكلٍمتزايدٍيفٍسوريا،ٍاليتٍحتتفظٍعلىٍأرضهاٍبقاعدةٍعسكرية")

ٍهناكٍاحتماالتٍمتزايدةٍلصراعاتٍعسكريةٍبنيٍوكالءٍٍوويبد ٍالشرقٍوروسياٍيفٍأمريكاأن 
ٍال ٍبلطيقٍوالبلقان،ٍوقدٍتتصاعدٍالصراعاتٍاإلقليميةٍمنٍالوكالءٍإىلاألوسط،ٍويفٍمنطقيت 

ٍبنيٍ ٍلتنشبٍمواجهة ٍملفٍأمريكااألصالء ٍت بع ا ٍولكْن ٍالنووي ة. ٍتصلٍإىلٍالعتبة ارقةٍوروسيا
ٍأانعدام االستقرار -االستقرار ٍتنطويٍعلىٍحلفاء ٍحمدودة ٍتيسريٍحرب وكالءٍٍو"ميكن

علىٍجانبنيٍ النوويٍة منٍالثقةالقوىٍاخلارقٍة تصعيدٍٍمتعارضنيٍبفعلٍمستوىٍمرتفعٍنسبيًٍّا بعدٍم
ٍانتشارٍحروبٍحمل يةٍإقليمية،ٍحتر كها11ٍمثلٍهذهٍاحلروبٍإىلٍحربٍنووي ة") (.ٍلذلكٍفإن 

ٍقوىٍنووي ة،ٍلهٍآثارٍخطريةٍعلىٍاالستقرارٍاالسرتاتيجي.

 التصعيد المتزايدة مخاطر: ثانياا 

ببهاٍاخلطرٍعلىٍاهنيارٍاالستقرارٍاالسرتاتيجيٍبسرغمٍانتشارٍحروبٍالوكاالتٍيبقىٍ  
ٍتنحصرٍيفٍ ٍمعظمٍنقاطٍالتوت رٍوالصراعٍاحلاليةٍبنيٍالوالياتٍاملتحدةٍوروسيا ضئيال ،ٍألن 

ٍاخلطرٍعلىٍاالستقرارٍاالسرتاتيجيٍواجملاالتٍالتقليديةٍوغريٍالتقليدية،ٍويبد أكثرٍبروز اٍٍأن 
ٍ ٍعلى ٍبينهما ٍاملتزايد ٍالتصعيد ٍناحية ٍواهلجمن ٍوالتكنولوجيا ٍالنووي ة ٍالعقيدة ماتٍمستوى

قةٍبينهاٍيزيدٍمنٍحد ةٍالصراعٍوعدمٍالثفالغموض في العقيدة النووي ة الروسية ٍ،السربانية
                                                           

17) Berls, E. Robert; and Ratz, Leon. (2015). Rissing Nuclear Dangers: Assessing the Risk of 
Nuclear Use in the Euro-Atlantic Region. Nuclear Threat Initiative Paper. RAND 
Corporation. Santa Monika: California. P. 21. 
18) Snuder, Glenn. (1965). the Balance of Terror and the Balance of Power. San Fransisco: 
Chandler. P.p. 184-201. 
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ٍ ٍوحضورهمٍأمريكاوبني ٍالقومي ٍألمنهم ٍضمانه ٍالنووي ة ٍتراسنتهم ٍالروس ٍيعترب ٍحيث ،
ةٍتقومٍعلىٍ.ٍوهذهٍالعقيدمريكياألاالسرتاتيجي،ٍوم عادلٍيعو ضهمٍعنٍالتفو قٍالتقليديٍ

ٍعلىٍأي ٍ ٍردًّا ٍالنووي ة ٍاألسلحة ٍالروسيٍلنفسهٍحبقٍاستخدام ٍ"حيتفظٍاالحتاد ٍالتال: املبدأ
مارٍألنواعٍأخرىٍمنٍأسلحةٍالدٍوضد ٍأي ٍمنٍحلفائه،ٍلألسلحةٍالنووي ةٍأٍواستخدامٍضد ه،ٍأ

ٍبا ٍالروسي ٍاالحتاد ٍضد  ٍعدوان ٍحصول ٍحال ٍيف ٍأيض ا ٍكما ٍاألسلحةٍالشامل، ستخدام
للتهديد") معر ض ٍا يكونٍوجودٍالدولةٍحبد ٍذاهتٍا لعقيدة15ٍالتقليدية،ٍعندمٍا يعين،ٍوفق ٍا (.ٍوهذٍا

اٍمستعد ةٍللبدءٍباستخدامٍاألسلحةٍالنووي ةٍيفٍحالٍكانتٍمصاحلهاٍاحليوي ةٍ علنة،ٍأهن 
 
روسياٍامل

ا،ٍتناقشٍالعقيدةٍالروسيةٍ خدامٍنوويٍأوالٍ إمكاني ةٍاستمعر ضةٍللتهديد.ٍ"وبشكلٍأكثرٍحتديد 
أوروبيةٍبأن ٍٍأمريكيةوهذاٍماٍيثريٍخماوفٍٍ،(02ردًّاٍعلىٍهجومٍتقليديٍشاملٍعلىٍروسيا")

انٍاحملظورٍالنوويٍقدٍيؤث رٍيفٍالتفكريٍاالسرتاتيجيٍالروسي،ٍفتستخدمٍأسلحةٍنووي ةٍيفٍالبلق
ٍكأوروبٍملصاحلهاٍالوجوديةٍأمريكيردًّاٍعلىٍأي ٍهتديدٍ الٍاإللكرتوينٍالتصعيدٍيفٍاجملٍماٍإنٍ ،

ٍوالاليقنيٍإىلٍمنطقٍ وتناميٍاألصولٍالفضائيةٍواعتمادٍاألسلحةٍاإللكرتونيةٍأدخلتٍالشك 
معٍاهتاٍم خاصةٍ  االسرتاتيجيٍ، علىٍاالستقراٍر ينعكسٍسلب ٍا ممٍا عاصرٍ،

 
لروسياٍٍمريكاأالصراعٍامل

ٍعليها ٍسربانية ٍهجمات ٍشن  ٍعن ٍمبسؤولي تها ٍيفٍ،مؤخ ر ا ٍالتحك موقد ٍاجلانبان باحلربٍٍقد
اإللكرتونيةٍنتيجةٍوجودٍجمموعةٍواسعةٍمنٍاملرتزقةٍاإللكرتوني ني،ٍعداٍعنٍالقراصنةٍالوطني نيٍ
ين،ٍوالذينٍقدٍيشن ونٍهجماتٍ ٍكالٍالبلد  اإللكرتوني نيٍاخلارجنيٍعنٍالسيطرةٍاحلكوميةٍيف

ٍمماثلةسرباني ةٍمببادرةٍخاصة،ٍمم اٍيصع دٍوتريةٍوشد ةٍالصراع.ٍ"ويف ،ٍقدٍحيدثٍٍظل ٍظروف 
اٍصراع اٍغريٍضروري") (.ٍأضفٍإىلٍذلك01ٍاالنتقامٍمنٍجديدٍلألسبابٍاخلاطئة،ٍم صع د 

ٍالتحد يات النووي ة الجديدة ٍيف ٍروسيا ٍترى ٍحيث )الدفاعٍٍياألمريكالثالثي النووي ،

                                                           
19) Russian Federation Ministry of Defense. The Military Doctrine of the Russian 
Federation. (2014). 
20) Adamsky, Dimitry. (2016). If War Comes Tomorrow Russian Thinking About Regional 
Nuclear Deterrence. Journal of Slavic Military Studies. N.1. P.p. 163-188. 
21) Enhancing Strategic. Ipid. P. 8. 
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لالستقرارٍٍاالصاروخي،ٍالقذائفٍاالنسيابي ةٍفوقٍالصوتي ة،ٍوالقدراتٍبتمكنيٍالفضاء(ٍهتديدٍ 
ٍٍ.االسرتاتيجي

 (Crisis stabilization) األزمة استقرار: ثالثاا 

(،ٍحيث00ٍيعتمدٍعلىٍ"عصمةٍومرونةٍالقيادةٍوالسيطرةٍوأنظمةٍاالتصال")ٍووه ٍ
ٍكبري اٍعليهاٍوعلىٍاالستقرارٍ ٍتطويرٍالوالياتٍاملتحدةٍملنظومتهاٍالنووي ةٍخطر ا ترىٍروسياٍأن 

ماٍدفعٍرٍوالضربة العالمي ة الفوري ةٍأمريكااالسرتاتيجي،ٍخاصة ٍماٍأمستهٍ  سياٍإىلٍتطويرٍ.ٍهذٍا
اٍلٍاألمريكيةجمموعةٍمنٍاألسلحةٍللتخفيفٍمنٍالقدراتٍ ادعهاٍالنووي.ٍٍراليتٍتعتربهاٍهتديد 

بوجودٍخطرٍمنٍ ضٍقدرهتاٍاجلديدٍعلىٍأنظمتها،ٍوتقوٍ  األمريكيالثالثي لذلكٍتعتقدٍروسيٍا
ٍتطو رٍأسلحةٍإلضعافٍالثالثيٍ لنوويٍيفٍاٍاألمريكيعلىٍالضربةٍالثانية،ٍمماٍجعلٍروسيا

"حيثٍيعتمدٍعددٍمنٍالقدراتٍوالعملياتٍ ماٍاألمريكيةالفضاءٍ، يؤد يٍٍعلىٍأصولٍفضائيةٍ،
ٍاألصول") ٍهذه ٍمثل ٍلضرب ٍحافز ٍوالسيطرة03ٍإىل ٍالقيادة ٍعلى ٍستؤث ر ٍضربة ٍهكذا .)

نوويٍيؤث رٍعلىٍمبدأٍفالصراعٍالٍ،االسرتاتيجي ت نيٍاحلساست ني،ٍمهد دة ٍبالتالٍاألنظمةٍالنووي ة
ٍٍ.استقرارٍاألزمة

 

 

                                                           
22) Ipid. P. 8. 
23) Pew Research Center. (2007). Trends in Political Values and Core Attitude. Survey. 
New York Times. 
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 الرؤية األمريكية لالستقرار االسرتاتيجي
 لالستقرار االستراتيجيالترامبية  العقيدة: أوالا 

ٍالقطبيةٍ ٍاألحادية ٍدميومة ٍفكرة ٍمن ٍتنطلق ٍاالسرتاتيجي ٍلالستقرار ٍاألمريكية الرؤية

ٍللنسقٍالدول،ٍأٍةاألمريكية،ٍومنعٍأيٍ  ٍتعديلية ٍقٍوحماولة يادةٍبروزٍأيٍمقاومةٍدوليةٍلفكرة
النظامٍالدولٍ)وضعٍوصياغةٍجدولٍاألعمالٍالدولٍبانتظامٍوباستمرار(،ٍوالرئيسٍاألسبقٍ

ٍميركا أوالا:رؤية أترامبٍملٍخيرجٍعنٍهذهٍالصيغة،ٍفاالستقرارٍاالسرتاتيجيٍيعينٍوفقٍ

 ٍٍالذيٍيواجهٍالرخاءٍواألمنٍيفٍالواليات ٍالرئيسي  ٍالتحدي  عودةٍٍواملتحدةٍه)أن 
ألمنٍالقومي ٍٍفهٍاسرتاتيجيةٍااملنافسةٍاالسرتاتيجيةٍالطويلةٍاألجلٍمنٍخاللٍماٍتصنٍ 

ٍيتٍ  قٍسكقوىٍمراجعة ٍ)القوىٍالتعديلية(ٍالصنيٍوروسياٍاللتانٍتريدانٍتشكيلٍعامل 
 14معٍمنوذجهماٍاالستبدادي(

 ٍ،مصلحةٍٍموازينٍالقوةٍيفضمانٍبقاءٍمعٍ)البقاءٍالقوةٍالعسكريةٍالبارزةٍيفٍالعامل
ٍاألمنٍ ٍدرجات ٍأقصى ٍحتقيق ٍإىل ٍيفضي ٍدول  ٍبنظام  ٍوالدفع ٍاملتحدة، الواليات

 .15واالزدهار(
 (ٍعمليات بفعاليٍة تدعٍم الٍتضاهىٍيفٍالقرنٍاحلاديٍوالعشرينٍلالبتكاٍر قاعدةٍ  إنشاٍء

لثالوثٍثٍااكة ٍحديثة ٍتتضمنٍحتدياإلدارةٍوحتافظٍعلىٍاألمنٍالقومي ،ٍوبناءٍقوة ٍفتٍ 
تعزيزٍالدفاعٍٍوالنووي ،ٍوتعزيزٍالقيادةٍوالسيطرةٍواالتصاالتٍواملراقبةٍواالستطالع،ٍ

