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 تق��� وت�ص�� ل���اس: الف�اءات االس��ات���ة

  

یه�� مق�ر و��نامج ال���اس ب�ع��� ال�ال� ���ض�ع الف�اءات االس��ات���ة م� ح�� ال�فه�م واألن�اع، ��ا 

م� خالل ال���ق إلى �ل ف�اءات الق�� ال���ة ��ا یلي: ف�اء ف�اء �ل ق�ة على ح�ة، وذل�  إلى ش�حیه�ف 

الق�ة ال���ة، الق�ة ال����ة، الق�ة ال���ة، الق�ة الف�ائ�ة، والف�اء األخ�� أال وه� ف�اء الق�ة ال����ان�ة، ول�ل� تع� 

�� دارسي ت��� العل�م ال��اس�ة والعالقات ال�ول�ة، دراسة ف�اءات الق�ة ال���ة االس��ات���ة ض�ورة مل�ة ل

وت��ی�ا ت��� ال�راسات االس��ات���ة واألم��ة و�اقي ال����ات ذات العالقة وال���اخلة مع ه�ا ال����، 

  و�����ة ل��حلة ما �ع� االن�هاء م� ه�ا ال��نامج س�ف ���ن ال�ال� قادرا على أن: 

اصة ��ل ف�اء م� ف�اءات الق�ة االس��ات���ة، ول�ل� �ان ل�اما ال���ق إلى �ع�ف ال�فا��� وال���ل�ات ال� – 1

  كل ف�اء ق�ة على ح�ة م� تع��� ون��ة ع� ت��ره ون�أته، وأه� مف���ه وم����ه االس��ات�����.

  ��لل ���ل عل�ي ف�اءات الق�ة وأث�ها على ق�ة أو ضعف ال�ول. – 2

ل��ع ب�� ف�اءات الق�ة االس��ات���ة ج��عا على م�انة ال�ول في العال� م� ���� ال��ل�ل ال�ل�� ل�اه�ة تأث�� ا – 3

  أجل ال����ة و��� ال�ف�ذ العال�ي.

إن م� م���ات م���ع م�اض�ات ه�ا ال���اس أنها ت��ع �ل ما ���اجه ال�ال� في ف�اءات الق�ة االس��ات���ة 

ال��احل ال��ق�مة ���ا �ع� ال��رج في ت���ات  في م�حلة ال�اس�� ت��� ال�راسات االس��ات���ة واألم��ة أو

ال����راه ذات العالقة، إنها م�جع مه� ل�ل م���� في ال�راسات االس��ات���ة، وعل�ه ن�عى م� خالل ه�ا ال��ه�د 

ى لال���ي ت���� م���ة ال�ل�ة ���ا ی�عل� ����اس الف�اءات االس��ات���ة وز�ادة إث�اء ال�عل�مات وال�فا��� وال���ق إ

م��لف ن���ات الق�ة االس��ات���ة ���ل أك�� دقة م� ح�� ال�عل�مات ��ل م�ض���ة، بلغة سل��ة خال�ة م� ال��اكة 

ل�ة في �أن ��اع� ال ةآملاللغ��ة، وال�ي ق� عان�� م�ها ��اح�ة أث�اء ج�ع و��ا�ة ال�عل�مات م� م��لف ال��اجع، 

    ل��اد.، ون�أل الله ال��ف�� وافه� ال���اس ���ل أح��

  ، ال��ائ�3، أس�اذة م�اض�ة "أ"، جامعة ال��ائ� د. ش��فة �الع
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  األول: ف�اء الق�ة ال���ة ال���ر

��ق�� ال��� الف�اء ال��� ل اس���امه�ه األخ��ة ال�ي تع�ي ب�ا�ة ُوج� ال���ق إلى مفه�م ف�اء الق�ة ال���ة، 

�عارك ال���ة �ان� الإذ الع����،  االس��ات��يم�� الق���، ق�م الف��  ا����  اه��اما مفه�م ق� القىوه� في ال�عارك، 

ال����ة للق�ة و  ت�عى اس��ات���اتهاال�ع���ة على أول��ة الق�ة ال���ة في  أو ال�ول هي م� ت��� ال��ب، وت�عل الق�� 

�اقي ف�اءات  ��ة وتف�ده ع�ال�غ�اف��ن والع�����ن به�ا الف�اء ���ال لل�� اه��، ولق� � م� خالل ه�ا الف�اء ال�� 

ن���ة وم��رات، ت�عل م� ف�اء الق�ة ال���ة ه� ال����� و�اقي الف�اءات األخ��  اف��اضاتالق�ة األخ�� مق�م�� 

  �ل� س��� ال���ق إلى ف�اء الق�ة ال���ة م� خالل ش�ح واف لها. لك���ل ثان�� للق�ة و���ع� ثان��، و��اء 

  اء الق�ة ال���ة.ال�ل��ة ال�ار���ة ل��أة ف�1

، وق�م� إضافات أخ�� في 1وال�بل�ماس�ة ال����ان�ة ن�ا�ا واض�ا لق� شه�ت األوسا� األكاد���ة والع����ة

 Halford" (رال����اني "هارف�رد ج�ن ماك�� االس��ات��يح�ل ال��ب وه� ما ت��ل في أع�ال ال�ف��  االس��ات��يالف�� 

John Mackinder ()1861 – 1947(، ح���وال�ي  ،1904غ�ا��ة ال�ل��ة في ل��ن عام ال�ق�مة إلى ال����ة ال� 

ه��ام ���� م� ق�ل ال�غ�اف��� وال��اس���، فق� أثارت ه�ه ال��اض�ة نقاشا اس��� ن�ف ق�ن م� ال�م�، وق� أث�ت �ا

اد "ماك��ر" وع�ل في ، ح�� ع1940"ك�ل��" و"هاوسه�ف�" وأث�ت في االس��ات���ة األل�ان�ة عام  �ل م� على أف�ار

في ض�ء األح�اث ال��ه�رة  1943في ��ا�ه "ال��ل ال���ق�ا��ة وال���قة" و�ع�د لها م�ة ثان�ة عام  1919ن����ه عام 

و�ال�غ� م� ال�المح ال��ت��ة �ال�غ�ا��ا ال��اس�ة له�ه ، 2س�ة �83اك العال��ة ال�ان�ة، و�ان ع��ه آن في ال��ب

األم��ة ال�اصة ب�ور و  االس��ات���ةأ��ا ض�� ال����ات ال���لة لل�ل��ات ال����ة لل�راسات ال����ة، إال أنها تع��� 

    .3الق�ة ال���ة في ال��وب

أف�ار "ماك��ر" ن���ة األح�اث ال�ار���ة ��أث�ه ���ب ب���ان�ا مع "ال����" في و لق� ت��ع� خ��ات ومالح�ات 

وع�امل  ، فه�ه األح�اث1905ال�ا�ان�ة في م���ر�ا عام  –ال�وس�ة ، وال��ب 1902ج��ب إف����ا وال�ي ان�ه� عام 

أخ�� م�ث�ة دفع�ه ل����� مفه�م "ال���ر األرضي"، إذ ��ف� تل� األح�اث ع� الع��ات ال�ي �ان� تع��ض اس��ات���ة 

                                                           

  .165)، ص. 2014لل�راسات وال���، ، (�غ�اد: دار وم���ة ع�نان لل��� ودار أف�ار م�اد� ال�����ل����ن�ار م��� ر��ع ال����،  – 1

  .113)، ص. 2019، (ع�ان: دار ال�ض�ان لل��� وال��ز�ع، ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ب�� ال����ة وال����� ال���ع���� م��� ع�ب ال��س�� وماج� ص�ام سال�،  – 2

  .311)، ص. 2011ال��اب ال��ی�، ، (القاه�ة: دار واألم�ي للعالقات ال�ول�ة االس��ات��ين���ات ال��ل�ل عام� م��اح،  – 3
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للق�ة ال���ة  ���اتالق�� ال����ة مع �ه�ر ال���رات ال��ی�ة م� ناح�ة، وال���ر ال�اضح في ال�قل ال��� ال�� أع�ى م

 .4جعلها ال ت��ف� في الق�ة ال����ة م� ناح�ة أخ�� 

  .اف��اضات ن���ة أول�ة الق�ة ال���ة2

ن��ع�ض في ه�ا ال���ر أه� ف��ت�� قام� على أساسه�ا ن���ة أول��ة الق�ة ال���ة، وذل� م� خالل ت�اول 

 Nicholasف��ة "قل� األرض" ال�ي جاء بها "ماك��ر"، وف��ة "إ�ار األرض" ال�ي جاء بها "ن���الس ج�ن س����ان 

John Spykman هات�� الف��ت�� واالف��اض�� و��ا م��رات �ل واح�ة یلي ن�رد" م�أث�ا خاللها �أع�ال "ماك��ر"، و���ا 

  م�ها وم� تأث� به�ا ���ا �ع�:

  .ف��ة قل� األرض:1

� أو الع��ب ال�ي ت���ها لل�ول، م� أجل فه واالم��ازاتعلى ف��ة مع��ات ال�غ�ا��ا  ت���� ن���ة "ماك��ر"

، على اف��اض أن ه�ه ال�ع��ات ت���� إلى أ�ع� ال��ود في ال�ل�ك اإلن�اني ال��اسات ال�ارج�ة لأل��اف ال�ول�ة

، وهي الف��ة ال�ي ��حها أ��ا م� ق�ل "اب� خل�ون" ح�ل تأث�� ���عة االق��اد�س�اء ال���ي م�ه أو ال��اسي أو 

أث�� ال���ة ها وف� ت، واالس��ات���ات ال�ي ت���ال�غ�ا��ا في ال����ة اإلن�ان�ة ال��الة ن�� ال��ب أو ال�ل�

  .5ال�غ�ا��ة ال����ة �اإلن�ان

ال�ي صاغها "ماك��ر" إح�� ال����ات ) Heartland /الهارتالن�/ أو قل� األرض (قل� العال�تع��� ن���ة 

 The Geographical" (ال�غ�افي االرت�ازاألك�� شه�ة في م�ال الق�� العال��ة وذل� م� خالل مقال له �ع��ان "م��ر 

of historypivot  ( في س��ل ص�اغة ن����ه قام "ماك��ر" ب�ل�رة ، ف6في ال��لة ال�غ�ا��ة 1904ال�� ن�� عام

م���عة م� االف��اضات ال����ة ال�ي تق�م عل�ها ن���ة قل� األرض، و���� ص�اغ�ها في م���عة م� ال�قا� هي 

  :7كال�الي

ادلة، االرت�ا�ات ال��اس�ة واالق��اد�ة والع����ة ال����ف��ض أن العال� ��ل ��ارة ع� ن�ام مغل� في ش��ة م�  .1

وم� ث� ���� ل�ل دولة أن ت�� نف�ها م����ة في ال��ب في حال ن���ها في ال��ام ال�ولي ���ل آلي، ن���ة 

 له�ا ال��ا�� ال���ادل.

                                                           

  .167، ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  – 1

  . 311، ص. م�جع ساب�واألم�ي للعالقات ال�ول�ة،  االس��ات��يعام� م��اح، ن���ات ال��ل�ل  - 2

  .67)، ص. 2014، (ال��ائ�: دار ق���ة لل��� وال��ز�ع، ال��ارس وال����ات –ال�����ل����ا: ال�فا��� وال�الالت م��� رز��،  – 3

  .313، ص. م�جع ساب�واألم�ي للعالقات ال�ول�ة،  االس��ات��يعام� م��اح، ن���ات ال��ل�ل  - 7
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ول وص�اغة ب�� ال� تع��� مع��ات ال�غ�ا��ا ال�اد�ة، ع�امل أو م�غ��ات حاس�ة في ال���� في م���ات العالقات .2

م��جاتها س�اء في حالة ال��اع أو ال��ب، على اف��اض أنها م��ول�ة إلى ح� �ع�� ع� إن�اج ال�ل�ك اإلن�اني 

 في ال��اسة ال�ارج�ة أو ال��اسة ال��ل�ة.

 اف��اض أن ه�اك ت�ا��ا ب�� ال�ع��ات ال�غ�ا��ة وال���جات ال��اس�ة في تار�خ العالقات ال�ول�ة، الرت�ا� .3

 الق�ا�ا ال�ول�ة ����عة ال�غ�ا��ا ال��اس�ة.

أما ع� م�ام�� ه�ه ال����ة فإن "ماك��ر" ی�ف� مع ال�اقع��� اله��م��� �أن ال��وب ت���ها الق�ة ال���ة 

ول��� الق�اعات األخ�� م� الق�� الع����ة، على اف��اض أن م��� ثقل العالقات ال�ول�ة م�ج�د على ال�ا��ة 

ر وال����ات ���� انع�ام أس�اب ال��اة ف�ق ال�اء، وأن قل� ال�ا��ة م�ج�د في ال���قة ال�ي ول��� على ال��ا

أس�اها بـ: "أوراس�ا"، ج�عا ب�� القارت�� األورو��ة واآلس�او�ة، وذل� الح��اء ه�ه ال���قة على مع�� س�ان العال� 

��قة ث�وته وم�ارده، �اإلضافة إلى أن ه�ه ال����� أنها ت����ذ على س�عة أث�ان العال�، و�ها ت���� مع�� م�ادر 

  .8هي في ت�اصل جغ�افي ال تف�لها م�احات ����ة ت�ع�ها ع� �ع�ها ال�ع�

���ة ال�ي وال�ي أساسها الق�ة ال األوراس�او�ع�� "ماك��ر" ع� أف�اره وم�ادئه ال�اصة �����ة "قل� ال�ا��ة" أو 

" / الهارتالن�ض"قل� األر  في ن����ه "ال����ة العال��ة" أو� األخ��، س���� ال��ب وتف�دها �ال����ة على �اقي الق� 

س��اع أن ی��� إلى العال� ��ل في ض�ء وح�ة إذ �ان أول م� افي ال��لة ال�غ�ا��ة،  1904ال�ي ن��ها عام 

� ف��ة ع �ل�ا س�اس�ا م��امال، ��ع� أول م� تاألرض، وأن ���ل العال� �له ب���ة س�اس�ة واح�ة ت�عل م�ه ن�ام

س��ات���ة، ع ال�غ�ا��ا في خ�مة ال��اسة واالس��اع أن ���ح ���ل ج�ی� في ال�ق� ال�اض�، واك����ة العال� ال�ي ت�

��� هي: قل� األرض، س��ات���ة �ب�ق��� العال� على ثالثة أقال�� اه�� إلى جان� ذل� �ال���ة اإلقل���ة ال�ي م�ََّلها ك�ا ا 

  .9ال�ارجي، م���ا ال��قع �ال���ة ألرض القل� أساسا له�ا ال�ق���الهالل ال�اخلي، والهالل 

لق� وضع "ماك��ر" ت��را لقارات العال� الق��� أورو�ا وآس�ا و�ف����ا ��لة �ا��ة ض��ة م��لة ات�اال ب��ا 

ن ثل�ي م�احة ال�ا��ة  )World Island" (كامال أ�ل� عل�ها اس� "ال����ة العال��ة والح� أن ه�ه ال����ة العال��ة ُت��ِّ

ن ال�ل� ال�اقي، وت��� �ال����ة العال��ة ال���قة ال���لة في أم���ا ال��ال�ة  كل�ا، و�ن ال��ل ال�ا��ة األخ�� ُت��ِّ

و��� "ماك��ر" أن ثالثة  م� م�احة العال�، 1/12وأم���ا الالت���ة وأس��ال�ا، واع���ها ج�را ت��� �ال�ا��ة تغ�ي ن�� 

أر�اع م�احة ال��ة األرض�ة مغ�اة �ال��اه في ح�� أن م�احة ال�ا��ة ال ت��اوز ر�ع إج�الي م�احة العال�، وم�ل�ا 
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ی�� في ال��لة ال�ا��ة ب�� القارات ال�الثة للعال� الق��� ات�اال ب��ا م��امال، الح� أ��ا ات�ال ال��ار ب�ع�ها 

أوراس�ا وال�ي  -) ، و���� إلى أن ال����ة العال��ة م� أف�و ����World Ocean العال�ي" (فأ�ل� عل�ها اس� "ال

م�  1/16م� س�ان العال�، أما ال��ر ال����ة األخ�� �����ها  14/16ی��س�ها ال��� األب�� ال���س� �ق��ها 

م�  1/16ا ال�����ة وأس��ال�ا ن�� س�ان العال�، و���� ه�ه ال��ر ال�ارج�ة ال�ي ذ��ناها أم���ا ال��ال�ة وأم���

، و������ ل�ا ورد ذ��ه ه� أن "ماك��ر" ق� وج� أن ال�اء ��غل ثالثة أر�اع م�احة ال��ة 10س�ان ال��ة األرض�ة

األرض�ة، ب���ا ت�غل ال�ا��ة ر�ع م�اح�ها فق�، ��ا وج� أن قارات العال� الق��� ال�الث (آس�ا و�ف����ا وأورو�ا) ت�غل 

، ب���ا ال ���� القارات %90ة ال�ا��، ث� الح� أن ه�ه القارات ال�الث ����ها م� س�ان العال� ن�� ثل�ي م�اح

  .11م� س�ان العال� %10األخ�� س�� 

 Pivotاس� "م��قة االرت�از" ( )World Island" (لق� أ�ل� "ماك��ر" على ال���قة ال�س�ى م� "ال����ة العال��ة

Area /وق� ع�لها ���ا �ع� وأضافها إلى م��قة "قل� العال� ،(Heartland وق� ح�د "ماك��ر" ام��ادات ه�ه ال���قة ،"

"، وال�ي ع�ها مف�اح "ال����ة العال��ة" �أنها ت��� م� نه� الف�لغا في Heartlandال��افة إلى م��قة "قل� العال�/ 

�الي إلى ه�اب إی�ان وأفغان��ان و�ل�ج��ان في ال���ب، و��� الغ�ب إلى ش�ق س�����ا، وم� ال���� ال����� ال�

روس�ا  ��قة "قل� العال�" في"ماك��ر" �أن أرض "قل� العال�" ت���� �أنها م��قة سهلة ����ة االت�اع، وتقع مع�� م

ة م� ال���ب قم� غ�ب ال��� وم�غ�ل�ا وأفغان��ان و�ی�ان، ع�ا ال��ا�� ال�احل�ة في األخ��ت��، وت��� �ال��� وج�ء

وال��ال صع��ات ت�ار���ة أو م�اخ�ة وت��للها ج�ال األورال، و�غل� عل�ها �ا�ع ال�ه�ل في ال��ا�� ال��ال�ة 

ل فه� ل����� ال�ارجي له�ا ال�هو��ل� ال�س�ى والغ���ة، فه�ا ال�هل ال�اسع ی��ف �ال����� ال�اخلي، أما ا

" و"ی��ا� )Lena" (ن��ار ثالث م� أك�� أنهار العال� وهي "ل��ا� �ا�����ة ال��ال�ة، و����ل ذلت�اه ال���قة ال�ا

)Yenisei (و"أو�ى) "Obi ( ن�� ال��ال مارة م� خالل س�����ا إلى ال�احل، فه�ا اإلقل�� إذن ���ن �ع��ا ع� خ���

�ة تق���ا ��ال ال�له ال��ال�ة ال�الحة ال����ة وال�ه��ة، وم�ا ی��� م�اع�ه ض� ه��م الق�ة ال����ة ه� ت��� س�اح

س���اء م�ة ق���ة خالل ال���، ف��ا ی��� م� ح�ا�ة ه�ا ال���ر ه� م�قعه ال�غ�افي ال����� �ال���ة ل�وس�ا �ا

والق�� ال�ا�� م� ال��ة األرض�ة، ف�ال ع� سعة م�اح�ه و�حا��ه �ال��اج� ال��ل�ة واله�اب وال��ار� م� ال��ق 

��ة، وق� أك� "ماك��ر" على سه�لة ال���ة في ه�ا ال�هل ال����� ال�اسع وت�قع وال���ب، ول��ه مف��ح م� ال�هة الغ� 

ال��� ال��ی��ة عل�ه في ال���ق�ل وف�ح أج�اءه �ال��ق ال���ة س���� م� إم�ان�ة ال���ة ��ه و��داد  ان��ار�أن 
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��ائ� ه� أنه مغ�ى � األ��اف وال��سع في �افة ال�هات، وم� مقای�� ق�ته ح�� ما ی�� "ماك��ر" �ات�اهضغ�ه 

اإلس��� و�ع� م��� ال��اعات ال�ع��ة ال����لة، و�ان تار���ا م��لقا لله��ات ال�ي ش��ها تل� ال��اعات ض� 

ال��ا�� ال��اورة، وتأث�� ذل� أ� تل� الغارات واله��ات في ال�ار�خ ق� �ان في م��قة ال��ق األوس� وج��ب ش�ق 

ار�خ �أن ل�ل� ال���ر أو اإلقل�� غ�وات في ال�ارج ��ع�ي ل�وس�ا م��ة ال�فاع آس�ا وفي أورو�ا ب���ا ل� ���ل ال�

  . �12الع�� م� ��� ال�ق� خالل ع�ل�ة ال��اجع

لق� ت��ق "ماك��ر" في ت�ض�ح ن����ه إلى ما ���� ����قة القل�، فأ�ل� على ال���قة ال�ي ت�ت�� أو ت��� 

"م��قة الهالل ال�اخلي"، وأ�ل� "ف��ج���" على الهالل  اس��ة) أو ت��ل م�اش�ة �أرض القل� (أ� األراضي ال�احل

" وت��از م��قة الهالل ال�اخلي �أن أنهارها ت���ف ن�� ال��ار ال�ال�ة لل�الحة االرت�ام"م��قة  اس�ال�اخلي 

، ث� �أتي 13وت���ن م� ال��ا�� ال�احل�ة وال���قة الع���ة وال���او�ة في ال��ق األوس� وال��ا�� م�س��ة في آس�ا

"م��قة الهالل ال�ارجي"، وت���ن م� أم���ا ال��ال�ة وأم���ا الالت���ة  اس��ع�ها ال�لقة ال�ارج�ة وال�ي أ�ل� عل�ها 

و�ف����ا ج��ب ال���اء وأس��ال�ا، ول��� ه�اك دولة ت���� اإلشارة في ن�اق الهالل ال�ارجي س�� ال�ال�ات ال����ة 

و���� الهالل ال�اخلي م� ال�ول اإلس���نا��ة إلى م���ر�ا، وم� خ�ائ�ه أن أنهاره ، 14األم����ة و����ان�ا وال�ا�ان

ت��هي ع�� ال����ات، و�ن دوله ���� ال�ص�ل إل�ها م� ال���، أما الهالل ال�ارجي ف�ف�له ال��ار ع� الهالل 

�) القل� األرضي (قل� العالال�اخلي، ��ع�ى أن الهالل ال�اخلي ال�� �أخ� ش�ل الق�س األرضي ال�� ���ق م��قة 

ی���ن م� س�احل أورو�ا وص��اء ش�ه ج���ة الع�ب، وال��ق األوس� وس�احل ج��ب ش�قي آس�ا واله�� والق�� األك�� 

ل� والهالل ال�غ�افي ب�� الق واالرت�ا�م� ال���، و���س� ب�� ال��� وال��، و��� "ماك��ر" �أن العالقة ال�غ�ا��ة 

ضغ� ال���ر األرضي على الهالل وس�احله، س���� م� سه�لة ال���ة، أما الهالل  اس���ار ال�اخلي، وال����ل في

ال�ارجي أو ما أص�لح "ماك��ر" على ت����ه بـ "الهالل ال��ر�"، ف����ن م� دول تع��� في ق�تها على ال��� وت��ل 

  .15ة وال�����ة��ا ���ل قارتي أم���ا ال��ال� ال��ر ال�احل�ة ال�غ��ة وال��ر ال����ة م�ل ال��ر ال����ان�ة وال�ا�ان�ة،

اآلس���) ال��  –" ه� ال��ال األوراسي (األورو�ي Heartland /"ماك��ر" أن "قل� العال�" أو "الهارتالن� ی�� 

ش�ق  "ال����ي"ه� ��ارة ع� سه�ل داخل�ة م���ة �����ا، وال�ي ت��� م� ��� ال�ل��� وال��� األس�د غ��ا إلى نه� 

                                                           

12 - Halford John Mackinder, "The Geographical pivot of History", The Geographical Journal, Vol. 23, No. 4 (April 1904), 

pp. 428 – 430. 
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س�����ا م�� ال���� ال����� ال��الي ح�ى ج�ال اله�اال�ا ج���ا، ح�� ی���ع ه�ا ال�هل �إم�انات هائلة م� ال��ارد 

ال�����ة، وأنه ال ���� مهاج�ة ال�ولة ال�ي ت�غله إال م� جهة الغ�ب (��� ال�ل��� وال��� األس�د)، ب���ا ت���ع 

" ���ا�ة أرض�ة وذل� م� خالل سالسل ج�ل�ة وص�ار� ج���ا وال���� Heartland /م��قة "قل� العال�" أو "الهارتالن�

 World" (" ت��� �ه "ج���ة العال�Heartland /ال����� ش�اال، و��� "ماك��ر" أن م��قة "قل� العال�" أو "الهارتالن�

Island(،  وهي هالل داخلي أو هام� م��� م� غ�ب أورو�ا م�ورا �ال��� األب�� ال���س� و�ف����ا وص�ال إلى

ج��ب ش�ق آس�ا وال���، وت��ر اإلشارة ه�ا إلى أن "ج���ة العال� هي آس�ا وأورو�ا و�ف����ا، وأن ج���ة العال� م�ا�ة 

ع��� "ماك��ر" أن قارات العال� ، وعل�ه فق� ا 16العال� ال��ی��الهالل ال�ارجي، وه� ���ل القارة األم����ة وأس��ال�ا أ� 

، و��� "ماك��ر" أنه م� �����ع )World Island" (الق��� ال�الث هي قارة واح�ة ض��ة مع��ا ع�ها �اس� "ج���ة العال�

ل���ة ���� أن ا���ع أن ���د العال�، وأن أ�ة ق�ة ����ة ل� تقف في وجه الق�ة ن ����� على ه�ه ال����ة فإنه ��أ

ا� �ة م�ل ج�ل �ارق وع�ن و��م�األخ��ة س���ن م����ة على ه�ام� ال����ة العال��ة ��ا في ذل� الق�اع� ال��� 

غاف�رة، ه�ا م� جهة وم� جهة أخ�� فإن الق�ة ال���ة ��ا ت��ل� م� إم�انات ����ة وم�ارد �����ة س���ن في وس�

، وه�ه األم�ر �لها ت��ث إذا 17أو ج���ة خارج�ة وف�ض ال����ة عل�هام��� أق�� ����ها م� غ�و أ�ة قارة أخ�� 

ات��ت أل�ان�ا وروس�ا ال����رت��، وخلق�ا وح�ة "ج���ة العال�"، ف��ّمِ�ان ����ة للق�� القار�ة، ون��ا لع��ة م�اردها 

� أ� م��قة القل فإنه ���� أن ت��ئ ق�ة ����ة ت���� على العال�، ل�ل� فه� ی�ع� إلى ع�م ال��اح ب��ح��

  .18"الهارتالن�"

وم� ث�ة ی��� "ماك��ر" �أن م��ر ال��اسات ال�ول�ة هي م��ق�ي أورو�ا ال����ة وأراضي س�����ا، م���ا إلى 

أن أوراس�ا ال�ي ��ع� وص�ل ال�ف� إل�ها �ان� مف��حة في الق��� ل���ل الف�سان م� ��ائل ال�حل، وهي ال��م ت�اد 

� ال��� ال��ی��ة، وه�ه ال���قة ت��ل تق���ا ال��ء األساسي م� اإلم��ا��ر�ة ال�وس�ة أن ت��ن مغ�اة ����ة م

س��ات���ا هاما وغ��ة ���ارد وث�وات ال ت��ى، و���� �ال���قة هالل داخلي �����ة ال�ا�قة، ح�� ت��ل م�قعا اال

                                                           

  .68، ص. م�جع ساب�رز��،  م��� - 16

  .208، ص. م�جع ساب�ح�ام ال�ی� جاد ال�ب،  - 17

، ال���� االس��ار� لل�راسات وال��ث��، 2019، د����� 19، دراسات وتقار��، ع. م���ف الق�ن ال�اسع ع�� ح�ى اآلنال�����ل����: م�� م��� �ي،  - 18

  .13ص. ال��اض، ال�ع�د�ة، 
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�ا ج��ب �� دوال م�ل ب���ان�ا و�ف������ دوال تقع على ال��ود م�ل أل�ان�ا وت���ا واله�� وال���، وهالل خارجي �

  :19القائ�ة على أنه ��ر" إلى ر�ائ� ن����ه ال�الثخل� "ماكو��ل� فق�   إف����ا وال�ا�ان،

 .(القل�) م� ����� على أورو�ا ال����ة ����� على ال���قة ال�ئ���ة  

 .وم� ����� على ال���قة ال�ئ���ة ی���� في أوراس�ا  

   .وم� ی���� في أوراس�ا ی���� في العال�  

وعلى ه�ا فق� أص��� ال��ا�� ال�اج�ة ب�� ال��مان (األل�ان) وال�الف ال����ة م� إس��ن�ا إلى بلغار�ا في 

وق� أب�� ، 20رأ� "ماك��ر" مف�اح ال����ة العال��ة، وهي ب�ل� م�ا�� مف��حة ل�ل م� ال�ف�ذی� األل�اني وال�وسي

ال����اتي في ما �ع�، إذ أن �ال ال�ول��� ر��ا ت��نان قادرت�� على  واالت�اده م� ت�ای� ق�ة أل�ان�ا "ماك��ر" م�اوف

)، وت���ان ق�� ����ة م�ث�ة ته�د ب���ان�ا، وه�ا Heartlandال���� في ال���قة ال�ئ���ة (قل� العال�/ أو الهارتالن� 

ل� �غفل دور الق�ة ال����ة بل وأك� على ذل�، وأشار إلى أن  �ع�ي أن "ماك��ر" و�ن أع�ى الق�ة ال���ة أول��ة فإنه

م��قة أوراس�ا و�ن �ان� م��قة ب��ة فإنها ق� ت��ح ق�ة ����ة على ال�غ� م� أن الق�ة ال����ة ال ت����ع غ�و 

ع���� "ماك��ر" أن ال��اسات ال�ول�ة في الق�ن ال اع�قادإلى  اس���تال���� ال��� له�ه ال���قة، ولعل ه�ه ال����ة ق� 

أن ����ة  "��رماك"في ذل� ت�قع ، و 21هي ص�اع أل�اني روسي لل����ة على ه�ه ال���قة وال��ا�� ال��اذ�ة لها

 �صعلى وجه ال��و الق�� ال����ة وال س��ا ب���ان�ا الع��ى ق� ت��ن م�ضع ش� م� خالل ع�دة الق�� ال���ة، 

 ، ال�قابلة لل���قة ال�اسعة ال�ي بها ال����ات وال��ار ال�اخل�ة في(قل� العال�) ل "ال���قة ال���ر�ة"تل� ال�ي ت��

أ� في اع�قاده أن م� ی���� في أورو�ا ال����ة، س�ف ی���� م� اله���ة على ، 22أوراس�ا و��ل� الق�� ال��الي

ب�ناب�ت"  �� اف��اضاته ال����ة م� م�اوالت "نابل��ن قل� األرض، على اف��اض أنها ال��ا�ة ال�ئ���ة له، ولعله اس��

ال����ة على أورو�ا في ب�ا�ة الق�ن ال�اسع ع��، ث� م�اولة "ه�ل�" في الق�ن الع����، ث� ال��اف� ال��ی� ب�� ال�ال�ات 

ال��اف�  ال��مال����اتي م� أجل ال����ة على أورو�ا خالل ال��ب ال�اردة، والزال إلى  واالت�ادال����ة األم����ة 

  .23ال��ی� ب�� روس�ا وال�ال�ات ال����ة األم����ة ح�ل ال����ة على أورو�ا وال���� ال���� بها

                                                           

�ة لل��� وال��ج�ة �، (ت�ج�ة: ول�� ع�� ال�ي)، (ال����/ ب��وت: م���ة ش��ة �اال����ات ال���ار�ة في العالقات ال�ول�ةج��� دورتي ورو��ت �ال��غ�اف،  - 19

  .48 – 47)، ص ص. 1985وال��ز�ع، و ال��س�ة ال�ام��ة لل�راسات وال��� وال��ز�ع "م��"، د����� 

  .172، ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 2

  .48، ص. م�جع ساب�ج��� دورتي ورو��ت �ال��غ�اف،  - 3

22 - Flavier Bardet, "Un « pivot » inamovible ? Genèse(s) et usages du Heartland de Halford J. Mackinder", Outre-Terre, 

2016/3 (N° 48), p. 359. 

  .314، ص. م�جع ساب�واألم�ي للعالقات ال�ول�ة،  االس��ات��يعام� م��اح، ن���ات ال��ل�ل  - 5
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م�ت�� ال�لح في  انعقاد، وذل� أث�اء 1919إال أن "ماك��ر" قام �إدخال �ع� ال�ع�یالت على ن����ه عام 

�� ت��ر اإلشارة ه�ا إلى أنه ق� شارك في اإلع�اد ل��ت -"ف��سا�" �الق�ب م� �ار�� �ع� نها�ة ال��ب العال��ة األولى

" ن�� الغ�ب ل���ل �ل م� أورو�ا ال����ة Heartland /وذل� ع��ما م� ح�ود "قل� العال�" أو "الهارتالن� -ف��سا� 

" م�ا�� ال��� وأعالي Heartland /وس�ان، ��ا أدمج في "قل� العال�" أو "الهارتالن� ةاق��اد���ا ت���ه م� م�ارد 

 Democratie، وق� ألف ��ا�ا ض��ه ه�ه ال�ع�یالت �ع��ان "ال��ل ال���ق�ا��ة وال�اقع 24األنهار ال����ة واله���ة

Ideals and Reality��� ا ل� قام� القارة الع���ة �ال��ح� "، وخ� في ��ا�ه ما یلي: "ما ال�� س���ث لق�� ال���

 .25ال�ي ال تقه�؟" س�اس�ا ذات ی�م، ل���ح أساس األرمادا

 "اوهإس���ی�"في ه�ا ال�ع�یل م� "ماك��ر" ح�ود ن�اق قل� العال�/ الهارتالن�" ن�� الغ�ب، ل���ل ق��ا م� 

ومع��  وع�� م��� ال�ردن�ل "دال�اش�ا"م��اد ج�ال "، و���� ع�� وس� أورو�ا على اج�تالن�"و����ق م� ش�ه ج���ة 

 ق��اد�ة وس�ان، و��ل� أدمج في قل� العال�و�ا ال����ة ��ا ت���ه م� م�ارد اآس�ا ال�غ��، أ� أنه أضاف �ل أور 

 ارت�ازم��قة ، ��ا ش�� "ماك��ر" قل� آخ� و 26م�ا�� ال��� وأعالي األنهار ال����ة واله���ة في م�غ�ل�ا وال���

، وس�اها "القل� ال����ي" وت���ن م� إف����ا ج��ب 27األساس�ة واالرت�ازقل أه��ة م� م��قة القل� أخ�� ول� أنها أ

ال���اء ال����، وهي ��ارة ع� ذل� ال�� ال���عي ال���ع ال�� �ف�ل ال����� األب�� واألس�د، ح�� ت��� م�اه 

ل�ا واألورانج والل�����، إذ ت�لح األج�اء الع ه�ا القل� م� اله�اب ال�اخل�ة إلى �ل م� ال���� وال��نغ� وال�م���� 

له�ه األنهار �لها لل�الحة إلى م�افات ���لة ت�لغ م�ات األم�ال، وتقل صالح�ة ه�ه األنهار �الق�ب م� م��اتها 

���� وج�د ال�الالت، ��ا أن ث�ة وجه آخ� لل��ه ب�� م��ق�ي القل� ال��ال�ة وال�����ة، ذل� أن �ال م�ها ی�ج� �ه 

ا�ات وح�ائ� ����ة، و���ل القل�ان ال��الي وال����ي �ع�ه�ا ب�ع� ع� ���� ج�� بالد الع�ب، وح�� غ

م�ل، و��ا  800"ماك��ر" ف�الد الع�ب هي تل� ال�ي ت��� م� ال��ل غ��ا إلى ما وراء الف�ات ش�قا، وهي م�افة ت�لغ 

وت��از ه�ه ال���قة ب�ج�د ثالث ��ق  م�ل، 1800م� سف�ح ج�ال ��روس ش�اال إلى خل�ج ع�ن، أ� ما ی�لغ 

ا ت��ن ع��� أن بالد الع�ب نف�هنه� الف�ات وال�ل�ج الع��ي، ��ا ا مائ�ة ف�ها، وهي نه� ال��ل وال��� األح�� ث� 

                                                           

  . 69ص. ، م�جع ساب� م��� رز��، - 24

) األرماداArmada :(ئ�ات ود�ا�ات ت���ك ب����� م���ك، أ� ال��� ال���� ا��ا تع�ي ت��عا ����ا ل��اخ� و� أس��ل أو ع�ارة ����ة،وتع�ي س�ان�ة كل�ة إ 

  ال���� الع�د والع�ة.