ٍمتعدٍ  ٍوتعزيزٍالصاروخي ، ٍاخلارجي  ٍوالفضاء ٍالسيرباين  ٍاألمن ٍوتعزيز ٍالطبقات، د
 .16(التحالفاتٍالتقليديةٍوجذبٍشركاءٍجدد

                                                           
24"Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America", 
Washington, US Department of Defense, 19 December 2018, P 2. 
25  Ibid, P 4. 
26 Ibid, p 4, p 5, p 6, p 8. 
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 بايدن لالستقرار االستراتيجي   الرئيس جو رؤية: ثانياا 

ٍ ٍاستالم ٍاومع ٍبايدن ٍالقوميٍالرئيس ٍلألمن ٍاملؤقت ٍالدليل ٍوصدور ٍاألمريكية لرئاسة
عٍباالجتاهٍالعاملي،ٍبلٍالدفٍاٍعدمٍإعطاءٍأولويةٍلالستقرارٍاالسرتاتيجيٍ (،ٍبداٍواضحٍ 0201)

ٍاألمريكيةٍٍٍتأطريٍوأدجلةٍواملعاكسٍحن ٍللوالياتٍاملتحدة ٍاملنافسة الصراعٍمعٍالقوىٍالدولية
ٍاالجتاه،ٍٍ ٍعلىٍهذا ٍوتضمنٍالدليلٍاألمريكيٍاملؤقتٍمفرداتٍتدلٍجليا ٍوالصني، كروسيا

،ٍولكنٍ.الصيينٍوغريها..ٍواإلكراه،ٍدعٍروسيا،ٍواألنظمةٍاالستبداديةكمحاسبةٍالصنيٍوٍر
األمريكيةٍ بشأنٍاحلدٍمنٍاألسلحة3ٍٍمتديدٍاتفاقيةٍستارتٍإىلٍةالراهنرغمٍذلكٍاجتهتٍاإلدارٍة

(،ٍوعليهٍميكنٍفهمٍأبرز0202ٍحىتٍ)شباطٍٍ.اهلجوميةٍاالسرتاتيجيةٍملدةٍمخسٍسنوات
ٍمعاملٍالرؤيةٍاألمريكيةٍلالستقرارٍاالسرتاتيجي:

 ٍٍمعٍروسيا.ٍالرتسانةٍالصاروخيةٍالنوويةٍيفالتكافؤ
 ٍ ٍالقيادة ٍالنظام ٍدول ٍعليه ٍحتاومنفتحٍ ٍامستقرًّواحلفاظ ٍقبل ٍمن ٍمضمون الفاتٍ،

 دميقراطيةٍقويةٍوشراكاتٍومؤسساتٍمتعددةٍاألطراف
  ٍلنٍيفٍعاملٍيتعم التنافسٍ، اٍتتنازلٍالوالياتٍاملتحدةقٍفيٍه ٍالسابقة،ألهدافٍعنٍهذٍه

ٍ ٍستوبينما ٍالدول، ٍالنظام ٍإىل ٍتشكلهتعود ٍالذي ٍالوجودي ٍالتهديد ٍمبعاجلة ٍقوم
اٍمنٍذلكٍحيددٍالدليلٍاملؤقتٍلألمنٍالقوميٍاألمريكيٍوانطالقٍ،األسلحةٍالنووية

 خطواتٍفعليةٍتتلخصٍباآليت:ٍ
  ٍٍكقائدٍسوفٍنتجن بٍسباقاتٍالتسلحٍاملكلفةٍوإعادةٍترسيخٍمصداقيتنا

ٍ.يفٍمراقبةٍالسالح
  ٍمعٍروسياٍ"اجلديدة ستارت"بسرعةٍلتمديدٍمعاهدةٍٍكالتحر.ٍٍ
 ألسلحةٍتقليلٍدورٍاسنتخذٍخطواتٍلٍ،حتديدٍترتيباتٍاألسلحةٍاجلديدة

ٍ.أمنناٍالقومي،ٍمعٍضمانٍرادعناٍاالسرتاتيجيٍاسرتاتيجيةالنوويةٍيفٍ
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 تٍايفٍحوارٍهادفٍمعٍروسياٍوالصنيٍعلىٍجمموعةٍمنٍالتقنيٍ ٍاالخنراط
ٍ.العسكريةٍالناشئةٍوالتطوراتٍاليتٍتوحيٍباالستقرارٍاالسرتاتيجي

 ٍٍالقواتٍاملسلحةٍاألمريكيةٍيفٍأفضلٍحاالهتاضمان هزةٍيفٍبةٍوجمقوةٍمدرٍ ٍ،بقاء
01ٍٍ.وخاصة ٍضدٍالصنيٍوروسياٍاالسرتاتيجيةالعاملٍملواجهةٍالتحدياتٍ

 ٍ ٍوتعزيز ٍاألطلسي ٍمشال ٍحلف ٍمنظمة ٍواليابٍالتحالفاتحتديث ٍأسرتاليا انٍمع
ٍكوريا ٍ.ومجهورية

 .ٍمنعٍاالنتشارٍالنووي
 ٍضمانٍبقاءٍالوالياتٍاملتحدةٍالقوةٍالعسكريةٍاألوىلٍيفٍالعامل،ٍمعٍتعزيزٍمنظومات

 .وأنظمةٍاألسلحةٍالقدميةٍوجتاوزٍاملنصاتالتسلحٍاحلديثة،ٍ
 ٍٍيفٍحمادثاتٍبشأنٍالتوصلٍإىلٍالوالياتٍاملتحدةالصنيٍإىلٍحماولةٍضم ٍوروسيا

بديالٍعنٍمع النوويٍة األسلحٍة "ستارتٍاجلاتفاقٍجديدٍللحدٍمنٍانتشاٍر ديدة"ٍاهدٍة
 .وواشنطنٍواملوقعةٍبنيٍموسك

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 INTERIM NATIONAL SECURITY STRATEGIC GUIDANCE, Washington White House 2021. 
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 الرؤية الروسية لالستقرار االسرتاتيجي

 الروسي لالستقرار االستراتيجي   المفهوم-أوالا 

ٍمفهومٍ  دةٍالدفاعٍعلىٍأجنٍاالستقرار االستراتيجيمنذٍهنايةٍاحلربٍالباردة،ٍظهر 
وروسياٍيفٍعالقتهماٍاملتوت رة،ٍحيثٍ"ترك زٍاالهتمامٍبشكلٍخاصٍعلىٍٍأمريكاواألمنٍبنيٍ

ٍكماٍوردٍيفٍمعاهدةٍ ٍ(Start Treaty)ختفيضٍمستوىٍاألسلحةٍالنوويةٍعندٍاجلانبني،
(.ٍولكنٍبعدٍسقوطٍجدارٍبرلنيٍبدأتٍالقدراتٍالعسكريةٍالروسيةٍترتاجع،ٍبينما01ٍبينهما")

ٍ ٍالعسكري ٍاحلضور ٍاٍألمريكايتقد م ٍالصراعٍوحلف ٍيف ٍفاعلة ٍغري ٍروسيا ٍجعل ٍمما لناتو،
االسرتاتيجيٍوالتأثريٍمبفاعيلهٍومساراته.ٍومعٍوصولٍبوتنيٍإىلٍاحلكمٍيفٍروسيا،ٍوضعٍنصبٍ
ٍكبري،ٍجعلهاٍ عينيهٍإعادةٍإحياءٍالقوةٍالروسية،ٍاليتٍبدأتٍتتعز زٍقدراهتاٍالعسكريةٍإىلٍحد 

ٍا ٍللواليات ٍاألقوى ٍالعسكري ٍاالسرتاتيجي ٍاملنافس ٍالنٍاألمريكيةملتحدة ٍوقدٍوحلف اتو،
وجورجياٍ يفٍأوكرانيٍا وبشكلٍمباشٍر إىلٍالتدخ لٍعسكريًٍّا دفعهٍا مٍا منٍالقوٍة وجدتٍيفٍنفسهٍا

اٍصداميًّاٍمنٍطبيعةٍعسكرية.ٍفهماٍالقو تانٍأمريكاوسوريا،ٍمماٍجعلٍعالقتهاٍمعٍ ٍتأخذٍب عد 
ثاينٍدولٍن رغمٍوجوٍد القو تانٍالوحيدالنوويتانٍالبارزتانٍيفٍالعاملٍ، لكنهمٍا تانٍيفٍالنظامٍوويةٍ،

ٍالقوةٍ ٍباستخدام ٍكبريٍمنٍالعامل،ٍوقدٍلو حتا الدولٍاللتانٍمتلكانٍالقدرةٍعلىٍتدمريٍجزء
إطارٍاحلد ٍمنٍٍبينهماٍيفاالستقرار االستراتيجي النوويةٍيفٍعدةٍحمطات.ٍلذلكٍبرزٍمفهومٍ

فٍعلىٍالتوازنٍاالسرتاتيجيٍللعاملٍيتوقٍ ٍخطرٍالتبادلٍالنوويٍاالسرتاتيجي،ٍلذلكٍفاالستقرار
ٍوروسياٍاالحتادية.ٍاألمريكيةالعالئقيٍوالصراعيٍبنيٍالوالياتٍاملتحدةٍ

:ٍاألو لٍمفهوم نيٍتعريفيٍهٍعلىٍاالستراتيجيالستقرار لهذاٍوتستندٍالرؤيةٍالروسيةٍ نيٍأساسنيه
ستقرار ااحلوافزٍالستخدامٍاألسلحةٍالنووي ة،ٍوالثاينٍيرك زٍعلىٍٍوأٍاستقرار األزمةتعريفٍ

                                                           
(. قضية األسلحة النووية في القرن الواحد والعشرين. ستانفورد، كاليفورنيا: 1126( روبيرتس، براد. )12

 .221-216منشورات جامعة ستانفورد. ص 
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ٍالرؤيةٍالروسيةٍلالستقرار05ٍاحلوافزٍلبناءٍأسلحةٍنووي ةٍجديدة")ٍوأٍسباق التسل ح (.ٍلكن 
ٍووازنٍالقوى،ٍأتٍواالسرتاتيجيٍتقتضيٍ"أْنٍالٍيكونٍهذاٍاملصطلحٍمرادف اٍللنظامٍالعاملي،ٍأ

ٍ(.32رٍالتوازنٍاالسرتاتيجيٍاإلمجالٍللنظامٍالسياسيٍالعاملي")مفاهيمٍشاملةٍأخرىٍعلىٍغرا

 الروسية حول االستقرار االستراتيجي المخاوف: ثانياا 

ٍتتجل ىٍاملخاوفٍالروسيةٍبشأنٍاالستقرارٍاالسرتاتيجيٍيفٍالنقاطٍالتالية: 

عدمٍوجودٍتعريفٍشاملٍوواضحٍلالستقرارٍاالسرتاتيجي،ٍورفضٍروسياٍأْنٍيكونٍهذاٍٍ-
االستقرارٍمرادف اٍللنظامٍالعامليٍومفهومٍالقوةٍوالقطبية،ٍوميلهاٍإىلٍتعريفهٍمبقتضىٍمصاحلهاٍ

ٍيرفضونٍقبولٍاملفهومٍالروسيٍلالستقرارٍاالسرتاتيجي.ٍاألمريكيونمماٍجيعلٍ

بنوايٍاٍ- إىلٍٍرٍأمريكاعدمٍثقةٍروسيٍا معٍمفهومٍاالستقرارٍاالسرتاتيجي،ٍوسعيهٍا مسه ٍوتعاطيهٍا
ٍأي ٍشيءٍترىٍروسياٍأن هٍي لحقٍالضررٍبأمنهاٍ وفقٍرؤيتهاٍبضمانٍمصاحلها،ٍإىلٍدرجةٍ"أن 

ٍ(.31يتم ٍوصفهٍعلىٍأن هٍم زعزعٍلالستقرار")

كرانياٍوجورجيا،ٍلليرباليةٍوالثوراتٍامللو نةٍيفٍأٍوبرتويجٍقي مٍالدميوقراطيةٍواٍاألمريكيالنشاطٍٍ-
ٍودعمهاٍملاٍي سم ىٍبالربيعٍالعرب،ٍمم اٍيهد دٍاألمنٍواملصاحلٍالروسية.

نظرةٍالقادةٍالروسٍإىلٍأمنٍاملعلوماتٍباعتبارهٍأساس اٍلالستقرارٍاالسرتاتيجي،ٍفمنٍدونٍٍ-
ٍالداخلٍمٍلنٍحيق قواٍاالستقرارٍيفالسيطرةٍعلىٍجمالٍاملعلومات،ٍخيشىٍالقادةٍالروسٍمنٍأهنٍ 

يفٍجوارهم،ٍحيثٍإن ٍرغبةٍالكرملنيٍبتضمنيٍجمالٍاملعلوماتٍكعاملٍرئيسيٍيفٍاالستقرارٍٍوأ
عق دٍالتوافقٍ أبعدٍمنٍاحلدودٍالنووي ة،ٍممٍا ٍكبريٍنطاقٍالقضيةٍإىلٍمٍا االسرتاتيجيٍوس عٍإىلٍحد 

ٍعلومات.الدميوقراطيةٍوحري ةٍاملٍحولٍاالستقرارٍاالسرتاتيجيٍفيماٍخيصٍ ٍاألمريكيالروسيٍ

                                                           
29) Kent, Glenn and Thaller, David. (1989). First-Strike Stability: A Methodology For 
Evaluating Strategic Forces. Santa Monika, California: RAND. R-3765. AF. 
30) Walton, Dale and Gray S, Clin. (2013). the Geopolitics of Strategic Stability: Looking 
Beyond Cold Warriors and Nuclear Weapons. In Colby and Gerson. P.p. 85-115. 
31) Acton, James. (2013). Reclaiming Strategic Stability. In Colby and Gerson. P. 118. 
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ٍبٍاألمريكيةمتس كٍالوالياتٍاملتحدةٍٍ- ٍالعاملي، ٍالدوليةٍواهليمنةٍعلىٍالنظام ينماٍبالقطبية
ٍتسعىٍروسياٍإىلٍحتقيقٍالتعد ديةٍالقطبيةٍللعامل.

ٍالبلقانٍوالبلطيقٍمماٍيهد دٍاألمنٍالروسيٍويدفعٍروسياٍإىلٍٍاألمريكيالنفوذٍٍ- يفٍمنطقيت 
ٍأركانٍاالستقرارٍاالسرتاتيجي.الت ٍعاملٍبقوةٍمفرطةٍوعدائي ةٍمعٍجرياهنا،ٍاألمرٍالذيٍيهز 

دعمٍالوالياتٍاملتحدةٍللفصائلٍاملسل حةٍيفٍسورياٍوليبياٍوالقوقاز،ٍواليتٍتشك لٍخطر اٍٍ-
ٍعلىٍمصاحلٍروسياٍاالحتادية.

 الرؤية األوربية لالستقرار االسرتاتيجيّ
 لمواجهة التهديدات األوروبي األمناستراتيجية : أوالا 

قدٍفٍاحلديثة،ٍألوروباٍاأساسيًٍّمفصالٍ cold warٍلتٍحقبةٍانتهاءٍاحلربٍالباردةٍشكٍ ٍ
ٍاعات،الصٍروختفضٍمنٍمستوياتٍنشوبٍٍاحلرب،ٍأوزاريفٍالغالبٍلتضعٍٍاألمورجاءتٍ

ٍٍو ٍمستبعدةٍ ٍأصبحتٍأنبعد ٍٍاحلرب ٍاجملموعة ٍأعضاء ٍبني ٍشةاألوروبيٍ بالفعل االحتادٍٍقٍ ،
ٍاحلرٍ ٍاألوروب ٍالسوق ٍاقتصاد ٍاسرتاتيجية ٍلبناء ٍطريقه ٍٍوة ٍالسلميةٍالتسويٍإىلالدعوة ات

تٍهذهٍالرؤيةٍيفٍسياقٍءولقدٍجاٍ،منهٍبتحقيقٍثقافتهٍالدميقراطيةٍالليرباليةٍإمعان اٍللخالفات،
ٍكانتٍ،الدفاعٍوٍلألمنٍاسرتاتيجيةٍ ٍنظريةٍ ٍإىلللتوصلٍٍ،اطويلٍنسبيًّ اهتماماتهٍتتجهٍٍبعدٍأن
ٍ.اجملاالتٍالسياسيةٍوالتنمويةٍإىليفٍالغالبٍ

ٍٍو ٍالتعاون ٍمؤمتر ٍالعامنيٍٍامرورٍ 1519ٍٍاألوروبٍاألمنمن ٍيف ٍوثائقه ٍحمتويات بتطوير
1515ٍو1512ٍ ٍالعالقات ٍيف ٍجديد ٍلعهد ٍالتأريخ ٍميكن ٍاملستوىٍٍاألوروبية، على

ٍٍاالسرتاتيجي، ٍكانت ٍأن ٍٍامسرحٍ ٍأوروبافبعد ٍبني ٍالدولية ٍأصبحتٍ،األقطابللصراعات

ٍإدارةٍويفٍالسياساتٍالدوليةٍٍأساسيٍوتدغدغهٍطموحاتٍاحلصولٍعلىٍدورٍمنظمٍٍامشروعٍ 
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ٍ،برملانيةٍوٍقانونيةٍ ٍوٍإداريةٍ ٍأجهزةٍ منظمةٍحتتويٍعلىٍٍإىللٍاملؤمترٍمنذٍذلكٍاحلنيٍحتوٍ ٍوٍالصراع،
ٍاسرتاتيجية.ٍأمنيةوفقٍمنظورٍبدأٍمسريتهٍلبناءٍنظريةٍ

يهٍلوثيقةٍنٍ بعدٍتبٍ،األوروبيفٍتاريخٍاالحتادٍٍأساسيًّاٍمفصالٍ 0223ٍلٍالعامٍلقدٍشكٍ ٍو
ٍعبٍدورٍ لٍإىلٍاألوروبدفعٍاالحتادٍٍإىلٍاألصلاليتٍهتدفٍيفESSٍٍٍاألوروبيةاالسرتاتيجيةٍ

ٍٍأمينٍ ٍاسرتاتيجيٍ  ٍالدولية ٍعلىٍاالستقرارٍٍوعلىٍالساحة ٍدورٍمهمٍيفٍاحملافظة ٍألمينٍ اتأدية

ٍ.30ٍلالشامالدمارٍٍأسلحةيٍملوضوعٍانتشارٍضرورةٍالتصدٍ ٍإىلالذيٍدفعٍٍوهٍو،ٍالعامليٍ 

ٍتطوٍ ٍٍ ٍالسياسة ٍٍنشاءإبٍاالحقٍ ٍاألوروبيةٍاألمنيةرت ٍالدفاع ٍاألوروبيةوكالة
EDA(0224ٍللعملٍعلىٍاستقالليةٍاالحتاد)ٍتٍالعسكريةٍيفٍاجملاالٍوعنٍاالستعانةٍبالنات
ٍٍ،واألمنية عىنٍبالتخطيطٍاليتٍتٍ DCMPٍالتخطيطٍٍوٍاألزماتٍإدارةمعٍتشكيلٍمديرية

ٍالدفاعية.االسرتاتيجيٍللقضاياٍ

ٍٍو ٍاالسرتاتيجية ٍالتهٍلىعٍاألوروبيةٍاألمنيةتستند ٍبني ٍالدقيق ديداتٍالتفريق
ٍاليتٍقدٍتكونٍمؤشرٍ تعكسٍالتحدياتٍٍإذٍ،التحدياتٍالعامليةٍو حلدوثٍٍاالسماتٍالعامة

ٍٍٍهتديدات؛ ٍٍوكالفقر ٍواالحتباسموارد ٍٍالطاقة ٍفهيٍ ٍاأمٍ ٍ،مثالٍ احلراري تمثلٍتٍالتهديدات
ةٍالدولٍاهلشٍ ٍممارساتٍوٍ،واإلرهابالدمارٍالشاملٍٍبأسلحةبالتهديداتٍاالسرتاتيجيةٍاملتعلقةٍ

ٍأضافلقدٍٍو،33ٍغريهاٍواجلرميةٍاملنظمةٍٍوٍ،هتديدٍدولٍاجلوارٍواليتٍتتسببٍمبوجاتٍاهلجرةٍ
ٍ ٍاملتعلقٍبتطبيقٍاالسرتاتيجية ٍثالثةٍهتديداتٍهٍاألوروبيةٍاألمنيةالتقرير السيرباينٍٍاألمني:

قرتنٍبرتاجعٍأمنٍالطاقةٍاملٍوٍ،اسياسيًٍّواٍعسكريًٍّوٍااقتصاديًٍّ،اجملاالتدٍمتعدٍ ٍابوصفهٍسالحٍ 
ٍالتغريٍاملناخيٍالذيٍوٍ ٍوٍ،الغازٍومنٍالنفطٍٍاألوروبٍاإلنتاج املضاعفٍٍصفٍبالعاملثالثها

                                                           
32( Council of the European union، (2003) ،eu strategy against proliferation of weapons 
of mass destruction، p8. 

، األمارات: القوى العظمى واالستقرار االستراتيجي في القرن الحادي والعشرين (،1123)هيرد، جرايمي،  .. 33
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لٍمبجموعاتٍمنٍالذيٍمتثٍ ٍلإلرهابٍاألولويةٍعطيتأٍ حيثٍٍ،34للتهديداتٍاالسرتاتيجية

ٍفيٍأوروبامتارسٍنشاطهاٍيفٍٍ،االنتقاميةٍاألعمالبنيٍعلىٍاملتدرٍ  ٍهٍبأدواتٍ بشكلٍقدٍتلجأ
ٍكيميائيةٍفتٍ ٍأسلحةمتطورةٍ)منٍأوٍٍتقليديةٍ  ٍ.ٍوبيةألوٍرابيولوجية(ٍلتهديدٍاملصاحلٍأوٍاكة

فيٍجمالٍعالقاتٍفٍقسمني:ٍإىلتنقسمٍٍإقليميةدوائرٍٍاألمنيةٍمخسةتعتمدٍاالسرتاتيجيةٍٍو
ثالثةٍٍيفٍجمالٍعالقاتٍالصراعٍوٍ.أوروبادائرةٍشرقٍٍوٍاألطلنطيدائرةٍعربٍٍ:التعاونٍدائرتان

ٍاألمنيةعسكريةٍفاهليكليةٍالٍإذ اٍأفريقيا.دائرةٍمشالٍٍودائرةٍشرقٍاملتوسطٍٍودائرةٍالقوقازٍٍدوائر:
ستوىٍاالستقرارٍمبٍختلٍ ٍأساسيةخماطرٍأوٍٍنهٍمصدرٍقلقٍ أستتعاطىٍمعٍماٍتعتقدٍبٍاألوروبية

منٍدوائرٍالصراعٍٍرةٍ دائٍيفٍكلٍ ٍنٍ إلذلكٍفٍ،االدولٍمعٍ ٍوٍاإلقليمياالسرتاتيجيٍعلىٍاملستوينيٍ
ٍ:اسرتاتيجيٍ ٍتتمثلٍبنقطةٍارتكازٍ 

 ٍجورجيا.نقطةٍارتكازٍدائرةٍالقوقازٍهي 
 ٍإسرائيل"هيٍٍاألوسطنقطةٍارتكازٍدائرةٍالشرق". 
 ٍرائيلإس"بالتنسيقٍمعٍٍابٍحتديدهاٍالحقٍ يتوجٍ ٍأفريقيانقطةٍارتكازٍمشال". 
جعلتهٍٍ،دائمةٍةٍ عسكريٍوٍسياسيةٍ ٍمؤسساتٍ ٍإنشاءٍأنٍيتبىن ٍٍاألوروبلقدٍاستطاعٍاالحتاٍدٍو

ٍتوىل ٍٍ،0225خاصةٍمنذٍالعامٍٍ،يفٍموقعٍاسرتاتيجيٍجديد نٍعشريٍوٍتنفيذٍاثنتنيٍعندما
ٍاألوروب.الدفاعٍٍوٍاألمنعمليةٍضمنٍسياسةٍ

 في صناعة االستقرار  األوروبيةدور المفوضية : ثانياا
ٍٍ،اآلخريفٍاملقلبٍٍو ٍكانٍللمفوضية ٍٍاألوروبيةفقد ٍالبارزٍيفٍدخوهلا امليدانٍٍىلإالدور
ٍاألخريةٍثلمتٍ ٍالتنمية،ٍإذيفٍتداخلهاٍمعٍٍاألمنٍأجندةاءٍتوسيعٍمنٍجرٍ ٍالذيٍجاءٍ،األمين

معٍٍالتعاونٍاالقتصاديٍوٍ،التنمويةٍوٍاإلنسانيةبثوبٍاملساعداتٍٍاألزمةٍإدارةٍأدواتمنٍٍأداةٍ 