  .90ص. )، 2004، (ت�ج�ة: ع�اد حات�)، (ب��وت: دار ال��اب ال��ی� ال����ة، : م��ق�ل روس�ا ال�����ل����ياأس� ال�����ل����أل����ر دوغ��،  - 25

  .211، ص. م�جع ساب�ح�ام ال�ی� جاد ال�ب،  - 26

  .172، ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 27
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م��اد ال�ول الع���ة ما ب�� نه� ال��ل غ��ا ، إال أن رؤ�ة "ماك��ر" ال���28قا ب��ا ب�� القل� ال��الي والقل� ال����ي

  .29نه� الف�ات ش�قا ه� خ�أ فادح وقع ��ه "ماك��ر"، ألن ال�الد الع���ة ت��� إلى أ�ع� م� ه�ه ال��ودو�لى 

  1919 ال�ع�لة عام قل� العال� ح�� ماك��رن���ة  :02خ���ة رق� 
  

  
  http://www.almerja.com/reading.php?idm=35683  ال���ر:

  

" عام Heartland /وفاته �أر�ع س��ات أعاد "ماك��ر" ص�اغة أف�اره ع� ن���ة "قل� العال�" أو "الهارتالن� وق�ل

، وذل� في مقال ن��ه �ع��ان "ال���� ال����ی� وغ�و العال�" في م�لة ال��ون ال�ارج�ة في ع�دها ال�اص 1943

الهارتالن�  -ق��ع م� "قل� العال� ، ح�� ا30ت��� أراءه ��ه �ال�اق��ة ع� ذ� ق�ل، إذ ا1943ان ��ه� ج� 

Heartland قل�لة ال��ان راضي ال����ات�ة ال، وأ�ل� على تل� األ"ال����ي"" أراضي س�����ا ال����ة ال����ة وراء نه�

م� الهارتالن� إلى الهالل ال�اخلي، ��ا أشار "ماك��ر" س� نه� "ل��ا" و�ال�الي أخ�ج ه�ه األرض " على اLenalandس� "ا

�" وم�ها س��ات���ة في م�اجهة "الهارتالن�ة م��ق�ل�ة س�ف ت��ن ذات أه��ة ام إلى أقال�� في العال� لها أه�1943عام 

األرض�ة م� م�احة ال��ة  9/12م وج� أ��ا "ماك��ر" أن 1943وم� خالله تع�یله لعام ، 31اإلقل�� األ�ل�ي ال��الي

ت�الها ب�ع�ها م�اح�ها، ��ا الح� وح�ة ال��ار وام�  3/12تغ��ها م�اه ال��ار، وأن ال�ا��ة ال ت�غلها س�� 

                                                           

  .213، ص. م�جع ساب�ح�ام ال�ی� جاد ال�ب،  - 28

  .173، ص. م�جع ساب�م��� ر��ع ال����،  ن�ار - 29

  .212، ص. م�جع ساب�ح�ام ال�ی� جاد ال�ب،  - 30

  .69، ص. م�جع ساب�م��� رز��،  - 31
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" ب�ال م� تع�د أس�ائها: World Oceanس�ا واح�ا ه� "ال���� العال�ي � م�ا ی��ر أن ن�ل� عل�ها ج��عا اال�ع

��� ��� ال����ي، وق� ت��و "ج���ة العال�" ال�ي ���� بها الاأل�ل��ي والهاد� واله��� وال����� ال��الي وال���

���قة ع��ار أنها قارات وم���ات، ول�� ه�ه الل�ق�� �ال��ز�عات ال�غ�ا��ة على ا ا االعال�ي غ���ة على آذان م� اع�ادو 

ا في ذل� وم�لهت��ح إذا ن�� ت���نا أن أورو�ا ما هي إال ش�ه ج���ة آلس�ا ال �ف�لها ع�ها س�� ج�ال األورال، 

أما إف����ا ، 32م�ل اله�� ال�ي ت��ن هي األخ�� ش�ه ج���ة صغ��ة آلس�ا، تف�لها ج�ال اله��اال�ا ع� ���ة القارة

م�ل، وهي ت��ل في ال�ق� نف�ه �قارة  3800ف��اجه أورو�ا وت�ل عل�ها ���احل ال��� األب�� ال���س� ل��افة 

ت�اال غ�� �امل ع� ���� م��� �اب ال���ب ع�� ال��خل ال����ي وا �زخ ال����،�امال ع� ���� ب ات�االآس�ا 

لل��� األح��، وال �ف�ل ب��ه�ا س�� م��� ج�ل �ارق ال�� ���ل ال��خل الغ��ي لل��� األب�� ال���س�، و�ف�ل 

أ� " Mediterraneanص�الح "��، ��ا أن ا 36 – 12ت�اعه ما ب�� ب إس�ان�ا وش�ال ال�غ�ب و���اوح اب�� ج�� 

��س� ها ال��� ال�� یس� مالئ� له�ا ال���، ألنه م��لح م��� م� ��ارة الت���ة مع�اال��� األب�� ال���س�؛ ا

  .33ا�� ه�ا ه� أورو�ا وآس�ا و�ف����اال�ا��، وال�

عَ� ��ه إلى أن ال�ه�ی� لـ "قل� العال�" أو  1943و���� مالح�ة أن ال�ع�یل ال�� وضعه "ماك��ر" عام 

" �أتي م� اإلت�اد ال����اتي ول�� م� أل�ان�ا، وأك� أن ال��قف ال��اسي للق�� العال��ة ال Heartland /"الهارتالن�

س�) س���ث م��لح ال��ض (األو ا على ال��اء ال��اعي أ��ا، ��ا ا�ع��� فق� على ال��قع ال�غ�افي للقل� و�ن�

�ب وأك� �أنه ل� خ�ج ال����ات م������ م� ال� ش�ال األ�ل�ي ب�� غ�ب أورو�ا وش�ق ال�ال�ات ال����ة األم����ة،

م ق� 1943العال��ة ال�ان�ة س�����ن أع�� أو أك�� ق�ة ب��ة في العال�، وه�ا ال ب� م� اإلشارة إلى أن "ماك��ر" عام 

ا� �األراضي رت�ع واالع��اد على ال��ق" م� م��د االHeartland /نقل أه��ة ال�����ل�����ة لـ "قل� العال�" أو "الهارتالن�

ع��اد على ال��ان والع��ان وال��ارد وال���� ال�ل��ة لل���ة، ��ا أنه م� لة ال���ة للق�� القار�ة، إلى االوسه� 

ق� أع�اها  1943ل� �ع� أه��ة ����ة لل�ال�ات ال����ة األم����ة، إال أنه في آراءه عام  1904ال�الح� أنه في عام 

ن��� إلى أن "ماك��ر" ق� ت��ف م� ن��ء دولة في القل� ف����� م� ت����  ولعل م� ال�ف�� أن، 34أه��ة واض�ة

إم��ا��ر�ة عال��ة و��ل� ت��ح "ج���ة العال�" قاع�ة ب��ة و����ة وج��ة مه�ة، ی�ی� لها العال� �أس�ه �ال�الء، و�ان 

ع�ق� "ماك��ر" أن سالح ال�� ل�الح ت مع روس�ا اتفاقا أم غ�وا، ��ا ا ت��نه م� ال���� ذل� ل� أن أل�ان�ا ای�� أ
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الق�ة ال���ة أه��ة أك�� م� الق�ة ال����ة، وأك� على أن اس���ام ال��ق ال����ة ال ی�� إال م� خالل إش�اف الق�ة 

ال���ة، وق� أك� أ��ا على أن عه� ال�ول ال����ة ق� ان�هى وأن تار�خ العال� ل�� إال ص�اعا ب�� الق�� ال���ة والق�� 

  .35ة وأن ال��ادة س���ن لل�ول ال���ةال����

وق� ع�لها ���ا �ع� ) Pivot Area" (االرت�از"م��قة  اس�لق� أ�ل� "ماك��ر" على ال���قة ال�س�ى م� ال����ة 

"، ح�� �ع� "ف��ج���" أول م� اس���م اص�الح "قل� العال�" و���� م� نه� الف�لغا Heartland /إلى "م��قة القل�

، وم� ال���� ال����� ال��الي إلى ه�اب إی�ان وأفغان��ان و�ل�ج��ان في ال���ب، ح�� س�����اغ��ا إلى ش�ق 

�غل� �ا�ع ال�ه�ل على ال��ا�� ال��ال�ة وال�س�ى والغ���ة وال ی��للها س�� ج�ال األورال، ��ا ت���ف م�اه القل� 

ا ي روس�ا وج�ًء م� غ�ب ال��� وم�غ�ل�م��قة القل� فقع غال��ة تداخل�ا ص�ب ال���� ال����� ال��الي، ح�� 

وأفغان��ان و�ی�ان ع�ا م�ا�قها ال�احل�ة، ��ا أضاف "ماك��ر" ب�ع�یله ال�اني م�ا�� ج�ی�ة إذ م� ح�ود م��قة القل� 

إلى ش�ق أورو�ا ح�ى نه� األل�، وت��ر اإلشارة ه�ا �أن م��قة القل� ت��از ���نها م��قة سهل�ة ذات ت���� 

� قلعة دفا��ة وأف�ل ن��ذج لل�فاع �الع�� ��ا أنها م�ا�ة م� ال��ال ����ح مائي م���� أغل� داخلي، ح�� تع

  .36أ�ام ال��ة و���ل م��قة ح�ا�ة للقل�

  ال����ة: االف��اضات

� األرض، ن���ة قل ال�ي تق�م عل�ها االف��اضاتفي س��ل ص�اغة ن����ه قام "ماك��ر" ب�ل�رة م���عة م� 

  :37و���� ص�اغ�ها في م���عة م� ال�قا� هي �ال�الي

ة ال���ادلة، ق��اد�ة والع����ال��اس�ة واال االرت�ا�ات�ف��ض أن العال� ��ل ��ارة ع� ن�ام مغل� في ش��ة م�  - 1

��ة له�ا ���ل آلي، ن�وم� ث� ���� ل�ل دولة أن ت�� نف�ها م����ة في ال��ب في حال ن���ها في ال��ام ال�ولي 

 ال��ا�� ال���ادل.

ص�اغة و  تع��� مع��ات ال�غ�ا��ا ال�اد�ة، ع�امل أو م�غ��ات حاس�ة في ال���� في م���ات العالقات ب�� ال�ول - 2

م��جاتها س�اء في حالة ال��اع أو ال��ب، على اف��اض أنها م��ول�ة إلى ح� �ع�� ع� إن�اج ال�ل�ك اإلن�اني في 

 ل�ارج�ة أو ال��اسة ال��ل�ة.ال��اسة ا
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اف��اض أن ه�اك ت�ا��ا ب�� ال�ع��ات ال�غ�ا��ة وال���جات ال��اس�ة في تار�خ العالقات ال�ول�ة، الرت�ا�  - 3

 الق�ا�ا ال�ول�ة ����عة ال�غ�ا��ا ال��اس�ة.

، إال أنه أع�اها م�ل ه�ه 1904وال�الح� أن "ماك��ر" ل� �ع� ال�ال�ات ال����ة األم����ة أه��ة خاصة عام 

ولعل م� ال�ف�� أن ن��� إلى أن "ماك��ر" ق� ت��ف م� ن��ء دولة في القل� ف�����  ،1943عام لاأله��ة ب�ع�یله 

�أس�ه  ، ی�ی� لها العال�اع�ة ب��ة و����ة وج��ة مه�ةم� ت���� إم��ا��ر�ة عال��ة و��ل� ت��ح "ج���ة العال�" ق

ح "ماك��ر" أن سال اع�ق�مع روس�ا اتفاقا أم غ�وا، ��ا  ات��ت�ال�الء، و�ان ی�� أنه م� ال���� ذل� ل� أن أل�ان�ا 

�� إال م� یأه��ة أك�� م� الق�ة ال����ة، وأك� على أن اس���ام ال��ق ال����ة ال وذا ل�الح الق�ة ال���ة ه� ال�� 

خالل إش�اف الق�ة ال���ة، وق� أك� أ��ا على أن عه� ال�ول ال����ة ق� ان�هى وأن تار�خ العال� ل�� إال ص�اعا ب�� 

  .38الق�� ال���ة والق�� ال����ة وأن ال��ادة س���ن لل�ول ال���ة

للق�ات ال���ة  ��ارة ع� ق�ة دع�أما �ال���ة ل��قفه م� الق�ة ال���ة؛ فإنه ی�ف� مع ال�اقع��� اله��م��� م� أنها 

ال�احفة على األرض، وال ت��ن الق�ة ال����ة فعالة في ال��ب إال ع��ما ���ن ه�اك ت���� ���� ووث�� مع الق�ات 

ل��� لل��ب تق�م ب�ور ال�ع� ول�� اح�� ال���ة، و��ل� ت��ن األول��ة للق�ة ال���ة و�اقي الق�اعات الع����ة األخ�� 

   .39وت�ق�� ال���

ل���� ا ف��ة ع�م ت����ه علىق� واجه� ال����ة ع�ة ان�قادات م�ها إغفاله لألوصاف ال�ق��ة ال����رة، فول

�، ��ا أن ��ال����� ال��الي ل� تع� قائ�ة �ع� اك��اف �اس�ات ال�ل�� والغ�اصات ال�ي ت��� ت�� الغ�اء ال�ل

ل�ات ما �غ�� م� م�عه م��قة القل�، ف��� رأ� �ع� �رة وال��ار�خ واألسل�ة ال��و�ة �ا�اك��اف األسل�ة ال��

أن "ماك��ر" ل� ی�ف� ح�� ح�د قل� األرض والهالل�� ��قا ل���ار ال��قع �ال���ة  )Mining" (ال�ف���� وم�ه� "م��ج

"ال���الن�" ـ ل لل�ا��ة وال�اء، وأنه �ان م� األج�ر ت��ی�ه على أساس ال���ار ال��ار� ألنه أك�� ث�اتا، و�ال���ة

الهالل األوس� فق� ق��ه "م��ج" إلى ق���� "الهالل األوس� القار�" و"الهالل األوس� ال����"، واع��� ال�ان� 

ال���في أساسا لل����� ب��ه�ا، وفي رأ� "م��ج" أن م� ����� على قل� العال� ���� أن ����� على �ع� دول 

  .40ا �لها ����ه ال����ة على العال� �لهاأل��اف، ب���ا ی�� "ماك��ر" أن م� ����� عل�ه
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؛ وهي أن ال�����ة ال��ی�ة ال�ي ت��� بها س���اء األرض ل��� عامال إلى ذل� وه�اك م�ألة أخ�� ت�اف

في صال�ه ألنها ت��ح ع�ضة لله��م ج�ا وه�ا �ع�ي أن سالح ال���ان �قلل ����ا م� أه��ة م�قعها ال�غ�افي، 

�ارة ع� ج���ت�� ع������ ه�ا "ج���ة م��از�ة األضالع" ت��ل العال� الق��� وج���ة أخ�� و��� "ف��ج��" أن ال�ا��ة �

��ارة ع� "األم�������" و�ل�اه�ا تقعان في م��� ع���، و��ق�� "م��از� األضالع" إلى ق���� تف�له�ا ال���اء 

   .41أك�� م�ا �ف�له�ا ال���

في الغ�ب �ق�ون �أن "ماك��ر" �ان على ح� في أف�اره فأل�ان�ا  االس��ات���ةم���ي م�� الق�ل �أن ع��ما و 

ل� ت���� م� ال����ة على ال���قة ال�اج�ة ب�� ال��مان وال�الف، وأص��� األراضي ال����ة م� ال��� ال�ل�ي 

ر" في خ�� �إلى بالد ال�لقان في دائ�ة ال�ف�ذ ال����اتي سا�قا، ال�� ����� على م��قة القل�، وق� أث�ت آراء "ماك�

ال�لف األ�ل�ي إلى حلف ج��ب ش�ق آس�ا ما هي إال م�اوالت  م� اب��اءً أم����ة ف�ل األحالف  -ال��ق اإلن�ل�

م���ة ل����� م��قة القل� وال����ة على الهالل ال�اخلي ال���� بها في ح��ه، ح�� أن ه�اك أح�اثا ج�ی�ة ق� 

ال�ان�ة ت��� ال���ك ح�ل آراء وص�ة ت���قها في ع��نا ال�الي،  ��أت على دول العال� �ع� س��ات ال��ب العال��ة

وم� ه�ه األح�اث ما ت�ه�ه ال���قة الع���ة وما شه�ته م�ا�� ج��ب ش�ق آس�ا و�ه�ر ال��� ال�ع��ة ق�ة ت��ى 

ألم����ة ا ���ت��ات �����ة و����ة ت�هلها أن ت��ن ق�ة عال��ة في م��قة الهالل ال�اخلي، وت��ع ال�ال�ات ال����ة

أص�ح ب�ل� العال�  1989ال����اتي وحلفاؤه عام  االت�اد انه�ارعلى ع�ش ال��ادة العال��ة �إم��ا��ر�ة وح��ة �ع� 

   .42أحاد� الق��

  .ن���ة إ�ار األرض:2

أح� ال�واد األوائل لل����ة  )Nicholas John Spykman" (س����انج�ن م��� ه�ه ال����ة ه� "ن���الس 

ال�اق��ة وأح� م���� العالقات ال�ول�ة، وال�� ر�� في أ��اثه على العالقة ب�� ال�غ�ا��ا وال��اسة ال�ول�ة، وااله��ام 

  .�43ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ��قل ح��� في تف��� العالقات ال�ول�ة و��ق تفاعل األ��اف ال�ول�ة ض�� ال��ام ال�ولي

�ان" أف�اره وال س��ا تع�یله أو ان�قاده لف��ة "ماك��ر" ح�ل "قل� األرض/ الهارتالن�"، وذل� م� ��ح "س��� لق�

) ال�� ��ع �ع� وفاته ���ة ق���ة ج�ا وت��ی�ا في عام The Geography of Peaceخالل ��ا�ه "جغ�ا��ة ال�ل�" (

م، وق� اه�� "س����ان" �الق�ة ودورها في العالقات ال�ول�ة و�أه��ة ال��ل�ل ال�����ل����ي في ت���ل م�هاج 1944

                                                           

  .118، ص. م�جع ساب�م��� ع�ب ال��س�� وماج� ص�ام سال�،  – 1

  .118، ص. نف� ال��جع – 2

  .315 – 314، ص ص. م�جع ساب�واألم�ي للعالقات ال�ول�ة،  االس��ات��يعام� م��اح، ن���ات ال��ل�ل  - 3
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ل�ا رأ�  ،��ه� ل��ادة ال�ل� العال�ي، في وق� �ان� ��ه ال��ب العال��ة ال�ان�ة ق� اح�ل� ال��ارة في ال��ون ال�ول�ة

"س����ان" �أنه ال ���� ت�ق�� ال�الم أو ال�ل� إال �إقامة ض�ان أم� ج�اعي ب�� ال�ول، وق� ی���ل �إقامة م���ة 

دول�ة ���ن لها ال�أث�� ال�افي ل���� مه��ها أو ق� ���ن ذل� م� خالل ت���ل ن�ع م� ال����� ال�ولي ال�� ی�د� 

ق� وجه ان�قادات لع��ة األم� آن�اك، ف��� "س����ان" أن �ه�ر م��لة األم� إلى ت�ازن الق��، ول��ه في ال�ق� ذاته 

تع�د إلى ع�م ال��اواة في ت�ز�ع الق�ة الع����ة ب�� ال�ول ال�ي ت��� في م���عة دول�ة ول�� م� دون ح��مة 

اع ب�� � أس�اب ال�� دول�ة، و�ن ع�م وج�د سل�ة دول�ة عل�ا ی��ح لل�ول ال���ة في عالقاتها ال�ارج�ة، وه�ا ه� أح

ال�ول لل�ص�ل إلى الق�ة، وم� أجل ال�ص�ل إلى ت�ق�� ال�الم العال�ي ی�� "س����ان" �أن ه�اك ثالثة ��ائ� ل�ل� 

  :44وهي

  ال���قة الف�د�ة و���ج�ها ت��ل �ل دولة ما في وسعها ل��ق�� أم�ها الق�مي. .1

  �� ال��اع�ات.���قة ال�عاون ال��ائ�ة م� خالل االت�ادات أو على أساس تق� .2

  ���قة األم� ال��اعي القائ� على أساس ال���ول�ة ال��ا��ة. .3

 -و���ا ی�عل� �آراء "س����ان" وأ� ن�ع م� الق�ة ی���ها و�ف�لها و��ع� إل�ها، ن��ه ی�ف� مع "ألف�د ماهان" 

تف�ق  في اس��ات����ه ال�ي تق�م على م�اه�ة ومعارضة –وال�� س����ق إلى أف�اره في ن���ة الق�ة ال����ة الحقا 

أو س�ادة "قل� األرض/ الهارتالن�"، ول��ه ال �ع�ي أنه �ف�ل أو ی�ع� إلى الق�ة ال����ة، إذ أنه ل� ی�ف� مع "ماهان" 

، 45ائج ال��اس�ة�في س�ادة الق�ة ال����ة بل �قي م�أث�ا في �ل أف�اره و�ع�� �أف�ار وآراء "ماك��ر" ��ل شيء ما ع�ا ال�

�ال ع� ��ل����ي أساسي ���لف قل� ��ع� أن درس "س����ان" ��ل اه��ام أع�ال "ماك��ر" تق�م ���اغ�ه ل���� ج�

 ـأن��ذج "ماك��ر"، و�ان� ف��ة "س����ان" األساس�ة تق�م على أن "ماك��ر" ق� �الغ في تق��� األه��ة ال�����ل�����ة ل

" ق� Rimlandف�ان "س����ان" ی�� أن ال�ار�خ ال�غ�افي لـ "اإل�ار القار�/  "،Heartlandقل� العال�/ أو الهارتالن� "

ل ال�ا��ة" ح�� ما رأ� "ماك��ر"، وفي رأ� "س����ان" ف���قة "اإل�ار القار�/  ن م� تلقاء نف�ه، ول�� ب�أث�� "ُرحَّ ت��َّ

Rimland46" هي مف�اح ال����ة العال��ة.   

ه�ا �ع�ي أن "س����ان" ق� درس وتف�� ب�قة آراء "ماك��ر" ف�أ� أن "قل� العال�/ الهارتالن�" ح�� رأ� وق�ل 

"ماك��ر" أو ال�� ح�ده؛ ���ل إقل�� جغ�افي ال ی���ع �أ� صفات تأهله له�ه ال��ادة أو ال���� ال���� ال�� وضعه 

                                                           

  .179 -  178، ص ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 44

  .179، ص. نف� ال��جع - 45

  .106، ص. م�جع ساب�أل����ر دوغ��،  - 46
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ال ی��� �ال��اة، و��ل م� ال��ال على م�اه م����ة و�قع ��ه "ماك��ر"، فق� �ان وح�� رأ� "س����ان" قل�ا م��ا 

ج�ء ���� م�ه في ال���قة الق���ة، ث� م��قة الغا�ات ال������ة، ��ا ی���ن ج�ء ���� آخ� م�ه م� ص�ار� حارة 

 ةج�داء، ��ا أن درجات ال��ارة ��ه م��ف�ة وم� ث� ت��ن م�ارده ال�را��ة ض��لة، وما ه� م�ج�د م� م�ارد م����

ع�ق� ل� ا �ة هي م��قة ت�ل�ل س�اني، و��أو معادن �ال��ی�؛ م����ة في روس�ا األورو��ة ول�� س�����ا وأن ه�ه األخ�

ال��ان ك��ا�ه�ا �ا ما تق�م� �ل م� اله�� وال��� الأن م��� اإلت�اد ال����اتي في وق� ما س��عف ن���ا إذ

ى الع�� رت�� عل�ها "س����ان" وهي علل�ي اه�ا ت��ح ال���قة اول��اورته�ا ل���قة "قل� األرض/ الهارتالن�"، ف�� 

  .Rimland"47ه�� �ه أ�ل� عل�ه "حافة األرض/ ال���الن� ا م� ت���� "ماك��ر"، فق� أوضح "س����ان" أن ال��اق ال�� 

 � "قل�ه�� �ه "س����ان"، ورأ� �أنها أك�� أه��ة م" ال�ي ا Rimlandإن ن�اق ن���ة "حافة األرض/ ال���الن� 

��قة وس��ة تقع ب�� قل� األرض وال��ار الهام��ة، وتع�ل ����قة عازلة م �أنهااألرض/ الهارتالن�"، ق� ح�دها 

، وع�ى بها تل� ال��ا�� ال�احل�ة ال���ة وال����ة ال�ي ت��س� ب�� 48شاسعة لل��اع ب�� الق�ة ال����ة والق�ة ال���ة

��ل ت�� �ال�ارج�ة ال�ي ع�� ع�ها "ماك��ر" �الهالل ال�اخلي أو الهام�ي، و "قل� األرض/ الهارتالن�" وال��ار 

�ب وآس�ا ال�غ�� وش�ه ال����ة الع���ة والع�اق و�ی�ان وأفغان��ان واله�� وج� –س���اء روس�ا �ا -خاص أورو�ا القار�ة 

�الن� "حافة األرض/ ال�� ش�ق آس�ا وال��� و��ر�ا وش�ق س�����ا، وق� ع� "س����ان" �ل ال��ا�� ال�ي ت��ها

Rimlandن�ماج ("؛ "م�ا�� اص��ام" أو ال��ام أو اCrush Zones ،ب�� ق�ة ال�� وق�ة ال��� في زم� ال��ب (

" Rimland) ب�� الق�ت�� في زم� ال�ل�، وق� تع�ض� دول "حافة األرض/ ال���الن� Buffer Zonesو"م�ا�� عازلة" (

لة في روس�ا ولع�وان الق�� ال����ة م��لة في ب���ان�ا وال�ا�ان، وله�ا فإن على في ال�اضي لع�وان الق�� ال���ة م��

  . 49دول ه�ا ال��اق ال��� وال���� أن تع�ل على ح�ا�ة نف�ها على ال��ه��� ال���ة وال����ة

 " أو ال�افات أو األ��اف ی�جع في رأ�هRimlandإن ت���� "س����ان" على م��قة "حافة األرض/ ال���الن� 

  :50إلى أه���ها ال����لة في

  أن ال��اق أو اإل�ار أو ال���الن� ال��ادمي أو العازل ��� ع�د ����ا م� س�ان العال�. .1

  ���از اإل�ار أو ال���الن� ���ارده ال�را��ة وال�ع��ة وال�ع�ن�ة الغ��ة وال����عة. .2

                                                           

  .180 - 179، ص ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 47

48 - Nicholas John Spykman, The Geography of Peace, (Edity by: Helen R. Nicholl), (New York: Harcourt, Brace and 

Company, INC, 1944), p. 41.  

  .180، ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 49

  .181 – 180ص ص. ، نف� ال��جع - 50
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��ع ����ة ال��ار ال�اخل�ة، وعل�ه فإنه ی�ل�قاء ب�� ال�ا�� القار� و �ار أو ال���الن� �أنه �ع� م��قة ا���از اإل .3

  .ال��ق ال���ة وال��ق ال����ة ال�اخل�ة ال�ي ت�القى مع �ع�ها

���ع ال���الن� ب�� الق�اع� ال���ة ال�اب�ة على األرض والق�اع� ال���ة العائ�ة أو ال�����ة في ال��ار  .4

  ال�اخل�ة.

ة ن" في "اإل�ار" أو "ال���الن�"، س���ن �ال����ة معارضوعل�ه فإن ن���ة ل�ل تل� ال��ات ال�ي ی�اها "س����ا

  : 51ومعاك�ة ل���أ "ماك��ر" ال�����ل����ي ال����ر سا�قا، وس���ن م��أ "س����ان" ال�� وضعه في ن����ه ه�

  أن م� ی���� في حافة األرض/ ال���الن�، ی���� أوراس�ا.    .1

  وأن م� ی���� في أوراس�ا، ی���� في م��� العال�. .2

، س�اء تعل� األم� في Rimlandوه�ا �ع�ي أن ال�فاعالت األك�� ح���ة ��� أن ت��ل م��قة اإل�ار القار�/ 

 �اججوفي ه�ا اإل�ار �، 52ب�اء األحالف الع����ة أو ن�� ح�ام م� الق�اع� أو ال��� ع� أص�قاء في ه�ه ال���قة

��ت عل�ها ال�ي ارتا م� م��قة القل� أو قل� األرض س��ات���ة أوراس�ا ر��ا ت��ن أك�� أه��ة اأن حاف�"س����ان" 

��ة ال�ي �لت�ال ح�ل ب�ها، ولعل ه�ا ال�ف��� ���ل الأم�� إقامة م�اك� ص�ا��ة ونقا� ا ن���ة "ماك��ر"، وذل� إذا

   .53يح��اء" ال�ي ��حها "ج�رج ���ان" عق� ال��ب العال��ة ال�ان�ة ل����� اإلت�اد ال����اتقام� عل�ها ن���ة "اال

ه "س����ان" �ارجي" فق� أ�ل� عل�أما �ال���ة ل����ان�ا وال�ا�ان و�ف����ا وأس��ال�ا والعال� ال��ی� أو "الهالل ال

س� الق�� ال�ارج�ة، ورأ� أن أث� إف����ا س���ن م��ودا ن���ة لل��وف ال��اخ�ة، م�ا ��عف ق�اها ال��اس�ة، وفي ا

قع ال��ر ال����ان�ة وال��ر ال�ا�ان�ة ������� للق�ة ال��اس�ة، ت�ت�� أو نف� ال�ق� ر�� "س����ان" على أه��ة م� 

ت��ل �أوراس�ا م� الغ�ب وال��ق على ال��الي، وأوضح أن ت���ع ال��� واله�� س�ه�د سالمة "قل� األرض/ 

ي أس��ال�ا م�ا�� فالهارتالن�" في ال���ق�ل، و�ال���ة ل���ة ال��ا�� ال�ي ت��ل الق�ة ال�ارج�ة فق� وج� "س����ان" 

�ا م� ة األم����ة فهي م���رة ب�� أ��اف أوراس�عازلة �ع��ة ونف� األم� ح�ى �ال���ة إلف����ا، أما ال�ال�ات ال���

الغ�ب وال��ق وت�ف�ق أوراس�ا على أم���ا ال��ال�ة في ال��احة ��ا أنها ت�� ع��ة أم�ال س�انها، و�ف�ل ال���� 

   . 54العال� ال��ی� ع� العال� الق��� األ�ل�ي وال���� الهاد� ه�ا

                                                           

51 - Nicholas John Spykman, Op.cit, p. 43. 

  .315، ص. م�جع ساب�واألم�ي للعالقات ال�ول�ة،  االس��ات��يعام� م��اح، ن���ات ال��ل�ل  - 2

  .48، ص. فورو��ت �ال��غ�ا ج��� دورتي - 53

  .181، ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 54
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  "س����انن���ة إ�ار األرض لـ ": )02( خ���ة رق�
  

  
  

  /https://www.hindawi.org/books/81426250/1.4 ال���ر:

  .م��رات أول�ة للق�ة ال���ة:  3

على وجه ) وعلى ع�� أن�ار ن���ة أول��ة الق�ة ال���ة ) "John Mearsheimerف�� م���ر "ج�ن م��ش���

ال���ص، ی�� أن الق�ة ال���ة هي ال��ل ال����� على ق�اعات ال��� األخ�� في ال���ش ال��ی�ة، وأن 

الق�اعات الع����ة األخ�� في ح��قة األم� ت���د مه��ها في ال��ام ب�ور ال�ع� للق�ات ال���ة، وم� ث� ت��لع 

 " ��ل� عادة على ال�ول ال�ي ت��ل� ق�ات ب��ة ق��ة وأك���ال�ور ال�ان��، و��اًء على ذل�؛ فإن م��لح "ال�ول الق�ة

ت����ا وت�ر��ا، ح�� ت��ح ع��ئ� م�ش�ا مه�ا و�ارزا في ح�اب أو ��اس م��ان الق�� اإلقل��ي أو العال�ي، وق� 

ي لل�الح ����ن "ج�ن م��ش���" م�قا على اع��ار أنه �ع� ال��ب العال��ة ال�ان�ة م�اش�ة، و�ال�غ� م� االح��ار األم��

  .55ال�ر� إال أنه ق� اع��� االت�اد ال����اتي ته�ی�ا اس��ات���ا له ���� أنه �ان ��ل� أق�� ق�ة ب��ة في العال�

غ�� أن ال���� ال�ئ��ي ال�� ی�اجه الق�ات ال���ة ه� وج�د ال��احات ال�ائ�ة ال�اسعة وال���لة ال�ي تع�ق 

�م�ة م�ل ال���� األ�ل�ي، فاإلق�ار ب�ل� �ع�ي أن ال��ج ال�ي �ق�مها تق�م الق�ات ال���ة أو ت�� م� ق�راتها اله�

أن�ار ن���ة الق�ة ال���ة م�قة ع��ما ی�ع�ن �أن �إم�ان الق�ة ال���ة ت�ل�ل أ�عاد ال�غ�ا��ا ���� ال���رات 

�ف���� د ب�� الال����ل�ج�ة ال�ي ��أت على ال�ائ�ة وأدواتها اإلضا��ة، ل�ل� ُ�ق� "ج�ن م��ش���" �ال��ال ال�ا

االس��ات����� لف��ة ���لة م� ال�م� ح�ل أ�ُّ أك�� الق�اعات الع����ة ح��ا لل��ب و���ا ل�����ها أو ال���� في 
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ال���� ) Alfred Thayer Mahan" (م��جاتها ال�هائ�ة، وق� اس��ه� ���قف األدم��ال األم���ي "ألف�د تای� ماهان

لة في ح�� ال��ب و��� ن����ها، ��ا جاء في ��ا�ه "تأث�� الق�ة ال����ة على أله��ة تف�ق الق�ة ال����ة ال���ق

" ، وفي مقابل ذل� ن�� ال���ال اإل��الي "ج�ل�� دوهات)The Influence of Sea Power Upon History" (ال�ار�خ

)Giulio Douhet(  على ال��الحقا ق� أع�ى األول��ة للق�ة ال���ة االس��ات���ة في ��ا�ه "ال����ة) "The Command 

of the Air(  وفقا ل�ا س�� اإلشارة له، ومع اإلق�ار به�ا ال��ل االس��ات��ي إال أنه ی���� 1921ال�� ن�� عام ،

ل�أ�ه ال���ئي وه� أن الق�ة ال���ة هي األداة الع����ة ال�اس�ة في ال��ب، على اف��اض أن ال��وب ت��� ب�اس�ة 

، ول�� ب�اس�ة األسا��ل في ال�� أو في ال���، وم� ث� فالق�ة األع�� في ال���ان االس��ات��ي ال�ح�ات الق�ال�ة ال����ة

  .56العال�ي هي ال�ولة ال�ي ��ل� ج��ها ق�ات ب��ة ق��ة ��ع�ات ق�ال�ة م���رة

، ةم� أه��ة الق�ة ال���أن األسل�ة ال��و�ة تقلل إلى ح� ���� على ��ادل و��اجج "م��ش���" �أن ه�اك م� 

عفا عل�ها ال�م� أو م� خالل جعل ال��ازن ال��و� ه� الع���  ال���ة ق� إما ع� ���� جعل ح�ب الق�� الع��ى

، ح�� ��ح م�غ�� ال�الح ال��و� ت���ا ج��ا أمام أن�ار أول��ة الق�ة ال���ة �ع� تف��� الق��ل��� ال��و���� األساسي

، وال�ي أد� ف�ها اس���ام ال�الح ال��و� إلى ح�� 1945" شه� أوت في ال��ی���� ال�ا�ان���� "ه��وش��ا" و"ناغازاكي

ال��ب و��� ال�ف�ق ف�ها على ال��� و�ج�اره على ت���ع م��اق االس��الم، إال أنه ��ادل م��فا أن�ار الق�ة ال���ة 

� ق�راتها في ت����أنه م� ال�اح�ة ال�اق��ة على ال�غ� م� ت�لح الق�� الع��ى �ال�الح ال��و�، إال أنها اس���ت 

ال���ة وت�ر��ها وت���� أدائها م�� ان�هاء ال��ب العال��ة ال�ان�ة، ��اف إلى ذل� ت�ف� اح��ال عالي اإلم�ان�ة �ع�م 

�� الع��ى القوق�ع ح�ب ن�و�ة وص�ام م�لح ن�و� مف��ح ب�� الق�� الع��ى، ول�ل� یالح� "م��ش���" أنه ال ت�ال 

اح��اال  افي �ع� األح�ان ���ل م��ف، وت�قى ال��ب ب��ه، و ال��و�ة� ال��لة ت�األم� ح�ى ��� ت��اف� على 

م�اف�ة  اخاض� قعلى س��ل ال��ال، سا�قا تي اواالت�اد ال���� األم����ة فال�ال�ات ال����ةقائ�ا م���ة ال��وث،  اح����

 ف��ال ،د أسل�ة ن�و�ة ل�� ال�ان���� وج� ، على ال�غ� ما ف��ة ال��ب ال�اردةم��اصلة ل��ة خ��ة وأر�ع�� عامأم��ة 

����ة ����ة  اتي ف���، بل ت��ع� أ��ام� االت�اد ال���� أك�� ث�اء األم����ة ال��ب ل� ت�� ال�ال�ات ال����ةتل� 

 ،�ا الغ���ةأل�ان، ن�اف� حلفاؤها �ل م�  اع��� فق� ومع ذل� ،ال��و�ةال�ؤوس في الق�ات ال����ة والقاذفات االس��ات���ة و 

��ام ق�� دولة في الأ األم����ةول�� ال�ال�ات ال����ة  تيااالت�اد ال�����أن  ����ان�ا والحقا ال���ال�ا�ان و  ،إ��ال�ا

تي ال����تي ألنها �ان� ت��ى ال��� ااض� االت�اد ال���� -�اس���اء ال���  –ها ��الف� تل� ال�ول معف، ال�ولي
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ألسل�ة ال��و�ة ل�� �ال ال�ان���، فق� �ان ال��اف� ال����� ب��ه�ا ح�ل ، و�ال�غ� م� وج�د اول�� ال��� األم���ي

  . 57 ن�� الق�ات ال���ة ع�� العال�

) ال�� The Tragedy of Great power Politics" (مأساة س�اسات الق�� الع��ى "م��ش���" في ��ا�ه "و���� 

  :58أول��ة الق�ة ال���ة (ق�� ال��) ���ح نق���� رئ������ على، 2001س�ة ت� ن��ه 

ح� ����  ن ق�ة ال�ولة م���رة إلىأ ، ح��للق�ة الع����ة في العال� ال��ی�الق�ة ال���ة هي ال��ل ال�ه��� تع�  :أوال

� في ن��ه هي وال�ول األق�  ،ت�ع� تل� الق�ات ال���ةو��ف�ها أنها والق�ات ال���ة وال����ة  وق�اها ال���ة في ج��ها

  ال���ة. ت��ل� أق�� ال���شال�ي 

لى ال���ش ع��ما ی�ع�� ع ،ق�رات إسقا� الق�ة للق�ات ال���ةت�� ال����ات ال�ائ�ة ال����ة ���ل ���� م�  ا:ثان�

ف�� غ��  ،اإلن�ل���ة ل�هاج�ة �ع�ها ال�ع� ال�عاد�ة ع��ر م�احة ����ة م� ال��اه م�ل ال���� األ�ل�ي أو الق�اة

، � ع� ح�� ون���ة ال���ش ال�عاد�ة، �غ� ال������� ق�رة ه��م�ة ����ة ض� خ��هال��جح أن ���ل� أ� م� ال

ن لها ا ألول�� أ��، ن الق�رة على إ�قاف ال��اه لها أه��ة ����ة ل�� فق� ألنها جان� م���� م� األرضأ ح��

، فإن وج�د ال����ات على ج�ء ���� م� س�ح األرض ال���ی�على وجه العال��ة، و  ع�اق� مه�ة على مفه�م اله���ة

ال��ا�� ، ا�� دولة في العال� أن تغ�و �ع��ال ���� ح�ى ألقو  ،على أ� دولة ت�ق�� ����ة عال��ة ��عل م� ال�����ل

� على ال���قة فق ���� للق�� الع��ى أن ت��ح لل����ة و�ال�الي ،ال�ص�ل إل�ها إال ع� ���� ال�ف� ال�ي ال ����

  ، ور��ا م��قة م�اورة ���� ال�ص�ل إل�ها ع�� األرض.ال�ي ت�ج� ف�ها

ت���� ي ال�ي هال��ائ� ال����ة ف ،���ة هي األداة الع����ة ال�اس�ةالق�ة الوان�القا م� ذل� فإنه ی��� على أن 

ق�� هي ال�ولة ذات ال��� ألالق�ة اوم� ث� فإن  ،ال���ع� ���� ق�� ، ول�� األس��ل ال��� أو في ال��وب

أن ذ إ��ا ی�ح� "م��ش���" الف�ض�ة القائلة �أن األسل�ة ال��و�ة تقلل إلى ح� ���� م� أه��ة الق�ة ال���ة، ، األق�� 

على  الق�� الع��ى ال ت�ال ت��اف�رغ� أن ، أقل في العال� ال��و� �ع��� اح��ال�ة ن��ب ح�ب ب�� الق�� الع��ى 

ق� ي واالت�اد ال��ف��األم����ة ال�ال�ات ال����ة و�ع�ي م�اال على ذل� �أن ، ال��و� �اق ال�األم� ح�ى في �ل 

ن أ ، إذ�ة ن�و�ة ل�� ال�ان���، على ال�غ� م� وج�د أسلام��اصلة ل��ة خ��ة وأر�ع�� عامخاض�ا م�اف�ة أم��ة 

                                                           

57 - John Mearsheimer, The tragedy of great power politics, (New York: W.W. Norton & Company, 2001), p. 30. 

58 - Ibid, p. 30. 
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هي تع���  �ةل�� اإضافة إلى الق�ة ال����ة و  ة��و�ال الق�ة��ى ف ،ال��ازن ال��و� ال یه� ����ا في ت��ی� الق�ة ال����ة

  .59 ���ةللق�ة ال�اع� ال���ن ال

  للق�ات ال���ة:  .ال�هام ال���لفة4

 أن األول��ة في ال���ش ال��ی�ة والق���ة هيتق�م على الف��ة األساس�ة ألن�ار ن���ة أول��ة الق�ة ال���ة 

م على وت�قى الق�ات ال����ة وال���ة تق�م �ال�ور ال�اع� ���� تق� ، الق�� األك�� م�ها للق�ات ال���ة، وهي ال�ي ت��ل

س��ل ال��ال �ال�قل وال����� وح�ا�ة ال���� ال�ل��ة أو تأم�� ال�ق�م على ال��هة أو ت�ف�� الغ�اء ال��� ع�� الق�ة 

�� تق�م ��� في حال�ار�ة للق�ات ال�����ة على األرض، وفي �ل ه�ه ال�ع��ات ت��لع الق�ة ال���ة �ال�ور ال�ه

  .60الق�ات األخ�� �ال�ور ال�ان�� وال ت���ف ���ل م��قل ع�ها، ل�ل� ی�� ال��ام به�ه ال�هام ت�� ��ادة الق�ة ال���ة

��زان أول��ة الق�ات ال���ة على غ��ها ه�ا اإلخ�اع وال����ة اإلقل���ة لل���ش، الل�ان یُ  إن العامالن األساس�ان

��اض أن ال�اس ، على افلل�ول ه�انِ مُ  و��ف��� أساس���� وفي نف� ال�ق� ه�فان أساس�انالل�ان ب�وره�ا �ع���ان و 

عادة �����ن على األرض ول�� على ال��اه أو في ال��، و�ال�الي فإن إح�ام ال����ة على اإلقل�� ه� ال�اس� في 

��ة ه�ه ال����ة، فال�اص�ة ال��ال��ب وال���ح لها، وه� و��فة الق�ات ال���ة ول�� غ��ها م� وجهة ن�� أن�ار 

لاله��ام في الق�ات ال���ة هي إم�ان�ة ال��ام �ال��ائف ال��ع�دة على األرض، إذ أن �إم�انها ال��ام ب����� ال��اة 

االج��ا��ة لل��ا�� ال�ه�ومة وت���� الُ��ن لل��ان وتق��� ال��اع�ات ال���ة وتأم�� إعادة �ع� ح��ة ال��اة إلى 

عامل) �اإلضافة إلى �� عل�ها و�صالح ال���آت و��الق م�الح ال��مات (ال�عل��، وال��ة، وال�َ ال��ن ال���

      . 61و�ائفها األساس�ة، ف��ل ه�ه ال��ائف غ�� م�احة لق�اعات ال��� األخ�� 

 ةما ی��� عل�ه ����ا أن�ار ه�ه ال����ة ه� أن الق�� الع��ى ال ����ها ��� ال��ب ع� ���� الق�ة ال����

ي في ذل� ه� ، وال��� ال�ئ��أو ال���ة، و�ن�ا فق� الق�ة ال���ة لها اح��ال ��� ال��ب ال���� ب�اس�ة ق�رتها ال�ات�ة

أنه م� ال�ع� إج�ار ق�ة ع��ى ما على ال���ع ع�� ت�م�� اق��ادها فق� م� خالل ال��ار والق�ف، وأن 

في االس��الم ح�ى �ع� ال��� الهائل م� العقاب، على ال�غ� القادة و��ا ال�ع�ب في ال�ول ال��ی�ة نادرا ما ی�غ��ن 

 االق��اد�ض�ار اإل���� أن ��اع� ال���ش في ��� ال��� ع��  االس��ات��يم� أن ال��ار ال���� والق�ف 

ال ���� إخ�اع الع�و و�ج�اره على االس��الم ما ل� ت�م� ق�اته ال���ة ���ل إال أنه ال��ع� لآللة الع����ة للع�و، 

                                                           

59 - John Mearsheimer, Op. cit, p p. 30. 
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كلي أو مع��ها، وأك�� األم�لة ت����ا ل�ل� أل�ان�ا في ال��ب العال��ة ال�ان�ة، وم� ه�ا ال����ر فإن الق�ف ال��� 

 االس��ات���اتي وتع�� ال�ف��� ف أو ال��ار ال���� ی��ف� على إم�ان�ة إ��اد �ع� ال�ق� لق�ات الع�و ل�ل�ق� األنفاس

   .62ال��ادة، في ح�� ع��ما ت�حف الق�ات ال���ة على األرض فإن ه�ا ال��ار غ�� م�اح

و�ضافة إلى ال�هام ال���لفة للق�ات ال���ة ال����رة سا�قا (اإلخ�اع وال����ة اإلقل���ة لل���ش)؛ ت�د� الق�ات   

على اس���ار ال�ولة، على غ�ار م�اجهة ال�ه�ی�ات ال�اخل�ة وال�ارج�ة أ��ا مهاما أخ�� ع����ة وأم��ة لل��اف�ة 

على ح� س�اء، وذل� ���� أنها ت��لى ع�ل�ة ال����ة على األرض، فعادة ما تق�م ال�ول ب��� ق�اتها على ح�ودها 

ي ق�ات األم� ف وم�ا��ة ال��ا�� غ�� ال�أه�لة �ال��ان، ��ا ت��لى ع�ل�ات م�اف�ة ال��ائ� العاب�ة لل��ود ودع�

إلى ال��خالت اإلن�ان�ة خالل حاالت ال��ار� م�ل ح�وث ال��ارث  م�اجهة أع�ال ال�غ� داخل ال�ولة، إضافة

ال�����ة، االض��ا�ات ال��اخ�ة، ان��ار األو��ة، ال��ائ� وم�اف�ة ال����ة ال����ة في ال�ولة ��الة ال��از�ل و��ل�م��ا 

ال���ة مهام م�اف�ة ح��ات ال���د واالش��اك في الق�ال غ�� ال��ام مع ال��اعات  م�ال، ��ا ���� أن ت��لى الق�ات

ال����دة أو اإلرهاب�ة ل���ات ���لة، وهي األخ�� مه�ة معق�ة وخ���ة وح�اسة ألنها ت��� في إقل�� ال�ولة داخل 

 ال��ع م� ال��ب، و��اجج أن�ار ال��ن وخارجها، ���� ال ���� االع��اد على الق�ة ال���ة أو ال���� في إدارة ه�ا

أول��ة الق�ة ال���ة �أن ت�خل الق�ة ال���ة ی��� م� تعق�� ال�ضع و�فاق� ال��قف الع���� أك�� م�ا ��اع� على ر�ح 

ال��ب، إذ أن الق�ف ال��� س�ف ی�د� إلى سق�� ض�ا�ا في صف�ف ال��ن��� داخل ال��ن أو ال��ارع�� في 

ال��اع� ال��اه�ة لل���مة وال�اع�ة للق�ات ال����دة وس� ال��ان ال��ل���،  إذ�اءفي  الق��، وهي أح�اث ت�اه�

ل�ل� تل�أ ال�ول إلى االع��اد على ق�اتها ال�اصة لل��ام �ع�ل�ات ان�قائ�ة ود��قة، ل�عق� ال����دی� وت���� ال��ن��� 

��� في أن ال�ف�ق ال��� وال���� ال �ع� م��ح الع�ل�ات الق�ال�ة، فه�اك أم�لة ح�ی�ة ت��� م� ال��ج ال�ي ت�� 

ال��ب، وأن الع�ل�ة ال�����ة هي ال�ي ت��� ف�ق األرض وت�هي الق�ال على ال��هات ال���ة، وم� ب��ها حالة ال��ب 

ال�ي �ان ف�ها ال�ف�ق ال��� �اه�ا لل��ان، إال أن ال��ب  2003و 2001األم����ة على أفغان��ان والع�اق س��ي 

ن وال�ه�ل وال��ال والغا�ات �ع� ع�ل�ة الغ�و ل���ات ���لة، أما ال�الة األخ�� فهي ح�ب ال��� اس���ت في ال��

ب�اس�ة الق�ة ال���ة ���ا ع�ف آن�اك بـ "عاصفة  2015ال�ي ت�خل� ف�ها ال�ع�د�ة وم� معها م� ق�ات ت�ال��ة س�ة 

 . �63ة�ع��ة ال���ة ثان��ة �ال���ة لل�ع��ة ال�� ال��م"، إال أنها ل� ت���ع ح�� ال��ب على األرض، و�ال�الي �ان� ال
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  ال�اني: ف�اء الق�ة ال����ة ال���ر

أح� ع�اص� �ة و والع���  االس��ات���ة�ع��� ف�اء الق�ة ال����ة ال�ع� ال�اني م� ف�اءات الق�ة في ال�راسات 

، �أول��ة ق�� ال��� في ال����ة والغل�ة على �اقي الف�اءات األخ��  االس��ات�����ق�ة ال�ولة، ح�� ی�� ال������ 

 وعلى إث� ذل� س��� في ه�ا ال���ر ال���ق إلى و�أن تف�ق ق�� ال��� هي م� ته��� على العال� وت���� عل�ه،

  ف�اء الق�ة ال����ة �ال�ف��ل.

  أرض�ة عامة لل��ل�ل:.1

ع�ي ال����� ب�� الق�ة ال����ة والق�رة ال����ة، فالق�ة ال����ة ت ع�� م��هل ال��ی� ع� الق�ة ال����ة ال ب� م�

بها  ال�ئ���ة ال�ي ��ق�ورها إن�از الع�ل�ات ال���قلة أو ال�����ة ال�ي ت�اه� الق�ة ال�قاتلة وال��ل�ة �األسل�ة ال����ة

��ة الق�رة ف�ع�ي الق�ات ال�� أص�اف أخ�� م� الق�ات ال��ل�ة �الق�ات ال���ة وال�فاع ال��� والق�ات ال���ة، أما

  .64م�افًا إل�ها ج��ع ال�ف� ال��ار�ة وت�ه�التها ال����ة �ال��انئ ال����ة وم��آتها األخ�� 

" هانا� مال��� ه� األدم��ال "ألف�د ثای وت�ق�� ن���ة أول��ة الق�ة ال����ة في ح�� ال��ب أح� أن�ار

)Alfred T. Mahan ()1840 - 1914 أم���ي األصل �ان� أع�اله العل��ة �ارزة في ال����� )"، وه� قائ� ����

، ح�� �ه� 65ا ل����ة أول��ة الق�ة ال����ة في ��� م��جات ال��ب و�نهائهاالس��ات���ة ال��ب ال����ة، وم�س�ً 

 The" (خ"تأث�� الق�ة ال����ة على ال�ار� االس��ات���ة ال����ة وال�ي م�ها،كل ذل� م� خالل ال��� ال�ي ألفها ح�ل 

Influance of Sea Power, Upon History( ون����ع الق�ل أن ه�ا ال��اب ه� ال�� ح�ل 1890" ال�� ن�� عام ،

 The Influance( ""تأث�� الق�ة ال����ة على ال��رة الف�ن��ة وال����ات ال����ة، و��اب االس��ات��يشه�ته في ال�س� 

of Sea Power, Upon French Revoution(  ر�� ��ه على دراسة وت�ل�ل دور الق�ة ح�� ، 1892ال�� ن�� عام

وال�� ن�� عام  )The Life of Nelson" ("ح�اة نل��ن م��ا��ر�ة الف�ن��ة ال�اب�ل��ن�ة، وال����ة في ت��ر وت�س�ع اإل

لقادة الع������ ل، ��ع�ى أنه ��اب م�عل� �ال��اج� ر�� ��ه على دراسة القادة الع������ ال����ان��� ال��ارق� و  1897

 Navel Administration and Warfare some" (وال��ب: �ع� ال��اد� العامة "اإلدارة ال����ةوس��ه� ال�ات�ة، 

General Principles(ه��اماال"ال��ل�ل في ن���ة الق�ة ال����ة،  ، ال�� ت�اول ��ه على وجه ال���ص مف�دات 
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، )The Interest of American in Sea Power, Present and Future" (األم���ي �الق�ة ال����ة: في ال�اض� وال���ق�ل

  .66ح�ل دور الق�ة ال����ة في ح�ا�ة األم� الق�مي األم���ي االس��ات���ةال�� ت�اول ��ه األ��وحات األم����ة 

ي األم����ة والعال��ة م��ه�ا فك�ا ساه� ��ل� في الع�ی� م� ال�قاالت في م��لف ال��ف وال��الت ال�ور�ة 

ب�اء ن���ة الق�ة ال����ة وم��را ل�ورها في ال��وب ب�� ال�ول، وفي نف� ال�ق� دأب م� خالل ه�ه األع�ال العل��ة 

و��ل� أثارت أف�ار "ألف�د ماهان" ون���اته وم�ادئه ، 67ل����ةس��ات���ة ار�خ ال���� وم��نات االعلى ش�ح وتف��� ال�ا

االه��ام في ن�� األسا��ل ال����� في العق�ی� ال�ی� س�قا ال��ب العال��ة األولى في أورو�ا وأم���ا على وجه 

، �68ات���ة�ال���ص، األم� ال�� جعله �ع� م� أه� ال������ ل����ة الق�ة ال����ة في حقل ال�راسات الع����ة واالس

ح�� ��ادل �أن ال����ة �ان� هي ال���ل في ت��ی� ما إذا �ان� ال�ولة ع���ة أو غ�� ذل�، وس�عان ما أص��� 

  . 69أف�اره لل��ب عق��ة ال����ة األم����ة

لق� �ادر "ماهان" في أح� أع�اله األخ�� م� خالل ��ا�ه "ق�ا�ا آس�ا وانع�اساتها على ال��اسات ال�ول�ة" 

إلى ال�فاع ع� ف��ة مفادها "أن اله���ة العال��ة للق�ة ال����ة ���� ال�فا� عل�ها ب��� ال����ة  ،1900ام ال�ادر ع

على م���عة نقا� ارت�از ح�ل قارة آس�ا"، وت�ل�� األه�اف االس��ات���ة له�ه الف��ة في إم�ان�ة ����ة الق�ة ال����ة 

وه�ا ���� م��ر ن���ة االح��اء ال���قة أث�اء ال��ب ال�اردة، وفي �غل� ال���ات وال��اف� ال����ة للق�� القار�ة، 

ف��ته القائلة �أن ��لة أوراس�ا القار�ة هي قل�  1904ق�م ال�ف�� االس��ات��ي ال����اني "ماك��ر" عام  ال��اقنف� 

���ان�ا، حال�ا ����ة (سا�قا بالعال� وأن الق�ة ال�ي ت���� على ه�ه ال��لة (سا�قا أل�ان�ا، حال�ا روس�ا) ته�د الق�� ال

  .70) أ� ال��ة األرض�ةWorld Islandال�ال�ات ال����ة األم����ة) ال�ي ت�اق� ال����ة العال��ة (

ل��ی�ة للعال� ا االك��افاته�  في أن ال��� ال�ئ��ي وراء ب�وز دور الق�ة ال����ة في العالقات ال�ول�ة ال ش�

ال��ی� في الق�ن ال�ام� ع��، وما قام� �ه م� دور في نقل ال��ائع والع�ال وال���ش وال��ن وال��وة م� و�لى 

ال��ی�ة ال�ي أدت في نها�ة ال��اف إلى �ه�ر إم��ا��ر�ات ج�ی�ة م�ل  االك��افاتالعال� ال��ی�، �اإلضافة إلى 

ه واإلس�ان�ة، و��اء ن�ام ت�ار� عال�ي أساسه الق�ة ال����ة ال�ي �ان� ت��ل�ها ه�اإلم��ا��ر�ة ال����ان�ة وال��تغال�ة 
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اص�لح عل�اء االق��اد ال��اسي على ت���ة ه�ه ال��حلة م� تار�خ العالقات ال�ول�ة �ال��حلة  اإلم��ا��ر�ات، وق�

عاد �ان�ا ال�ور ال���� في إب�از األ�العالقات ال�ول�ة إلى ب�� م�لل�"ال������ل�ة" أو "ال��ار�ة"، وغال�ا مع �ع�و 

 الت�الاللق�ة ال����ة، م� جهة؛ ���� ال���عة ال�غ�ا��ة ال��ر�ة إلقل��ها، وم� جهة ثان�ة؛ ���� ن�ام  االس��ات���ة

 اإلم��ا��ر� ال�� ب��ه ع�� م��ع��اتها م�� م�لع الق�ن ال�اسع ع��، القائ� أساسا على فعال�ة الق�ة ال����ة في ال�قل

  .71وال��ا��ة وال����ة في أعالي ال��ار وال���ات ال����ة ال����ة (م��� ج�ل �ارق م�ال)

ح���ا ��� "ألف�د ماهان" ع� الق�ة ال����ة فإنه؛ �ع�ي الق�ة الع����ة ال�ي ���� نقلها �ال��� إلى ال��ان 

ال��ل�ب دون أن �ع�ي م��د األس��ل ال����، وم� ث� فإن ال���� في ال��ار �ع�ي ل��ه ال���� في الق�اع� ال���ة 

جهة  ال���� والق�اع� ال����ة ال�ي ت���ها أش�ال ال��احل م� ال�����ة في ال�قل االس��ات���ةوال�ي ت��از �ال��اقع 

) دفع� 1830 - 1760وع�� خلف��ها األرض�ة م� جهة أخ��، و��� أن ال��رة ال��ا��ة ال�ي شه�تها أورو�ا ب�� (

ل�لع الها ���ا وراء ال��ار ل����� فائ� إن�اجها م�  ال��اسي وت���� م��ع��ات االس�ع�ارال�ول األورو��ة إلى 

ال����عة ولل���ل على ال��اد ال�ام ال����عة ل��انعها ول��ف�� ال��اد الغ�ائ�ة ل��انها ال�ی� ت�ای�ت أع�اده�، 

واس��عى ه�ا إن�اء األسا��ل ال��ار�ة ال���ة ل�قل ال��ارة وال��اب ب�� ال��ق والغ�ب، وت��ر ال�الحة ال����ة 

ل�ف� والس���ام ال��ار في ت����ها ب�ال م� األش�عة، وق� ع�ل� اعة ا�ن���ة إلحالل ال��ی� م�ل ال��� في ص

  .72دول أورو�ا إلى إن�اء األسا��ل ال����ة ل��اسة ال�ف� ال��ار�ة م� الق�اص�ة والع�وان
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  "ماهانألف�د "الق�ة ال����ة لـ ن���ة ): 02خ���ة رق� (
  

  

  http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/map02.GIF_cvt.htmال���ر: 
  

لة ال ق�ة ال�و لق� أك� "ماهان" أه��ة ال���ر ال���� في تار�خ ال�ول، ��ا أك� أن أه� عامل جغ�افي ی�ث� في 

���� في ع�د ال��ل�م��ات ال���عة م� األراضي ال�ي ت��ل�ها ال�ولة، �ق�ر ما ���� ��ل س�احلها وفي ���عة 

و�ان� ب���ان�ا ال���ذج األساسي للق�� ال����ة، ح�� ��ن� إم��ا��ر�ة ب��ة واسعة تف�لها ع� ال��ار ، �73ان�هام

ة وال أن ت�اف� على ما حقق�ه دون أن ت�ع ل�ف�ها اس��ات��� –� ال��ا�ة م� -وال����ات، ول� ��� لها أن ت�ق� ذل� 

  :74م���ة ت���ك في إ�ارها، ت�ل� في ع�اص�ها ���ا یلي

  تف�ق ع�امل الق�ة ال����ة، و�م�ان ال����ة على ال�ا��ة م� ال���. .1

  ال��سع ال���� في م�ا�� العال��� الق��� وال��ی�. .2

  .إم��ا��رت�هاإح�ام ال����ة على ال��ق ال��صلة ب��ها و���  .3

  ال�أم�� الع���� لل��ا�� وال��ق معا، وال����ة على أعالي ال��ار ب�اس�ة أس��ل م�ف�ق ش�ی� الفاعل�ة. .4

وم� ث�ة أص��� ال��ار وال����ات ش�ای�� ت�ل ب�� ال���ع��ات و��� ال�ول األورو��ة صاح�ة ال��ادة 

ت أه��ة ال��ق ال����ة ت��ای�، وه� ما جعل �ع� ال�ول األورو��ة ت�� ض�ورة ال����ة على �ع� عل�ها، وأخ�
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م�اقع األس�اق االس��ات���ة على ��ل ال��ق ال����ة ل��اس�ها، ورأ� "ألف�د ماهان" أن ب���ان�ا لها ال�� ال��لى في 

 لى الق�� األورو��ة ال���لفة ال��ج�دة على ال�ا��كل ذل� ن��ا ل��قعها ال��ر� ال��ع�ل م�ا ��علها �ع��ة ال��ال ع

األورو�ي، و�ن م�قع ب���ان�ا ال�غ�افي ����ها م� ال����ة على خ��� ال�الحة م� و�لى ش�ال أورو�ا، وق� أص�ح 

لها أس��ال ح���ا ض��ا ی�ع�ر على ال�ول األورو��ة القار�ة أن ت��ئ م�له، وه�ا �ع�ي أنه �إم�انها ح�ار م�انئ 

قارة األورو��ة وق� ال��ورة وال�فاع ع� ال��ر ال����ان�ة، وفي ال�ق� ذاته ل� ��� ��ق�ور أ�ة دولة أورو��ة إع�اد ال

ج�� ���� لل�فاع ع� أراض�ها ���� م�قعها ال���، ل�ل� أك� "ماهان" أن ب���ان�ا تع��� الق�ة األولى في العال� ل�ا 

في العال� م�ا م��ها م� ال��اف�ة على تف�قها ال����، ورأ� أن ال�ال�ات ت���ع �ه م� م�قع ����، وم� ق�اع� م����ة 

�ة ال����ة العال��ة ال��� ال����ة وهي آم�ة في ح�ودها ال�ال�ة ت�اد ت��ن ت��ه ال����ة و����ها أن ت�لف ب���ان�ا في

  .75وت�ث إم��ا��رت�ها

�ن ال�ولة ال�ي ت���� على أعالي ال��ار ��ا ���� "ماهان" إلى أن الق�ة ال����ة �ان� أساس ق�ة ال�ولة، و 

فعل� ب���ان�ا في ذل� ال�ق�، �إم�انها أن ت���� على العالقات ال�ول�ة، إال أن الق�رة على ت�ق�� ه�ه ال����ة 

تع��� على ق�ات ����ة ����ة وم�ل�ة ت�ل��ا ج��ا، وعلى وج�د ش�ا�ئ ���لة وم�انئ م�اس�ة، ��ا ی�� "ماهان" أن 

في ال��� ض�ورة أول�ة وأساس�ة لل��ادة العال��ة، و�نه ما م� دولة ت����ع أن ت��ن ق�ة ب��ة ودولة أو دولة ال���� 

ع��ى في آن واح� ألن م��الت ال�فاع ع� ال��ود ال���ة في ال�ول القار�ة ال���اف�ة م� شأنها أن ت��� وت����ف 

اهان" ��اجج ح�ل ف��ة ال��اف� ال�ائ� ب�� الق�ت�� ال���� ، ل�ل� ن�� "م76ه�ه الق�� وت��ل دون س�ادتها على ال��ار

والقار�ة، وتف�ق األولى على ال�ان�ة، ومع ذل� فق� ت�ج� عل�ه أن ���� م�قفه ال�اعي إلى ت�الف "سل�ة ال���" 

 ال و"سل�ة ال��" أ� ال�ال�ات ال����ة األم����ة وأورو�ا، ���� ما أص�ح م��ر قل� له، أ� ال�ع�د الق�� آلس�ا

  .77س��ا ال���، ل�رجة أن رؤ��ه ال�����ة ال�ئ���ة ق� اق���ت على ال��اع ب�� الغ�ب وال��ق 

�ة ���� م� خاللها تق�ی� الق ماهان" إلى أن ��ام ق�ة ����ة في أ�ة دولة ی��ل� ��ام وت�ف� ع�املو���� "

  �ا یلي:ال����ة لل�ولة، وال�ي ح�دها ��

  ال��قع ال�غ�افي لل�ولة:  – 1
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تقع على ��� واح� (أحاد�ة ال��قع) أو على ����� أو أك��، ��ا ی�خ�  و�ع�ي �ه م�قعها ال���� ���ا إذا �ان�

صالح�ة ه�ه ال��ار للفعال�ات ال�الح�ة وسه�لة ات�الها ب�ع�ها و�أعالي ال����ات، و����� على  االع��ارب��� 

ل��ار�ة الهامة وال���� في م�اقع وق�اع� األس�اق ح�ى ال�ولة م� ال����ة على ال��ق ا ال��قع ال����؛ أن ت����

وث�قا  رت�ا�اا، فال��ا� الع���� أل�ة دولة ����ة م�ال ی�ت�� �����ع ال���� لع�و م���� ق� یه�د ن�اقها اإلقل��ي

ب��ع ال��� ال�� تقع عل�ه ال�ولة ���ا إذا �ان مف��حا أم مغلقا، فال�ل�ان ال�اقعة على س�احل ��� بل��� ت�أث� م� 

ال�اح���� ال��ار�ة والع����ة، إذا ما س���ت دولة أج���ة على م�اخل ه�ا ال���، وق� دل� أح�اث ال��ب العال��ة 

ألل�ان�ة على ��� ال��ال م�ا أد� إلى ف�ض نف�ذها على ��� ال�ل��� �ات اقال�ان�ة على ذل� ح���ا س���ت ال

  .78وض�اع س�ادة دول على ه�ا ال���، ل�ا أص�ح م�قع ال���� وال�ن�ارك �ع� أف�ل ال��اقع

  ���عة س�احل ال�ولة:  – 2

�ل�ا وصالح��ه إلن�اء ال��انئ، ف م��ع�هو�ن�ا م� ح��  االع��ار�ع�� �خ� ��ل ال��احل یفي ه�ا ال�ان� ال 

ب���ة  االت�الو �ب ال��� �كان ال�احل م�ع�جا ت��� ��ه ال�ل�ان الع��قة، أص�ح جاذ�ا ل��ان �ه��ه وم��عا له� ل� 

ال����اتي سا�قا م�ال ���ل� س�احل ���لة ول�� مع��ها غ�� صالح ل��ا� ����، و�ال���ة  فاالت�ادأق�ار العال�، 

وال�ي ت��� ف�ها األود�ة الع��قة ال����ة ال����ة على م�افات ���لة إلى قل� ال�ولة، ق� ساع�ت ل��احل ال��و�ج 

صالح��ها لل�الحة واالف�قار إلى ال�ا��ة على ت��ر ن�ا� ���� واسع جل� لها م�ث�ات ح�ار�ة م� م�ا�� �ع��ة، 

  :�79 ب�� ن�ع�� م�ه�ا، وق� م�وق� ع� "ماهان" ���ة ال��انئ في س�احل ال�ولة م��ر ق�ة وغ�ى

ال�احل ال�� أدت ح��ات ال�فع في ق��ة األرض إلى �ه�ره، وه�ا ���ن عادة م�����ا خال�ا م� ال�عار�ج  - 1

  األساس�ة وم� رواس� ه�ة، وه�ا ال��ع م� ال�احل ال ��لح ل��ا� مالحي م�ل ساحل ال����� ودل�ا ال��ل.

����ن�ة إلى ه���ه، وأب�ز ما ����ه ه� ���ة ال�ل�ان الع��قة، وه�اك ال���ات الال�احل الها�� وال�� أدت  - 2

 أص�اف م� ه�ه ال�ل�ان وهي �لها صال�ة لل��ا�ات ال�الح�ة وال تع�� ت��ر ح��ة ال�الحة.