                                                           
34( . high representative for CFSP end European,2008) 
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يساهمٍٍ،ٍما39اهرهمظٍاالستقرارٍيفٍكلٍ ٍأمناطعنٍاحلوكمةٍاليتٍتساهمٍبتثبيتٍٍفضالٍ ٍ،الدول
ٍألوروبيةاينٍهذاٍالتصورٍللمفوضيةٍب ٍٍوٍ.انعدامٍاالستقرارٍوأسبابيفٍمعاجلةٍهشاشةٍالدولٍ

قرارٍيزيدٍمنٍمنسوبٍاالستٍوٍ،دوليةأوٍٍإقليميةللتخفيفٍمنٍمستوياتٍنشوبٍصراعاتٍ
ٍ.االسرتاتيجي

ٍكانٍللمفوضيةٍ ٍالشأنٍتتمثلٍمبشرٍوٍمهمةٍ ٍمبادراتٍ ٍاألوروبيةلذلكٍفقد عني:ٍيفٍهذا
ملنعٍالصراعunion for the Mediterraneanٍٍمشروعٍاالحتادٍمنٍأجلٍاملتوسطٍ

 European neighborhoodٍاألوروبيةمشروعٍسياسةٍاجلوارٍٍوٍ،جلٍاملشاركةأمنٍ
policyٍٍ ٍمن ٍالصراع ٍالشراكةأملنع ٍجل ،ٍ ٍيدفع ٍالدولٍٍإىلالذي ٍبني ٍالشفاف التعاطي

ٍنٍ إفٍ،يانهٍالرمسيٍ حبسبٍبٍإذٍ،املتنازعةٍاألطرافالثقةٍمعٍٍتعزيزعلىٍٍاألوروبيساعدٍاالحتادٍٍو
ٍ
 
قدانهٍللنفوذٍفادٍيعينٍحالاإىلٍالسياساتٍاملختلفةٍبالنسبةٍٍوٍاألطرافقنعٍبنيٍالتنسيقٍغريٍامل

ٍ.32يفٍاجملاالتٍكافةٍادوليًّاحملتملٍ

  اإلرهابفي مكافحة  األوروبياستراتيجية االتحاد : ثالثاا
ٍجيةٍ اسرتاتيٍعلىٍوثيقةٍ ٍاألوروباجتمعٍاالحتادٍٍ،0229بعدٍهجماتٍلندنٍيفٍالعامٍ

ليهاٍإاالتٍيرتكزٍجمٍأربعةاعتمدتٍهذهٍالوثيقةٍعلىٍٍوٍاإلرهاب،يتٍباسرتاتيجيةٍمكافحةٍمس ٍ 
الٍٍاإلرهابٍإىلفمنعٍالبشرٍمنٍاللجوءٍٍ،يفٍالتعاطيٍمعٍهذهٍالتهديداتٍاألوروباالحتادٍ

ايةٍاملواطننيٍمحٍاأمٍ ٍعقابية،ٍإجراءاتالٍمبجردٍاختاذٍٍ،التطرفٍأسبابٍبإزالةٍإال ٍٍايكونٍناجعٍ 
هٍللعواقبٍالناجتةٍالتنبٍ ٍوٍ،يفٍمحايةٍاملناطقٍاحلدوديةٍجذريةٍ ٍالبىنٍالتحتيةٍفيتطلبٍحتسيناتٍ ٍو

أنٍ ٍٍاإلرهابية،عنٍاهلجماتٍ علقٍبتجفيفٍتتٍصارمةٍ ٍبٍسياساتٍ يتطلٍ ٍاإلرهابينيمالحقةٍٍكمٍا

                                                           
35( European council، (2003) ،p2. 
36( European commission ,(2006), Europe in the world : some practical proposals for 
greater coherence, effectiveness and visibility.,p6. 
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ٍ ٍٍومصادرهم ٍنشاطاهتم ٍٍومراقبة ٍ ٍالسرية ٍشبكاهتم -the EU counterتفكيك
terrorism strategy).)ٍ

  .الدمار الشامل أسلحةمن  استراتيجية الحد  : رابعاا

منٍهذاٍاالنتشارٍفقدٍتقدمٍٍلتحقيقٍاحلدٍ ٍوٍ،0223وضعٍهذهٍاالسرتاتيجيةٍيفٍالعامٍٍتٍ 
عنٍعمليةٍاملنعٍٍفضالٍ ٍ،مستقرةٍ ٍوإقليميةٍ ٍدوليةٍ ٍبيئةٍ ٍإقامةٍأولويةتعتمدٍٍبرؤيةٍ ٍاألوروباالحتادٍ

ٍكليًٍّوإزالةوقفٍٍوٍإعاقةمنٍاالنتشارٍعربٍطرقٍ املقرتحةٍٍهوأدواتٍذلك،ٍأمكنحيثماٍٍاانتشارها
مراقبةٍٍوٍ،قانوينغريٍالٍاألسلحةيفٍهذهٍاالسرتاتيجيةٍتعتمدٍعلىٍاعرتاضٍنشاطاتٍشراءٍهذهٍ

منٍٍةٍللحدٍ االقتصاديٍوالضغطٍالسياسيةٍٍأوراقاعتمادٍٍوٍ،األسلحةالصادراتٍاملتعلقةٍببيعٍ
بشأنٍٍاألوروبٍ منٍاالحتاد0221ٍٍالتقريرٍالصادرٍيفٍالعامٍٍأنٍ منٍاجلديرٍبالذكرٍٍو،ٍانتشارها

علىٍرأسٍقائمةٍالتهديداتٍٍأسلحةخطرٍانتشارٍ انٍرٍيإصٍخيٍوٍ،األمنيةالدمارٍالشاملٍيضعهٍا

االحتادٍٍألمنٍهتديدٍ ٍاإليراينٍ تطويرٍالربنامجٍالنوويٍٍنٍ أٍوٍ،للقلقٍامتناميٍ ٍابالذكرٍبوصفهاٍمصدرٍ 
االتفاقياتٍالدوليةٍٍوبرامجٍالتعاونٍٍنٍ أيفٍاملقابلٍيعتربٍاالحتادٍٍوٍ،الٍميكنٍالقبولٍبهٍاألوروب

ستقرارٍاحملافظةٍعلىٍاالٍوٍخلفضٍمستوياتٍالتهديدٍاألسلمٍاألدواتهيٍٍ،قآلياتٍالتحقٍ ٍو
ٍٍ.31االسرتاتيجي

 ٍالمناخيالتغير و من الطاقة أاستراتيجيات : خامساا
حولٍٍمتكاملةٍ ٍسياسةٍ ٍ:بعنوانٍجديدةٍ ٍوثيقةٍ ٍاألوروبأصدرٍاجمللس0221ٍٍيفٍالعامٍ

ٍتصورٍ ٍ،الطاقةٍواملناخٍ ٍتعهداتٍ ٍفيها ٍوجود ٍبتعٍدوليةٍ ٍيقضيٍبضرورة هداتٍالتغريٍيسميها

ٍٍواليتٍ،املناخيٍ  ٍختتصر ٍالتزامات ٍٍأيٍ ٍ،02/02/02ٍـبتطلب ٍانبعاثٍٍ%02خفض من

ٍالغازاتٍاملسبٍ  ٍاملتجدٍ ٍاستهالكٍحصةٍ ٍوٍ،الحتباسٍاحلراريلبة ٍبنسمنٍالطاقة ،ٍ%02بةٍدة
باسمٍحزمة0221ٍٍاعتمادهاٍيفٍالعامٍٍحيثٍتٍ ٍ،%02توفريٍالطلبٍعلىٍالطاقةٍبنسبةٍٍو

                                                           
 .322ص ،1123هيرد، 31
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اليتٍينخفضٍٍيٍ العاملٍلألمنٍاملناخيٍمنٍالتهديداتٍالكبريةٍيعتربٍالتغريٍ ٍ،ٍإذالطاقةٍواملناخٍ
ٍٍ.31االسرتاتيجيمعهاٍمنسوبٍاالستقرارٍ

 االستراتيجي   االستقرارو  NATO األطلسياستراتيجيات حلف شمال : سادساا
ٍ ٍالسياسات ٍالناتٍاوثيقٍ ٍاارتباطٍ ٍاألوروبيةترتبط ٍٍ،وباسرتاتيجيات ٍاألمنفمستقبل

ٍباألزماتٍاألوروب ٍٍارتبط ٍداخل ٍاملصٍوأيض اٍ،أوروباالساخنة ٍتطال ٍاليت احلٍبالتهديدات
ينظرٍٍماٍجعلٍاحللفٍاهذٍوٍوالبلقان،ٍاألوسطمناطقٍالشرقٍٍويفٍجنوبٍاملتوسطٍٍاألوروبية

ٍاملستقبليةٍإعادةٍإىل ٍاسرتاتيجياته ٍيف ٍتٍ ٍوٍ،النظر ٍاالسرتاتٍبذلك ٍالقدميةٍاستبدال يجيات
ٍواألخطارارٍمواجهةٍعدمٍاالستقٍرٍإىلعٍاملعاصرةٍللحربٍالباردةٍباسرتاتيجياتٍجديدةٍتتطلٍ 

ٍ.35ٍالسوفيايتاالحتادٍٍحملٍ تٍاملتوقعةٍاليتٍحلٍ 

ٍالتعديالتٍركٍ  ٍلقبٍوٍوزتٍعلىٍتوسيعٍاحللفٍهذه ٍالضغوطٍعلىٍروسيا لٍممارسة
ٍإجيادٍإىلٍإضافةٍ،امعهاٍملٍتكنٍمقبولةٍسابقٍ ٍأمنيةٍ ٍمعٍتوقيعٍاتفاقياتٍ ٍ،التوسيعٍجلهةٍالشرق

يفٍاملتوسطٍالذيٍاستطاعٍاحللفٍنيلٍاملوافقةٍعليهٍمنٍجملسٍٍاألزماتٍإدارةيفٍٍجديدٍ ٍدورٍ 
ٍٍ،42األمن ٍبروكسل ٍمؤمتر ٍجاء ٍمفهوم1554ٍٍحىت ٍوفق ٍالدفاعية ٍاالسرتاتيجيات لتطوير

القواتٍاملشرتكةٍمتعدٍ ٍوٍا،شرقٍ التوسعٍ كٍمنٍالتحرٍ ٍولناتدةٍاملهامٍلتمكنيٍايفٍذلكٍتطبيقٍمبدٍأ
اٍالتشكيلٍيرافقٍهذٍوٍاألوروبية،تقدميٍالدعمٍالعسكريٍللدولٍٍوٍاإلقليميةبشأنٍالصراعاتٍ

ٍونتهٍاملهامٍاملستقبليةٍللناتماٍتضمٍ ٍ،41الشرقيةٍأوروبادولٍٍأماملبابٍالعضويةٍٍااجلديدٍفتحٍ 

كانٍيفٍحصيلتهٍيضمنٍللوالياتٍاملتحدةٍقيادهتاٍللحلفٍٍٍ،1555ةٍواشنطنٍوفقٍبيانٍقمٍ 

                                                           
38( European commission ,(2006), Europe in the world : some practical proposals for 
greater coherence, effectiveness and visibility.p2. 

 .9ص.2/22/2992، ،بيروت السفير،  روما في االطلسي قمة اعمال بدء 39
 .223دار أمواج للنشر، ص ، بيروت:نظرية العالقات الدولية (،1113)عدنان السيد،  حسين، 41
 لدولية،ا السياسة القاهرة: الناتو، توجهات على األميركية السياسية االستراتيجيات (، تأثير2991)جاسر،  الشاهد،42
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ٍكانفاخلالصةٍمنٍالقمٍ ٍ،الداخليةٍأوروباكثرٍمنٍشؤونٍأنهاٍميكٍ ٍو طٍالوالياتٍارتباٍتأكيدٍتة
ٍالقياديٍيفٍاحللفٍٍوٍبأوروبااملتحدةٍ ٍالروسيٍ ٍودورها ٍمنٍٍوٍالعملٍعلىٍحتجيمٍالدور منعه

ٍيفسٍ ٍ،40النهوضٍمنٍجديد ٍما وىٍعلىٍمستٍواألوروبٍاألمريكيرٍالتصاقٍاملسارينٍوهذا
ٍ.بينهماٍىاألخٍرالشراكاتٍٍواالتفاقياتٍٍعنٍتأثريٍفضالٍ ٍ،السياسيةٍوٍاألمنيةٍاألزماتٍإدارة

ٍكانٍعبارةٍعنٍاستكمالٍللبنيةٍاجلديدةٍللناتٍنٍ إفٍ،يفٍاحلقيقةٍو لنظامٍٍوٍوالتوسعٍيفٍالعضوية
43ٍٍاألطلسيٍ-األوروبٍاألمن ٍكلٍ ٍوهٍو. جيعلٍعلىٍمستوىٍاالسرتاتيجياتٍٍاألحوالٍيف

ناعةٍاالستقرارٍاٍيفٍصمهمًٍٍّعامالٍ ٍوٍ،األوروبٍلألمناٍاٍفعليًّحارسٍ ٍوالدفاعيةٍمنٍالناتٍوٍاألمنية
ٍجوارهاٍ.ٍوٍاألوروبيةرفعٍالتهديداتٍاالسرتاتيجيةٍيفٍالقارةٍأوٍاالسرتاتيجيٍ

ٍ،يفٍالناتوٍعدٍمسارٍالوالياتٍاملتحدةٍبشأنٍالتوسٍ جاءتٍحربٍاخلليجٍالثانيةٍلتؤكٍ 
يفٍٍ،جلديداجليوسياسيٍاوضعهاٍٍوصياغةٍالعالقاتٍالدوليةٍمباٍيتناسبٍٍإلعادةفهيٍتطمحٍ

الدولٍٍأنٍ حنيٍ دفعٍٍاألخرىشعوٍر املخاطٍر االستقرارٍإىلٍباألمورهبذٍه راتٍالتوسعٍٍفمربٍ ٍ،عدٍم
لتواجدٍالوالياتٍاملتحدةٍللبقاءٍيفٍ ٍ،سكريةٍللناتوتطويقٍالصنيٍبقواعدٍعٍوٍأوروباكانتٍمربرٍا

يزيدٍٍماٍ،املتحدةٍاألمميفٍهتميشٍدورٍٍإمعانرافقٍذلكٍٍوٍ،السيطرةٍعلىٍمصادرٍالطاقةٍو

بطٍالشعورٍبضعفٍاملنظماتٍالدوليةٍالفاعلةٍيفٍضٍوٍالشعورٍبعدمٍاالستقرارٍاالسرتاتيجيٍ 
ٍخفضٍاملخاطرٍوالتوازنٍ ٍٍو، ٍالقرار ؤسساتٍعربٍاملٍاألوروببالرغمٍمنٍالعملٍعلىٍتوطيد

نٍجراءٍموافقتهٍمٍاألوروبفقدٍتزعزعٍالتماسكٍٍ،الدفاعيةٍاملعروفةٍوٍاألمنيةاالسرتاتيجياتٍٍو
ٍداخليةٍ ٍالفاتٍ خٍإىلٍاألساسيةيفٍاملفاصلٍٍأدىماٍٍ،معٍمصاحلهٍاألمريكيةعلىٍتالزمٍاملصاحلٍ

ٍ ٍهبذا ٍٍاألمر،تتعلق ٍتباينٍ ٍاألوروبفالتنسيق ٍباملساٍخاصةٍ ٍوٍاكبريٍ ٍٍاعرف ٍاملتعلقة ٍباألمنئل
ٍإنشاءٍإىلٍامرارٍ ٍدعاٍوٍ،مشرتكةٍأمنيةٍ ٍدفاعيةٍ ٍوضعٍسياساتٍ ٍأصالٍ هذاٍماٍأخرٍٍوٍ،اخلارجي

                                                           
 .261ص، ،عمان : عالم الكتب الحديثةنظام االمن الجماعي في النظرية و التطبيق(، 1115طوالبة ، حسن،) 41

43( David cealio، (1998) ،NATO ;as problem for security in Europe، assen political، vole 
73. N4, October 1998, p26. 
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ٍأوروبايفٍٍيٍ األطلسعلىٍدورٍحلفٍٍأصالٍ ٍخمتلفةٍ ٍقناعاتٍ ٍالشأن،ٍوفقهبذاٍٍمستقلةٍ ٍوحداتٍ 
لقدٍحانٍالوقتٍٍوٍ،مهمةٍاحللفٍانتهتٍمعٍانتهاءٍاحلربٍالباردةٍأنٍ فالبعضٍيعتربٍٍ،خارجهاٍو

عٍلعمليةٍالتالزمٍيفٍاملقابلٍهناكٍمنٍيدفٍوٍ،األوروبلالحتادٍٍمستقلةٍ ٍأمنيةٍ ٍدفاعيةٍ ٍلبناءٍسياسةٍ 
دفعٍيفٍالعامٍٍوماٍخفضٍمنٍمستوياتٍاالستقرارٍٍ،يفٍاجملالٍاالسرتاتيجيٍالدفاعيٍ ٍوٍاألمين

اذٍالقرارٍتٍعلىٍمستوىٍاختهذاٍيعينٍالتشتٍ ٍوٍٍ،لغاءٍمبدأٍاختاذٍالقرارٍاجلماعيٍ إٍإىل0221ٍ
ٍعدمٍاالستقرارٍ.ٍإىلٍباألمورالدفعٍٍو

 االسرتاتيجي لالستقرارالرؤية الصينية 

ٍالصنيٍ ٍبعدٍعقودٍمنٍٍاالقتصاديةانطلقتٍعجلة ٍثانينياتٍالقرنٍاملاضي، بداية
ٍلالشرتاكيةكشعارٍٍٍالذايتٍاالكتفاءاملراوحةٍفرضتهاٍاسرتاتيجيتهاٍالقدميةٍاليتٍاعتمدتٍعلىٍ

ٍالنغالقاالثورةٍالثقافية،ٍماٍوضعهاٍيفٍحالٍمنٍالضعفٍوالرتديٍبسببٍٍإبانالتزمتٍبهٍ
مٍقبولٍالذايتٍالصارم،ٍوعدٍاالكتفاءاملدمر،ٍواعتمادهاٍفقطٍعلىٍالقطاعٍالزراعيٍلتحقيقٍ

وةٍالتقنيةٍبينهاٍزيادةٍالفجٍإىلاستخدامهاٍمبثابةٍخيانة،ٍماٍأدىٍٍالتكنولوجياٍالغربيةٍواعتبار
النهٍاالستمرارعندهاٍبدأتٍتدركٍعقمٍٍ،وبنيٍجرياهناٍمنٍالنمورٍاآلسيوية ووجوبٍٍجيفٍهذٍا

ٍكآلياتٍللعملٍٍإىلالتحولٍ هبدفٍٍصادياالقتآلياتٍالسوق،ٍواعتمادٍالالمركزيةٍالتخطيطية
ٍأدٍ ٍعلىٍتسهيلاليتٍعملتٍٍاالستثماراتجذبٍٍوحنٍاالنطالق ٍما وهلاٍحتٍإىلىٍدخوهلا،

ٍهةٍللتصدير.صناعيةٍرائدةٍيفٍجمالٍالصناعاتٍاملوجٍ ٍإىلمنٍدولةٍزراعيةٍٍاسريعٍ 

ٍحىتٍاآلن،ٍوهي:1514ٍاملسارٍالتنمويٍالصيينٍبثالثٍمراحلٍمنذٍالعامٍٍولقدٍمرٍ 

ي،ٍعلىٍالعاملٍاخلارجٍاالقتصاديةافتتاحٍاملدنٍٍتٍ ٍ:1551-1514ٍاألوىل:املرحلةٍ -
 .االستثماراتوالعملٍعلىٍجذبٍ
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- ٍ ٍالسوقٍٍتٍ ٍ:0222-1550ٍالثانية:املرحلة ٍعلىٍمفهوم ٍفيها ٍياالشرتاكالرتكيز
سياسةٍٍإىلمنٍسياسةٍاإلنتاجٍإلحاللٍالوارداتٍٍواالنتقال،ٍإجيابياتوالتفاعلٍمعٍ

 دولةٍصناعية.ٍإىللٍالصنيٍاإلنتاجٍاملوجهٍللتصديرٍوحتوٍ 
الكوينٍٍصاداالقتٍالرتكيزٍفيهاٍعلىٍالتفاعلٍمعٍتٍ ٍاآلن:حىت0221ٍٍٍالثالثة:املرحلةٍ -

ٍٍإىلوالوصولٍ ٍاملتقدمة، ٍالرأمسالٍيفٍوإحداثمصافٍالدول جودٍٍوٍظلٍ ٍالرتاكم
،ٍوجتاوزٍالفائضٍعام0221ٍمليارٍعام102ٍٍفائضٍمنٍالعمالتٍاألجنبيةٍقدرهاٍ

0221ٍتريليون،ٍودينٍللصنيٍعلىٍالوالياتٍاملتحدةٍاألمريكيةٍعام3ٍٍال0215ٍ
ٍ 922ٍٍيساوي ٍارتفع ٍٍإىلمليار، ٍمن 1122ٍٍأكثر ٍعام ٍدوالر ٍ.0202مليار

 ٍ(1حةٍ،ٍصف0210)األخرس،ٍ
السوق،ٍوإطالقٍٍاداقتصٍإىلهلاٍلةٍبتحوٍ الصينيةٍاملتمثٍ ٍاالقتصاديةٍةاالنعطافبالرغمٍمنٍ

ٍمعٍحمدٍ ٍاالستثماريةالعجلةٍ الصنيٍٍأنٍ ٍ،ٍإال ٍاالشرتاكيةداتٍاليتٍتتعارضٍمنٍحيثٍاملبدأ
ٍتغيريٍ ٍأيٍ ٍاثإىلٍإحدٍيفٍالسلطة،ٍوملٍتسعٍ ٍاالشرتاكيٍاالسرتاتيجيحافظتٍعلىٍاملنظورٍ

نٍلذلكٍتتضمٍ ٍ،فقطٍاالقتصاديةحصرٍاألمرٍباجلوانبٍٍحياكيٍآلياتٍالسوق،ٍبلٍتٍ ٍسياسيٍ 
ٍكيٍحتققٍالصنيٍمنوًٍّسياسةٍبقاءٍالنظامٍيف ٍ،دائمٍوبشكلٍ ٍامرًّمستٍااقتصاديًٍّاالسلطةٍضرورة

ٍكلهاٍعناصرٍأساسيةٍ ٍوفالنم ميةٍالصينية،ٍللوحدةٍالقٍوٍوضروريةٍ ٍاالقتصاديٍوالتنميةٍواالزدهار

ةٍالسياسية.ٍالصيينٍللسلطٍوللمحافظةٍعلىٍالنظامٍالعامٍوالستمرارٍاحتكارٍاحلزبٍالشيوعيٍ 
لضمانٍٍصالٍ أٍالقوميةٍللصنيٍمصممةٍ ٍاالسرتاتيجيةدٍعددٍمنٍاخلرباءٍيفٍهذاٍاجملالٍأن ٍويؤكٍ 

ٍالعنصرٍإىلٍجانٍواستمرارٍالنم ٍهذا انٍمنٍدٍ عبٍالقومي ةٍيٍ االقتصاديٍالسريعٍللبالد،ٍألن 
ٍ.44العناصرٍاألساسيةٍوالرئيسيةٍإلضفاءٍالشرعيةٍعلىٍالنظامٍالسياسي

اتٍاليتٍأصابتٍالنظامٍالدولٍاجلديدٍبعدٍٍاإلدراكطبيعةٍٍإنٍ  احلربٍٍنتهاءاالصيينٍللمتغري 
ةٍ الباردة،ٍجعلتٍالسياسةٍاخلارجيةٍللصنيٍتأخذٍباالعتبارٍاألبعادٍالرئيسةٍللمعطياتٍاملتغري 

                                                           
 ، المعهد الكندي للدفاع والشؤون الخارجية1111إيلينوز سلون، السلوك االستراتيجي للصين،  44
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الدولية،ٍوباملقدارٍالذيٍٍوٍاإلقليميةيفٍاجملالٍالدول،ٍوالسي ماٍيفٍنطاقٍتفاعالهتاٍيفٍالبيئتنيٍ
ٍاملزيدٍمنٍفعاليةٍالدورٍواحلضور.ٍوحنٍانطالقتهايهم ٍالصنيٍيفٍ

ٍاٍمنٍدولةٍ هلتٍاالسرتاتيجيةٍالصينيةٍيفٍاستقراءٍالواقعٍالدولٍوحتوٍ التحوال ٍلذلكٍبدأتٍ
نةٍالعاملية،ٍتتنافسٍمعٍالقوىٍالكربىٍعلىٍاهليمٍوعامليةٍ ٍدوليةٍ ٍدولةٍذاتٍفاعليةٍ ٍإىلٍإقليميةٍ 

شرقٍآسياٍٍاتهاٍيفٍحميطهاٍاإلقليمي،ٍوحتديدٍ قهاٍوهيمنضمنتٍشروطٍتفوٍ ٍأنالسيماٍبعدٍ

االقتصاديةٍٍألزماتاٍوجنوبٍشرقها،ٍحيثٍأثبتتٍالصنيٍقوهتاٍالسياسيةٍواالقتصاديةٍيفٍظلٍ 