  صفات �ه�� ال�احل: – 3

�وات ه�ه األراضي ذات م�احة ����ة وت���ع ب�أراضي ال�ولة ال�ي تقع خلف خ� ال�احل، فإذا �ان� �ق�� بها 

�����ة وف��ة ت�في ل�� حاجة م���ع س�ان ال�ح�ة ال��اس�ة، فهي ت��ح عامل ج�ب لل��ان ن�� ال�اخل و��ل� 

���ن ال��جه ال�غ�افي لل�ولة داخل�ا ع�� ال�ا��ة ول�� ن�� ال��� ح�ى و�ن �ان م�قعها ����ا وت�ل على س�احل 
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ة ذل� ف�ن�ا فهي تقع على ثالثة ��ار ال���س� واأل�ل�ي، وال��� ش�ال ول�� مع ذل� فهي ل��� ���لة، وم� أم�ل

��ء إلى في ال�� وع�م الل االش�غالوذل� ألن خ��اتها ال�اخل�ة ق� ج�ب� ال��ان إلى  –وال ق�ة ����ة  –دولة ����ة 

��� تع�ل على ��د ال��ان وت�ج�هه� ن�� ال ال��� ���ا ل�����ه�، وفي حالة فق� ال�ه�� �ال��ارد ن�عا ما فإنها

لل���ل على غ�ائه� و��� م����ه� ال��م�ة، وم� ه�ه ال�ول م�ال إ��ال�ا وال��نان أی� ت��د فعال�ات ال�ولة 

  .80ون�ا�ها م� ناح�ة ال��ان

  م�احة ال�ولة وع�د س�انها: – 4

����� ال��ان، إذ ی�� "ماهان" أن له�ی� الع�ة م� ب�� ال��ف�ات ال�ئ���ة ل��اء الق�ة ال����ة سعة ال��احة و��

إم�ان�ة ت��ع ال��ارد ال�����ة داخل ال��احة ال����ة لل�ولة، و��ل� ق�رة الق�� ال����ة ال����لة �ع�د ال��ان في ب�اء 

��ة وفي �األسا��ل ال����ة ال����ة لل�ولة، و��ل� ق�رة الق�� ال����ة ال����لة �ع�د ال��ان في ب�اء األسا��ل ال�

اس�ع�الها وص�ان�ها، ��ا أن ال��احة ال����ة ووق�ع ال�ولة على أك�� م� ��� واح� ی��� م� اح��االت ت�اج� ال��احل 

  .81ال���لة وال�ال�ة لل�الحة

  ال��ائ� الق�م�ة لل��ان: – 5

�له� ال��ان وم�ماهان" ض�ور�ة ل��اء أ�ة ق�ة ����ة هي مع�فة ر��ة ألف�د إن ال��و� ال�ه�ة ال�ي ی�اها "

ل���ب ال���، إذ أن ه�ا ال��� �ع� ح�� ال�او�ة في إقامة ص�ح ال��ارة ال����ة ال�ف�لة ب����ع ال��وات ال��ور�ة 

ف��� ال��ان و���ع�ه� م� ح�� ال�� وال��� ت��قف ق�رة ال�ولة على ب�اء ال�ف�، و�ع�ادها ، 82ل��اء الق�ة ال����ة

وخ��صا ه�الء ال�ی� ی��ه�ن ص�ب ال���، و����ع�ن �ال�فات ال�ي ت�هله� ل�ل�،  �ال�جال (ال�ادر ال���� ال��هل)

  .83وأن ���ن�ا م�� ی�ق�ل�ن الع�ل ��ه ب���ة ذات�ة �اإلضافة إلى ال��اسة العامة لل�ولة

  ت�جه ال�ل�ة ال�اك�ة: – 6

����ة ودرجة �افة ال��وف ال�تع��� ر��ة ال�ل�ة ال�اك�ة في ال��جه ن�� ال��� ل�ل� ق�ة ����ة، وعلى ت�ف�� 

ان" في ماهألف�د مع ال��ائ� االج��ا��ة ال�ي ���از بها س�ان تل� ال�ولة، وق� ان�ل� " مالئ��ها وتفاعل ذل�

ن����ه م� ال��ائ� ال�غ�ا��ة لل�ال�ات ال����ة األم����ة ح�� جاءت م�ا�قة لل�عای�� ال�ي وضعها أساسا ل��اء 

                                                           

  .123، ص. م�جع ساب�م��� ع�ب ال��س�� وماج� ص�ام سال�،  – 1

  .124، ص. نف� ال��جع – 2

  .124، ص. نف� ال��جع – 3

  .315، ص. م�جع ساب�، أس� ال�غ�ا��ا ال��اس�ةعلي أح�� هارون،  – 4
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خ�مة ال��الح األم����ة �ال�ع�ة إلى ال��سع خارج ح�ود ن�اقها اإلقل��ي، واش��� له�ا  الق�ة ال����ة، و�أنه أراد

ال��سع ب�اء ق�ة ����ة م�لفة م� ع�ة أسا��ل ����ة ح�ى ���ن �إم�ان ال�ال�ات ال����ة األم����ة ض�ان ال�فاع 

األم����ة  ال�ال�ات ال����ة اح�اللض�ها ��ف�ها ج���ة قار�ة، و�ان ی�� ض�ورة  الق�مي ض� أ� ح�ار ���� ی�جه

��ر "هاوا�" ألنها ت��ل قاع�ة ع����ة أمام�ة ����ها اس���امها ل�� أ� ه��م �أتي م� القارة اآلس�او�ة ��ا أك� ل

على ض�ورة ف�ح ق�اة ب�� األم������� ت�ل ال���� الهاد� �ال���� األ�ل�ي، ��ا نّ�ه أنه ال ���� ال��اف�ة على 

ق�اة دون أن ���ن لل�ال�ات ال����ة اله���ة ال�امة على ال��� ال��ای��ي، وفي الق�� ال��قي م� ال���� سالمة ه�ه ال

ماهان" م� ق�ل رئ�� ال�ال�ات ال����ة األم����ة "روزفل�"، وم� ال��اه� ألف�د الهاد�، وق� ت�ق� فعال ما ذه� إل�ه "

ن اس��ل� ال�ال�ات ال����ة األم����ة على ج���ة "ب�رت�ر���" األخ�� لل��سع اإلقل��ي ال�� ناد� بها "ماهان" �ع� أ

عاما، وفي  90ل��ة  1903إث� ح��ها مع إس�ان�ا، و���ار م��قة "ج�ان�انام�" ج��ب ش�ق ���ا عام  1898عام 

م� ال�ن�ارك ج�ر "ف�ج��"، واس��ل� على ج���ة "نافاسا" إلى ال���ب م� ���ا واس�أج�ت م�  اش��ت 1917عام 

ه�ر�ة ن��اراغ�ا ج���تي "ك�رن ال���� وال�غ��"، وعل�ه فإن ج��ع ه�ه ال��اقع �ان الغ�ض م�ها ح�ا�ة م�قع ق�اة ج�

واش��ت "أالس�ا" م� روس�ا  1851" عام Midwayفق� اس��ل� على "�اق ال���� الهاد� في ما ��� ن"ب��ا"، أما 

� لها مف�اح ال�فاع ع� ���ل� ض��نغ�س، و��ق�ار م� ال 1898عام ، وض�� إل�ها ج�ر "هاوا�" 1867عام 

  .84الق�اع ال��قي له�ا ال����

إنه ���� للعالقات ال�ول�ة، ف االس��ات��ي" ح�ل م���ن الق�ة ال����ة في ال��ل�ل هانووفقا ألف�ار "ألف�د ما

ات ال��ان�ة االف��اضإلى ثالثة ن�اذج أساس�ة وال�ي هي ���ا�ة م����ات لل��ل�ل وهي:  االف��اضاتتق��� ه�ه 

  :85واالف��اضات االق��اد�ة واالف��اضات ال��اس�ة

  ال��ان�ة: االف��اضات – 1

، ��ا �ال��ان� ال�غ�ا��ة لل�ح�ات ال��اس�ة في ال��ام –م� خالل ت����ها  –ت�عل� ه�ه الف�ة م� االف��اضات 

� الق�مي، و���� في األم اس��ات���ةثغ�ات  ذل�أو مقابل  تف���ة على ال���م اس��ات���ة –ت��له م� ام��ازات ج�� 

و و���عة س�احلها ال����ة م� ام��اد أو تقل� أ ه�ه ال��ان� ال�غ�ا��ة في ���عة ال��قع ال�غ�افي لل�ولة ت��ی�
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ال��علقة  " ال�اص�اتهانما، ولق� ل�� "جغ�ا��ة مغلقة على ال���، وأخ��ا ���عة ال��ارد م� ح�� وف�تها أو ن�رتها

  :�86ال��قع ال�غ�افي لل�ولة في ثالثة ع�اص� رئ���ة هي

في  ، م� ح�� تل� ال�ي تقع في القل� وال�ي تقعأه��ة م�قع ال�ولة ال�غ�افي في م��� تفاعل العالقات ال�ول�ة - 1

�ا� �ال���� أو على األ��اف، خاصة ���ا ی�عل� ����� ال��ارة ووج�د ال�عاب� ال�ول�ة ال����ة و�ال�الي ت���� ال

   ����ة في ت�ل�ل العالقات ال�ول�ة.وال��ار�، وهي الف��ة ال�ي أخ� بها أ��ا أن�ار ن���ة ال االق��اد�

�ة مع أو ثالث أو ���ن له ح�ود ���أه��ة ال��ونة ال�ي ی��ف� عل�ها م�قع ال�ولة �أن ی��� م�ال ب�� قارت��  - 2

�فة و��ل� وج�د ح�ود م����ة مع دول ض� ال�ع��ة وال��ع�لة، أ��اف مه�ة ت�ار�ا وس�اس�ا وع����ا، في مقابل ال�ول

ال ت��ل ته�ی�ا (ال�ال�ات ال����ة األم����ة مع دول أم���ا الالت���ة)، أو وج�د دول م�اورة ق��ة ت��ل �اس���ار 

أورو�ا، و"إس�ائ�ل"  معته�ی�ا ع����ا م�ل ال�الة الف�ن��ة األل�ان�ة م�� نها�ة الق�ن ال�اسع ع��، و��ل� ال�الة ال�وس�ة 

  مع ال�ول الع���ة.

أه��ة ال��قع ال�غ�افي في ت�ف�� ام��ازات ال�فاع واله��م في نف� ال�ق� ض� ال���م، ��ل� ال�ول ال�ي  - 3

تف�لها ع� ال���م ال������ ح�اج� مائ�ة أو ج�ل�ة أو م�احات جل���ة واسعة، م�ل أه��ة وج�د م�احات جل���ة 

��ة وج�د وروس�ا، و��ل� أه –في أورو�ا خالل الق�ن ال�اسع ع�� و��ا�ة الق�ن الع����  –لع��ى واسعة ب�� الق�� ا

ال��اه العازلة لل��ر ال����ان�ة ع� ته�ی�ات الق�� األورو��ة ال�عاد�ة خالل نف� الف��ة م� تار�خ العالقات ال�ول�ة 

   األورو��ة.

���ان�ا " أمامه ن��ذج بناهل�غ�افي لل�ولة، ��ع "ألف�د ماع�� ص�اغة ه�ه الع�اص� ال�الثة ال�اصة �ال��قع ا

ا ام��ازات ال�ي أك���ها ال�غ�ا�� – االس��ات���ةوت�عه �ع� ذل� ال���� م� ال��لل�� للعالقات ال�ول�ة  –الع��ى 

��ة خاصة وم� ث� ال����ة الحقا على ال���� ال�ئ���ة لل��ارة العال اس��ات���ة دفع�ها إلى ت���� و��اء ق�تها ال����ة

م� ع�� وال�اسع ع��، وال���� ال�ي ت��� العال� الق��� �العال� ال��ی� ع�� ال���� األ�ل�ي وتل� افي الق�ن�� ال�

�� ال���س� و��� بال�ي ت��� ب���ان�ا الع��ى ����ع��اتها في ج��ب آس�ا ح�� ش�ه القارة اله���ة ع�� ال��� األ

دقق�ا في الع�اص� ال�الثة ال��علقة �اف��اض أه��ة ال��قع ال�غ�افي في الق�ة ال����ة، ن��ها �لها م���حاة  �ذاالع�ب، و 

حاالت  ه�ه األف�ار أ��ا على إسقا�م� ���عة ال��ر ال����ان�ة العائ�ة في ال���� األ�ل�ي، وال���قة أنه ���� 

�ة على وال�ا�ان، ولق� أد� ت��ر الق�ة ال����ة وال��� األم����ة ت ال�ول�ة م�ل ال�ال�ات ال����ةأخ�� في تار�خ العالقا
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خ��� ال��ارة العال��ة إلى �ه�ر ال��ن ال����ان�ة االق��اد�ة ال���� وت���� م�افئ ال��ارة ع�� العال� في آس�ا 

����ة ال�ي هي ���ا�ة ال�جه اآلخ� لل����ة واله���ة الع و�ف����ا وأم���ا ال��ال�ة، و�ه�ر ال���ات ال��ار�ة الع�القة

، و��ا األم� 87ال�اصة �اإلم��ا��ر�ة ال����ان�ة ال�ي ال تغ�� ع�ها ال��� م�ل ش��ة اله�� ال����ة واالس��ات���ة

ل�احل ا مع دول أخ�� م�ل ال��و�ج وال��نان ال�ي �ان أله��ة م�اقعها وم�ل س�انها ن�� ال��� ن���ة لفق� ال�ه��

  .88أه��ة في االه��ام �الق�ة ال����ة ف�ها

ل����ة في ال�فاع للق�ة ا اس���ائ�ة ام��ازات؛ ت��ل الع�ازل ال�����ة أو ال�ائ�ة اس��ات���ة -وم� ال�اح�ة ال���

وح�ا�ة اإلقل�� ع� ال�ه�ی�ات ال�ارج�ة، غ�� أنه ���� أن تع�ل الع�ازل ال�����ة �االت�اه ال�ل�ي وه� ف�ض الع�لة 

ال�����ة ع� العال� ال�ارجي في �ل فق�ان األدوات ال����ل�ج�ة وال�قل، إذ �ق�� ب���ان�ا أس��ة ل���ع�ها ال��ر�ة 

ل�قاء على هام� العالقات ال�ول�ة، إلى أن َ��َّرت ق�راتها ال����ة ال�ي ف�� ع�ها الع�لة وح�ل�ها ق�ونا، و�ال�الي ا

إلى ق�ة ع��ى، وم� جان� آخ� ���� أن ی�د� ت�ف� ال���� ال���� ال���ل لل�ولة إلى خل� ته�ی�ات أم��ة 

�ة ال����ة ة االق��اد�ة، فع��ما ت��ن القم��ای�ة، وفي نف� ال�ق� ���� أن ���ن م��را للق�ة وال�فا�� واس��ات���ة

��ل � لل�ولة ض��فة دون ال����ة على ج��ع س�احلها وال���� في ح��ة ال��قل م� و�لى داخل اإلقل��، فإن ذل�

���� ت�م�� الق�ة ال����ة ال��ائ��ة في  1830ته�ی�ا م���ا لل�ولة ال����ة، فق� ت� غ�و ال��ائ� م� ق�ل ف�ن�ا س�ة 

، ���ل أص��� ��ه ال��احل ال��ائ��ة م���فة أمام االخ��اق األم�ي والع���� ووف� 1827افار��" عام مع��ة "ن

م� جهة أخ��؛ ت�ف� ال��احل ال���لة مع ح��ر ش�� ال����ة ، و سه�لة وص�ل ال��� الف�ن�ي إلى ال�ا��ة

و��اء  ، م� خالل ت���� ال��ارة ال�ول�ةوال��ا��ة لل��احل ال����ة، م�ادر م��فقة ب�ف�ة لل��وة وت�امي ق�ة ال�ولة

ال��افئ ال��ار�ة ال�ول�ة والع����ة و��اء ال��ن االق��اد�ة، ح�� ��ه� تار�خ العالقات ال�ول�ة أن ال���� م� ال��ن 

   .89ال���� ق� وج�ت على ال��� إلى ی�م�ا ه�ا م�ل اإلس���ر�ة وال�����ة وق��اج في العه� ال�وماني االق��اد�ة

ت�ف� الع�ازل ال�����ة ام��ازات ج��ة لل�فاع أو اله��م في االس��ات���ة الع����ة، إذ وج�د ال�ال�ات ال����ة ك�ا 

األم����ة �ع��ة ع� العال� الق���، وال�� تف�لها ع�ه م�احات مائ�ة ����ة، أد� بها إلى ال�قاء آم�ة م� أ� ه��م 

ة ق�ن الع����، ونف� األم� �ال���ة لل��انئ ال�ي حال� دون س��� عل�ها و�ع��ة ع� ال��وب ال��م�ة ال�ي ح�ث� في ال

� م� ل� ت��ِّ  ؛ هي ال���عة ال��ر�ة ل����ان�ا ال�ي"ه�ل�" على ب���ان�ا واالت�اد ال����اتي في ال��ب العال��ة ال�ان�ة
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���ة القاس�ة ال��وف ال��ال����اتي ف�ج�د  لالت�ادع��ر الق�ات األل�ان�ة ال��� إلى األرض ال����ان�ة، و�ال���ة 

ال����لة في الغ�اء ال�ل��� ال���ل ال�� حال دون إم�اد الق�ات األل�ان�ة �ال��ن ال�ا��ة م� أجل ال���د في ج�هات 

  .90الق�ال، ��ا أك� على ذل� ال���� م�� حلل�ا تار�خ العالقات ال�ول�ة

م�رف�ل�ج�ة، إذ  -س�فادتها م� ام��ازاته ال���ی�ت�� ش�ل ال���� ال�احلي أ��ا ���ل م�اش� �الق�ة ال����ة وا

ع��ما ت��ن ال��احل م�����ة ن���ا فإنها ت�اع� على ب�اء ال��افئ الع����ة وال��ن الع����ة وح�ى ال��انئ ال��ار�ة، 

م�ا ی��� م� ق�رات الق�ة ال����ة في ال����ة وت�ف�� ال��ا�ة واح��اء م�ادر ال�ه�ی� ال����، على ع�� ع��ما 

� وش�ی� االن��ار وم�ق�عًا؛ فإنه ت�ج� صع��ة وت�لفة عال�ة في ت��� وص���اً  ���ن ال���� ال�احلي ش�ی� ال�ع�ج

ال��افئ الع����ة ونقا� ال��ا��ة وال����ة على ال��ن الع����ة وم�اك� ال��انة و��اء ال�ف� الع����ة وغ��ها، وم� 

ل�لفة عال�ة، وال�ي في نف� ال�ق� ی�افقها قابل�ة ����ة للع�� ن���ة لث� ت��ن ت�لفة ب�اء الق�ة ال����ة لل�ولة ج� 

و��اف إلى ما س��؛ أن ���عة ال���� ال�احلي لل�ولة ال������ة والهادئة، ت��ح م��را م� م�ادر ، العال�ة

ت�د� إلى و على �ل ال�����ات م� جهة، في ز�ادة الق�ة  ال�خل االق��اد� و��� ال��وة ال�ي ���� ت���ل ف�ائ�ها

على  وص�انة ال�ف�، وهي �لها خ��ات ت�ع�� ز�ادة أه��ة ال�ولة في جل� ال��ارة العال��ة وت���� ال��اعة ال����ة

  .91الق�ة ال����ة لل�ولة، وال�ي ی�د� ت�اك�ها إلى ز�ادة إم�ان�ة ت�ق�� ال����ة ال����ة

ي �ة ���ا ی�عل� �األ�عاد ال�غ�ا��ة لل�ولة وال�أما الع��� اآلخ� ال�� ���� أن ���ن م��را لق�ة ال�ولة ال��� 

ل��ف القار�، وال�� �ع�ي ام��اد �ا��ة ال�ولة ت�� ال�اء ���ل م��ل مع ا��ل� عل�ها مف��� القان�ن ال�ولي 

شا��ها ال�� عادة ما ���غل في اس���اج ال�عادن وم�ادر ال�اقة األخ�� م�ه، ف��ل ه�ا االم��از ال�غ�افي لل�ول 

لى ت���� ال��ال إال����ة ق� ی�ث� في معادلة العالقات ال�ول�ة، فعلى س��ل ال��ال أد� اك��اف ال�ف� في ��� 

ال�غ�افي على س��ل ال��ال ه�  االم��از، ف��ل ه�ا 1973االح��ار الع��ي ل��ادر ال�اقة �ع� أزمة ال�اقة في عام 

غ�� م��ف� لل�ول ال�غلقة على ال��� أو ال�ي ل�یها ان��ارات حادة على ش�ا��ها، وق� ق�ر م�ت�� ج��� ال�اص 

  .92م�� 200؛ ت��ی� ال�ص�� القار� ح�ى ع�� ����1958ة في عام �الل��ة القان�ن�ة ال�ا�عة لألم� ال
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  االف��اضات االق��اد�ة: – 2

  :��93 ه�ا �ال�الي" في اف��اض�� رئ���هاناالق��اد�ة في ن���ة الق�ة ال����ة لـ "ألف�د ما االف��اضاتت���د ه�ه 

على ت���ل ال��ارد ال�����ة إلى م�ارد اق��اد�ة وت�ای� ن�� الق�ة ال����ة لل�ولة، وفي ه�اك عالقة ب�� الق�رة  – 1

ل إلى م�ارد اق��اد�ة ت��� م� ق�ة ال�ولة في ت���ل  نف� ال�ق� تع�ل الق�ة ال����ة �ات�اه ت�ف�� ال��ارد ال�����ة ل���َّ

أ��ا  الف��اضا، لق� ت� ت��ي ه�ا اإل�����ل�ج�اع�فة أو ق�راتها ال����ة وغ��ها م� أش�ال الق�ة األخ��، وم� ناح�ة ال�

��ة لل�ولة إذ ت��خل الق�ة ال��م� ق�ل ال��لل�� لل��غ��ات أو الع�اص� ال��ث�ة في ص�اغة ال��اسة ال�ارج�ة لل�ول، 

" م� خالل ال��اع�ة على ال��ام ��ل�لة هانفي ت���� ال��ارد ال�����ة وز�ادة ق�ة ال�ولة م� وجهة ن�� "ألف�د ما

م� الع�ل�ات ال������ة وال����ل�ة ع�� م�افئ العال�، وه�ه ال�ه�ة الزال� قائ�ة إلى ی�م�ا ه�ا في �ل أح�ث ت��ر 

تع�فه ال����ة في تار��ها �له، فلق� ساه�� على س��ل ال��ال ال����ة اإلس�ان�ة خالل الق�ن ل� ل�سائل ال�قل وال�� 

�ان م� ال�ه� وال�عادن األخ�� م� العال� ال��ی� إلى إس�ان�ا و��ل� زادت م� رفا��ة �على نقل أ � ع��ال�ام

  إس�ان�ا وق�راتها الع����ة.

اإلن�اج  و��ل� ت���� أو ت���� فائ� لالق��اده�اك عالقة وث�قة ب�� الق�ة ال����ة وز�ادة اإلن�اج ال����  – 2

خارج ال��ود ع�� ال��افئ العال��ة، ف��ل ه�ه ال�ه�ة ال ���� أن ت�� ب�ون ق�ة ����ة ق��ة و����ة م����ة في 

ع�ل�ة ال��� وال�قل ع�� ال��ار وال����ات، وأ��ا م����ة ���ون ال��ا�ة وتأم�� خ��� ال��ارة ال�ول�ة لل���ات 

وم�اك� ال��ود �ال�ق�د وال��انة ��ا ه� شأن ال����ة ال����ان�ة خالل الق�ن ال�اسع ع�� وال����ف  ال�ول�ة ال����ة

األول م� الق�ن الع����، و��ل� ال�ور ال�� قام� �ه الق�ة ال����ة األم����ة خالل ال��ب العال��ة ال�ان�ة في تأم�� 

غ�اصات األل�ان�ة وف� ال��ار األل�اني على ال��احل خ��� اإلم�اد لل��� ال����اني ع�� ال���� األ�ل�ي ض� ال

��� ال��ارة على �قاء خ ال��اف�ةو م�عه�ة ب�أم�� " ناهال����ان�ة، إذ �ان� ال����ة ال����ان�ة ��ا �ع�ق� "ألف�د ما

قي افي ال��ق ع�� ق�اة ال���� في م�� و��� الع�ب و�اب ال���ب، ومع � ال����ة مف��حة ب��ها و��� م��ع��اتها

العال� ال�ارجي وعلى وجه ال���ی� ع�� ال���� األ�ل�ي، خاصة في أوقات ال��وب، ولق� ان��ه ال���� م� قادة 

�ارجي، ف����ا اس���ار ات�الها مع العال� ال ���ان�ا في الق�ة ال����ة وح���ةالعال� ال��اوئ�� ل����ان�ا إلى نق�ة ق�ة ب

ع����ة قائ�ة على ق�ع ه�ه االت�االت وع�لها ع� العال� ال�ارجي وته�ی� م�ادر ال����ل لق�اتها على  اس��ات���ة

لى في ب�ا�ة الق�ن ال�اسع ع�� ب����� ح�لة ع����ة لل����ة �ال�ات ع �ارت"ااألرض ال����ان�ة، فقام "نابل��ن ب�ن
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"ه�ل�" ب�ع��ة الغ�اصات األل�ان�ة لق�ع خ��� اإلم�اد م�ها على ش�ه القارة اله���ة، ��ا قام م�� م� أجل ال����ة 

  لل��� ال����اني ع�� ال���� األ�ل�ي.

  ال��اس�ة: االف��اضات – 3

" ال�اصة ب����ة أول��ة دور الق�ة ال����ة في ب�اء هانال��اس�ة ل����ة "ألف�د ما االف��اضاتت���ل 

لق�ة ال����ة ل الع����ة وت�ق�� ال��� وح�� ال��ب، في ��ام ال����عات القان�ن�ة ب�أك�� ال�ور األولي االس��ات���ات

األول�ة ل�ل ما ی��ل بها م� ال����عات ال�اصة �إدارة ال��افئ ال����ة في س�اسة ال�ولة،  في س�اسة ال�ولة، و�ع�اء

ار�ة ا، و��ل� إ��اد اإل�ار القان�ني ال���� لل��ن ال����ة ال��وت���� ح��ة ال�قل ال���� و���لة الق�ة ال����ة وغ��ه

ة)، أو م� (ال��ن ال��ار� لل�ولة و�قائها الق�مي، س�اء م� ح�� أه���ها في ال�خل الق�مي االس��ات���ةذات األه��ة 

لع����ة وما ال��ن اح�� أه���ها في ال����ة وم�ا��ة ال��احل ال����ة وتأم�� ح��ة ال�قل ع�� ال����ات وال��ار (

  .94ی��عها م� م�افئ ع����ة)

ه�اك اف��اض آخ� م�عل� ���اغة ال��اسة ال�ارج�ة ��ل لل�ولة على أساس أول��ة الق�ة ال����ة ك�ا أن 

ال�ولي وال�فاعل مع أ��اف ال��ام ال�ولي و�دارة ال��الح واالم��ازات ال����ة لل�ولة ع�� العال�  االس�ق�اروأه���ها في 

ب�اس�ة الق�ة ال����ة، ح�� ی���ل ذل� م� ال�اح�ة الع�ل�ة في ��ام ال��اسة ال�ارج�ة ال����ان�ة على م��أ ب�اء ش��ة 

�ه اس���ت في ال��اف�ة على ذل� ح�ى �ع� أن نال� هات�االت ق��ة ب��ها و��� م��ع��اتها في آس�ا و�ف����ا و 

ال���ع��ات اس�قاللها في إ�ار ما أص�ح ���ى �ع� ذل� �����ة دول ال��م���ل�، وال�ي عادة ما ���فها ال��لل�ن 

 ��فللعالقات ال�ول�ة ض�� ف�ة ال��الفات ال��نة، وق� راف� ه�ه ال��اسة ت���� للق�رات ال����ة ال����لة أساسا في ت�

، خاصة ع��ما ی�عل� األم� �أم� ال�عاب� ال�ول�ة وح��ة ح��ة ال��ور ع��ها (ج�ل �ارق ال����ان�ة االس��ات���ة

م�ال) واإل�قاء على االت�االت ال�ول�ة مف��حة، وح�ى في حاالت األزمات ال�ول�ة، ت��ن ال��اسة ال�ارج�ة ال����ان�ة 

��ب ���� ال��ف م� ت��ر خ��� االت�ال مع العال� ال�ارجي ح�اسة أل� ت�ع�� مفاجئ لل�ضع �ات�اه ش� ال

ة أنه �ع� ال��ب العال��ة ال�ان�ة ت� اس��الف الق�ة ال���� وم� ال�فارقات ال����ة لاله��ام وق�ع اإلم�ادات ال���لفة،

�نة أساسا م� ال�� األم����ة م�ل الق�ة ال����ان�ة في ال��ام ب�ف� ال�ور م� خالل ن�� األسا��ل ال����ة األم����ة

حامالت ال�ائ�ات والق�ع ال��افقة في ال��� وال��ا�ة، م�ل األس��ل ال�ادس في ال��� األب�� ال���س� واألس��ل 

   .95ال�ام� في م��قة ال�ل�ج الع��ي واألس��ل ال�ا�ع في ال���� اله���
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ق�ن ال�اسع ع�� و�لى غا�ة م���ف الف�� ال�اح�ة ال�ار���ة؛ �ان� ال��اسة ال�ارج�ة ال����ان�ة م�� الق�ن 

الع���� قائ�ة على م�ع ب�وز أ�ة ق�ة ����ة أورو��ة أو غ�� أورو��ة، ت���� على ال��ا�� ال����ة وخ��� ال��ارة 

ال�ول�ة ع�� ال��ار وال����ات وته�د ���� االق��اد ال����اني، وفي نف� ال�ق� ش�ع� ال��اسة ال�ارج�ة على 

ال��اعي ال�� االق��اد� و  �ة وس�اسة ف�ح ال��افئ ال�ول�ة أمام ال��ائع العال��ة اس��ا�ة لل���رح��ة ال��ارة ال�ول

شه�ته خالل الق�ن ال�اسع ع�� و��ا�ة الق�ن الع����، وت����ها ألس��لها ال���� ال��ار� والع���� ���ل م��اٍز، 

�اق ��ات م� أجل ال��ف� ال�� ل��ائعها في األس�اس���ار على ت���ع ح��ة ال���ة ع�� ال��ار وال�� إذ أنها ع�ل�

ال�ارج�ة، س�اء تل� ال�ي ت��ع ل����تها أو ال�اضعة للق�� الع��ى األخ��، و��ل� أص��� الق�ة ال����ة إح�� 

  .96وال�ارج�ة لل�ول ال����ة م�ل ب���ان�ا وال�ال�ات ال����ة األم����ة وال�ا�ان االس��ات���ةم��نات ال��اسة 

   م�اق�ة مفا����ة:.2

 ق�راتها ال����ة ت��� في تأم�� ش�ا��ها م� مهاج�ة �ال�ول في ت��� اس��ات���ةأن  �ع�ق� "ج�ن م��ش���"

الع�و �ع�� مع�� ��ا ه� حال ال�ال�ات ال����ة األم����ة م� ال��ق والغ�ب على ال���� األ�ل�ي والهاد�، و��ل� 

صالت على ه�ه ال��ا اق��ادها���ات وال��ار ال�ه�ة خاصة ع��ما �ع��� تأم�� خ��� ال��ارة وال��اصالت ع�� ال�

عل�ها  �ضر� أی� ُ�ف���ل مأساو� ��ا ه� حالة ب���ان�ا الع��ى م�� الق�ن ال�ام� ع��، وال�أه� ل�االت ال��ا

أم�� ت ح�ار ���� ���� ت����ع إف�اله، و��فة عامة؛ ت��ي الق�� الع��ى �ال�ات األسا��ل ال����ة م� أجل

ح��ة ال���ة ع�� ال��ار وال����ات وال��ائ� ال����ة ال�ه�ة وم�اق��ها، وفي حالة ال��وب؛ فإن ��� ال����ة 

على ال��� ���� أن ی��ق� ع�� ت�م�� األسا��ل ال����ة ال��اف�ة في ال�ع��ة أو ب�اس�ة ح�ارها في م�ان�ها أو 

، وفي ه�ا اإل�ار �ان اإلن�ل��� 97ى ال���� ال����ة ال�ه�ةب�اس�ة م�عها أو على األقل إعاق�ها م� ال�ص�ل إل

) ق� ان�ق� ن���ة "ماهان" في ت�اق� م�احة ال���قة ال�ي ت���� عل�ها الق�ات ال����ة مقابل Fawcett"ف�س�" (

 ات�اع ال��ا�� ال�اضعة للق�ات ال���ة، و�ان ی�� أن ت���� الق�ة ال���ة على ال���ات وال��ائ� ال����ة ذات

للق�ة ال����ة ال����رة سا�قا، فإنها ت�قى ��اجة  االس��ات���ةفي �ل ال��اقف  ، إال أنه98األه��ة االس��ات���ة أ��ا

 ،ماسة إل��اد ���� الس���ام الق�ة ض� أرض الع�و، على اع��ار أن ال����ة على ال��� ل�اتها ال ت�ف� ه�ه الق�رة
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لق�ة ال���ة ���� أن الق�ات ال����ة ���� أن ت��� م���عة م� ال�هام وفي ه�ا ال����� م� ال��ل�ل ت��ز أول��ة ا

   :�99ا یلي، وت���ل تل� ال�هام ��أن تع�ل ���ل م��قللها  الع����ة ال��ع�ة للق�ات ال���ة ول��

ت���ل في اله��م ال��مائي ال�� تق�م �ه الق�ة ال����ة في نقل ال��اة والق�ات ال��رعة إلى ش�ا�ئ  .ال�ه�ة األولى:1

 الس�ع�ادل، وال����ة على �ع� أقال��ه االس��ات���ةالع�و م� أجل نقل ال�ع��ة إلى أرضه ل���ل�ات ال��ورة 

م� ق�ل  ال��ب، وق� ت�اجه ه�ه الق�ات مقاومة �لى ل�������قة مُ  االس��الملل�حف على م�نه ال�ئ���ة و�ج�اره على 

��علها  �فسالع�و وت��ث خ�ائ� في صف�ف ال��ف ال�هاج�، ل�� ال�غ� ال��اش� وال����� على الق�ات ال��افعة 

في نها�ة ال��اف ت���ل�، خاصة ع��ما ی��ف� ل�� ال��ف ال�هاج� ح�� مع�� م� الق�ات ال���ة ال�احفة، ��ا ه� 

 6ال��مائي لق�ات ال�لفاء على ال��رمان�� وال�حف على الق�ات األل�ان�ة في ف�ن�ا ث� الحقا أل�ان�ا في حالة اله��م 

، م�ل ه�ه األ��وحة تع�ي ض���ا أه��ة الق�ات ال���ة، ل�� عادة ���� دور الق�ات ال����ة في ال��ام 1944ج�ان 

ه� أن و  ال�ي عادة تأتي ع�� ال��� ل��� ���� �ع�ل�ات اإلرهاق لق�ات الع�و وم�ع وص�ل اإلم�ادات األساس�ة

  قل�ال م� ال��ة األرض�ة. ال�ا��ة ال ت��ل إال ج�ءً 

وت���ل في اإلن�ال ال��مائي، وذل� م� خالل إن�ال الق�ات ال���ة على ش�ا�ئ الع�و وال�ي ت�ل� .ال�ه�ة ال�ان�ة: 2

�� �� ���ح ال���� سال�ا ن���ا أمام الق�ات نم� ت����ات الع�و، وال ی�ج� ف�ها ت���� ���� لق�ات الع�و، ��

للع�و ق�ل أن ���ع� ل��ها، وله�ه ال�ه�ة الع�ی� م� األم�لة، م�ها ن�ول الق�ات ال����ان�ة إلى  االس��ات��يالع�� 

خالل ال��ب  1940ف�ن�ا وال��تغال خالل ال��وب ال�ابل��ن�ة، و�ن�ال وح�ات ال��� األل�اني في ال��و�ج في ر��ع 

لعال��ة ال�ان�ة، ف��ل ه�ه الع�ل�ات ال ت��ن سهلة إال �ع� الع�ل�ات األول�ة أو ال��ه���ة إلخالء م�ا�� اإلن�ال م� ا

ما أن إ م�ا�� إف�اله ع�� ق�ات ال��� ال�ي ت�ل� ام��ازات ال��ا�ة وراء ال�����ات األرض�ة، ف��ل ه�ه ال�ه�ة

  ت ال�ي ت��ل� م� حامالت ال�ائ�ات.ت�� ع�� الق�ف ال�اروخي م� ال��ارج أو ال�ائ�ا

ت���ل في ع�ل�ة نقل الق�ات ال���ة إلى األراضي ال����� عل�ها م� ق�ل الق�ات ال���قة اس�ع�ادا و  .ال�ه�ة ال�ال�ة:3

مع ق�ات الع�و على ج�هات الق�ال، وم� األم�لة على ذل� نقل الق�ات األم����ة ع�� ال���� األ�ل�ي  لالش��اك

  لل��ار�ة إلى جان� ق�ات ال�لفاء في أورو�ا في ال��ب العال��ة األولى وال�ان�ة ض� الق�ات األل�ان�ة.