ٍالتحوٍ ٍ،التٍاالقتصاديةٍاإلقليميةٍوالعامليةضتٍهلاٍمعظمٍالتكتٍ الدوليةٍاليتٍتعرٍ  لٍدفعٍهذا
التوسعٍٍإىلبالصنيٍ اسرتاتيجيٍة لتحقٍواالنتشاراعتماٍد البقاءٍضمنٍاحلدوٍد ٍالستقرارايقٍوعدٍم

كية،ٍاليتٍوالتقينٍٍاحلادٍمعٍالوالياتٍاملتحدةٍاألمريٍاالقتصاديالتنافسٍٍيفٍظلٍ ٍاالسرتاتيجي
تعملٍعلىٍالتحشيدٍالتطويقيٍللصنيٍوخاصةٍيفٍمنطقةٍحبرٍالصنيٍاجلنوبٍواحمليطٍاهلادئ.ٍ

ٍكمنصاتٍ  ٍالتكتالت ٍاستخدمت ٍٍلذلك ٍفكاٍوحنٍاالسرتاتيجيٍ للتوسع ٍمنٍالعاملية، نت
ٍكماٍأهنٍ دخولٍتكتٍ إىلٍغهاي،ٍوسعتٍجبدٍاألعضاءٍاملؤسسنيٍملنظمةٍشن ٍوٍ اٍعضلٍآسيان،

املية،ٍاليتٍلتجارةٍالعمنظمةٍاٍإىلٍكيٍتنضمٍ ٍٍلدولٍالربيكس،ٍوقبلٍذلكٍعملتٍبقوةٍ ٍمؤسسٍ 

ٍاالستقرارمنٍٍاعٍ مرتفٍاعٍضمنٍهلاٍمنسوبٍ هذاٍالتوسٍ ٍ.فيهاٍأوائلٍالقرنٍاجلديداٍأصبحتٍعضوٍ 

ٍااللتفاتٍفقط،ٍدونٍاالقتصاديدتٍمسارهٍيفٍاجلانبٍليهٍوحدٍ إالذيٍسعتٍٍاالسرتاتيجيٍ 

ٍاملساراتٍاألخرى.ٍٍٍٍٍٍٍإىلٍاجلديٍ 

 Harmonious world45""عالٌم متناغمٌ : أوالا 
ٍ ٍأيلول ٍاملتحدة ٍاألمم ٍلتأسيس ٍالستني ٍالذكرى ٍالصيين ٍٍ،0229يف ٍالرئيس دعا

"الوئامٍمتناغٍم"،"عالٍم إىلٍبناٍءٍوجنيٍتاٍواألسبقٍه منٍالكونفوشوسيٍة مستمدٍة بدونٍٍ)فكرةٍ 

                                                           
للمزيد انظر: د سومر صالح د علي عباس، التعددية القطبية من منظور القوى العظمى في عصر الذكاء  45

 (.1112االصطناعي، )دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب، 
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ٍالعاملٍمليء ٍباالختالفاتٍوالتناقضات،ٍولكنٍالرجلٍالصاحلٍجيبٍ توحيد"،ٍوهذاٍيعينٍأن 
ٍكتاب اٍأبيض اٍٍ.42أنٍيوازهناٍوحيققٍاالنسجام..( بعدٍدعوتهٍتلك،ٍأصدرتٍاحلكومةٍالصينية

"ٍمبثابةٍعلىٍطريقٍالتنميةٍالسلميةٍيفٍالصني،ٍيعترب ٍمتناغم  "ٍٍفيهٍ"بناءٍعامل  "اهلدفٍالسامي 
تٍإضفاءٍاملزيدٍمنٍالطابعٍاملؤسسي ٍٍ،0221ويفٍعامٍٍ.السريٍيفٍطريقٍ"التنميةٍالسلمية"يفٍ

لرمسي ٍإىلٍاملؤمترٍجنيٍتاو(ٍاٍوعلىٍسياسةٍ"العاملٍاملتناغم"ٍبعدٍأنٍمتتٍمناقشتهاٍيفٍتقريرٍ)ه
لٍهذاٍالشعارٍإىلٍمبدأٍ،ٍحتوٍ 0219-0211سيةٍالسابعٍعشرٍللحزب،ٍو)يفٍاخلطةٍاخلم

الصينية( اخلارجيٍة وقدٍحدٍ 41رئيسٍيفٍالسياسٍة الرئيسٍاألسبقٍهٍ، يسيةٍاملبادئٍالرئٍوجنيٍتاٍوٍد

ٍرئيسية،ٍتٍ  ٍبأربعةٍنقاط  ٍمتناغم  ٍ)ينٍ تبٍلعامل  (ٍاخلاص0221ٍهاٍيفٍالكتابٍاألبيضٍالصيين 
منٍأجلٍٍرابح(ٍ–املشرتك،ٍوالتعاونٍاملربحٍ)رابحٍةٍاألطرافٍلألمنٍ:ٍتعدديٍ 41بالتنمية،ٍوهي

ٍالعامٍٍ.إصالحٍاألممٍاملتحدةٍاتعايشٍبنيٍمجيعٍاحلضارات،ٍوأخريٍ الرخاءٍاملشرتك،ٍوال ويف 
0210ٍ ٍشعار ٍوأطلق ٍالفكرة ٍهذه ٍبينغ ٍجني ٍشي ٍالرئيس ٍطو ر الٍم "الحلم الصيني  لع،

للتجديدٍالوطين ٍٍاألطرافٍبيئة ٍمناسبةٍ ٍدحبيثٍيصبحٍالنظامٍالدول ٍاملتناغمٍواملتعدٍ ٍمتناغم"،
ٍ ٍقدرةٍاجملتمعٍالصيين ٍعلىٍبناءٍجمتمع  الصيين ٍوعصرنةٍاألمةٍالصينية،ٍويفٍذاتٍالوقتٍفإن 

ٍيفٍالعاملٍيتبىن ٍ ٍصيين  ٍسيكونٍمقدمة ٍلنموذج  ٍالنزاعاتٍواخلالفاتمتناغم  منٍخاللٍٍٍحل 

ٍ.ٍالمٍوالتنمية،ٍوتنوعٍاحلضاراتالوسائلٍالسلمية،ٍقائم ٍعلىٍمبدأٍالتشاركيةٍيفٍالسٍ 

 وبي ركيزة االستقرار االستراتيجيبحر الصين الجن: ثانياا

حتٍكربىٍعلىٍمدارٍالسنواتٍالقليلةٍاملاضية،ٍوأصبٍٍلٍحبرٍالصنيٍاجلنوبٍأزمةٍ شكٍ 

مٍالتدخلٍلوقفٍعدٍاألوضاعٍيفٍهذهٍاملنطقةٍت نذرٍباحتمالٍحتو هلاٍإىلٍمنطقةٍنزاع،ٍيفٍظلٍ 

ادةٍاملتنازعٍالسيٍهذاٍاخلطرٍاحملدق،ٍوشهدتٍعدد اٍمنٍالنزاعاتٍاإلقليميةٍاملتقاطعةٍيفٍظلٍ 

                                                           
46 ZOU KEYUAN, "Building a 'Harmonious World': A Mission Impossible", the Copenhagen 
Journal of Asian Studies 30(2), 2012, p 81. 
47Ibid, p 74. 
48 Poole, R. E. (2014). "China's 'Harmonious World' in the Era of the Rising East." Inquiries 
Journal/Student Pulse, 6(10). Retrieved from http://www.inquiriesjournal.com/a?id=932  
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املزاعمٍأٍعيةٍللصني،ٍثةٍدولٍ باإلضافةٍإىلٍاملزاعمٍالتوسٍ ٍ.عليهاٍبنيٍالعديدٍمنٍالدول خرىٍهلٍا
اٍوبرونايٍوتايوان،ٍوالٍزينفسهاٍيفٍالسيادةٍعلىٍهذهٍاملنطقة،ٍمثلٍالفيليبنيٍوفييتنامٍومالي

منٍجانبٍٍقيٍ حقيٍتقتصرٍالنزاعاتٍالقائمةٍعلىٍحقٍاستغاللٍاملواردٍوحسب،ٍبلٍهناكٍقلقٍ 
األمريكيةٍوالدولٍاملتنازعةٍمنٍحماوالتٍالصنيٍتقييدٍحريةٍاملالحةٍيفٍاملنطقةٍ الوالياتٍاملتحدٍة

اتفاقيةٍاألممٍاملتحدةٍلقان الصنيٍاجلنوبٍٍفبحرٍ،ونٍالبحارمنٍدونٍمراعاةٍالقيودٍاليتٍحددهتٍا
حتتويٍٍ،0مليونٍكلم3.9ٍيربطٍماٍبنيٍاحمليطٍاهلنديٍواحمليطٍاهلادئٍعلىٍمساحةٍتقاربٍال

أدىنٍالتقديراتٍحتدثتٍٍلكنٍ ٍ،تتفاوتٍالتقديراتٍبشأهناٍنفطيةٍ ٍهذهٍاجلغرافياٍاملائيةٍعلىٍثروةٍ 
تريليونٍقدم522ٍٍحبوالٍمليارٍبرميلٍنفطٍمؤكد،ٍوثروةٍغازيةٍهامةٍتقدر1ٍٍعنٍحوالٍ

باإلضافٍة واملرجانيةٍ، السمكيٍة عنٍالثروٍة فضالٍ  اجليواسرتاتيٍإىلمكعبٍ، ذكرنا،ٍموقعٍه جيٍكمٍا

الٍتنحصرٍٍوٍ.45عربهٍثلثٍسفنٍشحنٍالتجارةٍالعاملية،ٍونصفٍالتجارةٍالبحريةٍحيثٍميرٍ 
ركزيٍواحتياطاتٍالطاقةٍمباٍيتعلقٍمبوقعهٍاملٍأمهيةٍحبرٍالصنيٍاجلنوبٍمنٍالناحيةٍاجليوبوليتيكية

ٍاوشعابٍ ٍاوصخورٍ ٍصغريةٍ ٍجزيرةٍ 022ٍاليتٍيكتنزهاٍقعرهٍفحسب،ٍوإمناٍلكونهٍيضمٍأيض اٍقرابةٍ
اإلقليميةٍٍاتمنهاٍتبقىٍبشكلٍدائمٍفوقٍاملاء(ٍحولتهٍإىلٍمسرحٍللنزاع13ٍمرجانيةٍ)حوالٍ

عيٍماليزياٍتدٍ عابٍاجلنوبيةٍجلزرٍسرباتلي،ٍٍوةٍالشعيٍأحقيٍ فربونايٍتدٍ ٍ.بشأنٍأحقيةٍملكيتها

ٍالسيادةٍعيٍالفلبنيٍأحقيتهاٍيفٍثانٍمنهاٍويفةٍثالثٍجزرٍمنٍجزرٍسرباتليٍفيماٍتدٍ أحقيٍ 

ٍكلٍ  يتنامٍوالصنيٍمنٍتايوانٍوفٍعلىٍقسمٍمنٍحبرٍالصنيٍاجلنوب،ٍيفٍالوقتٍالذيٍترىٍفيه

ٍكلٍ أحقيٍ  ردناٍأوإذاٍٍ.92منٍحبرٍالصنيٍاجلنوبجزرٍسرباتليٍوبارسيلٍواجلزءٍاألكربٍٍتهاٍيف
أمهيةٍمنطقةٍحبرٍالصنيٍاجلنوبٍميكنناٍأنٍنستشهدٍمباٍٍقالهٍالباحثٍالفييتناميٍ"فامٍٍٍإبراز

ٍمنٍيسيطرٍعلىٍحبرٍالصنيٍاجلنوب،ٍيسيطرٍعلىٍاالقتصادٍالعاملي،ٍماٍدامٍ كانغٍمينه"ٍإن 

                                                           
لعدد ا ، مجلة الدفاع الوطني،حوله الصيني-األهمية الجيواستراتيجية لبحر الصين الجنوبي، والصراع األميركي  49

 .1112آذار  ،225
يان آسيا: بحر الصين الجنوبي ونهاية هادئ مستقر، الناشر شركة راندوم هاوس، روبرت دي كابالن، غل 51

1124. 
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طاقةٍاملتجهةٍعربهٍغالبيةٍإمداداتٍالٍالرابطٍبنيٍاحمليطٍاهلنديٍوغربٍاحمليطٍاهلادئ،ٍومترٍ ٍوه

وتايوانٍإىلٍكلٍ  اجلنوبيٍة الصنيٍواليابانٍوكوريٍا تقدٍ ٍ،منٍ: علىٍمٍا ٍوبناءٍ  لىٍوقعٍاالضطراباتٍعٍم
ٍويفٍالوقتٍ ٍأشهر، ٍكونغٍمنذٍحواىلٍتسعة ٍهونغ ٍاليتٍتشهدها واالحتجاجاتٍاملتصاعدة

ٍوالوالياتٍاملت ٍالصني ٍبني ٍالتجارية ٍاحلرب ٍفيه ٍحتتدم ٍأصالذي ٍاألمريكية، ٍمكتبٍحدة در
ٍكتابٍ م لصيينٍيفٍالدفاعٍالوطينٍا»حتتٍعنوانٍٍاجديدٍ ٍأبيضٍاعلوماتٍجملسٍالدولةٍالصيين

ٍالرئيسيةٍيفٍعامٍٍو،ٍه«0215العصرٍاجلديدٍ األولٍبعدٍإطالقٍاإلصالحاتٍالعسكرية
ٍمسهب اٍرمسيًّاٍرح اشٍتقدميهٍعنٍفضالٍ ٍالدول،للوضعٍاألمينٍٍاقييمٍ ،ٍمنٍحيثٍتضمن هٍت0219
ٍسياديةالٍالقضاياٍإىلٍوتطر قهٍواخلارج،ٍالداخلٍيفٍالدفاعيةٍومهامهاٍالصني،ٍلسياسة

ٍالقائذلكٍعلىٍوقعٍالتوتٍ ٍكلٍ ٍٍ،الدفاعٍونفقاتٍالعسكريةٍواإلصالحات مةٍيفٍراتٍالباردة
ٍمنطقةٍآسياٍواحمليطٍاهلادئٍبنيٍواشنطنٍوبكنيٍمنٍجهة،ٍوبنيٍاألخريةٍوالدولٍاحمليطةٍهبا

ٍةأيٍ ٍٍنشرٍعادةٍ الصنيٍالٍتٍٍأنٍ ٍاعلمٍ ٍٍ،والقلقةٍمنٍالتوسعٍالصيينٍعلىٍأكثرٍمنٍصعيدٍواجتاه
ٍالدفاعٍالوطين»حتتٍعنوانٍٍوثيقةٍ  علىٍغرارٍٍ«سياساتٍالدفاعٍالوطين»ٍوأ«ٍاسرتاتيجية

الوالياتٍاملتحدة،ٍغريٍأهناٍتتيحٍمعلوماتٍعنٍالسياساتٍالواردةٍيفٍالكتابٍاألبيضٍاملعين ٍ
ٍالعسكريني ٍالقادة ٍكبار ٍيلقيها ٍخطابات ٍويف ٍاجلٍلكنٍ ٍ.بالدفاع، ٍباتتٍاسرتاتيجيتها ديدة

اٍهتتعتمدٍعلىٍتوجيهٍرسائلٍمبطنةٍإىلٍاخلصومٍوالشركاءٍواألصدقاءٍيفٍآن،ٍحتملٍيفٍطياٍ 

ٍبتعدٍ  ٍعامليٍيتمي ز ٍالصنيٍلنظام ٍمجهورية ٍختي لٍقيادة ٍكيفية ٍحول األقطاب،ٍٍدرؤىٍعميقة
ٍتطلعاهت ٍوترسم ٍداخل ٍالقيادة ٍملمارسة ٍاملشرتك»م ٍاملصري ٍجمتمع ٍاملن« ٍبلدان ٍكماٍمع طقة

ملختلفةٍاٍيطمحون،ٍوحتد دٍاألهدافٍاالسرتاتيجيةٍاليتٍستعملٍعليها،ٍوتعكسٍأيضا ،ٍنظرهتم
الصنيٍقوةٍ إىلٍا الذيٍأصبحٍمبثابةٍٍ،«السالم العالمي»لـٍدافعةٍ ٍألمنٍالعامليٍحبيثٍتكونٍفيهٍا

ٍوأمنهاٍاحلمايةٍالصارمةٍلسيادةٍالصنيٍنٍ أيعينٍٍذا.ٍوهاالستراتيجي لالستقراررؤية الصين 
مستهٍٍنٍ ألوطينٍالصيينٍيفٍالعصرٍاجلديد،ٍٍوومصاحلهاٍالتنمويةٍهيٍاهلدفٍاألساسيٍللدفاعٍا
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ٍقطٍ  ٍتكن ٍمل ٍأٍاملميزة ٍأالتوسٍ ٍواهليمنة ٍالنفوذٍوع ٍمنٍٍ،91بسط ٍاجلديد ٍالنموذج وهذا
ظهرٍيفٍخطابٍالرئيسٍالصيينٍشيٍجنيٍبينغٍحولٍحلمٍالصنيٍ)الذيٍيقومٍٍاالسرتاتيجيات

فضلٍللمواطننيٍأٍعلىٍحتقيقٍالرخاءٍاالقتصاديٍواالستقرارٍاالجتماعيٍوتوفريٍنوعيةٍحياةٍ 
ٍكدولةٍ  ٍالصينينيٍبشكلٍعام،ٍوالسعيٍإىلٍاستعادةٍاملكانةٍالقوميةٍللصنيٍوضمانٍصعودها

احللمٍالعسكريٍ»وصفٍٍماٍيتمٍ ٍامٍالعامليٍاجلديد،ٍإذٍأنهٍغالبٍ اراتهٍللنظمزدهرةٍوقوية(،ٍوتصوٍ 
ٍيينٍ صٍوجودٍجيشٍ ٍلتأمنيٍحلمٍالصني،ٍمنٍخاللٍالقولٍإنٍ ٍأساسيٍ ٍعنصرٍ ٍهبأنٍ «ٍالقوي

ٍضروريٍ  ٍقوة، ٍالعامليٍأكثر ٍاحللم ٍهلذا ٍالقدر ٍالبٍوليسٍ،بنفس ٍقال ٍكما ٍاملبالغة احثٍمن
ٍكانغالف ٍعلىٍاالقتصادٍٍيتناميٍفام ٍيسيطر ٍالصنيٍاجلنوب، ٍعلىٍحبر ٍمنٍيسيطر ٍإن  مينه

هٍغالبيةٍإمداداتٍعرٍبٍالرابطٍبنيٍاحمليطٍاهلنديٍوغربٍاحمليطٍاهلادئ،ٍومترٍ ٍوالعاملي،ٍماٍدامٍه

تنفسٍاحلياةٍمٍمن:ٍالصنيٍواليابانٍوكورياٍاجلنوبيةٍوتايوان،ٍلذلكٍيعدٍ ٍجهةٍإىلٍكلٍ الطاقةٍاملتٍ 
ناعٍحبرٍالصنيٍاجلنوبٍملٍخيرجٍعنٍدائرةٍاهتمامٍصٍوعليهٍجندٍأنٍ ٍ،قٍآسياالقتصادياتٍشٍر

طيٍاالسرتاتيجياتٍيفٍاإلداراتٍاملتعاقبةٍعلىٍهذاٍالبلد،ٍوتصاعدتٍالقرارٍاألمريكيٍوخمطٍ 

ٍحثيثٍإىلٍبناءٍقدراهتاٍالدهذهٍاألمهيةٍمنذٍهنايةٍاحلربٍالباردةٍوتوجٍ  فاعيةٍهٍالصنيٍبشكل 
حلركتها،ٍومنٍٍخذٍمنٍهذاٍالبحرٍجماالٍ فيهاٍالقدراتٍالبحرية،ٍاليتٍبدأتٍتتٍ التسليحية،ٍمباٍ

تضاهيٍالقوةٍٍعامليةٍ ٍلٍإىلٍقوةٍ دولهٍنطاق اٍجغرافي اٍلنفوذها،ٍالذيٍتسعىٍمنٍخاللهٍللتحوٍ 
دٍمستقبلٍدٍ جيوبوليتيكيٍخطر،ٍيهٍومنٍهناٍجتدٍاإلدارةٍاألمريكيةٍنفسهاٍأمامٍحتدٍ ٍ،األمريكية

ٍومصا ٍتأثريٍوجودها ٍكيفية ٍاألذهان ٍإىل ٍيعيد ٍبدأ ٍوالذي ٍالبحر، ٍهذا ٍيف ٍاملتنوعة حلها

ٍالتصوٍ  ٍرسم ٍيف ٍتعاجليوبوليتيك ٍالذي ٍالسلوك ٍتفسري ٍويف ٍالعامل، ٍعن ٍاألمريكية تمدهٍرات
اليتٍتشكلٍحماورٍاسرتاتيجيةٍبالنسبةٍإليها إىلٍالقولٍاألمرٍالٍ،للتفاعلٍمعٍالقضايٍا ذيٍيدفعنٍا

توقفٍٍسيكونٍمبنزلة ٍواحدةٍمنٍالنطاقاتٍاجليوبوليتيكيةٍالساخنةٍاليتٍيإن ٍحبرٍالصنيٍاجلنوب

                                                           
 WWW.xinhuanet.com، 1129كتاب سياسة الدفاع الوطني الصيني في العصر الجديد،  -4
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ٍكثريةٍهٍعليهاٍمصريٍالعامل،ٍيفٍظلٍ  ناك،ٍتعارضٍاملصاحلٍاالسرتاتيجيةٍلقوىٍإقليميةٍودولية
 يفٍنظرهتاٍإىلٍحبرٍالصنيٍاجلنوب.ٍحيويةٍ ٍماٍيشكلٍمرتكزاتٍ ٍووه

 الرؤية الفرنسية لالستقرار االسرتاتيجي

ملراجعةٍالدفاعٍاالسرتاتيجيٍواألمنٍالقوميٍلعامٍ(0201ٍ)وفق اٍللتحديثٍاالسرتاتيجيٍ
استمرارٍ"ٍإنهٍيستهدفٍ،تواجهٍفرنساٍالعديدٍمنٍحتدياتٍاالستقرارٍاالسرتاتيجيٍ،0211

 :90والٍسيماٍثالثة"ٍالتهديداتٍضدٍاملصاحلٍالفرنسية

 ، علىٍالرغمٍمنٍالقضاءٍعلىٍالعديدٍمنٍالكوادرٍٍاستمرارٍاإلرهابٍاجلهاديٍ ٍأوال
دعيٍعلىٍالرغمٍمنٍأهناٍتٍالساحل،وهكذاٍحتافظٍفرنساٍعلىٍالتزامهاٍجتاهٍمنطقةٍ

 93.إعادةٍالرتكيزٍعلىٍمكافحةٍاإلرهاب
 ، ٍكماٍيتضحٍمنٍٍثانيا .ٍرانكورياٍالشماليةٍوإيٍٍحاليتانتشارٍأسلحةٍالدمارٍالشامل

يفٍأوروبا،بدعمٍمنٍٍفرنسا،تريدٍٍاإليرانية،وبشأنٍالقضيٍة املفاوضاتٍٍأنٍتكونٍرائدٍة
ٍ ٍٍإيران،مع ٍإميانويلٍماكرون ٍالوسيطٍ"مقرتح ا ٍاٍالنزيه،تولٍدور ستئنافٍلتسهيل

ٍ،للمفاوضاتعلىٍالرغمٍمنٍأنٍإيرانٍرفضتٍحىتٍاآلنٍأيٍاستئنافٍٍ،"94النقاش
 .أهناٍتظهرٍبوادرٍعلىٍاالنفتاحٍويبد

                                                           
52 52 DGRIS Ministère des Armées, Actualisation stratégique, 2021 
https://www.defense.gouv.fr/dgris/presentation/evenements/actualisation-
strategique-2021  
53 53 CHRISTOPHE CHATELOT, « G5 Sahel : une opération Barkhane inchangée, mais des 
objectifs réaménagés », Le Monde, 16 février 2021 
54 54 ROBERT Virginie « Nucléaire iranien : pour tout comprendre des pourparlers en 
cours », Les Echos, 18 février 2021.  

http://ipcss.org/
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 ،ٍٍثالث ا ٍيٍ،"االسرتاتيجيٍبنيٍالقوىالتنافسٍ"عودة ستهدفٍاملوقفٍالفرنسيٍهنا
ٍ.ٍولكنٍأيض اٍالوالياتٍاملتحدةٍوروسيا،الصنيٍ

ٍٍأنٍ ال ٍإٍالتوترات،دونالدٍترامبٍرمباٍخففٍالرئيسٍالسابقٍعلىٍالرغمٍمنٍأنٍرحيلٍ
لٍالصنيٍتظهرٍبينماٍالٍتزاٍحاد،ٍالصنيٍوالوالياتٍاملتحدةٍرفعاٍميزانياهتماٍالعسكريةٍبشكلٍ 

املختلطةٍٍمنٍموضوعاتٍالتهديداتٍروسياٍقلقةٍ ٍ،يفٍحبرٍالصنيٍعلىٍنفسٍالقدرٍمنٍالتوسع
أ يفٍسوريٍا سواءٍكانتٍاستيالئهٍا العامليٍة الراجحٍيفٍاللعبٍة ثقلهٍا يفٍاستعادٍة حتكيمهاٍٍوورغبتهٍا

ٍتركيا،ٍمعٍاتالتوتٍرٍإىلٍأيض اٍاإلشارةٍتمتٍ ٍ،يفٍالبحرٍاألبيضٍاملتوسطٍٍ،99كاراباخٍويفٍناغورن
خلطرٍخفضٍٍأخري ا، ،"املتزايدةٍالعسكريةٍاملغامرة"ٍبسببٍبالدولةٍاإلشادةٍمتتٍحيث وإدراك ٍا

عطاءٍمزيدٍمنٍمنٍخاللٍرغبتهاٍيفٍإٍأوروبا،فرنساٍتعتمدٍعلىٍٍفإنٍ ٍاالسرتاتيجي،التصنيفٍ
ٍالتدخلٍاألوروب معٍمتابعةٍٍ،(EII) االتساقٍللدفاعٍاألوروبٍومنٍخاللٍمتابعةٍمبادرة

ٍ.0232هدفهاٍاملتمثلٍيفٍالتعزيزٍحبلولٍعامٍ

 تعزيز االستقرار االسرتاتيجي شروط

،ٍالستراتيجيالالستقرار يفٍتقديرهٍٍبارادايم للدراسات االستراتيجيةيضعٍمركزٍٍ
ٍبعضٍاملبادىءٍاليتٍتساهمٍيفٍتعزيزٍوتثبيتٍهذاٍاالستقرار:

التوص لٍإىلٍمعاهدةٍجديدةٍجلي ةٍوشاملةٍلتخفيفٍاألسلحةٍاهلجومي ة،ٍوبالتالٍوضعٍٍ-
ٍإطارٍواضحٍودقيقٍلألنشطةٍالعسكريةٍالنووي ةٍواألصولٍالفضائية.