ال���ة  حقا ب�اس�ة زحف الق�ات ، وت��� القلة ���ل ج�ئي�ت�د� الق�ات ال����ة مهام م� وفي �ع� األح�ان

على األرض، وم� ذل� ��امها �الق�ف ال��� ض� الق�ات ال�����ة على أرض الع�و وض� م�ن الع�و أو أه�اف 
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ف� ال� ع����ة م��قاة، م�ج�دة على ش�ا�ئ الع�و وت��ب ب�اس�ة الق�ة ال�ار�ة ال�اع�ة م� م�افع أو ص�ار�خ

لقة م� حامالت ال�ائ�ات، واله�ف م� ذل� ه� ال��اع�ة ب�اس�ة إج�ار الع�و والغ�اصات أو ب�اس�ة ال�ائ�ة ال���

�ل ��ل و�نهاء ال��ب والق�على االس��الم  –تغ��� ال��ازن الع���� ض�ه  س�اء ب�اس�ة عقاب م�نه أو ب�اس�ة –

  .100ال��و�

الق�ة ال����ة  ور�أك�� اف��اضات ن���ة الق�ة ال����ة ت�اس�ا وج��ا، وال��علقة ب لق� تع�ض "ج�ن م��ش���" إلى

��ار على اس�في ف�ض ح�ار ���� على الع�وة وخ�� اق��اده وح�مانه م� ال��ارة ال�ارج�ة وال��اد ال��اع�ة 

ه م� ت��ی� أجل ح�مان ال��ب أو ال�ي ت���ه صام�ا، ف��هار م� ذاته و����ل�، أو ی�� ف�ض ح�ار على م�ان�ه م�

أو  النه�ارام�اده األساس�ة و��ائعه و�ال�الي ت���� م�ادر ت���ل ق�اته ال��ل�ة، م�ا ی�د� به�ه األخ��ة إلى 

ة العال�ة لف�ل ه� اإلم�ان� االف��اضعلى ال��ادة الع����ة وال��اس�ة، وعل�ه فال�عف ال�� �عاني م�ه ه�ا  االنقالب

ت��انه، ل�� ��ا أش�نا م� ق�ل، فألن�ار ن���ة أول��ة الق�ة ال����ة في اس��ات���ات ال��ار ال���� ��ا س�أتي 

على ه�ه االن�قادات ال�ي ت��ز أساسا م� خالل ال����� ب�� ام��ازات ال�ول ذات ال��ا�ئ ال����ة  ال�دح� ال��ب 

فعلى س��ل  ال����ة ال�����ة م� غ��ها، ال�� ت�ل�ه ال�ول ذات الق�رة االم��ازون���تها ال�ي تف�ق�ها، �اإلضافة إلى 

على خل��ة معارضة  – 2003األم����ة ال��جهة لف�ن�ا ع��ة ال��ب على الع�اق عام  االن�قاداتال��ال �ان� إح�� 

  . 101أنه� ال ��ل��ن س�� حاملة �ائ�ة واح�ة –ه�ه األخ��ة لق�ار ال��ب 

 ،األخ�� ال�ق��دة م� ال��ار ال���� هي إن�ال عق��ة قاس�ة على ال��ان ال��ن��� للع�و االس��ات���ةأما 

ق�ع ال�اردات الغ�ائ�ة ع�ه� وجعل ال��اة �ائ�ة إن ل� نقل م���ة ل�ع�� ال��ا����، ون���ة ل��ای� معاناة  ب�اس�ة

قف ض� ح��م�ه و����ها على و  ال��ان وم�ت ع�د �اف م� ال�ع�، س��هار ال�ع� ال�ع�ي لل��ب و��قل� ال�ع�

ال��ب وت���ع اتفا��ة االس��الم أو ال�الم، وهي اس��ات���ة �الس���ة م����مة م�� ال��وب األولى ال��نان�ة ب�� 

إس���ا وأث��ا، وت����مها الق�ات ال����ة وال���ة، وأن ال��ار ال��� ل�� فعاال م�ل ال��ار ال���� ���� أن ف� 

ه�ة ف�ة مع��ة م�ر�ة على مهارات الق�ال ال����ة وال��اورة، في ح�� ن���ه ال��� ق� ����ك ��ه ال��ار ال���� ه� م

�ة م� أجل دح� اف��اضات أن�ار الق –ع��م ال�ع� و�ال�الي اح��االت الف�ل عال�ة، ل�� �ع�ق� "ج�ن م��ش���" 

  .�102ائج ع����ة مل��سةأن مع�� ال��ارات ال����ة في ال�ار�خ الع���� ل� ت�د� إلى ن –ال����ة 
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قائع م� تار�خ العالقات ال�ول�ة ح�ل دور ح�ار الق�ات ال����ة وال��ائج ال����لة و����ه� "ج�ن م��ش���" ب� 

د ث�اني حاالت في تار�خ العالقات ال�ول�ة وال�ي حاول� ف�ها الق�� �َّ على م�ار ال��ب وم��جاتها ال����ة، إذ عَ 

 ل����ة خالل ال��وباح�ار ف�ن�ا لل��ل�ة الس��الم ع�� ال��ار وهي �ال�الي: الع��ى إج�ار غ��ها على ا

، ح�ار أل�ان�ا لل��ل�ة ال����ة، 1870ح�ار ف�ن�ا ل��وس�ا في عام  ل����ة لف�ن�ا،ح�ار ال��ل�ة ا ال�اب�ل��ن�ة،

�ار أل�ان�ا حوال��� في ال��ب العال��ة األولى، ��ة األم����ة ألل�ان�ا وال���ا ر ال��ل�ة ال����ة وال�ال�ات ال��ح�ا

في ل�ان�ا ألح�ار ال��ل�ة ال����ة وال�ال�ات ال����ة األم����ة ل ب�ا�ة ال��ب العال��ة ال�ان�ة، لل��ل�ة ال����ة خال

ت�م�� مع��  �لل�ا�ان في ال��ب العال��ة ال�ان�ة �ع األم����ة ح�ار ال�ال�ات ال����ةنها�ة ال��ب العال��ة ال�ان�ة، 

  .103األس��ل ال���� ال�ا�اني

 هق���ع�� تو���ح م� ال����ر ال�ق�� لـ "م��ش���" ح�ل أك�� ادعاءات أن�ار الق�ة ال����ة ت�اس�ا، أنه 

ه�اك دل�ل  هل ؛أوال :في االع��ارثالث أس�لة ��� وضع  ال��اني لل��ار ال����رة آنفا، فإنه ی�� �أنه �االتلل

�اه� ال��ار ���ل مه� في �هل ���� أن  ؛م؟ وثان�اعلى أن ال��ار وح�ه ����ه إج�ار الع�و على االس��ال

 ��وب حاس�الى ال����ة ال�هائ�ة للعال���� هل م� ال����ل أن ���ن تأث�� ال��ار وثال�ا؛ ان��ار ال���ش ال���ة؟ 

� ال���� مول�ل� ��اجج "م��ش���" �أنه ا؟ ل�أث�� الق�ة ال���ة، أم هام�� ، أو م�او�ا تق���اوقادرا على إنهاء ال��ب

ال��ل�ة ال����ة �ل� في ال��ب إال أن ، ب�نا�ارت" نابل��ن ح�ار ق�ات "�اني ق� ت��ر م� أن االق��اد ال���

�ج� �اح� جاد ال ی، ��ا �ق� �أنه 1815في مع��ة "وات�ل�" عام  ال�����هي ال��ف ال�ا�ح و  وخ�ج� في ال�ها�ة

ح�� أن ذل� ال��ار ل� ی�د  ،�104ةنابل��نق�ات ف�ن�ا سق�� ا في دورا رئ���ق� أد� ��ادل �أن ال��ار ال����اني 

ت�م�� االق��اد الف�ن�ي أو ی�ث� على آدائه اإلن�اجي ول� ی�ع�ض إلى ق�ف ����، وما جعل أ��وح�ه ه�ه م�ع�ة 

��� ل��ار ��ا أنه ل�  ،����105ةنابل��ن ب�نا�ارت" �ان� ب��ة ول��� �اع�قاد ال��لل�� االس��ات����� أن ه���ة "

ن��ارا حق� اكان ق�  ال��� ال��وسي أن أ� تأث�� على االق��اد ال��وسي، نا��� ع� 1870ف�ن�ا ل��وس�ا في عام 

��ل� األم� و  ، أی� ت� ال�خ�ل إلى العاص�ة الف�ن��ة �ار�� وف�ض معاه�ة االس��الم،حاس�ا على ال��� الف�ن�ي

اني ال��� ال����ع�ل�ات ه�دت ح�لة الغ�اصات األل�ان�ة ض� �ال���ة لل��ار األل�اني لل��ل�ة ال����ة، فق� 

ه�ا ال��ار في إال أن ، 1917م� ح�ب عام  في ال��ب العال��ة األولى �إخ�اج ال��ل�ة ال����ةوال�ف� ال����ان�ة 

                                                           

103 - John Mearsheimer, Op. cit, p. 33. 

104 - Ibid, p. 34. 
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ال�ا�خ ���ة ا في هدورا رئ���ی�د�  في نف� ذل� ال��اع ال����اني� األم� ال�� جعل ال�� ،ف�لق�  نها�ة ال��اف

ل���ا ا�م��ا��ر�ة ا على أل�ان�ا و ���ة ال����ان�ة واألم����ة ح�ار ف�ض� الق�ات ال�إذ ، 1918في عام األل�اني 

إال  ��� ف�ها،ل��نال��ان اوت��� في معاناة ����ة ب��  ���ال�ول �اق��اد ����ةوال���، م�ا أد� إلى إل�اق أض�ار 

أن ذل� ل� ��� حاس�ا في اس��الم ال�ول��� و�نهاء ال��ب، ول� ت��ه ال��ب إال �ع� ه���ة الق�ات ال���ة األل�ان�ة في 

، ونف� األم� في ال��ب العال��ة ال�ان�ة؛ فق� قام� الق�ات ال����ة األل�ان�ة 1918106ال��هة الغ���ة في ص�� 

به�ف م�ع وص�ل ال�ف� ال��ار�ة إلى م�اف�ها و��ل� ال�ف� ال�املة لل�ع�ات الع����ة �ف�ض ال��ار على ب���ان�ا 

األم����ة وال��اد ال��ور�ة لل��ب، أمال ���قها وال�غ� على ق�اتها الع����ة وال��ان ال��ن��� م� أجل اس��المها 

���اني � ف�ل� في ت�م�� االق��اد ال�أو على األقل ت����ها و�خ�اجها م� ال��ب، ل�� ه�ه ال��لة ال����ة هي األخ� 

ي ال��ب أم���ي على أل�ان�ا ال�از�ة ف -و�ل�اق اله���ة ب����ان�ا في ال��ب، ونف� األم� �ال���ة لل��ار األن�ل�

العال��ة ال�ان�ة، ل� ��� له تأث�� مه� على اق��اد أل�ان�ا م� وجهة ن�� "م��ش���" ���� اع��اده على ق�راته ال�ات�ة، 

� ح�ى في هات�� ال�ال���؛ ن�� أنه ق� ت�خل� ع�اص� أخ�� في إف�ال ال��ار ذات�ا، ففي ال�الة األولى قام� ول�

أم���ا �إنقاذ ب���ان�ا وأص��� م��را م��فقا وآم�ا لل�ع�ات وم�اد ال����� للق�ات ال����ان�ة وع��م ال�ع�، وفي 

د األل�اني، وفي نف� ال�ق� قام� ال����ة �ع�ل�ات اإلن�ال ال�الة ال�ان�ة أح�ث ال��ار أض�ارا بل�غة على االق��ا

  .107وال�حف ال���، وعل�ه تع��� ه�ه حقائ� ال �����ع إن�ارها أن�ار أول��ة الق�ة ال���ة

في تار�خ العالقات ال�ول�ة خاصة �ال��ار ال���� ال�ي �ان لها تأث��  وعل�ه �ق� "ج�ن م��ش���" ��الة وح��ة

ل�هائ�ة، وهي ح�ار ال�ال�ات ال����ة األم����ة لل�ا�ان خالل ال��ب العال��ة ال�ان�ة، ه�ا على م��جات ال��ب ا

ال��ار ال���� ال�� أد� إلى إضعاف اق��اد ال��� وت��� في إح�اث أض�ار �الغة في صف�ف الق�ات ال��ل�ة، 

الم ال�ا�ان �اه في إنهاء ال��ب واس��اإلك اس��ات���ة� ف�ها ��م� ب�� ال�االت ال��ان�ة ال�ي ن فهي ال�الة ال�ح��ة

، ومع اإلق�ار به�ه 1945أوت شه� غ�� ال���و� ق�ل ه���ة ج��ها ال���ي ال�ق�ر ��ل��ن�� في ال�ع��ة ال���ة في 

��ة، ال�ا�اني غ�� ال���و� ق�ل ت�م�� ق�اته ال� االس��المش���" ح�ل ال�وافع ال�����ة خلف � ال�الة ��ادل "ج�ن م�

، وأص�ح اله�ف أمام ال��ادة الع����ة وال��اس�ة ه� 1945أن ال�ا�ان ��ولة ق� ه�م� في نها�ة ج�ان فه� �ع�ق� 

غ�� ال���و�، و�ذا �ان� الق�ات ال���ة في ال��ق ل� ت�م�، فإن ن���تها في الغ�ب (ال���) وفي  االس��المت��� 

�ان�ة ت��لها، و��ل� ه�م� مع�� الق�ات ال���ب ق� ت�ر�� في ح�وب م�لفة ج�ا ول� �ع� �إم�ان ال���مة ال�ا

                                                           

106 - John Mearsheimer, Op. cit, p. 34. 
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، ��ا أن العامل اآلخ� ال�� 1945مع حل�ل عام  االن��ابال�ا�ان�ة ال��ا��ة في تل� ال��ر وأج��ت ال�ا�ان على 

أن�ج م��جة اس��الم ال�ا�ان غ�� ال���و� ه� الق�ف ال��� األم���ي ل�ع�� ال��ن ال�ا�ان�ة مع حل�ل نها�ة ج�ان 

 ��ة الق�ة ال���ةات�اقا مع اف��اضات ن� – في دمار شامل لل��ن��� ال�ا�ان��� وال���ة ال����ة، غ�� أنه ، م����ا1945

، م�ا الس��الماد الق�ف ال��� ال���ف �ال��ن��� لل��رة على ال���مة وال��ال�ة ب�قف ال��ب وت���ع عه� � ل� ی -

   .108في ال���د؟جعل ال��اؤل ال�� ی�قى م��وحا ه� ل�اذا اس��� ال�ا�ان 

ه� ال���� أن ج�� ة ال�ا�انل� ��� ذل� ���� اع�قاد قادوم� ث� ی�� "م��ش���" م���ا ع� ذل� ال��اؤل �أنه 

أن �ه� �و�ق�ارا م ل�یه� �ان م� ال��ل� �ه على ن�اق واسعبل  ،���� أن ���� غ�وا أم����ا لل�ا�ان �� ������

ال��ر  ��ا ����ها م� ال����ة على �ل ال����لة في ال��� ال���  ل�یها الق�ة الع����ة األم����ة ال�ال�ات ال����ة

�اسة ال�ا�ان��ن رف� صانع� ال�ها، غ�� أنه� ق� اس���وا في االع�قاد �إم�ان�ة ال�فاوض مع األم������ و غ�و ال�ا�ان�ة و 

�ادة وال��اف�ة على ال�على إنهاء ال��ب ألنه� اع�ق�وا أنه م� ال���� ال�فاوض  ،ق��ل االس��الم غ�� ال���و�

فع ث�� دم تع�ق� أنه س��ع�� عل�ها داألم����ة ه� جعل ال�ال�ات ال����ة �ال���ة له� �ان مف�اح ال��اح ال�ا�ان�ة، و 

ال��هة  أك�� م�ونة على األم����ة ورأوا أن ال�ه�ی� �ال��� ال��لف س��عل ال�ال�ات ال����ة ،ك��� لغ�و ال�ا�ان

ل���� �ل خارج ح�ب ا ��ال تيا�ان القادة ال�ا�ان��ن �أمل�ن في أن االت�اد ال����؛ عالوة على ذل�و  ،ل�ماس�ةال�ب

ال��صل  ساع� في��ا  وفي إدارة ال�فاوضات، ��س� في م�ادثات ال�المی، س�ف ول� ی��ر� في مع��ة معه�الهاد� 

ال�اس� ال�� دفع �القادة ال�ا�ان��� وح�له� على ق��ل  إال أن ال��غ�� ،إلى اتفاق أقل م� االس��الم غ�� ال���و�

أوت  6ي ل��ی��ي "ه��وش��ا" ف ال�ر�اناالس��الم غ�� ال���و� إلى االس��الم غ�� ال���و� ه� الق�فان ال��و�ان 

�، ���ال�ئ� قادة الع������ش�ح ال���� م� اله��ات ال��و�ة �ع� الوق� أد�  ،1945أوت  9و "ناغازاكي" في  1945

وه� ال���  ،، إلى ال�غ� م� أجل إنهاء ال��ب على الف�ر)Hirohito" (ه��وه���ال�ا�اني "��ا في ذل� اإلم��ا��ر 

أوت  8ال�� دفع �االت�اد ال����اتي إلى إعالن دخ�ل ال��ب إلى جان� ال�ال�ات ال����ة األم����ة ض� ال�ا�ان في 

�الم، الة تي لل�فاوض على اتفا��اان�ة الس���ام االت�اد ال����ل� ���ف ه�ا ال���ر �الق�اء على أ� إم�، و 1945

عالوة  عا،األم����ة م تي وال�ال�ات ال����ةافي حالة ح�ب مع �ل م� االت�اد ال����أص��� ال�ا�ان  على اع��ار أن

في م���ر�ا، ق� على ی� ال��� األح��  )Kwantung( "��ان��نغالـ "ال ال�ا�اني ���لفإن االنه�ار ال���ع ل ؛على ذل�

وم� ث� فإن  ،���عة وسه�لة في ی� ق�ات الغ�و األم����ة ���ي ال�ا�انيأنه م� ال����ل أن ��ق� ال��� الب�� �
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"م��ش���" ��اجج �أن ه�اك أدلة م� حاالت ال��ار ت��� إلى اس���اج�� ح�ل فائ�تها في ��� ال��وب، أوال؛ ال 

ل س��ات���ة م� خالالت�ه� ع�م ج�و� م�ل ه�ه اإذ  ،على االس��الم أو ال��� ج�ار الع�ولل��ار وح�ه إ���� 

ار أنه ح�ى ع�ل�ات ال��ال�ار��ي عالوة على ذل� ُ��ه� ال��ل  ،ح��قة أنه ل� ����ها أ� م�ارب على اإل�الق

 ،�اه �رة العامة لل��ار على اإلكال�����مة مع الق�ة ال���ة نادرا ما أسف�ت ع� ن�ائج ق���ة، م�ا ���ف ع� ع�م الق

�ار حوال�� ت��ل في ال�اجح وال��ار حالة واح�ة لإلك�اه ه�اك  �ان�، أنفا ع� ال��ارفي ال�االت ال����رة ف

ال��ار ی�د� را ما نادأنه  ا؛ثان�ال�هائ�ة لل��ب،  م��وال ج�ئ�ا فق� ع� ال����ة ، وال�� �انال����ة األم����ة لل�ا�ان

ما ����  أف�لو  ،، وم� ث� نادرا ما ت�اه� ���ق مه�ة في ن�اح ال��لة ال���ة���إضعاف ج��ش الدورا ����ا في 

أنه ��اع� في �ع� األح�ان الق�ة ال���ة على ��� ال��وب ال�ي �ال ؛ ع� ال��ار ح�� "م��ش���"أن �قال 

 ل�ف�وض على ال�ا�ان ه� ال�الة ال�ح��ة ال�يال��ار او�ع��� ح��ه أن  ،أم�ها م� خالل اإلض�ار �اق��اد ال���

  .���109ن ف�ها ال��ار مه�ا �ق�ر أه��ة الق�ة ال���ة ل��� ح�ب ب�� الق�� الع��ى

ح�ها ؛ هي أن ال��ارات ال����ة و االس��ات���ةش���" م� ه�ه ال��اج�ات � وال����ة ال�ي خل� إل�ها "ج�ن م�

ه م� ال�ادر أن ت�عف ال��ارات ال����ة ج��ش الع�و ال���ة، وال ، وأناالس��المال ت����ع أن ت��� الع�و على 

ة دور ال��ارات ال����ة م��قا م� دور ق�اته ال���� ت�اه� في إ��اد ��ق مه�ة ل��اح ال��لة ال���ة، وم� ث� ی�قى

�هات الق�ال جال�ان��ة في م�اع�ة وتع��� ال��لة ال���ة في ��� ال��وب وت�ق�� ال��� ال�اس� على الع�و على 

���  ؛ار الق�ة ال���ة ال�ي لها ال���� م� ال��ان� ال�ج�هة�ول�� في ال�� أو ف�ق ال�اء، في مقابل م�اج�ات أن

أول��ة الق�ة ال����ة ال��اؤل ع� الع�امل ال�ي ت�قي الق�ات ال���ة تع�ل على األرض �فعال�ة وت��ل  ألن�ار ن���ة

ت الق�ال �ع��ة ع� م�ادر ال����ل ��ا ه� حال الق�ات األم����ة في عامي دون انه�ارها، خاصة ع��ما ت��ن ج�ها

على ال��الي؟ و�ذا �ان� للق�ات ال���ة ام��از الق�رة على ال����ة على ال��اقع  2003والع�اق  2002ح��ي أفغان��ان 

�� وتأم�� ال��ارة ام��از إعادة ت�� لق�ات ال����ةلال����ة للع�و وم�نه ال�ئ���ة وال���ة ال����ة لل�قل واالت�ال، فإن 

ال�ول�ة ال�ي ت�عل ال�ول ت��� في ال��وب القاس�ة، �اإلضافة إلى ال��اف�ة على أم� ش�ا�ئ ال�ولة أث�اء الق�ال، 

  .110وص� أ� إن�ال ب�مائي على إقل�� ال�ولة، و��قاء ته�ی�ات الع�و �ع��ة ع� �ا��ة ال�ولة

  

  

                                                           

109 - John Mearsheimer, Op. cit, p. 35. 
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  لل����ة: االس��ات���ةال���ة .3

���ل ال��� م�ادر الق�� ال�ئ���ة األر�عة؛ فال��� ه� ال�اج� ال�� �ف�ل ب�� األراضي و��ل� ���ن ل��ه 

مه�ة دفا��ة، ��ا أنه ���ل حلقة وصل ب�� األراضي فق� ���ن على الع�� م� ذل� ���قا للغ�و، ولل��� نف�ه 

���ات �أقل ت�لفة ����ل أق�ى ق�ر م� الال�� ���ح ال�ف� الق�رة على ت) Archimède" (و���ج� م��أ "أرش���س

ماد�ة، إذ تع��� ال�ف� ال�اقل ال��ار� ال�ئ��ي في العال�، وأخ��ا فإن ال��� ی�خ� �����عة ����ة م� ال��ارد ال���ة 

ح��ة ال���ة في ال��� تع��� ال�هان ال�ئ��ي، إن ال����ة على ال��� أو و�ال�الي ف، �111ادر ال�اقة�وال�ع�ن�ة و�

وال�فا� عل�ه أص�ح م� ال��ور� ب�اء سف� ق�ال�ة ���ن اس���امها ه� اله�ف ال���د  أجل الف�ز به�ا ال�هانوم� 

 ال���ة ال����ة فهي ت���ل على ع�ل�ة اس�غالل ال����ة على اس��ات���ةم� اس��ات���ة ال��ب ال����ة، أما ع� 

ي، ن ی�عي ق�رته على ال����ة على ال���؛ فإنه ���فال���، فع��ما ���ن أح� األ��اف ال�ع���� �األم� أضعف م� أ

ان�القا م� اس��ات����ه لل��ب ال����ة، ���ع خ��ه م� اس�غالل ال����ة على ال���، ف�� ب�� مه�ات اس��ات���ة 

ال��ب ال����ة في زم� ال��ب، ال�ع��ة اله��م�ة أو ال�فا��ة ض� الق�ات ال����ة للع�و، و�ذا رف�� ه�ه األخ��ة 

فإن ال��ار ال�ف�وض على م�ان�ها ���ى ال��ار ال���� أو الع���� في مقابل ال��ار ال��ار�، ��ا  الن��اعا

ال��ب ال����ة في زم� ال�ل�، أ� تل� ال�ي تغ�ي أساسا االس�ع�اد الق�الي (ب�اء ال�ف�  اس��ات���ةأن ه�اك أ��ا 

ن في اس��ات���ة ال���ة ال����ة أ��ا ��ه���� في زم� ال��ب، ت���الت���ع ك�ا  ،والق�اع� وت�ر�� ال���ف��،... إلخ)

ت���ل الق�ات ال���ة ال���قة أو ال���الفة معها ��ا ���اج إل�ه، مع الع�ل على خ�� ت�ارة الع�و (�ال��ار ال��ار�) 

� خالل �ات ال���ة مواله��م على س�احله أو ع� ���� اس�ع�اض الق�ة (�إسقا� الق�ابل) أو م� خالل اس�ع�اض الق

ع�ل�ة ذات ���عة م����ة ب�� الق�ات، أما في زم� ال�ل� ف�ع�ل اس��ات���ة ال���ة ال����ة م� خالل ال�ی�ل�ماس�ة 

ال����ة ال�ي ت���� "�إ�هار األعالم ال����ة" م� ال�ارج م� أجل إرسال إشارات ود�ة أو معاد�ة، وأ��ا �غ�ض 

ع� األن��ة ال����ة و�ع�اد القان�ن ال���� وال�ع�ات ال��لفة �اح��امه، ح�� ت��ف ت���� ال���ة ال����ة لل��انئ ود

ه�ه ال�ع�ات في ف�ن�ا �أنها صاح�ة "خ�ة ع�ل ال�ولة في ع�ض ال���" وال�ي ت�ع الق�ات ال����ة على مف��ق 

  .��112ق ب�� ال��ال الع���� وال��ال ال��ني

                                                           

، ، (ت�ج�ة: أ��� م���)، (ال�فاة/ ال����: ال��ل� ال���ي لل�قافة والف��ن واآلدابح�ب واس��ات���ة: نه�ج ومفا��� (ال��ء ال�اني)ج�ز�� ه���وت�� وآخ�ون،  – 1

  .25)، ص. 2019ج�ان 

  .26، ص. نف� ال��جع – 2
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���ها ت���� ���احلها ال�ي ت��لف �اخ�الف ه�ه ال��ار، وت���د � ال���ة االس��ات���ة لل��ار���� الق�ل �أن 

ب�ج�د ال��ر ع�� ال�احل أو ع�مه، و�األح�ال ال���ة ال�ائ�ة و��ل� �ع�� ال��اه أمام خ� ال�احل أو ض�ال�ها 

��او�ا صو���عة ال�فاف إن �ان� م���رة أم ع��د�ة، ث� ���عة ال�ه� أو ال�� ال�الص� لل�احل إن �ان ج�ل�ا أم 

أو ذ� غا�ات أو م�ارع، وهل ����� ال�احل على م�انئ ���� االس�فادة م�ها ع����ا، إضافة إلى فائ�تها ال��ار�ة، 

وتع� ال��ار ساحات سهلة لل��وب ال����ة، إذ ����ل ح�وثها في �ع� األق�ام ال����ة، م�ا أنها ت�لف ساحات 

��ة، ال���ار���، ��ا أن لألسا��ل ال����ة تأث�� على ال���ات ال��لل���ات ال����ة ع��ما ت���� أسا��ل الف��ق�� 

  :113ول�ا ی�ق�� ال�أث�� واأله��ة إلى ما یلي

  یلي: و���ح ذل� وف� ماتأث�� ال��ار على الق�ات ال����ة:  – 1

���ث  وذل�ل�َّا �ان� ال��ار ساحات لل��وب وال���ات، إًذا وان�القا م� ذل� ال ب� لها م� ال��ادة ال����ة،  .1

  �ال�ف�ق ال�اح� مع وج�د ق�اع� الزمة وس�ادة ج��ة ت�اع� في اله��م واإلس�اد وال�فاع.

  �ع� ال��� م�اال لل���ات وخ� م�اصالت للق�ات ال����ة. .2

  تأث�� ال��ار والق�� ال����ة على الق�ات ال���ة: – 2

  ح��ل ال�عاون ب�� الق�ات ال����ة والق�ات ال���ة ل��ق�� ال���. .1

م�ان ات�اذ الق�ات ال����ة مهاج�ة ال�� ��� ل�قل الق�ات، ع��ما ی��� مهاج�ة ال��احل ال�عاد�ة ال�ي ت��ن إ .2

 مع�ضة لق�ات اإلن�ال.

ی�م� ال��� مانعا إلس�اد ج�اح الق�ات ال��افعة على ال��، على أن �ق�م أس��ل الف��� ال��افع على م�ا��ة  .3

 ثه ق�ات الع�و خلف ال��اضع ال�فا��ة.ال��احل وح�ای�ها م� اح��ال إن�ال ت��

�����ع الف��� ال��ق�م في ال�� م� س� جان� ج��ه في ال���، على أن �ق�م األس��ل ب�اج� ال����ات  .4

  ال��ق�مة ���ازاة م��ر تق�م ال��� على ال��. 

  :االس��ات��يال���نات ال�����ة وال�أث�� .4

لف في ن �ان� ت���و  ،م�ـها األخـ�� �ل واح�ة ع�اصـ� رئ��ـ�ة ت�ـ�ل  ةمـ� أر�ـع الق�ة ال����ة م���ن إن ف�اء 

ات تأث�� ول��اء ق�ة ����ة ذا، األه��ة إال أنه ��� ت�ف�ها ل�� أ� دولة ت��ح في ت���� ق�ة ����ة م�ث�ة ����ق�ه

��ة والعل�م ال����ة، ل ال�ق���هان بها في م�ا ك��� في م��ان الق�ة الع����ة ال�ول�ة ی��ج� ت�ف� أم�ال �ائلة وخ��ة ال
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� وه� أس��ل ���� ���ب ال��اه اإلقل���ة ول��ها تع�ي أك� ؛���� في مع�اها ال���ی ألن م���ن الق�ة ال����ة ال

  :�114ال�اليم� ذل� ����� فهي ت���ن م� أر�ع ع�اص� رئ���ة هي 

  . ال����ة ال��انئ - 1

  . األس��ل ال��ار�  - 2

  . ال����ة االق��اد�ةال��وة  - 3

  . الق�ات ال����ة - 4

و���ن أ� دولة  ةاس��ات���على ه�ه الع�اص� ی���� ت�افقها مع الع�اص� ال�ي ت���ن م�ها  اال�العوم� خالل 

  .لع��� الع���� ، واالع��� ال�ف�ي، الع��� ال��اسي، االق��اد�الع��� : وهي، اس��ات��يلها م� خاللها تأث�� 

ال����ة هي  فالق�ات، الع��� ال�ا�ع (الق�ات ال����ة) لإلل�ام �أه���ه وم�� تأث��هاه�ا على س���� عل�ه و 

العامة لل�ولة  �ات���ةاالس�إح�� أساس�ات ��ا أنها ت��ل ��عفها ت�عف و�ق�تها تق��، �الع��د الفق�� للق�ة ال����ة 

العامة لل�ولة  االس��ات���ةال��ل�ب حقق�  امااله��و�ذا أع���  ،االس��ات���ةبها ت�ع�ع� أس� ه�ه  االه��امقل  اإذف

  . 115وأه�افها

��ع فالق�ات ال����ة تع��� ال�الح ال�ح�� ال�� ��� ،��ر اإلشارة إل�ه م� ال�اح�ة الع����ةتجان� مه� وه�اك 

أن ی���ل م� حالة ال�ل� إلى حالة ال��ب في ساعات مع�ودة، ح�� أن الق�ع ال����ة �ف��ض دائ�ا أنها ت��ب 

ي ول�ل� تع��� الق�ات ال����ة دائ�ا ه ،ل��� وهي دائ�ا م�ه�ة �أسل��ها ووق�دها ومع�اتها ح�ى في حالة ال�ل�ا

، افة ال�االتفي � اس���امهاوه�ه ال���ة تع�ي للق�ات ال����ة األول��ة في  ،أل� ��ف �ار�  االس�ع�ادال��اقة في 

   : 116ال�قا� ال�ال�ةفي  بها االه��امنل�� ال��االت ال�اج� م� ث�ة و 

��ن األس��ل ال���� م� ج��ع أن�اع ال�ف� الق�ال�ة (ال�ار�ة والُ��اع�ة) م� ف�قا�ات وخاف�ات ���� أن ی - 1

  .وزوارق صاروخ�ة وغ�اصات وسف� وق�ع ��ح األلغام وزوارق خف� س�احل وغ��ها

ق�ع م�ل ورش وأح�اض ال��انة و  االس���ار�ةوج�ب ت�ف� ج��ع الُ��اع�ات األرض�ة له�ه الُ�ف� ل���� لها  - 2

  . ال��ار وغ��ها

                                                           

)، نقال ع� م�قع م�لة ال��لح على ال�ا�� ال�الي: 12/11/2019ح�� علي أب� ش�اق، "الق�ة ال����ة: ع�اص�ها وأه���ها االس��ات���ة"، ( - 1

https://bit.ly/3sLTvWz  

  .نف� ال��جع – 2

  .نف� ال��جع - 116
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ل�ل� ی��ل�  ،لل�ق�م ال�ق�ي ال����� في ت�ل�ح الق�ات ال����ة ���ةون��ا ألن الع�ل �ال��� م�ه� وشاق ون - 3

م�اك� ال��ر�� �� وه�ا ی��ل� ت�ف ،�اس���ارذات ال�فاءات العل��ة والف��ة العال�ة ��اقات ����ة ت�و�� الق�ات ال����ة 

  . وال��س�ات ال�عل���ة ال����عة وال�����ة ال�اصة �الق�ات ال����ة

ت�ف�� ال��ا�ة ال�احل�ة وال���ة وذل� ب�غ��ة ال��احل �����مات ال��ف��ة ال�احل�ة وت���الت ج��ة وش��ات  - 4

  . خاصة �الق�ات ال����ة ات�االت

ت�ف�� ج��ع اإلم�انات ال�ال�ة وال����ة وال�ع���ة للق�ات ال����ة ح�ى ت��ف� لها ال��ل ل��ق�� ال�هام  ��� - 5

�أ� ن�ع م� اإلم�انات ���ة ع�م ال�اجة ال�اسة لها أن �قل االه��ام بها ���  وال ،ال��ا�ة بها وق� ال�ل� وال��ب

  .أو لع�م �ه�ر م�دود ما ی�ف� عل�ها وق� ال�ل�

أخ� في ، ��� أن تاس��ات��يوذات تأث��  �اع�ة ل�أس�� ق�ة ����ة م�ث�ة وفعالةمع�امل ن ه�اك وعل�ه فإ

س� ص���ة، أال���ان ع�� ب�اء �ل ع��� م� ع�اص� الق�ة ال����ة، وال�ي تع��� ض�ور�ة ل��اء الق�ة ال����ة على 

  :117یلي �اون�رد ه�ه الع�امل ��

��� أن ی�اعى في ت����ها ال�ان� الع���� م� ح�� ت�ف�� أرصفة خاصة لق�ع  ال����ة: لل��انئ�ال���ة  - 1

 أ��ا االه��امالق�ات ال����ة وأح�اض ص�انة تق�م ال��مات الالزمة لق�ع األس��ل ال��ار� والع����، ��ا ��� 

 الالزم، وال�ان� األك�� أه��ة االه��اموعالمات اإلرشاد �ال�احل  راتو��ل� إع�اء ال��ا لل��انئ�ال��ا�ة ال����ة 

   ب. ه� أن ���ن ت����ها اإلدار� قابل لل���ل إلى اإلدارة الع����ة في حالة ال�� 

��� أن ی�اعى ع�� ت���� ال�ف� ال�ا�عة لألس��ل ال��ار� أن ت��ن قادرة على : �ال���ة لألس��ل ال��ار�  - 2

ل����ة ت�و�� ق�ع الق�ات او ل��� في نقل ال�ع�ات واألسل�ة م�ل أن ت��ع�ل سف� ا ،أداء مهام أخ�� في حالة ال��ب

�ه ال�ف� م� ه لالس�فادةورص� م���رة  ات�االت�ال�ع�ات وال�ه�ات وال�ق�د �ال���، إلى جان� ت�ه��ها ب�سائل 

ك�س�لة ج�ع معل�مات في حالة ال�ل�، ��ا ��� أن ��ارك األس��ل ال��ار� في ال��اورات ال����ة ال�ي تق�م بها 

�ا� �ال����ة ح�ى ی�ع�د ال��فان على ال�عامل على نف� األس� واألسل�ب، مع م�اعاة ت�ح�� ال�راسة األكاد���ة ل

ح�ى ���ن �ل م�ها صال�ا للع�ل في م�قع ع�ل اآلخ� في حالة ال��ب،  � الق�ات ال����ةض�ااألس��ل ال��ار�، و 

م��اسقا والق�ات ال����ة م�ح�ا و  وال��انئ�اإلضافة إلى ذل� �ف��ض أن ���ن ال�عامل اإلدار� ب�� األس��ل ال��ار� 

  . ح�ى ��هل ت���ل ال�عامل اإلدار� ب��ه� إلى تعامل ع�ل�اتي ت�� ��ادة واح�ة في حالة ال��ب
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ن��ا أله��ة ه�ا الع��� م� ال�اح�ة االق��اد�ة ��� على ال�ولة أن : ال����ة االق��اد�ة�ال���ة لل��وة  - 3

وال�� ی���ل في ت�ف�� ال�فاءات ال����ة ال�����ة في اس���اج ه�ه ال��وة إلى جان�  ،االه��امتع��ه ال���� م� 

��ا ��� أن  ،العامة هااس��ات�����ح ال�� ��ق� لل�ولة ت�ف�� س�غاللها �ال��ل ال��اوضع ال��� ال���ق�ل�ة ل����ة 

اس�ة إلى جان� ت�ف�� ال�غ��ة ال�� ،ت�ف� لها ال��ا�ة ال����ة الالزمة وال�ادعة لل�غام��� وسارقي ث�وات ال�ع�ب

�وة وأن ت��ن �والقان�ن�ة ���� ی��ج� وضع الق�ان�� ال������ة ال�ارمة ل�دع م� ت��ل له نف�ه االع��اء على ه�ه ال

ق�ارات ال�ولة ال��اس�ة ق��ة ال ت�اجع ف�ها وال تفاوض وال تف��� �أ� ج�ء م�ها ل� أد� األم� إلى إعالن حالة ال��ب 

 ث�واتها ل���ه� لل�ول األخ�� على ج�ی�ها واس�ع�ادها ل���ل ج��ع ال�ا���ات في اس�غاللفي س��ل إث�ات حقها في 

  . س��ل ال��اف�ة على ه�ه ال��وة

الق�ات ال����ة ت��ل ص�ام األمان وت�ف� ال��ا�ة للع�اص� ال�الثة األخ�� ال���نة  إن: �ال���ة للق�ات ال����ة - 4

للق�ة ال����ة، ول�ل� ی��ج� أن �ع�ي ه�ا الع��� ال�ه� �افة االه��ام وال�عا�ة ���� ی��ج� على ال�ولة ت�ف�� 

دود الق�ات ال����ة ق� ألن م�  ،لل�فع م� �فاءته الق�ال�ة واح��اجاته الف��ة والع�د�ةال���ان�ة ال�ال�ة الالزمة وال�����ة له 

األك��  ح�� �قع الع�ء ،ول��ه ی��لى ��ل وض�ح في حالة ال��ار� وحالة ال��ب ،ال ��ه� واض�ا في حالة ال�ل�

ام �الق�ات ��ج� أن ���ن االه��ول�ل� ی، في ت�ج�ه دفة ال��ب ��ا ���ن لها تأث�� ���� ع�� ات�اذ أ� ق�ار س�اسي

ال����ة في ج��ع االت�اهات وال�ي ت�د� في ال�ها�ة إلى ت���� ق�ات ����ة ق��ة وم�ث�ة وقادرة على ردع أ� اع��اء 

  .وأن تق�م ب�اج�اتها �املة ���ا ��� ح�ا�ة ش�ا�ئ وم���ات وث�وات ال�ولة

لى ل����ة في ت�ق�� ال�قل االس��ات��ي لل�ولة، �أنه عو��اجج أن�ار أول��ة الق�ة ال����ة على أه��ة الق�ة ا

م�ار ال�ار�خ االس��ات��ي ال���ل م�� ما ق�ل ال��الد إلى ال�ق� ال�اه�، ل� تلغ أ� إم��ا��ر�ة أو ق�ة ع��ى حاج�ها 

تأث��  �إلى ال���، ول� ت��� ����ه االس��ات���ة في ز�ادة ق�تها وح�ا�ة أراض�ها، س�اء �ان� م�غ�ة على ذل� ت�

ال�ه�ی�ات القادمة م� ال���، أو �ان� م�ف�عة ب�اس�ة ال���حات االم��ا��ر�ة ال���ای�ة ن�� ال����ة و�خ�اع األقال�� 

���ا وراء ال��ار، ل�ل� فإن الق�رة على اخ��اق ال��افات ال�ائ�ة ال���لة، وت�ف�� الق�رات الالزمة م� أجل ت���ل 

م� ثقل ال�ولة االس��ات��ي، على اع��ار أن ال�ول ال�ي ال ت����ع ت�ف�� الغ�اء  ال���ر ال�ائ�، ���الن ج�ًء مه�ا

االس��ات��ي ال���� في ح�ا�ة م�ال�ها أو خ��� ت�ارتها، تع��� ض��فة وقابلة للع�� ال��ی� ب�اس�ة الق�� ال����ة 
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�� االس��ات��ي ا عالقة �ال�أثال�ي له األخ�� أو ب�اس�ة ته�ی�ات الق�ص�ة ال����ة، و���ا یلي ن�رد ال���نات ال�����ة

  : 118ق�ة ال����ةلل

تق�م ال��ار وال����ات واألنهار ام��ازات م�ع�دة، وت���ع ��اص�ات م��لفة  ال���ن ال���س��ات��ي لل���: – 1

ع��ما ی�� اس�غاللها ���ل ج�� م� ق�ل اإلن�ان، ��ا ��علها ت���ل إلى ع�اص� ق��ة في ال�أث�� االس��ات��ي وز�ادة 

مع��ة  ها ال�الحة ع�� م�افةق�ة ال�ولة، فهي تع��� م��ات واسعة مف��حة لل�ولة على العال� ال�ارجي، ال ت��ع ف�

م� ال��اه ل��ادة دولة مع��ة، و�ن�ا ت��ن م�اال لل�ف�ذ االس��ات��ي ال����ك ب�� ال�ول ب�اس�ة الق�ة الع����ة ال����ة 

واألن��ة ال��ن�ة �ال��ارة وال��� ال����، إنها ت��ل ال���� ال���ع ال��اني ل���ة ال��ارة ال����ة، األن��ة 

األع�ال الع����ة، إال أن م�ل ه�ه االم��ازات ل��� م�احة ل�ل ال�ول ح�ى ول� �ان� ج�ر�ة أو شا���ة، االق��اد�ة و 

و�ن�ا هي فق� ل�ل� ال�ول ال�ي ل�یها ق�رات االس�غالل ال����، و�م�انات تق��ة وف��ة و���ة ت���ة ل�ل� الق�ة ال����ة 

ت����  ب�اء ودع� الق�ة ال����ة ألجل الغا�ات االس��ات���ة في ودع�ها وص�ان�ها �اس���ار، وت���د ال���ة ال����ة في

ال��افئ ال���� على ال��ا�ئ ال�ي ت��ق�ل ال�ف� ال����ة، ��ا ت��� أه��ة ال���ة ال����ة ال����ة أ��ا في خل� ال��ن 

ل���� أن مع�� ال��ن اال��ار�ة ال����ة ال���� ال�ي ت�ف� م�ادر دخل مغ�قة ل���ان�ة ال�ولة، وفي ه�ا اإل�ار ن�� 

تقع على ش�ا�ئ ال��ار وال����ات س�اء ق���ا أو ح�ی�ا، وأن ال��افة ال��ان�ة ع�� العال� م�ت��ة أ��ا في العال� 

م� ال��ارة العال��ة ت�� ع�� ال��� ال����، وأن أغل��ة ال��ن العال��ة ال����  %90على ال��ا�ئ، إذ أن ما �قارب 

  � ال��ا�ئ ال����ة.�� م 200تقع على م�احة 

ن���ة أله��ة ال��� ال���ای�ة وال�����ة، ع�ل اإلن�ان على ت���� �اقاته ال�اد�ة  م��ن ال����ل�ج�ا ال����ة: – 2

والف���ة والف��ة ل����ع ال��اد و�ب�اع ال�ق��ات م� أجل ال�ف� ال����ة والق��ة وال���عة، ال�ي ت����ع أن تق�ع ال��افات 

�اه دون ت�قف، وقادرة على ت��ل ال��وف ال��اخ�ة ال��قل�ة لل���، وال ی�عل� الع��� ال����ل�جي ال���لة وس� ال�

فق� ��اص�ات ال�ف� ال�ق��ة والف��ة، و�ن�ا ���ل أ��ا ال�ع�ات الق�ال�ة ال�ي ت��� على �ه�ها م�ل ال��افع، األسل�ة 

ر اإلشارة إلى أنه ل�� �إم�ان �ل دولة ام�الك حامالت ال�ار�ة اآلل�ة، وص�ال إلى ال��ار�خ وحامالت ال�ائ�ات، وت��

لل�ائ�ات ���� ت�ال�فها ال����ة وت���ل�ج��ها ال���قة، ول�ل� ن�� أن ال�ول ال�ي ت��ل� حامالت ال�ائ�ات م��ودة ج�ا 

ع��� ��� لفي عال� ال��م، وال�ي ال ی��اوز ع�دها األع�اء ال�ائ��� في م�ل� األم� ال�ولي، و��اء على ال�ور ال�

ال����ل�ج�ا في تفع�ل ال���ة ال����ة ال����ة، أص��� ال�ول ال ت��اف� على ز�ادة ع�د الق�ع ال����ة ��ا �ان م� 

                                                           

  .441 – 434، ص ص. م�جع ساب�، ال���ر ومف�دات ال��ل�ل الف�� االس��ات��ي:عام� م��اح،  - 118
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ق�ل، و�ن�ا ع�ضا ع� ذل� ت��اف� على ت���� ال�اص�ات ال����ة لل�ف��ة م�ل ال��عة، الق�رة على ال��اورة، الق�ة 

 م�ة، والق�رة ال�فا��ة، ��ا �ان الك��اف ال���اع في العق� ال�اني م� الق�ن الع����ال�ار�ة ال�ي ت���ع بها، الق�رة اله�� 

أن أضاف ام��ازا ف��ا لل����ة، ح�� ی��� في ق��ة ال��ادة و��قي ال�ف��ة م�ص�لة ����� ال��ادة على ال�ا��ة، إذ 

�� ال�ف� ��هاز �و ب��ه�، ��ا ت� تال��ام  ی��ح ل��انها ال����� مع �ع�ه� ال�ع� خالل ال�عارك ال����ة وت���

ة أوقات ال��ب ���� ل��ان ال�ف��ال�ادار ال�� ی�ص� ح��ة ال�ف� ف�ق ال��اه ل��ع وق�ع ح�ادث االص��ام، وفي 

���� األع�اء م� األص�قاء، وم� ث� فإن ال����ل�ج�ا ل� ت�ف� عامل س�عة ال���ة ف�ق ال�اء فق� و�ن�ا وف�ت أ��ا ل�

�اإلم�ان اإل��ار في الل�ل وال�هار دون ت�قف، وفي حالة ال��اب أو ال��اح العات�ة دون أن ت�ل ال�م� ���� أص�ح 

ال�ف��ة ���قها، م���ش�ة ���قها ال���� ب�اس�ة األجه�ة ال�ادار�ة واالت�ال�ة ال����ة في ق��ة ال��ادة، ��ا �ان 

ي ل����رة ال�ي ���� أن ت�ل� م� ت�� ال�اء فالك��اف ت���ل�ج�ا الغ�اصات وت����ها أن ت� ت�و��ها �األسل�ة ا

  ش�ل ص�ار�خ أو ��ر���ات.

لق� تع�ز دور ال����ة ب�اس�ة االك��افات ال�غ�ا��ة لل��ارة وال�غام��� ال�ی� اس��اع�ا  ال���ن الع���� لل����ة: – 3

وت���ة  ل رس� خ���ة العال�في ال�ها�ة ت�ف�� معل�مات ����ة ح�ل العال�، وال�ي م��� ب�ورها ال�غ�اف��� م� إك�ا

م�ا�قها ب�قة، ف�ج�د ال�اجهة ال����ة لل�ولة ل�� ام��ازا اس��ات���ا في ح� ذاته و�ن�ا اإلن�ان وح�ه ال�� ح�ل ال���ة 

ال�����ة إلى ام��از اس��ات��ي ��اه� في ص�اعة ال�ف�ق الع���� لل�ولة ف�ق ال��اه ال����ة، و�ق�ر ت��� اإلن�ان 

��ة لل�ولة، إذ ���� أن ت��ن ال��ا�ئ ال�� يص� ال���عة ال����ة �ق�ر ما ی���د ال�ف�ذ االس��ات��م� ت�ل�ل ع�ا

ال���لة م�ادر ح���ة إلن�اج ع�اص� ال�عف والقابل�ة لع�� األم� الق�مي لل�ولة، ���� القابل�ة ال�هلة الغ�و م� 

ة ال��افئ ال����ة ال��ع�دة االس���امات، الق�ة ال���� ق�ل الق�� ال�عاد�ة، إال أن ق�رة ال���� في مهارة ب�اء ال�ف�،

���ة، ال�ع�فة �ال�الحة ال� ال�اه�ة في ال�الحة ال����ة، الق�ات الع����ة ال��ر�ة على الق�ال في ال���، ال���ة ال�اسعة

���ل ال���ة في تة �ال��اخ وال�قل�ات ال���ة، وغ��ها م� ال��و� ال��ض���ة �لها ع�اص� ت��ل ق�رة اإلن�ان ال���

 .David J) و"داف�� ل�ن��ال" (Tomas M. Kaneال�����ة إلى ام��از اس��ات��ي، ل�ل� ح�د �ل م� "ت�ماس �ان" (

Lonsdale ال��ائ� ال��ه��ة للق�ة ال����ة ذات العالقة �االع��ارات االس��ات���ة وال����لة في: وج�د ال�ص�� (

ا لل�ع��ة، االس���ام العال�ي، وال��ازن، ���عة ب��ة ال�الحة ال����ة في ارت�ا�ه ال�ئ��ي، تع�د االس�ع�االت، القابل�ة

�ق�رة اإلن�ان على اس���امها، وال�ي ت��ح الق�ة ال����ة خ�ائ� مه�ة في ت���� االس��ات���ة، ومع م�ور ال�م� 

�، وت�اع� في ال��� ال���� وال�فوال�ور الفعال لل����ل�ج�ا ال��ی�ة، ت��ل� ��ار وم���ات العال� إلى ��ق س��عة 
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اع��اد االق��اد العال�ي على ال�قل ال���� م� أجل ت���� ال��ائع ع�� العال� في ع�� الع�ل�ة وانف�اح األس�اق 

 ال����ة علة �ع�ها ال�ع�.

�ع��� ت�ل�ح ال�ف� ����لف األسل�ة للق�ال ال��اش� أو ع� �ع� م��نا هاما و�ارزا في الق�ة  ال���ن الع�ل�اتي: – 4

ال����ة، فق� ات��ت ال�ف� ألول م�ة في ال�ار��ي ال�ولي خالل ال��ب العال��ة ال�ان�ة ���ارات عائ�ة في وس� 

لى ات��ي ل�امالت ال�ائ�ات في ال�أث�� عال��افات ال�ائ�ة ال���لة ل��ار وم���ات العال�، وه�ا �ه� ال�ور االس�� 

ت�ازن الق�� ورس� م�ار ال��ب، وق� �ان� آن�اك ال����ة األم����ة وال�ا�ان�ة األك�� شه�ة واع��ادا على الق�ال ال���� 

�ات ئفي ال���� الهاد� وف� ال������ االس��ات�����، و��ل� اع���ت ال��ب العال��ة ال�ان�ة أك�� ن�اع ب�� حامالت ال�ا

للق�� الع��ى في ال�ار�خ ال��ی�، ��ا �ان� أك�� ن�اع شار�� ��ه ال����ة على ن�اق واسع وش�ل �ل م���ات 

ال�ع� الل�ج��ي، ��ال�غ� م� اك��اف ت���ل�ج�ا  تو��ار العال� تق���ا ��ق�ل لل�عارك أو ����ات وخ��� إلم�ادا

ة ال����ل أن تقلل دور وج�د األع�اد ال����ة م� ال��ارج ال����ال��ار�خ ���لة ال��� وت���� دقة اس�ه�افها ال�ي م� 

وحامالت ال�ائ�ات، إال أنه مع ذل� ل� تفق� ال����ة ����ها االس��ات���ة، ���� أنها �ان� حاض�ة �ق�ة في ال��وب 

ي ح�ب ف األخ��ة واألزمات، و�ان� ت��ل في �ل ذل� رم� ال�ف�ق الع���� في ال�ع��ة ���ل األس��ل األم���ي

، واألس��ل 2015، واألس��ل ال�وسي في ال��ب على س�ر�ا س�ة 2003وغ�و الع�اق س�ة  1991ال�ل�ج ال�ان�ة س�ة 

، وه�ا �ع�ي أن �إم�ان ال����ة م�ارسة مهام م�ع�دة ق�ال�ة وغ�� 2015الف�ن�ي في ال��الف ال�ولي ض� داع� س�ة 

م��لفة م� أن��ة الق�ة ال���ة، واالن��ا� في ه��ات ض� ال�ف�  ق�ال�ة، إذ ����ها أن ت��ن م�انا ل��ارسة أش�ال

األخ�� أو ض� ال��ا�ئ، والع�ل ����ة ت���ة لالس���ارات، ونقل أع�اد ����ة م� األش�اص وال��ه��ات (ال��ن��� 

�ا�ئ ال�ولة، شوالع������)، ��ا أن ه�اك م��ة اس��ات���ة للق�ة ال����ة ت���ل في الق�رة على نقل ال��ب �ع��ا ع� 

و�إم�انها ح��ها ف�ق ال��اه ق�ل ال�ص�ل إلى ال�ا��ة، و�ال�الي فإنه ال ت���ل مهام الق�ة ال����ة فق� في ت�ق�� 

حاجات ال�فاع ع� ال��اه اإلقل���ة لل�ولة أو ردع ال�ع��ی�، و�ن�ا أ��ا في نقل ال��ب �ع��ا ع� ح�ود ال�ولة ��ا ال 

  ار ال�عارك ال����ة.��عل إقل�� ال�ولة ی�ع�ض آلث

  ال�ال�: ف�اء الق�ة ال���ة ال���ر

أح� ع�اص� و  والع����ة االس��ات���ةال�ع� ال�ال� م� ف�اءات الق�ة في ال�راسات  ف�اء الق�ة ال���ة�ع��� 

ال�غ��ات � االه��ام، و��ا ب�ا�ات ال�ار�خال�ائ�ة ألول م�ة في  اس���ام�ه�ت أه��ة ه�ا الف�اء م�� إذ ق�ة ال�ولة، 

ال����ل�ج�ة والع�ل�ات�ة ال�اصة �ال��ب، م�ا ع�ض م���� وأن�ار أول��ة الق�ت�� ال���ة وال����ة لل�ق�، وال��ال�ة 
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م�االت وف�اءات ثان��ة وعلى ال���ع اإلق�ار ب�ل�، وعلى إث� ذل� س��� الق�ت�� هاذی�  واع��ارا �إعادة ال��� ف�ها،

  الق�ة ال���ة �ال�ف��ل. ال���ق إلى ف�اء ���رفي ه�ا ال

  رواد ن���ة أول��ة الق�ة ال���ة:و  .ال���ر ال�ار��ي في اس���ام الق�ة ال���ة1

  ) Giulion Douhet" ("ج�ل�� دوهات – 1

) م� عائلة إ��ال�ة ع����ة، ح�� ع�ل ��ا�� Giulion Douhet( )1869 – 1930" (ی���ر "ج�ل�� دوهات

م�ف��ة م���ف في ال��� اإل��الي، وم� ب�� ال�هام ال�ي �لف بها؛ تع���ه �قائ� لل����ة اإل��ال�ة لل���ان األولى 

 ق�ل ال��ب العال��ة األولى، إضافة إلى م��له ن�� ��ا�ة ال�ع� وال�ع��� ع� آراءه االس��ات���ة، ��ا أنه صاح�

ش���ة ت���� ����له ن�� إعالن أف�اره وم�الفة م��ول�ه م�ا ع�ضه إلى م�اك�ة ع����ة خالل ال��ب العال��ة 

ق� ب��� ص�اب ) Caporetto" (األولى وس�� ���ج�ها ل��ة س�ة، إال أن م���ات ال��ب وخاصة مع��ة "كاب�ر���

إلى ال��� في إ��ال�ا رد االع��ار لـ "دوهات"  )Benito Mussolini" (رأ�ه ف��� ت��أته، وع��ما صع� "ب����� م�س�ل��ي

  .1921119 و�ان� آخ� و�ائفه في ال��� شغله ل���� م��ول ال��� عام 

إح�� حلقات ت��ر الف�� االس��ات��ي ال��ی� ح�ل دور الق�ة ال���ة في ال��وب  "و���ل "ج�ل�� دوهات

ال��ی�ة، وح�ل ن���ة أول��ة الق�ة ال���ة ع��ما، إذ ب�أ ال��ا�ة في الف�� االس��ات��ي م�� �ه�ر ال�ائ�ة �إح�� 

ال��ب العال��ة األولى في ، وع��ما ان�لع� 1910ال��غ��ات ال���قلة ال�اس�ة في ال��وب ال�املة وذل� في عام 

ان�� إلى ف�قة ال��اة ��ا�� في م��� غ�� مه�، إال أن ه�ا ال�ه��� ل� ی���ه ع� ال��ا�ة و�ب�اء  1914عام 

، وق� 1916آراءه ح�ل ال��ب و��اء االس��ات���ات الع����ة، م�ا أد� �ه إلى م�اك�ة ع����ة ودخ�له ال��� عام 

� في ال����� ح�ل دور الق�ة ال���ة في ال��وب ال��ی�ة، ح�� ت�� ت�ج�ة ق�ى ح�اته ����� اس��ات��ي م���

�ا�ه ك أف�اره وأع�اله العل��ة إلى الع�ی� م� اللغات م�ها اإلن�ل���ة، إذ �ان� له الع�ی� م� األع�ال العل��ة م�ها:

" �لة ل��ب ال���ق�ل"ال��ان� ال���، و��اب 1926) ال�� ن�� عام Command of the Air" ("ال����ة على ال��

)The Probable Aspects of the War of the Futureب�، وه� ��ارة ع� م�اجعة للع�ل ال�ا 1927في عام  ادر�) ال

 Rivistaوال�ي ن��ت في م�لة ") Recapitulation" (م���عة م� ال�قاالت ج�عها ت�� ع��ان "خالصةإضافة إلى 

Aeronautica 19 "ح�ب"، إضافة إلى ��اب ")The War of 19،(  وه� ��ارة ع� تف��� خ�الي لل��ب ال���ق�ل�ة

  .120ب�� أل�ان�ا وال��الف الف�ن�ي ال�ل���ي
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  :ت"االف��اضات العامة لـ "ج�ل�� دوها

  :121تق�م ال��اغة ال����ة ح�ل االس��ات���ة الع����ة لـ "دوهات" على م���عة م� االف��اضات هي �ال�الي

للق�ة ال���ة دور ه��مي أك�� م�ه دفاعي في ال��وب ال��ی�ة، وأداتها ال�ئ���ة هي الق�ف االس��ات��ي  – 1

  ل��اك� ثقل الع�و.

�ف��ض في �ل ال��وب ال��ی�ة أن ت��ن شاملة وأك�� دم��ة، وم� ث� ض�ورة ال��� في أدوات ���ها وال�قل��  – 2

  م� آثارها ال�أساو�ة ال�اد�ة واإلن�ان�ة.

ال ت��� ال�ع���ات ال��ن�ة ال�ي تع�� الق�ات ال�����ة في ج�هات الق�ال ���ال، و�ن�ا هي غ�� م��ق�ة،  – 3

  و�ال�الي هي أه�اف مغ��ة ورخ�ة في نف� ال�ق� ل��الت الق�ف ال���.

  ت���� ال��وب ال���ة �ال�ا�ع ال�فاعي ���ل ثاب� مقابل ال���ة األساس�ة اله��م�ة للق�ة ال���ة. – 4

لق� �ان "دوهات" أول م� ف�� واه�� ���ح آراءه في الق�ة ال���ة وتف�قها، واله�ف ال�� �ان ی���ه ه� إ��ال�ا، 

إذ اس��ع� م�ألة أم� إ��ال�ا وم��ل�ها �ق�ة أورو��ة وال�ي ال ت�قى إلى م�انة الق�� ال����، ��ا أدرك ال�ق��ات ال�ي 

ها ودورها وسل��ها، ف�الح�ات "دوهات" ع� األوضاع ال��ل�ة وال�ول�ة ��عها ال�اقع االق��اد� إل��ال�ا على س�اس�

إل��ال�ا �ع� ال��ب العال��ة األولى جعل�ه ی��ح قادتها إلى اع��اد ب�اء ق�ة ج��ة، وق� اس���ت أ��وحة "دوهات" 

  :122على ع�د م� اآلراء األساس�ة وهي

  إن ���عة اس��ات���ة الق�ة ال���ة ت��ل� األخ� ����أ ال����ة على ال��. – 1

  إن ال�ولة ال�ي ت����ع ق�اتها ت�ق�� ال����ة على ال�� ت��� ال��ب ل�ال�ها. – 2

فال����ة في تق�ی� "دوهات" ال تع�ي إن على ال����� على ال�� أن ���ع خ��ه م� ال��ل��؛ بل إن ام�الك 

�� �ع�ي أن ت��ن في ال�الة ال�ي تق�ر ف�ها ح�مان ال��� م� ال��ل��، في ح�� ت��ف� �قابل�ة ال����ة على ال

  :123ال��ل�� ل�ف��، وق� عالج "دوهات" ه�ه ال��ألة م� خالل ع�د م� ال��اد� وهي

  إن ال���قة ال��لى ل����� الق�ات ال���ة لل��� هي ض��ه وه� في ق�اع�ه. – 1

  ا م� أجل إل�اق خ�ائ� فادحة �الع�و.أن ت�ع ال�ولة �ل جه�ه – 2

  أن ���ن الغ�ض ت���� اله�ف �ل�ًا في ه��م واح�، وال ����عي ه��ما آخ� على اله�ف نف�ه. – 3
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  .186، ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 122

  .187، ص. نف� ال��جع - 123
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 1921و��فة عامة ���� الق�ل أن االف��اض العام ال�� تق�م عل�ه أف�ار "ج�ل�� دوهات" وال�ي ن��ت عام 

�ل شيء ��ل�ه الع�و و����ع �ه �ام��از اس��ات��ي ع�ضة لله��م،  ه� أن ال����ة على الف�اء ال��� س�ف ��عل

أن اله�ف ال�ئ��ي أمام ال���� االس��ات��ي ه� ت�م�� ق�ات الع�و ال���ة  –م� م���ره  –وه�ا �ق��ي ض���ا 

ال��� أمام  ءس�اء الع�اد أو ال���آت ال����ة ال�اب�ة والعائ�ة في ال��ار وال����ات، وال�� ب�اس��ه ی�� ف�ح الف�ا

الق�ات ال���ة ل�����ل االس��ات���ة ���ل �امل، ول�� �ال��ورة في �ل ال�االت أنه ال ب� م� ت�م�� ق�ات الع�و 

ال���ة، ق� ���ن في حاالت مع��ة االك�فاء ب�����ها و�عاق�ها ع� االن��ا� في ال�عارك أو دع� الق�ات ال���ة، وم� 

وفي ال��ب األم����ة الع�ا��ة عام  1967ي ال��ب اإلس�ائ�ل�ة ال����ة عام األم�لة ال��ی�ة في ذل�؛ ما ح�ث ف

، ففي ال�الة األولى ت� ت�م�� الق�ة ال���ة، وفي ال�الة ال�ان�ة ت� ت����ها، إذن م� م���ر "ج�ل�� دوهات" 1991

�ات وم�انع ال�ائ فإنه ال ب� في ال��ب م� ال����ة على الف�اء ال��� للع�و ب�اس�ة مهاج�ة ق�اته أرض ج�،

وال��ارات وم�اقع إخفاء ال�ائ�ات والع�اد ���حلة أولى ض�ور�ة �اع��ارها ش��ا أساس�ا ل��� ن�ائج ال��ب وح��ها 

���ل س��ع ومق���، ��ع�ى آخ� فإنه ب��ق�� ال����ة على ال�� ���ث ال�أث�� ال�اس� على ن���ة ال��ب وم��جاتها 

وال�غ�� في ه�ه االس��ات���ة ه� أنها س��عة وغ�� م�لفة اق��اد�ا و����ا وتع� ال�هائ�ة، وعل�ه فال�ان� ال��اب 

�ال��� ال�اس� وال���ع، و�ال�الي تق�م على تقل�� أم� ال��ب ل�الح ال��ف ال��ف�ق ج��ا؛ ��ا تع� �ع�م ال���� 

ق� ال����ة ن ال�ولة ال�ي تففي ق�ل اآلالف م� ال��� أو ال���� في اإل�ادة ال����ة، ففي اع�قاد "ج�ل�� دوهات" أ

ال���ة وت�� نف�ها ع�ضة له��ات ج��ة م��اصلة م�جهة م�اش�ة إلى م�اك�ها ال����ة و��ون ت�ف� إم�ان�ة ال��ام 

�ال�د االن�قامي الفعال، فإن ه�ه ال�ولة س�اء �ان� ت�ل� ق�ات ب��ة فعالة وضار�ة أو ال؛ فإن �ل اس��ات���اتها ال�فا��ة 

م�ة هي في ح�� ال�لل ال�ام واالس���اف ال��ر��ي، وم� ث� تف�ض عل�ها اله���ة ���ل تلقائي، و��اًء م�ها أو اله�� 

على ذل� فإن اس��ات���ة "دوهات" في ال��ب قائ�ة على إم�ان�ة ال����ة ال���ة على م�ال الع�و ال��� ال�ي س�ف 

 ما في م��جات ال��ب، على اع��ار أن ال�ضع ت�د� ب�ا إلى ت�قع ال��� ال�اس� عل�ه وال���ع وال���� إلى درجة

س�ف ���ن ج� مأساو� ع��ما ت�هار ال����ة ال���ة وت��ح الق�ات ال��ل�ة وال��ان ال��ن��ن م���ف�� ت�� 

الق�ف ال��� ال����� ب�ون ت�ف� رادع فعال ل��ه، وس�ف ت�هار ال�ع���ات على �ل ال�����ات إلى ح�ها األدنى 

�ل�ان ال��اورة ج�اء الق�ف أو تع� الف�ضى ن���ة النع�ام ش�و� ال��اة �ان��ار ال��قة وس���ة و���ث ال��وح إلى ال

  .124الع�ا�ات اإلج�ام�ة

                                                           

  .269، ص. م�جع ساب�واألم�ي للعالقات ال�ول�ة،  االس��ات��يعام� م��اح، ن���ات ال��ل�ل  - 1



ـــــــــ | د. شر�فة كالع ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ  جامعية �� مقياس: الفضاءات االس��اتيجيةمحاضرات طبوعة م ـــــــــــــــــــــ

 

55 
 

  ال�ل��ة ال����ة ألف�ار "ج�ل�� دوهات": 

ی�� "ج�ل�� دوهات" أن اله��م ال��� ال���� وال��ادر على م�اك� ال�قل ال����ة للع�و، ���� أن ی�د� إلى 

اإلن�اني ال���ع، في مقابل ذل� ���� للق�ات ال���ة أن ت���� الع�و ع����ا في مع��ة أك�� دم��ة، ك�� ال��� 

و�ع�ي �ال��� اإلن�اني ذل� ال��� ال�� ی���� �أنه أقل �لفة وم���ن ال��ائج وأك�� ح��ا وفعال�ة في ت���� ق�ات 

"دوهات" ه�ه األف�ار ح�ل ، ولق� صاغ ائجالع�و ع� االن��ا� في معارك ب��ة دم��ة ���لة غ�� مع�وفة ال��

اس��ات���ة ال��ب ال��ی�ة في س�اق ال��ارب ال��ل�ة لإلن�ان�ة في ح�وب الق�ن ال�اسع ع�� وح�وب ب�ا�ة الق�ن 

الع���� ال���ة، وال �ع�ي ه�ا أنه ال ت��ن ه�اك إصا�ات أو دماء في ح�ب ع�� ال�ف�ق ال���، ول��ها ت��ن أقل 

  .1لى ال��وب ال���ة ال�قل���ة وأقل �لفة وأق�� زم�ا �ال���ة لـ "دوهات"دم��ة �ال��� إ

إن م� ال�روس ال�ي اس�قاها "دوهات" م� ال��ب العال��ة األولى، هي دور ال����ل�ج�ا ���غ�� حاس� في 

�ض الق�ات �ال��وب القادمة، خاصة دور ال�ائ�ة ال�ي ب��� أنها ت����ع ت��ي ال���� م� ال��ود والع�ائ� ال�ي تع

ال�احفة على األرض، إذ ت����ع ال�ائ�ات ال��ل�� ف�ق ال��ادق وال��ال واألنهار ال�ي تع��ض ال���ش، وت�ف� 

إم�ان�ة ق�ف ال��اك� ال����ة ل�ولة الع�و م�ل ال��اعات ال�ئ���ة وال���ات ال�ي ت��ح لل�ولة �الع�ل، ال����ة 

الع�و، و���� ال��ونة العال�ة في ال��اورة ال�ي ت���ع بها ال�ائ�ة، ب�اس�ة ال���ش وال���ن ال�ي تقع وراء خ��� 

فق� أص�ح ل�یها ام��از ال�فاجأة ال������ة، وه�ا �ع�ي ب�وره أنها ال ���� أن ت��ن م���قة أو ی�� إ�قافها ��ا ه� 

ف ت لها و��فة ق�ال�أن مع الق�ات ال���ة، و��اًء على ذل� ناد� "دوهات" ��ل� ق�ة ج��ة م��قلة ت�ل� �ائ�ا

األه�اف وال�فاع ال�اتي، وت��ن ه�ه الق�ة م�ف�لة ع� س���ة ال��� أو ال����ة، ��ا ت��� أه��ة ال�ائ�ة أ��ا في 

تف��� "دوهات" االس��ات��ي في ال�أث�� ال�ع��� أو ال����ل�جي على ن�ائج ال��ب ال�هائ�ة، إذ �ع�ق� أن للق�ف 

لع�و أك�� م� ال��م�� الف���قي ب�اس�ة الق�ات ال���ة، ل�ل� ناد� �اس���ام الق�ابل ال��� تأث��ات مع���ة �الغة على ا

الغاز�ة وال�ارقة ض� ال��اك� ال��ان�ة ال���� للع�و، اع�قادا م�ه أن م�ل ه�ه اله��ات س�ف ت��� ال�ع� ال�� 

ت ع�ل�ات الق�ف أ� م�اوال ��عل ال��ان ��ال��ن ح��م�ه� �إنهاء ال��ب، وم� ال�اح�ة الع�ل�ة ال ب� أن ت���

  .2اش��اك ب�� دم�� ���ل، وال ���ن ذل� م�احا إال ب�اس�ة ب�اء ق�ة ج��ة م��قلة ���ن لها دور أساسي ول�� ثان�� 

  .2ثان�� 
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وم� م���ر "دوهات" ال ���� أن ت�ق� ال��لة ال���ة أه�افها وف� ما ه� م��� له م� ال�اح�ة ال����ة م� 

ل� ی��ف� ش�� ر�ح ال����ة على ال�� وال�ف�ق ال��� على الع�و ب�اس�ة مهاج�ة  ق�ل ال������ االس��ات�����، ما

الق�ة ال���ة للع�و على األرض في ال��ارات وال�عامل وال��اقع العائ�ة ع�� ال��ار وال����ات (على س��ها وفي 

�ة لل��ار�� �ف� إم�ان�ة ���ع�قها)، وه�ا ت��ز ال�اصة ال����ة للق�ة ال���ة، وهي أنها ه��م�ة في ج�ه�ها، ���� ت

لل��ل�� ف�ق أرض الع�و ���ل م���� وم��اصل وال�ص�ل ���ل م�اش� إلى قل� ق�ة الع�و وت�م�� م�اك� ثقله أو 

إع�ابها وشلها ع� ال���ة والع�ل، وم� ناح�ة أخ�� فإن األداء ال��� للق�ة ال����ة ض� أه�اف الع�و على اف��اض 

ى ال�� ه� ال�� س�ف ���� ال��ب و����� في م��جاتها ال�هائ�ة، وم� ال�اح�ة أساسي م�داه أن م� ����� عل

هي معا��ة ال��ن��� ال�اع��� للق�ات ال���ة ال�����ة  –م� م���ر "دوهات"  –الع�ل�ة فالغا�ة م� ال����ة على ال�� 

ه� إلى االنقالب ���ل ی�د� ب أو ال�ي ت�أه� لالن��ا� في ال���ات ال���ة م� أجل ت�ع�� اس��ائه� وقل� مع���اته�

  .1على ح��م�ه� وم�ال��ه� �إنهاء معاناته�

وم� ال�اح�ة ال������ة �ق��ح "دوهات" أن الق�ة ال���ة ال ���� أن تق�م ب�ورها ال���قع م�ها إذا �ق�� على 

� أن ت��� ���ل �ا ال ب� مال��� ال�����ي ال�قل��� ال����ل في اع��ارها ��فا ثان��ا أو ق�ة تا�عة للق�ات ال���ة، و�ن

ت��ح ��ه ق�ة ت�ارس دورها ���ل م��قل، ��ع�ى أن ���ن لها ال�ور األولي في ت��ی� م�ار ال��ب وح�� م��جاتها، 

دون ال�اجة ل��ورة ال�ق�م على م���� ال��ب ال���ة أو في ال���، على اف��اض أن اس�قالل�ة الق�ة ال���ة ت�اه� 

ق���ة دون ال�اجة إلى االش��اكات ال���ة، وم� ث� ���ح دور الق�اعات األخ�� م�  في أن ت�ق� اله�ف في ف��ة

وم�  ،الق�ات الع����ة ال��ل�ة م��دا فق� في ال��ا�ة وال�فاع إن اق��� ال��ورة م� وجهة ن�� "ج�ل�� دوهات"

الق��اد� ال��ائ� في ال��ال ا ال�اح�ة ال�ق��ة واس���ام الع�اد، ی�� "دوهات" أن ن���ة الق�ة ال���ة ال تق��� فق�

وال����، ول�� ��ل� م� ح�� األدوات واآلل�ات الع����ة ال�ي س�ف ت����م في ال��لة ال���ة، وم� ث� فإن ال���ذج 

ال�ح�� ال��ل�ب في ح�لة الق�ف االس��ات��ي ل��اك� ثقل الع�و ه� ال�ائ�ة ال�قاتلة، ال�ي ��� أن ت��ف� على 

����ل�ج�ة م�ها ال��عة ال��ی�ة وال��ونة العال�ة وال��ه��ات اإلل���ون�ة في ال����� و��ف م���عة م� ال�اص�ات ال

األه�اف واله��ات ال�عاد�ة، و��فة عامة م� وجهة ن�� "دوهات" ��� أن ت��ع ال�ائ�ة القائ�ة �الق�ف ب�� 

�ت� لل�فاعات على ال��ل� م� الق�ف ال� ال�ف��� العالي وع�ل�ات ال��ق وق�ابل الغاز ل���ن لها تأث�� م��ام�، والق�رة

  .2األرض�ة أو ال����ة
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  "ج�ل�� دوهات" وال��اك� ال����ة:

إن لـ "دوهات" م��ل�ه ال�اص �ه في ال�ع��� ع� األه�اف ال����ة ال�ي ��� أن ت��ن م�ل اع��ار وع�ا�ة 

، وع��ما  )Vital Centers" ("ال��اك� ال����ةم� ق�ل ال������ االس��ات����� لل��الت الع����ة، وه� ال���ى بـ 

��ل� ه�ا ال���لح فه�ا �ع�ي أن ه�اك أه�افا ح���ة وغ�� ح���ة للع�و، ول�ل� ��� على االس��ات��ي ال��ي ت��ی� 

ال���� م�ها و��اء ال��ة عل�ها ���ل ت��ح واض�ة للع�اص� أو ال��ادات ال�ي س�ف ت��ف على ع�ل�ة ت�ف��ها، 

ل����ل�ج�ا ال�عق�ة ل�� سالح ال��، فإنه م� ال�هل ت���� الق�ف عل�ها وت�م��ها ���ل ی�د� إلى ومع ت��ر ا

  . 1ت�ق�� أه�اف ال��لة ال��غ��ة

وتع�ي "ال��اك� ال����ة" ح�� "دوهات": تل� األه�اف ال�ي إن ه�ج�� س�ف ت�ل ال�قاومة ال�اد�ة وال�ع���ة 

 وفي نف� ال�ق� ال ت���ع ب�����ات أو خ��� دفا��ة ���� ���ع�ها، وتقعللع�و، إنها تل� األه�اف القابلة للع�� 

في م�االت خلف خ��� الع�و، وعلى ه�ا األساس ال ب� أن ت�ه� االس��ات���ة الع����ة إلى ما وراء حقل ال�ع��ة، 

��� م�خلة ع�ابها �عأی� ت�ج� األه�اف ال�ي لها عالقة غ�� م�اش�ة �الع�ل الع���� و�����ة أرض ال�ع��ة، إال أن إ 

  :2حاس�ة وح���ة ل����ة ال��ب، وق� ع�د "دوهات" ه�ه ال��اك� ال����ة للع�و في م���عة م� الع�اص� هي �ال�الي

  ص�اعات الع�و ال�����ة وم�اك� اإلن�اج وال����� ال��ن�ة والع����ة. – 1

  م�اك� ال���عات ال��ان�ة ال����ة وخاصة ال���دة في ال��ن ال����، و�أتي على رأسها العاص�ة. – 2

خ��� االت�االت وال�قل، س�اء ما تعل� م�ها �االت�االت ال�ل��ة والالسل��ة واإلل���ون�ة أو ال��ق ال���عة  – 3

  ��ات ال�قل.ال�ا��ة ب�� ال��ن ال���� وال���ر وال��ارات وال��انئ ال����ة وم

  ال��ارد اله��رول���ة ال����لة أساسا في م��ات اإلن�اج ال�ه��ائي وحق�ل ال�ف� وال��ود ال���� وغ��ها. – 4

م��ات ال��� ال��ی��ة وخ���ها ال���لة وال���عة وم�ازن ال����� الغ�ائي ال��ور�ة للق�ات ال��ل�ة  – 5

  وال��ان ال��ن��� على ح� س�اء.

  م�ا�� ال����� الع����، ���ا ی�عل� �الع�اد ال���ي وال�خ��ة وم�ازن ال�ائ�ات وال�ع�ات ال�ق�لة. – 6
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ك�ا �ع�ق� "دوهات" أنه ب�اس�ة ق�ف ال��اك� ال����ة األك�� ثقال، ���� أن ی���� ال��ف ع�� ال�الد ���عة 

أث�� �لة في القابل�ة للع�� وأك��ها ح���ة في ال�و���� مقاومة الع�و ال�اد�ة وال�ع���ة، وأن أك�� األه�اف رخاوة وسه

على ن���ة ال��ب هي أه�اف الع�و ال��ن�ة، ��ع�ى آخ� أنه ل��� إرادة الع�و ال ب� م� وضعه في ��ف غ�� 

م��امح، وأح�� ���قة لل��ام ب�ل� ه� اله��م ���ل م�اش� على ال��ان الع�ل في م�نه وم�اك�ه ال��ا��ة ال����، 

مقاومة الع�و ال�اد�ة وال�ع���ة دائ�ا م� وجهة ن�� "دوهات"، وه�ا �ع�ي أن �ع�ل االع��ارات األخال��ة  م� أجل ���

واإلن�ان�ة والقان�ن�ة ع� الع�ل ال���ي، وه� ال�ضع الغ�� م�اح في ال��وب ال��ی�ة ال�ي ت��� ت�� ت���� شاشات 

  .1ال�لف���ن وأع�� ال��اسل�� اإلعالم���

��� لل��اك� ال����ة؛ �ق� "دوهات" ��ع��ة ت��ی�ها م� ال�اح�ة الع�ل�ة خاصة أن �ع� ومع ال���ی� ال�

األه�اف ال��ج�دة ض�� قائ�ة ال��اك� ال����ة، ت��لف أه���ها م� دولة ألخ��، فعلى س��ل ال��ال تع�ض ال��ن��� 

��وب، وضغ� ة ال��ان للللق�ف س�ف �ع�ض ب�وره ال��قف األم���ي الع���� وال��اسي لالنه�ار ���� ح�اس�

ال�أ� العام وج�اعات حق�ق اإلن�ان، على ع�� ال�وس ال�ی� ال ی�أث� م�قفه� الع���� ��ق�� ض�ا�ا م�ن��� أو 

ع������، ب�ل�ل أنه مات م�ه� في ال��ب العال��ة ال�ان�ة ما ی��� ع� ع���� مل��ن ف�د دون أن ی�أث� م�قفه� 

ل�ا إلى ب�ل�� ق�ل ال�لفاء، وم� ناح�ة أخ�� فإن األه�اف ت�غ�� ���ل م���� ال�ف�ي، وان���وا على ال�از��� ووص

في ال��ب، ول�ل� ی��قف اخ��اره� على الغا�ة ال�ق��دة س�اء �ان� ال����ة ال���ة أو شل ج�� الع�و أو أس��له 

ات������ ف��ت�� اس�� و���ل عام، لق� ر�� "دوهات" على ، ال���� أو ت���� مع���ات ال��ن��� خلف خ��� الق�ال

  :2أساس���� ه�ا

  ت�م�� الق�ات ال���ة للع�و م� أجل ت�ق�� ال����ة ال���ة وجعل الف�اء ال��� مف��حا وآم�ا. – 1

مهاج�ة م�اك� الع�و ال����ة ال�اصة �الق�ات ال��ل�ة وش��ه وال��ام ال��اسي، وأك�� األه�اف ح���ة للع�و  – 2

ول الق�ات ال���ة للع�و، وه�ا �ع�ي أن ت�م�� الق�ات ال���ة للع�و ه� ش�� ض�ور� وأش�ها ثقال هي في ال�قام األ

  لالنه�ار ال�هائي، و�ال�الي ه� ع��� �اف لل����ة على الع�و.

��ع�ى أن أ��وحة "دوهات" ق� ارت��ت على اف��اض أن الق�ات ال���ة ت��ح إم�ان�ة ال����ة على ال��، وع�� 

�ة على ال�� ���ن "دوهات" ق� ��ح �ع�ا ثال�ا غ�� تقل��� �ال�ع� األرضي أو ال����، وه�ا ه�ه الف��ة أ� ف��ة ال���
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ال�ع� ال��ی� ه� ال�ع� ال��� أو ال��ال ال���، ح�� أن ��ادة ال�� ح��ه وال����ة عل�ه م� خالل �أتي م� خالل 

  :1أه� ال��اد� واالف��اضات ال�ي اق��حها، وهي

لع�و فالق�ة ال���ة ال تق�ف فق� أراضي ا م� الع�� االس��ات��ي للع�و وت�م�� أه�افه: م��أ الق�رة على ال��ل – 1

و�ن�ا ت��ب دول�ه أ��ا، إذ س��جه ال���ة ال���ة ض� أه�اف مه�ة م�ل ال��اعات ال��ن�ة وال��س�ات ال��ار�ة 

  واالق��اد�ة، وم�اك� ال��اصالت وم�اك� ال���عات ال��ان�ة.

و��� "دوهات" أن ال���قة إلضعاف الع�و ت��ن ب��م�� ق�اته ال���ة ق�ل أن ت��ح له  س��ا��ة:م��أ ال���ة اال – 2

  الف�صة ال�ا��ة ل�� ه��م.

���ل و��ت�� �ال���أ ال�اب�، ف��مان الع�و م� االس�فادة م� سالحه ال��� ب��ج�ه ض��ة  م��أ ال��مان: – 3

  اس��ا��ة له لل�غل� عل�ه و��� إرادته ال��اس�ة.

ف��� "دوهات" أن ام�الك ال����ة وف�ضها  م��أ ام�الك ال����ة وان��اعها م� الع�و �ق�د إل�ه م��أ ال��مان: – 4

  على ال�� تع�ي م�ع الع�و م� ال���ان في ال�ق� ال�� ن��ف� ��ه ألنف��ا �الق�رة على ذل�.

ی�� "دوهات" أنه ل�ي ی�� تأم�� ال�فاع ال�افي م� ال��ور� أن ت��ن ال�ولة في  م��أ تأم�� ال�فا�ة ال�فا��ة: – 5

وضع ���ح لها في حال ن��ب ال��ب أن ت���ع ال����ة ال�ول�ة، وعل�ه ی�� "دوهات" أن على ال�ولة تأم�� ال�سائل 

  ال�ف�ة والفاعلة الن��اع ال����ة على ال�� في حالة ن��ب ال��ب.

  (األرض�ة ال����ة األولى): "���Carl Von Clausewitz "�ارل ف�ن �ل�زو  – 2

 Centers( "م�اك� ال�قل"أو  "االس��ات���ةی�جع الف�ل في ��ح م��لح "ال��اك�  اإل�����ل�ج�ام� ال�اح�ة 

of Gravity(  األل�اني "كارل ف�ن �ل�زو��� االس��ات��يإلى ال�ف��) "Carl Von Clausewitz ( في ب�ا�ة الق�ن ال�اسع

ال�ائ� آن�اك ه� أن م��� ال�قل أل� ع�و ���� في �قاء ق�اته ال���ة، وم� ث� فاس��المه م�ه�ن  االع�قادع��، و�ان 

ب��م�� ق�اته ال���ة على اف��اض أن ه���ة ال��� �ع�ي �قاء ال�ل�ة ال��اس�ة و�قل�� ال�ولة ب�ون ح�ا�ة، م�ا �ع�ي 

ة م�اك� ال�قل م��ر �ل ق�ة وح��ة في ال��ام ال��اسي وق�اته العامل ���ن�هاء ال��ب، ح�� تعاالس��الم وال���� �ا

قل هي أن م�اك� ال� االس��ات���ةال���لفة ال�ي ی��قف عل�ها ع�ل ال��ام أو ال�ولة ��ل، وه�ا �ع�ي م� ال�اح�ة 

م�اك�  م���ا على ت���� االن��اهأن ���ن  –م� م���ر �ل�زو���  –األه�اف األك�� ح���ة في ال��وب، ل�ل� ��� 

� ن االف��اض العام ال�� تق�م عل�ه ف��ة م��� ال�قل هإال�قل في ق�ات الع�و وعلى ت��ی� م�االت تأث�ه، وم� ث� ف
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أن ر�ح اله�ف ال���� س�ف ی�د� �ال��ورة إلى ��� ال�غ�� م�ه، وفي مقابل ذل� ال��ء �اله�ف ال�غ�� أو 

ی��ت� ع�ه م�ا��ة في ت���ع ال�ه� وخ��ان ال��ب، وعادة ما ت�ج� م�اك� ال�قل أی� ی���� الهام�ي ���� أن 

و���"؛ ح�� أنه م� خالل األدب�ات ال�ي ت��ها "كل�ز  ال��ان ���ل ����، وأ��ا ال��ان ال�� ت���� ��ه ق�ات الع�و،

لقابل�ة �ة ���� أن ت��ف� على خاص�ة اساد اع�قاد ل�� االس��ات����� أن م��� ال�قل تع�ي ل��ه ق�ات الع�و ال�� 

  .1، إذ ت��ل� ه�ه ال�اص�ة ب�ورها أن ���ن ه�اك تف�ق في الق�رة اله��م�ة)Vaulnerability( للع�� أو ال��م��

ت��ر اإلشارة ه�ا إلى أنه ع��ما ی�� ال��� �ع�� إلى ع�اص� الق�ة في ال��ب، فأنه ل�� �ال��ورة أن ت��ن 

�ة ت�ع� ال��ه�د الع���� أو ت��ل ع�� ح��ة وح���ة ال��ام ن���ة، و�ن�ا ���� أن ت��ن م�م�اك� ال�قل ع����ة 

وخ��� ال����� وال��ود وآ�ار ال�ف� وغ��ها، ��ا ���� أن ت��ن م�اك� ال�قل  االت�الال��اسي وال�ولة ���ل خ��� 

اد� ئ���ة خاصة ذات ال�ا�ع االق��ل� م���لة في ال��الف ال�عاد� وقادة ال�ولة ال��اس��� والع������ وال��ن ا

ة على أن ه�اك حاالت ت��ن ف�ها ال���� وال��ت��ة ��ع���ات ال�ع�، ف�� خالل األم�لة ال�ار���ة ی�� "كل�زو���" 

م�ی�ة مع��ة �ا��ة إلل�اق اله���ة �الع�و إذا �ان ج��ه ض��فا، في ح�� أن ه�اك حاالت أخ�� ال ی��ق� ف�ها 

، ح�� ال 1807على �امل إقل�� الع�و إذا �ان ��ل� ج��ا ق��ا ��ا في حالة ب�وس�ا في عام  ال��� إال �ال����ة

ع���ة وت�الفات -ی�� ذل� إال ب��م�� ال��� �امال، ��ا ���� أن ت���� قائ�ة م�اك� ال�قل أ��ا؛ ال��الفات ال��س��

�� في �ا��ة ال�ي ���ن ف�ها لل�أ� العام دور ��ج�اعات ال��الح ال��ل�ة والق�ل�ة وال�أ� العام �ال���ة لل�ول ال���ق

ة ����ة أن ت��ن له� درا� االس��ات�����ى ه�ا األساس ��� على ال������ لس�� ال�عارك وص�اغة ال��اسات، وع

ومعل�مات �ا��ة ح�ل ���عة الع�و وم�اك� ثقله وخاص�اته ال����ة مادام� أنها ت��لف م� دولة ألخ��، و�ق�م�ن 

ب�ل��� ال��ب ع�� ) Jason B. Barlow" (رل�اولق� قام "جاس� �، �ان�قائها �ع�ا�ة وت�جه لها ال�ه�د الع����ة

  : �2ة هي �ال�اليفي ثالثة نقا� رئ�� "كل�زو���"

  خاصة الق�ات ال���ة ومع�اتها ال�ق�لة. ال���� م� ت�م�� ج�� الع�و - 1

  ال��ام �االس��الء على العاص�ة و�ل ال��س�ات ال����ة في �قاء ال��ام ال��اسي. - 2

  إلقامة خ��� اإلم�اد. اح��الت�ج�ه ض��ة فعالة ل�ل�فه ال�ئ��ي ���ل ��ل إم�اناته و���ع أ�  - 3
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إذ ت��� ه�ه ال���نات إلى أنه ���� أن ���ن ل�� الع�و ال�اح� أك�� م� م��� ثقل، ف��ال �ع�ق� "كالوزو���" 

 1871أن م�اك� ثقل ف�ن�ا هي ال��� والعاص�ة �ار��، ول�ل� ع��ما ه�م "أت� ف�ن ���ارك" ال��� الف�ن�ي عام 

  .ماالس��الل� ی�قف ال��ب ح�ى دخل العاص�ة �ار�� وف�ض معاه�ة 

  ال�اس�ة) االس��ات���ة" (ال�قا�  Jomini Baron Antoine Henri"�ارون ه��� ج�م��ي - 3

"�ارون ه��� ج�م��ي" أه��ة ع� أف�ار "كالوزو���"، إذ أنه �ان م�أث�ا  االس��ات��يال تقل أه��ة أف�ار ال���� 

 الس��ات���ةاك���ا �اس��ات���ات "نابل��ن ب�ناب�ت" ال����ة، فه� ق� اس�عاض ع� ف��ة "م�اك� ال�قل" �ف��ة "ال�قا� 

ة عل�ها أو ت�م��ها ت�ق� ح�� تع�ي تل� األه�اف ال�ي إذا ما ت�� ال���� ) Decisive Strategic Points" (ال�اس�ة

ال��� ع� ال�قا�  االس��ات��يال��� أو ی�� ض�ان م��جات ال��ب ال��غ��ة، وه�ا �ع�ي أنه على ال���� 

  .1ال�اس�ة ل�� الع�و وت�م��ها ���ل شامل ق�ر ال����اع، أو على األقل إعاق�ها ع� ال���ة والع�ل االس��ات���ة

؛ ی�جه "ج�م��ي" ان��اه )Decisive Strategic Points" (ال�اس�ة االس��ات���ةوم� خالل ه�ه ال����ة "ال�قا� 

����ة ، وال ب� ع��ئ� م� االق��اد في الع�ل�ات العاأله��ة م� �رجةالإلى أنه ل��� �ل األه�اف ب�ف�  االس��ات�����

���� ت��ی�  س��الم، ح�� أنه�أن ت��� على األه�اف ال�اس�ة ال�ي �اس�ه�افها ت�عف الع�و أو ت�له أو تق�عه �اال

، وما االتاالت�وال�المح ال�ه�ة لأله�اف م� خالل ال��قع ال�غ�افي وأه���ه �ال���ة ل����  االس��ات���ةاأل�عاد 

الح��ائها  ���ااس��اتال���م�ة وال��س�ات ال��اسة أو ال، و��فة عامة تع��� العاص�ة ه�فا  اتإذا �ان� ت���� ال�ق� 

 �ات���اتاس������ة لل�ولة وال��س�ات ال���م�ة، أما م� ال�اح�ة ال�ار���ة فه�ه األف�ار مأخ�ذة م� ال اتعلى ال�ق� 

"نابل��ن ب�ناب�ت" ال�� �ان �ع�ق� �أن أح�� أدوات ت�ق�� أع�� ال��ائج في ال�عارك هي ت�م�� ج�� الع�و، فع��ئ� 

ل�ل� �ان ���د  ،2ت�ق� ال�ول وال�قا�عات وال��اك� ال����ة لل��ام ال��اسي ب�ف�ها ع��ما ال ت�� ق�ة م���ة ت���ها

�اد� م�ها ��ا ش�د على اس���ام ال��ائ�، واع��� ذل� مع ���ة على اع��اد ال��انات في ال��ل�ل واس��الص ال�

ال��اب�ات مف�احا لل���، وق� أث�ت أف�اره في ال�ال�ات ال����ة األم����ة وت�ل�� عل�ه �ل م� "ماهان" و"ه��� واغ��" 

  .���3 م� تأك��اته على ال����� واالس��ات���ة في الع�ل الع� اواألغل��ة م� قادة ال��ب، إذ اس�فادو 

  :)A. Macleish" ("أ. ماكل�� – 4
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أن �ه�ر ع�� ال���ان والف�اء �ان له دور ���� في ت���ل مفا��� ج�ی�ة في جغ�ا��ة  "�ع��� "أ. ماكل��

�ع��ان "ت�قع ال���"، ح�� أشار ��ه إلى ال�ور ال�� ��ق�ور  1942ح�� �ان� له آراء ن��ت عام  العالقات ال�ول�ة،

 ال�ائ�ات أن تغ�� جغ�ا��ة العال�، وال�ور ال�� ت�د�ه الق�ة ال���ة في إح�از ال���، وس���تها على م��قة "ال����اء

، إذ قال في ذل�: "ال �����ع 1" وج���ة العال� وس�احل ج���ة العال� على ال��ار وال��ر ال�ع��ة ع�� ال��ار(الهارتالن�)

م� �ع�ف مع�ى ال��ادة ال���ة أن ��� ��ا قام� �ه ال�ائ�ات خالل ال��ب م� رحالت م����ة م� قارة إلى قارة"، 

  .2أو م� ق�ف أله�اف ل� ���� ب�ال أح� إم�ان�ة ق�فها

 ة واح�ة لها خ�ائ�إن ال�ائ�ة ق� جعل� اإلن�ان ی�� ألول م�ة في تار��ه ال���ل العال� ��يء واح� �� 

ال��ة، فق� ب�ت له األرض ��و�ة تل�قي ف�ها ج��ع االت�اهات ل�� لها م��� ألن �ل نق�ة عل�ها هي ال����، ح�� 

أن أرض َرُجل ال�� ذات ش�ل ��و� ح��قي یل�� ��و��ها ���رة ع�ل�ة ول��� م��د شيء ن���، فال�ل�� وال��د 

ه�ا ی��ح �أن ال�ائ�ة ق� ع�ل� جغ�ا��ة عال��ا ل�ا فهي ت����ع أن تغ�� وال��افات ال���لة ال تع�� رحالته، وم� 

، أما أذا �ان ال ب� م� وق�ع ال��ب ف����ن ال�حالت ال���ة الع���ة الهائلة لل�ائ�ات القاصفة ح�ل العال� ال تار��ه

  .3ع��ه

وم�ها؛ أن ال��ق ال���ة في ��ا�ه "ال�ل� �ال�ار�ة" آراءه ) G. Renner" (ن�� "ج�رج ر��� 1944وفي عام 

، ح�� أم���ا ال��ال�ة" ع�� ال���قة الق���ة هارتالن�)ال( األوروآس���" و"س���اء (الهارتالن�)ق� ر��� ب�� "ال����اء

��ر ته�ی� لـ ت ���ل�ن ما" ه�ه �أنها مه�دة م� إح�� الق�ت�� الق���ة، فال����(الهارتالن�) ت��ف م��قة "ال����اء

الهارتالن� ال��ی� �إم�انه أن ���ن أن  ���� "ج�رج ر���"، و 4" في أم���ا والع�� ص��حرتالن�)(الها "ال����اء

، 5م��لقا لل����ة العال��ة ل����ه �الق�ب ال��اني م� �ع�ه ب�اس�ة ال���ان و�م�ان�ات ال�قل ال���� وال��� أ��ا

�ة أن ت��ح ال���قة الق���ة ال��ال�ة ب�رة ال�� ت��ن قاع�ة عال��ة ألنها ق���ة م� ال�ائ�ة الق���ة، وعل�ه ���� و 

   .6ومف�اح ال�ف�ذ العال�ي

  أل����ر د� سف�س�ي: – 5

                                                           

  .129 – 128، ص ص. م�جع ساب�ع�ب ال��س�� وماج� ص�ام سال�،  م��� - 4

  .196. ، صم�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 1

  .196. ، صنف� ال��جع – 2

  .129، ص. م�جع ساب�م��� ع�ب ال��س�� وماج� ص�ام سال�،  - 3

  .197. ، صم�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 4

  .129، ص. م�جع ساب�ص�ام سال�،  م��� ع�ب ال��س�� وماج� - 5
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أح� رواد ن���ة الق�ة ال���ة، وه� م� أصل روسي ) Alezander de Seversky" (�ع��� "أل����ر د� سف�س�ي

وم� ال��افع�� ع� ف��ة أول��ة الق�ة ال���ة في ح�� ال��ب وت�ق�� ال��� ال���ع، ِل�ا أص��� عل�ه أدوات ال��ب 

ال���ة م� ت��ر ت���ل�جي وصل إلى م���� إب�اع ما أص�ح ���ى بـ "األسل�ة ال���ة"، ح�� أن ال�اص�ة ال�ي 

"سف�س�ي" ه� م�ار��ه في ال��ب العال��ة ال�ان�ة مع �الئع الق�ة ال���ة ل�الده ال�ي حقق� ال��� على  ی���ع بها

األل�ان ول� �ع� س��ات م� ال��ب، إال أنه ل��� أو آلخ� ت� إ�عاده ع� الق�ات ال���ة وع�� مل�قا ج��ا في ال�فارة 

ى � ه� ال�افع ال���قي وراء �ل�ه الل��ء ال��اسي إلال����ات�ة في واش��� ق�ل أن ت��هي ال��ب، ور��ا �ان ذل

ال�ال�ات ال����ة األم����ة، ث� الع�ل في وزارة ال�فاع األم����ة ����� اس��ات��ي في ال��ون ال�اصة �الق�ة ال���ة 

  .1وم�االت االس��ات���ة الع����ة ��فة عامة

�ج�ا ���ي؛ اق��احه إن�اء ق�ة ج��ة م���رة ت���لوم� أك�� أف�اره شه�ة وتأث��ا على الف�� االس��ات��ي األم

لل����ة على أج�اء م��قة الق�� ال��الي، وهي ال��ال ال��الي لألم� الق�مي األم���ي، إذ ت��رت ه�ه الف��ة �ع� 

تع���ها �����ة في ال��وب ال��ی�ة، وال�ي تق��ي �ال����ة ال���ة على ج�هات الق�ال م� أجل ح�� ال��ب في 

���ة وت�ق�� ال��� على الع�و، ��ا أدت ف��ته إلى تأس�� ن�ام اإلن�ار ال���� وال�� ���� م� وال�ة أالس�ا ف��ة ق

األم����ة م�ورا ����ا إلى أس��ل��ا و����ان�ا وال��و�ج، وذل� م� أجل إح�ام ال����ة ال���ة على ه�ه ال���قة ال����ة 

ل�ي، و�ان اله�ف األساسي له�ه االس��ات���ة آن�اك ه� م�ا�عة لألم� األ�ل�ي وقل� ال��ا� الع���� لل�لف األ�

ورص� ت���ات الق�ات ال����ة ال����ات�ة ع�� األ�ل�ي ��ا ف�ها الغ�اصات االس��ات���ة ت�� ال�اء، وم� أع�اله 

الق�ة ال���ة " الف��ة ال�ي ارت�� بها اس�ه في وس� ال�راسات وال���ث االس��ات���ة واألم��ة ��ا�ه ال�� ���ل ع��ان:

 .19502ال�� ن�� عام  )Air Power: Key to Survival" (مف�اح ال�قاء

  ال����ن ال���� ألف�ار "سف�س�ي": 

���� ت���ه واح��افه الع���� وخ��ته في ال��ب العال��ة ال�ان�ة، أدرك "سف�س�ي" ال�ور ال��ث� للق�ة 

ى أن تق�م �ه في ت�ج�ه ال�عارك على ج�هات الق�ال س�اء عل ال��ی�ة في ح�وب ال���ق�ل وهي ق�ة ال�ائ�ة، وما ����

ال�ا��ة أو ف�ق ال�اء، ح�� أن لـ "سف�س�ي" اع��اراته االس��ات���ة ع�� اخ��اره م��قة الق�� ال��الي ل���ن م�اال 

  :3لع�ل الق�ة، ���� ت��ی�ها في ثالثة ع�اص� رئ���ة هي �ال�الي
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�ا��ا ال�����ة وال����ل في أن ه�ه ال���قة تغ��ها م�افات مائ�ة ����ة م� الع��� األول: وه� م�عل� �ال�غ – 1

  جهة، ت�عل ��افة ال�الحة ال����ة ف�ها ص��ة وفي نف� ال�ق� ت�ف� مالذات ج��ة لل��في وال����ه م� جهة ثان�ة.

�قة جل���ة �ة إذ أنها م�الع��� ال�اني: و��عل� ����عة ال��اخ، وه� أن ه�ه ال���قة ت���� ���وف م�اخ�ة قاس – 2

في مع�� أشه� ال��ة (ال�ا��ة م�ها وال�اء)، وال�ع� م�ها م��� ���ل دائ� ��ل ال��ة م�ا �ع�ق ح��ة الق�ة ال����ة 

  ��ه�لة ف�ها.

الع��� ال�ال�: وه� م�عل� �ال�غ�ا��ا ال��اس�ة وال����ل في ال�قارب ال�غ�افي ب�� الق�� الع��ى ال�ئ���ة  – 3

  ة ح�ل ال����ة على ال��ام ال�ولي، وه�ا االت�اد ال����اتي وال�ال�ات ال����ة األم����ة.ال���اف�

و��اًء على ه�ه ال�ع��ات االس��ات���ة، فإن ال��اسة ال��اس�ة إل�قاء ه�ه ال���قة آم�ة هي ب�اء ق�ة ج��ة تع�ل 

ص�، ف��ل ه�ه ة في االس��عار وال�عق� وال� على تغ��ة ه�ه ال���قة ال�اسعة م��ع��ة �ال����ل�ج�ا الف�ائ�ة ال���ق

ال�ه�ة ل��� م�احة للق�ة ال���ة و���ل أقل للق�ة ال����ة، ���� الع�ائ� ال��اخ�ة وال�غ�ا��ة ال�الفة ال���، ����ل 

فعال�ة، � ه�ه االس��ات���ة ت�� ال�ال�ات ال����ة األم����ة وحلفاؤها في أورو�ا الغ���ة أه�افه� االس��ات���ة آم�ة وتع�ل

وال����لة أساسا في �قاء خ��� ال��ارة واالت�ال ب�� ضف�ي األ�ل�ي مف��حة وم��فقة ���ل م����، وعل�ه 

فال���لة ال�ي أراد "سف�س�ي" ال�ص�ل إل�ها هي أول��ة الق�ة ال���ة في ال��� وال����ة وح�� ال��اعات وال��وب 

�س�ي" �ة ال����ة، أما م� ناح�ة ال����� االس��ات��ي فق� رس� "سفال���ق�ل�ة على ن��� ال������ للق�ة ال���ة والق

خ���ة ��ن�ة للعال�، ووضع ف�ها دائ�ت�� صغ��ت�� ت��ل األول القل� ال��اعي لالت�اد ال����اتي وت��ل ال�ان�ة القل� 

�اخل��� ت��ل األولى م� ال��اعي لل�ال�ات ال����ة األم����ة، وفي م���� أعلى م�ه�ا رس� "سف�س�ي" دائ�ت�� ����ت��

م��قة س�ادة وس���ة الق�ة ال���ة لالت�اد ال����اتي، وهي ال�ي ت�� ال��ء األك�� م� قارة إف����ا وج��ع ج��ب آس�ا 

وال�افة ال��ال�ة م� أس��ال�ا، ب���ا ت�� ال�ائ�ة ال����ة ال�ان�ة م��قة س�ادة وس���ة الق�ة ال���ة لل�ال�ات ال����ة 

ل�ي ت��ل األم������� ال��ال�ة وال�����ة وال���قة األ�ل��ة إلى ح�ود ال���� الهاد�، و��� ال�ائ�ت�� األم����ة ا

 Area of( "ال����ت�� ه�اك م��قة ت�اخل ب�� ال�ف�ذ ال����اتي واألم���ي أ�ل� عل�ها اس� "م��قة الق�ار/ ال����

Decision (وت���ل م��قة 1ي ن�ام ت�ازن الق�� االس��ات��ي ال��ني���� م��ر�ة ه�ه ال���قة وثقلها االس��ات��ي ف ،

، ���� 2ال��اخل أ� الق�ار أو ال���� في م��قة "ال����اء" في أوراس�ا وأورو�ا ال����ة وش�ال إف����ا وال��ق األوس�

لى ع أنه م� وجهة ن�� "سف�س�ي" م� ����� على ه�ه ال���قة �����ع ال����ة وال���� في العال� ��ل و�ه���
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، وق� 1م��ان الق�� العال�ي، وه�ا �ع�ي أن ه�ه ال���قة س��قى م�اال لل��اف� ال�اد ب�� الق�ت�� الع����� في العال�

  :2خ�ج "سف�س�ي" به�ه اآلراء

  م� ��ل� ال��ادة ال���ة ����� على م�ا�� ت�اخل ال�ف�ذ (م��قة الق�ار/ ال����). - 1

  ����� على العال�.م� ی���� ����قة الق�ار/ ال����  - 2

ون��ا أله��ة خ��رة م�ا�� ال��اخل ال��� في ن���ة "سف�س�ي" فق� ق�م على أساسها ت�ل�ال ل��ا�� ال��اخل 

  : 3االس��ات���ة �اآلتي

تع� أخ�� ال��ا�� ال���اخلة وأك��ها ح�اس�ة ألنها ت��ل دائ�ة ع��ى ت��ح ف�ها  م��قة الق�� ال��الي: – 1

ألم����ة واالت�اد ال����اتي في ذل� ال�ق� أش� اق��ا�ا إح�اه�ا م� األخ�� م� أ� م�ان آخ�، ال�ال�ات ال����ة ا

وهي مالئ�ة للق�ات ال���ة م� �ائ�ات وص�ار�خ وال ���� أل� دولة أن ت���� عل�ها إال ع� ���� الق�ة ال���ة، 

  ��الي.فال�ولة ال�ي ت�ل� ال��ادة ال���ة ت����ع أن ت���� على م��قة الق�� ال

ت�لغ م�احة دول غ�ب أورو�ا ن�� مل��ن م�ل م��ع، فه� قل�ل الع�� االس��ات��ي وه�  غ�ب أورو�ا و�ف����ا: – 2

مل��ن م�ل م��ع،  11.5م��� �ال��ان، أما إف����ا ال�ي تقع إلى ال���ب م� غ�ب أورو�ا فعلى الع�� ت�لغ م�اح�ها 

� س�اني، ����� الق�ل �أن قارة إف����ا هي مف�اح ال�فاع ع� غ�ب وذات ع�� اس��ات��ي ���� وهي م��قة ذات ت�ای

أورو�ا خاصة وأنه ال �ف�لها س�� ال��� األب�� ال���س� ال�� �ق�م ���ا�ة حاج� أمام ت��ك الق�ات ال���ة ول�� 

ح� ت�� ي واأمام الق�ات ال���ة، وم� أجل ه�ا �ع� غ�ب أورو�ا مع إف����ا م��قة اس��ات���ة واح�ة وم��ح ت����

ح�� ت���� الق�ات ال�فا��ة في الق�� ال��الي (أورو�ا) ب���ا ت���� الق�ات اله��م�ة في  "Eurafricaاس� "أورو�ف����ا 

  الق�� ال����ي (إف����ا) ال�� ی��اف� ��ه الع�� االس��ات��ي.

) Land bridgeتع� ه�ه ال���قة ذات م�قع جغ�افي ف��� إذ ت��ل ج�� أرضي ( العال� الع��ي وال��ق األوس�: – 3

ی��� ب�� آس�ا و�ف����ا وأورو�ا، و���� م� أه��ة ه�ا ال��قع ما ی���ع �ه م� ال��ارد ال�����ة وال��وة االق��اد�ة 

اح ال�فاع ع� �ا أن إف����ا هي مف�ال�ف��ة، وم� ال�اح�ة االس��ات���ة �ع� العال� الع��ي مف�اح ال�فاع ع� إف����ا، �

  أورو�ا، فالعال� الع��ي ه� القاس� ال����ك األه� واألك�� في ال�فاع ع� إف����ا وأورو�ا.
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ت��ه غ�ب أورو�ا م� ح�� صغ� ال��احة واالك��ا� �ال��ان، وتع� ال�ا�ان وف�رم�زا  آس�ا ال��ال�ة ال����ة: – 4

  وال���.  –سا�قا  –ه�ا ال��ء م� العال�، وذل� لق��ها م� االت�اد ال����اتي  و��ر�ا وأو���اوا م� أخ�� ال��ا�� في

  

  

  

  لـ "سف�س�ي" 1949ن���ة الق�ة ال���ة س�ة ): 03( خ���ة رق�
  

  
  http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/map04.GIF_cvt.htm ال���ر:

أورو آس�ا ج��ب الق�� و  �األم������ذات م�ق� ق��ي وضع ف�ها ��علها ����ة ه�ه ال "سف�س�ي"رس� لق� 

ه: العال� الق��� �ه� ال�ق��� ال��عارف عل "سف�س�ي"ف����ا في ش�ال الق��، وعلى ه�ا فإن أول تق��� اس���مه �و 
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���ا م��قة ال��ادة ، ب�األم������والعال� ال��ی�، وفي ه�ه ال����ة ی��ح أن ال��ادة ال���ة األم����ة ت���ل على �ل 

  .   �1 ف����ا وج��ب ال���اء ال��� �ال���ة ال��ف���ة تغ�ي ج��ب وج��ب ش�ق آس�ا و 

�ا وال��ق ف���إم��ق�ي ال�ف�ذ ال��� ت�ال��ان وت��ادمان في م�ا�� أخ�� هي أورو�ا الغ���ة وش�ال ل�� 

ت�ة �غ�ي أم���ا ال��ال�ة، و�ال��ل تغ�ي الق�ة ال���ة األم����ة اع� أن نف�ذ الق�ة ال���ة ال���� األوس�، ف�ال

لق�� ال���ة لل�ول��� هي م�ا�� ال��� في أ� أن م�ا�� ت�اخل ا "سف�س�ي"ی�� ح�� رتالن� األورو آس���، االه

  .2ی�� للق�ة ال���ة األث� ال�اس� في ��� ال����ة أو ال��ادة على العال� "سف�س�ي"مع��ة ب��ه�ا، وم� ث� فإن 

  ): م��ق�ي ال�ف�ذ الق�ة ال���ة ال����ات�ة واألم����ة وم��قة ال�القي وال��ادم ح�� ن���ة "سف�س�ي"04خ���ة رق� (

  

نقال )، 30/12/2019("، ل���وني (رؤ�ة م��ق�ل�ة)رض ب�� ال�غ�ا��ا والف�اء اإلن���ة قل� األ"، ب��ام ع�� ال�ه�ة العق�يا :ال���ر: 

 https://bit.ly/389vw8Wع� ال�ا�� ال�الي: 
  

وق� أوصى "سف�س�ي" ال�ال�ات ال����ة األم����ة �أن ت��ي لها ق�ة ج��ة ضار�ة، وق� ع�ض خ��ته ���ار 

واق��ح إن�اء اس��ات���ة ج��ة أم����ة ج�ی�ة ت��اشى مع ت��ر ال�الح ال����ل�جي في م�ال ال���ان على ال�ال�ات 

�إ��اد  ���ة على الق�� ال��الي وال���قة الق���ة وذل�ال����ة األم����ة، وق� ت��� و��ق� اق��احاته في ال����ة ال

و��ل� ب�اء خ� رادار ���� على ش�ل ق�س م���أ م� أالس�ا إلى ش�ال سالح ج�� ���� ق�� ذ� ام��ازات م���رة، 

                                                           

  .81)، ص. 2014، (القاه�ة: م�س�ة ه��او� لل�عل�� وال�قافة وال���، األص�ل العامة في ال�غ�ا��ا ال��اس�ة وال�����ل����ام��� ر�اض،  – 1

  .81ص. ، م�جع ساب� م��� ر�اض، – 1
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ل����ة ل�ال�ات ا، وفعال فق� أن�أت ااآ��الن�ك��ا، ف��ه ج���ة ل��ادو ف����ة ن��فا ون�الن� ف����ة غ���الن� ف����ة 

أ� خ�� اإلن�ار ال����،  "Distance Early Warning" ) وه� اخ��ار لـD.E.Wاألم����ة ال�� ال�ادار� وأس��ه (

وال�� له قابل�ة ال�ع�فة وال��ق� ال���� ب����ات الق�ات ال���ة ال����ات�ة آن�اك ����لف أن�اعها ب�ق� قل�ل م� ب�ء 

�ة األم����ة ض� أ� ه��م م�اغ� أو مفاجئ، وم� جان�ه ل� ی��اهل ت���ها ح�ى �ع�ي اإلن�ار لل�ال�ات ال���

في اس��ات����ه الع����ة أه��ة أس� تل� ال����ة خاصة في م�ال ال�د على  -في ذل� ال�ق�  -االت�اد ال����اتي 

ي م�ال ال�د ف ال���ك ال���عي ال�� مارس�ه ال�ال�ات ال����ة األم����ة في ال�� م� ت�سع ال���قة ال�����ة، و��ل�

حلف وارس� ��لف ع���� دفاعي ��د على ما �ق�م �ه  –أ� االت�اد ال����اتي  –على ن���ة األ��اف، فأوج� 

  .1ال�ع��� الغ��ي ت�اهه، وات�ع س�اسة ��� ال��ق الع���� وت���قه

ل��وب اإلقل���ة او�لى جان� تق��� "سف�س�ي" ت�ص�ات و�رشادات؛ فق� ان�ق� ال��اسة األم����ة ال�اصة �إشغال 

�أن دوال ����ة س��ل إلى  1950ك�ا في ف���ام وال��ق األوس�، وال���قة أن "سف�س�ي" ل� ��� ی��قع أنه �ع� عام 

إم�انات ال��م�� ال�امل، خاصة �ع� ب�وز األسل�ة ال��و�ة على م��ح ال��ل�ح الع���� ودخ�لها م�االت الق�� 

���� ال��ار�خ ال����لة والقاذفات وحامالت ال�ائ�ات والغ�اصات وغ��ها، ��ا ال�الث ال���ة وال����ة وال���ة، ع� 

أن سالح ال�� ال ���� ع�ه �ع�ا ثال�ا في م�ال الق�� ��قا ل�جهات ن�� �ع� ال������ فه� ع��� ح�ا�ة 

  .2وتغ��ة للق�ات ال���ة وال����ة في اله��م ��ا ه� ال�ال في ال�فاع وال�ق�م واالن��اب

���� ن���ة الق�ة ال���ة ص�اغ�ها الف���ة م� اف��اض مفاده (أن ال����ة على ال�� ت��ح ام�ان�ة عال�ة ول�ل� ت

لل����ة على األرض)، ه�ه الف�ض�ة ورغ� إ��ازها ال���� �ال���قة ال�ي ��ح� بها في ح��ه، س���ن لها شأن ���� 

�ق الع����، وم�اور ال���س��ات���ة، ذل� أن في ص�اغة العقائ� الع����ة، ��ا س�غ�� ال���� م� مفا��� ال�

ال��ائ� االس��ات���ة لل��ال تعالج في ال�اقع م���نه االس��ات��ي، مع���ة إ�اه م�اال ی���� على أه��ة فائقة 

ت��اوز ال��ال�� ال���� وال���، بل إنها ت��ح ��ا س�� اإلشارة إل�ه االف��اض القائ� على أنه م� س����� عل�ه، 

� على ال��ال ال��� وال����، وفي ال�اقع أن ه�ه الف�ض�ة وما ت�ت� عل�ها م� ب�اء ن��� م��امل جاءت س����

ن���ة لل���ر ال��هل لع�� ال���ان، مق�ونا ب�ل�ج الف�اء واإلقامة ��ه، ح�� �ان له�ا ال�ور ال�ارز في ت���ل 

ن���ة  فاعلة وال��ث�ة ف�ها، وه�ا ال ب� م� اإلشارة إلى أنمفا��� اس��ات���ة ج�ی�ة ل�غ�ا��ة العالقات ال�ول�ة والق�� ال

الق�ة ال���ة ت���� ���ة ال��اثة ال����ة �ال��اس مع ال����ة ال�ار���ة ال���لة للق�ت�� ال���ة وال����ة، ففي ال�ق� 

                                                           

  .193، ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 1

  .131 – 130، ص ص. م�جع ساب�ص�ام سال�،  م��� ع�ب ال��س�� وماج� - 2



ـــــــــ | د. شر�فة كالع ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ  جامعية �� مقياس: الفضاءات االس��اتيجيةمحاضرات طبوعة م ـــــــــــــــــــــ

 

69 
 

لى، ��ب العال��ة األو �ع�د إلى ال –وه� سالح ال��  –ال�� ن�� ��ه أن االس���ام األولي له�ا ال��� م� أن�ا� الق�ة 

فإن االس���ام الفعلي ال����� وال��ف�د للق�ات ال���ة وال����ة �ع�د إلى س��ات �ع��ة تار���ة ع�ه، وخالل ه�ه الف��ة 

ال�ار���ة ال���لة أدخل� تع�یالت وت����ات ع�ی�ة على ه�ی� ال��ف�� الق�ال���، س�اء �ان ذل� على ال����� 

����� لل�عارك وال��وب، أو على ال����� الف�ي وال�ق�ي ل����� وت���� أدائه�ا الق�الي، ال��قي أو ال�ع��� في ال

في ح�� ن�� أن ال��اغات الف���ة ال�ي أسه�� في ت���� ال��اء ال���� للق�ة ال���ة به�ف اس���امها أو ت���فها 

�ة، ه�ا م� ل�ي تل� ال��ب العال��ة ال�انس���ا وتع���ا �ع�د إلى نها�ة ال��ف ال�اني م� الق�ن الع���� وال���ات ا

جهة، وم� جهة أخ�� فإن الق�ة ال���ة وح�ى ت���ة ال��ب العال��ة ال�ان�ة، �ان ی��� إل�ها �اع��ارها ق�ة ت���ل�ة أو 

ق�ة إس�اد ت�����ة للق�ات ال���ة وال����ة، ول�� �اع��ارها أداة ح�� اس��ات���ة ی�ق�ر في ض�ئها م��� ال�عارك 

ل��وب، وت��ل األف�ار ال�ي جاء بها "ج�ل�� دوهات" نق�ة ان�الق ص���ة وفاعلة ل��اغة ال����ات ال��ی�ة في وا

  .1ال��ب ال���ة، ح�� أن أف�اره ت��ل األساس له�ه ال����ات

  :االس��ات��يالق�ة ال���ة ون���ة ال�أث�� .2

 ب��ان م�اج�ات "ج�ن م��ش���" ال���� ورؤ��ه�ال���ة ل��ود الق�ة ال���ة االس��ات���ة؛ فإنه ال ����ل 

االس��ات���ة إال �ع� ال�ع�ض ل����ة الق�ة ال���ة وتف��� اف��اضاتها، على خل��ة ال�ه�ة ال�ي نال�ها ه�ه األخ��ة �فعل 

اتها � ال�����ات ال�ي أدخل� على ال�ائ�ة ال�قاتلة، إذ أن ث�ة ت�ابهات ����ة ب�� ت���� ال�ولة لق�اتها ال���ة وق

ال����ة في ال��ب ح�� "م��ش���"، على اع��ار أنه ب���ا ��� على الق�ات ال����ة أن ت���� على ال��� ق�ل أن 

ت���� م� إ�هار واس���ام ق�تها ض� ال�ول ال�عاد�ة، فإنه ی���� على الق�ات ال���ة أ��ا أن ت���� على ال�� أو 

� م� ق�ف ق�ات الع�و على األرض أو مهاج�ة م�نه، فإذا �ان� ُت�ق� ما ���ى بـ "ال�ف�ق ال���"، ق�ل أن ت���

الق�ات ال���ة ال ت���� على ال��اء/ األج�اء (الف�اء ال���)، فإنه م� ال����ل أن ت���� ق�اتها ال�هاج�ة خ�ائ� 

����ة لك���ة، ت�عل م� ال�ع� إن ل� ���  م� ال�����ل عل�ها أن ت�ه� الق�ة ض� الع�و، وت�ق�� تق�م �ات�اه ا

على إقل�� الع�و و�خ�اع س�ادته، وم� األم�لة ال�ي �ق�مها "م��ش���" ح�ل ما ت��� في ثغ�ة ع�م ت�ق�� ال�ف�ق 

ال��� ال�أث�� على ال��لة ال���ة؛ أن القاصفات األم����ة سّ��ت �لعات ج��ة ����ة وغارات واسعة ال��اق على 

دون ، 1943) األل�ان���� في شه�� أوت وأك���� Schweinfurt() و"شفای�ف�رت" Regensburgم�ی��ي "روج�����ج" (

خ�ائ�  ����ةال�ا�عة للق�ات األم ت���ت القاذفات ال�هاج�ة، ون���ة ل�ل� ال��ء م� أل�ان�اه�ا ف�ق ال��ام �ال����ة ج�ا 
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ة ال�قاتلة ئ�ات ال��افقض� أل�ان�ا إلى أن ت�ف�ت ال�اعلى وقف اله��ات  األم����ة ، م�ا أج�� ال�ال�ات ال����ةك���ة

وهي نف� ال�الة ال�ي ت��رت خالل األ�ام األولى  ،1944م�احة في أوائل عام  ال�ي تع�ل على تأم��ها �ع��ة ال���ال

� ال�� م ال�عتق�ة أن اإلس�ائ�ل�ال�اقعة ب�� الع�ب و"إس�ائ�ل"، ح�� حاول� الق�ات ال���ة  1973م� ح�ب أك���� 

إال  ل�ه،في أم� ال�اجة إ م�تفعات ال��النعلى �ل ق�اة ال���� و على �كان� الق�ات ال���ة اإلس�ائ�ل�ة ال��اص�ة 

 أج��ت ص�ار�خ وم�افع ال�فاعال�ا�عة للق�ات الع���ة، ق�  "ج� – أرض" ص�ار�خ م�ال��م�ة ال���لقة ال���ان أن 

  .1ة ال���ةال��اجع ع� ال��ل�الح ال�� اإلس�ائ�لي على لال��� 

ن ت�د� أ����ها فإنه  ال�� ح�� "م��ش���" وأن�ار أول��ة الق�ة ال���ة؛س���ة الق�ات ال���ة على  ����د

ح�ات و ال��� وال�غ��ة ال���ة ال���فة ل��ان�ة  �ع�إل�هار الم�ا�عة ثالث مهام ال�ور ال�ان�� ال��ع� للق�ة ال���ة ع�� 

و��ه  ،ع� ق�بال�ع� ال��� في ال��ان�ة ال���ة و  ی���ل ال�ور األول ، إذعلى األرض �اربال�ي ت ال���  ال���

في  قاتلت ��ة ال���قة ال�يا للق�ات ال�دع�ا ت�����ا م�اش� م�ان�ة و ساحة ال�ع��ة وتق�م  ���ة ف�ق ت�ل� الق�ات ال

��ا�ة "م�ف��ة �اقع �ل، وهي في ام� ال���و ت�م�� ق�ات العفي  �ةال��  لق�اتلاله�ف ال�ئ��ي و��ل� ی���ل  ،األسفل

� ت���� ، وت���ل ال�ه�ة ال�ان�ة في ق�ع خ�� ت��ل� ه�ه ال�ه�ة ت���قا وث�قا ب�� الق�ات ال���ة وال���ة، و ���ان"

��م�� ح��ة ل�ال�رجة األولى   – ، وذل� ���ل أساسيعلى ال���قة ال�ل��ة ل��� الع�و ض��ات ج��ةب��ج�ه  الع�و

 م���دعات :ت��ل قائ�ة األه�افإذ  (ال�� األمامي) أو تأخ��ها، إلى خ� ال��اجهة ه لل�ص�لت الع�و وق�اتإم�ادا

للع�و  ةال���قة ال�ل��ع�� ، وال�ح�ات االح��ا��ة، وال��ف��ة �ع��ة ال���، وخ��� االت�ال ال�ي تد وال��ن اإلم�ا

 داتاإلم�او  ج�� ل�قل الق�ات، وت���ل ال�ه�ة ال�ال�ة للق�ات ال���ة في ت�ف�� ج�� وت�ل إلى خ���ه األمام�ة

��اجج و  ال���، ت��� ب��ا�ة م� ق�ة ال���ح�� "م��ش���" ه�ه ال�ه�ات ف وال��ن إلى م��ح الق�ال أو داخله،

أن�ار الق�ة ال���ة في دع� م�قفه� ح�ل أول��ة الق�ة ال���ة في ح�� ال��ب و��� ن����ها، م� خالل أن الق�ات 

�ات��ي، م� خالل الق�ف االس�تع�ض ق�تها ض� ال��� وح�ها (أ� ���ل م��قل) ال���ة ت����ع أ��ا أن ت�ه� و 

� ال��� ع� �غ ���لل وال��اقع االس��ات���ة ��ا�� لل والق�ف ال��اش� ��بال�� تق�م ��ه الق�ات ال���ة �ال

��ب، ا أن ت��ح الإذ تق�� ه�ه ال�ه�ة االدعاء �أن الق�ة ال���ة ت����ع وح�ه، م���ات األح�اث على ساحة ال�ع��ة

ح�  ���ل�ن إلى ت��ي الق�ف االس��ات��ي، وال�� �ع�ل إلى ةال��� ق�اتم� ال���غ�ب أن ال������� لل ل��ول�ل� ف

�ار ه� الق�ف االس��ات��ي وال�م� اله�ف م� �ل ف وال����ل في ال��ار،ال����ة في الق�ة ك��� م�ل ما �عادله 

                                                           

1 - John Mearsheimer, Op. cit, pp. 36 - 37. 
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و�ن�ال عقاب ج�اعي عل�ه� ع� ���� إما ع� ���� معا��ة س�انه ال��ن���  ،الع�و على االس��الم و�ك�اه  إج�ار

نه أن األم� ال�� م� شأإج�اره� على ال��� ال���ل في ال�الجئ وت�م�� م�اك� ال��ن ال��ن�ة، أو ب��م�� اق��اده، 

ال��ا��ة  قاع�ة�ف�ل أن�ار االس�ه�اف االق��اد� أح�انا ض�ب ال، ح�� ال�قاتلة في نها�ة ال��اف ��ل ق�اته

م� � أو إث��� ت�جه ل���ن رئ��ي واحال���ات ال�ي اق��ار آخ�ون ���ا ی��� �فة نهائ�ة، للع�و �ال�امل وت�م��ها �

أدوات اإلن�اج أو ص�اعة الف�الذ أو ش��ات  م��ات ال�اقة أو م�ل ال�ف� أو (ال���نات ال��جة) "ال���نات ال�اس�ة"

، واج�اال ح�� "م��ش���" فإن ح�الت الق�ف ال�ي ت�� �اق��اد ال��� ���عةغ�� ال وال��اقع الهامةال�قل، 

    .1االس��ات��ي ��ا ه� ال�ال مع ال��ار ال ی���� م�ها أن ت��ج ان��ارات س��عة وسهلة

ل ع� ل��ادة الع�و ال��اس�ة وذل� على س��ل ال��ا االس��ات��يلق� ر�� أن�ار ن���ة ال���ة على خ�ار ال�لل 

���� اس���ام ال�قاتالت م� أجل ق�ل ال��ادة ال��اس�ة للع�و و��ل� ت��ح الق�ات ال��ل�ة ب�ون ��ادة، أو ع�له� 

(ت�م�� خ��� الهاتف وم��ات ال�� اإلذاعي وال�لف���ني،  االت�الع� شع�ه� ب�اس�ة تع��ل أدوات ال��ادة في 

��ادة ا أن�ار ه�ه ال����ة أنه �إم�ان ع�ل ال�ت�م�� مق�ات ق�ات األم� ال�ي ت���� في ال�ع�)، إذ �ع�ق� أ�وأ��ا 

 االس��ات���ة تالدعاءااال����ة ع� ق�اتها الع����ة وت�ف�� وض��ة اس��الة ال���� ف�ها وال����ة عل�ها، ففي رده على 

��و� م� دائ�ة الق�ف ال���، على اع��ار أنه م�� اك��اف األسل�ة ألن�ار الق�ة ال���ة، ���ج "م��ش���" اله��م ال

ال��و�ة مع نها�ة ال��ب العال��ة ال�ان�ة، ل� تع��� الق�� الع��ى في ته�ی� �ع�ها ال�ع� على ال�قاتالت الع����ة 

�� ال�ال�ات �ال ل� ت�ال�قل���ة، و�ن�ا اع���ت على األسل�ة ال��و�ة في ح�� أ� ن�اع ب��ه�ا، ف�الل ال��ب ال�اردة م

� اآلخ� في حالة ال�قل��� ض االس��ات��يال����اتي سا�قا ل����� ح�لة ج��ة للق�ف  االت�ادال����ة األم����ة وال 

    .2وق�ع ح�ب ب��ه�ا

وفي ع�ضه ل��اج�اته ال����ة ألول��ة الق�ة ال���ة على ح�اب الق�ة ال���ة، ���ح "م��ش���" ت�اؤالت ح�ل 

 الس��ات��ياهل ه�اك دل�ل على أن الق�ف دور الق�ة ال���ة وال��ار ال��� في ح�� ال��ب و��� ن����ها، وهي: 

في  ه�االس��ات���ة ���ل م لق�ة ال���ةت�اه� اأن وهل ����  ؟االس��الم���� الع�و على ���ه و وح�ه ���� أن 

ل أن ���ن لل��وب ����ال���لة ال�هائ�ة على  االس��ات��يهل تأث�� الق�ف ال��� و  ؟ان��ار ال���ش ال���ة

وم� ث� ی��  3؟�الماالس�ل�ا ت��ثه الق�ة ال���ة في ر�ح ال��ب و�ج�ار الع�و على ت���ع وث�قة تق���ا حاس�ا، وم�او�ا 

                                                           

1 - John Mearsheimer, Op. cit, p. 37. 

  .321 – 320ص.  ص ،م�جع ساب�واألم�ي للعالقات ال�ول�ة،  االس��ات��يعام� م��اح، ن���ات ال��ل�ل  – 2

3 - John Mearsheimer, Op. cit, p. 38. 
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م� غ�� ال��جح أن ی��ح الق�ف االس��ات��ي لألس�اب نف�ها ال�ي عادة ما تف�ل ف�ها ع�ل�ات ش���" أنه "م�� 

، وُ��ِجع أس�اب ف�ل ح�الت الق�ف ال��� االس��ات��ي في ح�� ال��ب و��� ن����ها، ال��ار في إك�اه ال���

  :1للق�ة ال���ة إلى ع�د م� الع�اص�، ���� ص�اغ�ها في م���عة م� ال�قا� هي �ال�الي االس��ات��يون���ة ال�أث�� 

إن العقاب ال��اعي واألل� ال���� وال��مان ال�� ت� ت�ل��ه على لل��ان ال��ن��� ت� اس��عا�ه في مع�� ال�االت  – 1

وم�ال��ها  ته�ادون أن ی��روا ض� ح��مفي تار�خ العالقات ال�ول�ة، ح�� �����ع�ن أن �����ا أل�ا وح�مانا ������ 

األدلة ال�ار���ة  مف�� �إ��از )Robert Papeی�" (رو��ت �ا"ي ال��اس ال�اح�یل��  �االس��الم، وفي ه�ا اإل�ار

 اعلى م�� أك�� م� خ��ة وس�ع�� عاما �ان س�ل الق�ة ال���ة مل��: "�أنه ال��علقة �العقاب ال��� وال��رة ال�ع��ة

م�  �اس��اج الاالس��و  �،� ��هاج��ه�هاج�ة أع�اد ����ة م� ال��ن��� أو ال�ه�ی�ل�غ��� سل�ك ال�ول  �ال�ه�د ال���ولة

ال��الت ال���ة  فيف...  على ح��م�ه�على ال��رة ال��ا����  ��ل��الت ه� أن اله��م ال��� ال �ه�ه ال

ي ت� ش�ها م�� إدخال الق�ات ال���ة ل� ت��ح ت��ح الق�ات ال���ة فثالث�� ح�لة االس��ات���ة ال���� ال�ي ت��� ع� 

بل ح�� "م��ش���" ر��ا ت�د� ح�لة الق�ف ال���  ،"رع لل��ال�ة �أ� شيءل��ال على ال��وج ح�ل ودفع ال��اه��

  إلى إ�قا� ال��اع� الق�م�ة في ال��ان وت��� م� اش��اد روا�� ال�الح� الق�مي ب�� م��لف م��نات شع� ال���.

�ات ج��ة �إن االق��اد�ات ال��ا��ة ال��ی�ة ل��� أب��ة و��اكل ه�ة ���� ت�م��ها ��ه�لة، ول� ح�ى به – 2

م��فة، وال���ر في ذل� أن أمام الق�ة ال���ة م�احات واسعة لل���آت االق��اد�ة للق�� الع��ى عل�ها ت�م��ها، 

و�ع�ها م��اع� ع� �ع�ها ال�ع� ���ات األم�ال، و���� أن ���ن �ع�ها س��ا ��ا ه� ال�ال مع م�انع األسل�ة 

��ا تع��� اس��ات���ة االس�ه�اف ه�ه أقل ض�را �ال���ة للق�� ال���ة ال�ي أن�أها "أودولف ه�ل�" ت�� األرض، 

ال�غ��، ���� صغ� ق�اع�ها ال��ا��ة، األم� ال�� ��عل ع�ل�ة ش� ح�لة الق�ف ال��� ال مع�ى له م� ال�اح�ة 

  االس��ات���ة.

) وال����لة في ق�ل ��ادة الع�و ع� ���� الق�ف ال��� ال��جه، Decapitationإن اس��ات���ة "ق�ع ال�أس" ( – 3

غ�� واق��ة �ال��ة ف�� ال�ع� ج�ا زم� ال��ب أن ت��د م�ان القائ� ال��اسي لل�ولة ال��� وأن تق�له، وق� أث��� 

ها � ����، ��ا ف�ل� ت����ها في ثالث م�اس�ات أخ��، ول1991ف�لها م� ال�اح�ة الع�ل�ة ض� الع�اق م�ت�� عامي 

ل� ه�ه �، ومع ذل� ف�صغ�"م��ش���" في م�اق�اته ال�ا�قة ألنها ع�ل�ات ه��م�ة م��ودة ال��اق وقع� على ن�اق 

االس��ات���ة ج��عا ثالث م�ات في إن�اج ال��ائج ال��ج�ة، وه�اك حاالت أخ�� ف�ل� ف�ها ه�ه االس��ات���ة وهي 

                                                           

1 - Ibid, p p. 40 – 41. 
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، إذ ق�ل� على إث�ه 1986أف��ل  14لقائ� الل��ي "مع�� الق�افي" في ق�ف ال�ال�ات ال����ة األم����ة ل�ق� إقامة ا

اس�ه�ف ال�وس قائ� الق�ات ال�ائ�ة في إقل��  1996أف��ل  21ال�غ�� ���ا ن�ا "الق�افي" م� األذ�، وفي  اب��ه

 ح��ه� االنف�ال�ة معإنهاء على  ����ج�ار ال���انإك�اه و  ه�فب )،Dzhokhar Dudayev"ج�ه� دودای��" ( ال���ان

االن�قام و�ان� ال����ة م�ت ال�ئ�� ال���اني وتعه� الق�ات ال���ان�ة �ال�وسي،  ل��مل��ت�ضي اال��و� ال�ي �روس�ا 

، 1996له، وعلى اس���ار ال��ب إلى أن ُأجِ��ت الق�ات ال�وس�ة على االن��اب وال��وج م� ال���ان شه� أوت 

م� ال�ال�ات ال����ة األم����ة ��� ه��م ق��� اس��� أر�عة أ�ام ض� الع�اق في ث� عادت �ع� ذل� إل�ها، ��ا قا

) في م�اولة أخ�� لق�ع رأس Operation Desert Fox، أ�ل� عل�ه "ع�ل�ة ثعل� ال���اء" (1998شه� د����� 

�� األه�اف قال��� أو على األقل م��ودی�ه في ت��ع�ي ف�ل الق�ف "ص�ام ح���" وق� ف�ل� هي األخ��، وه� ما 

    ال��اس�ة لل��ب.

  ال����ل�ج�ا وته�ی� مهام الق�ة ال���ة:.3

تع��� ال����ل�ج�ا م�غ�� مه� في عالق�ها �ف�اء الق�ة ال���ة، إذ أنها ت�اع� على ت���� على ت���� مقار�ات 

قاس�ة مع خ�� وم�اه� الق�ال م� ف��ة زم��ة ألخ��، خاصة ع��ما ت��ن الق�ات ال��ل�ة ال�����ة في ح�ب 

ولق� �ان ل�اص�ة ال���ر ال��ی� في ص�ع ال�ائ�ات، أن ألغى ال�اجة إلى إج�اء م�اورات ق���ة ال��� مع ، 1ع���

ت��� ت���� ال�ادار وتق��ة ال��في و��ا األم� مع ال��ار�خ ال��جهة، وفي ه�ا اإل�ار ���� اإلشارة إلى ت��� 

�ن الع���� م� أن ���ل أق�� سالح ج�� شه�ه العال� ��ا م��ه آن�اك أن األل�اني "ه��ف�ج ج�رج" في ثالث���ات الق

����ح ه�ل��ا و�ل���ا وال�ن�ارك وف�ن�ا، ث� وجه ه�ا ال�الح �ل ق�ته ن�� ب���ان�ا، وفي ال�قابل واجه� ه�ه األخ��ة 

�ارجها و�نهاء ه�ه الق�ة ، وق� وضع� خ�ة ل��م�� �ل ال�ائ�ات ال����ان�ة وم1940ه�ا ال��� �ق�ة ج��ة ����ة س�ة 

ث� ال��ء �الغ�وة ال���ة ال���اة بـ "أس� ال���"، ما جعل ب���ان�ا ت�ارع �إن�اج ال�ائ�ات وم�ها ال�ائ�ة "ه��� م�ر��" 

األصغ� ح��ا م� ال�ائ�ة األل�ان�ة "م���ش��"، ��ا ت� ت���� ال�ادار ال����اني وال�� ساه� في إنقاذ ال�الح ال��� 

  .����2ان�اال����اني و 

وت��ر اإلشارة إلى أن ال���� ال�ل��� في أجه�ة االس�عالم وج�ع ال�عل�مات االس���ار�ة، وتق��ات ال����� 

على االرتفاعات العال�ة ف�ق أج�اء أرض الع�و، ���� ساع�ت األدوات ال��ی�ة في ت���� ت��ی� ال��اقع ال����ة، 

�ة الالحقة للق�ة ال���ة �ع� ال��ب العال��ة ال�ان�ة الخ��ار وت���� وض�ح ال��ر ال�ل�ق�ة، وق� ساه�� ال��� 

                                                           

  .480)، ص. 2019، (القاه�ة: دار ال��اب ال��ی�، الف�� االس��ات��ي: ال���ر ومف�دات ال��ل�لعام� م��اح،  - 1

  .136)، ص. 2014، (ب��وت: العارف لل����عات، ال���ي الع����: ال��ا�ة ال�����ل�����ة وال�ها�ة ال���س��ات���ةال���ح م��� ع�� ال�اح� ال��ف�،  - 2



ـــــــــ | د. شر�فة كالع ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ  جامعية �� مقياس: الفضاءات االس��اتيجيةمحاضرات طبوعة م ـــــــــــــــــــــ

 

74 
 

ال�����ات ال��ی�ة ال�ي أدخل� على الق�ة ال���ة، وال����لة في ال��ب األم����ة في الف���ام على م�ار ع�� س��ات 

على ال��لة ال���ة  1968 – 1965) س��ي Rolling Thunderتق���ا، إذ أ�لق� ال��ادة ال���ة اس� "دوالب ال�ع�" (

لف���ام ااألم����ة ض� الف���ام ال��ال�ة م� أجل إج�ارها على وقف دع�ها لل����دی� ال���ع��� "الف�� ��نغ" في 

�� م� ال�خائ�  643000، أی� ت��� ال�ق�ی