                                                           
55 55 « Hégémonie. L’économie syrienne aux mains de la Russie, jusqu’à la fabrication de 
pneus », Al-Modon, Beyrouth, 22 mars 2021.  
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ضطربة،ٍفيٍاألمريكيةبناءٍالثقةٍبنيٍالوالياتٍاملت حدةٍٍ-
 
ماٍخيدمٍتعزيزٍوروسياٍيفٍعالقتهماٍامل

ٍاالستقرارٍاالسرتاتيجي.

ٍكاحلد ٍمنٍعملياتٍنشرٍالدفاعٍالصاروخيٍحللفٍٍ- ضبطٍالنفسٍعلىٍالصعيدٍالعسكري،
ٍكومٍويوكوم.يفٍسنتٍاألمريكيةيفٍأوروبا،ٍوختفيفٍالنشاطاتٍالعسكريةٍللقواعدٍٍوالنات

ٍمنٍخماطرٍاحلوادثٍالعسكرية،ٍخاصةٍأمريكاٍوحتسنيٍإدارةٍاألزماتٍبنيٍروسياٍٍ- ،ٍواحلد 
ٍعربٍحلفٍالناتو.

ضبطٍالنفسٍالسياسيٍوهتدئةٍالسجالٍاخلطابٍبنيٍالوالياتٍاملتحدةٍوروسيا،ٍخاصةٍٍ-
املتامخةٍلروسياٍماٍبعدٍٍيفٍاملناطقٍاألمريكيتنيختفيفٍنشاطٍالرتويجٍللدميوقراطيةٍوالليرباليةٍ

ٍاالحتادٍالسوفيايت.

روبٍاحملل يةٍاحملدودةٍعربٍالوكالء،ٍواليتٍت زعزعٍاالستقرارٍاالسرتاتيجي،ٍخاصة ٍإذاٍوقفٍاحلٍ-
ٍروسي.ٍأمريكيتطو رتٍإىلٍصدامٍ

ٍلعاملي.بدورٍومكانةٍروسياٍيفٍالنظامٍاٍأمريكاحتقيقٍالتوازنٍيفٍالنظامٍالدول،ٍواعرتافٍٍ-

ٍكالشرقٍمٍاليتٍتضم ٍمالسعيٍاجلد يٍإىلٍحتقيقٍاألمنٍالتبادلٍاملتوازنٍيفٍاألقاليٍ- ناطقٍتوت ر،
ٍاألوسطٍودولٍالبلطيقٍوالبلقانٍوالقوقاز.

ٍ

ٍ

ٍ

ٍ

ٍ
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 قائمة المصادر

 : اللغة العربيةأوالا 

 (ٍ ٍبراد. ٍوالعشرين.0212ٍروبريتس، ٍالواحد ٍالقرن ٍيف ٍالنووية ٍاألسلحة ٍقضية .)
ٍكاليفورنيا:ٍمنشوراتٍجامعةٍستانفورد.ٍصٍ ٍ.111-122ستانفورد،

 ٍٍإيلينوز ٍللصني، ٍاالسرتاتيجي ٍالسلوك ٍللدفاع0202ٍسلون، ٍالكندي ٍاملعهد ،
ٍوالشؤونٍاخلارجية

 ٍدٍسومرٍصاحلٍدٍعليٍعباس،ٍالتعدديةٍالقطبيةٍمنٍمنظورٍالقوىٍالعظمىٍيفٍعصر
ٍ(.0201الذكاءٍاالصطناعي،ٍ)دمشق:ٍاهليئةٍالعامةٍالسوريةٍللكتاب،ٍ

 ٍجملةٍحولهٍالصيين-لبحرٍالصنيٍاجلنوب،ٍوالصراعٍاألمريكيٍٍاألمهيةٍاجليواسرتاتيجية،
ٍ.0201آذارٍٍ،119العددٍالدفاعٍالوطين،ٍ

 ٍروبرتٍديٍكابالن،ٍغليانٍآسيا:ٍحبرٍالصنيٍاجلنوبٍوهنايةٍهادئٍمستقر،ٍالناشر
 .0214شركةٍراندومٍهاوس،ٍ

  1/11/1551،ٍالسفري،ٍبريوتٍ،رومافي  األطلسيقمة  أعمالبدء. 
 ٍ،ٍأمواجدارٍٍبريوت:ٍ،الدوليةالعالقات  نظرية (،0223)السيد،ٍٍعدنانحسني

 ٍ.للنشر
 ،ٍٍالشاهد لى ع األميركيةاالستراتيجيات السياسية  تأثير (،1551)جاسر،

 .،ٍمتوز105العددٍٍالدولية،السياسةٍٍالقاهرة:،ٍتوجهات الناتو
 ،عمانٍ،والتطبيقالجماعي في النظرية  األمننظام (،0229ٍ)حسن،ٍٍطوالبة:ٍ

 عاملٍالكتبٍاحلديثة.
 ٍ ن في القر  واالستقرار االستراتيجيالعظمى  القوى (،0213)جراميي،ٍهريد،

 .والبحوثٍاالسرتاتيجيةللدراساتٍٍاإلمارات:ٍمركزٍاإلمارات،ٍوالعشرينالحادي 

http://ipcss.org/


                                     IPCSS © 2021 | مركز بارادايم الدويل للدراسات االسرتاتيجية.     

 
 

 

 
40 

 

 المراجع األجنبية.ثانيا: 

 1ٍVijay Shankar, What is Strategic Stability? The Institute 

of Peace and Conflict Studies (IPCS), New Delhi, 12 Oct 

2015. 

 1) Nitze, Paul. (1976). Assuring Strategic Stability in an 

Era of Détente. Foreing Affairs. Vol.54. N.2. P.p 207-232. 

 1) Wallander, Celeste. (2013). Mutualby Assured 

Stability: Establishing U.S. Russia Security, Reation for a 

New Centry. Atlantic Council. P.23. 

 1) Kent, Glenn and Thaller, David. (1989). First-Strike 

Stability: A Methodology For Evaluating Strategic 

Forces. Santa Monika, California: RAND. R-3765. AF. 

 1) Walton, Dale and Gray S, Clin. (2013). the Geopolitics 

of Strategic Stability: Looking Beyond Cold Warriors and 

Nuclear Weapons. In Colby and Gerson. P.p. 85-115. 

 1) Chivvis, Christopher; Radin, Andrew; Massicot, Dara; 

and Reach, clint. (2017). Enhancing Strategic Stability. 

RAND Corporation. P. 5. 

 1 Dmitri Trenin, Strategic Stability in the Changing World, 

Carnegie Moscow Center, series, “Twenty-First Century 

Strategic Stability.”21/3/2019, P2. 

 1 Christopher F. Chyba, New Technologies & Strategic 

Stability, spring 2020, Dædalus, the Journal of the 

American Academy of Arts & Sciences, P151. 

 1 NUCLEAR POSTURE REVIEW -FEBRUARY 2018, 

Washington, Department of Defense, OFFICE OF THE 

SECRETARY OF DEFENSE, 2018, P 11, 18, (v) (XII) 

 1) Berls, E. Robert; and Ratz, Leon. (2015). Rissing 

Nuclear Dangers: Assessing the Risk of Nuclear Use in 

http://ipcss.org/


                                     IPCSS © 2021 | مركز بارادايم الدويل للدراسات االسرتاتيجية.     

 
 

 

 
41 

the Euro-Atlantic Region. Nuclear Threat Initiative Paper. 

RAND Corporation. Santa Monika: California. P. 21. 

 1) Snuder, Glenn. (1965). the Balance of Terror and the 

Balance of Power. San Fransisco: Chandler. P.p. 184-201. 

 1) Russian Federation Ministry of Defense. The Military 

Doctrine of the Russian Federation. (2014). 

 1) Adamsky, Dimitry. (2016). If War Comes Tomorrow 

Russian Thinking About Regional Nuclear Deterrence. 

Journal of Slavic Military Studies. N.1. P.p. 163-188. 

 1) Enhancing Strategic. Ipid. P. 8. 

 1) Pew Research Center. (2007). Trends in Political Values 

and Core Attitude. Survey. New York Times. 

 1"Summary of the 2018 National Defense Strategy of the 

United States of America", Washington, US Department 

of Defense, 19 December 2018, P 2. 

 1 INTERIM NATIONAL SECURITY STRATEGIC 

GUIDANCE, Washington White House 2021. 

 1) Kent, Glenn and Thaller, David. (1989). First-Strike 

Stability: A Methodology For Evaluating Strategic 

Forces. Santa Monika, California: RAND. R-3765. AF. 

 1) Walton, Dale and Gray S, Clin. (2013). the Geopolitics 

of Strategic Stability: Looking Beyond Cold Warriors and 

Nuclear Weapons. In Colby and Gerson. P.p. 85-115. 

 1) Acton, James. (2013). Reclaiming Strategic Stability. In 

Colby and Gerson. P. 118. 

 1 ZOU KEYUAN, "Building a 'Harmonious World': A 

Mission Impossible", the Copenhagen Journal of Asian 

Studies 30(2), 2012, p 81. 

 1 Poole, R. E. (2014). "China's 'Harmonious World' in the 

Era of the Rising East." Inquiries Journal/Student Pulse, 

6(10). Retrieved from 

http://www.inquiriesjournal.com/a?id=932  

http://ipcss.org/
http://www.inquiriesjournal.com/a?id=932


                                     IPCSS © 2021 | مركز بارادايم الدويل للدراسات االسرتاتيجية.     

 
 

 

 
42 

 1 1 CHRISTOPHE CHATELOT, « G5 Sahel : une 

opération Barkhane inchangée, mais des objectifs 

réaménagés », Le Monde, 16 février 2021 

 1 1 ROBERT Virginie « Nucléaire iranien : pour tout 

comprendre des pourparlers en cours », Les Echos, 18 

février 2021.  

 1 1 « Hégémonie. L’économie syrienne aux mains de la 

Russie, jusqu’à la fabrication de pneus », Al-Modon, 

Beyrouth, 22 mars 2021.  

- Chivvis,Christopher s & radin,Andrew & 

massicou,dara(2017),strengthening strategic stability with 

Russia,copyright 2017,RAND,corporation. 

- Council of the European union, (2003),eu strategy against 

proliferation of weapons of mass destruction . 

- High representative for CFSP and European commission, 

(2008), climate change and intenational security, paper to 

the European council s 113L08. 

-  European council. (2003), European security strategy, a 

secure europ in better world,eu high representative dr 

Javier solona. 

- European commission, (2006), europ in the world: some 

practical proposals for greater coherence, effectiveness 

and visibility. 

- Council of the European Union, eu strategy against 

proliferation of weapons of mass destruction, (2007), the 

eu counter-terrorism strategy. 

-  David calico, (1998), NATO; as problem for security in 

europ ,assen political, vol 73. N4, October.   

 

http://ipcss.org/

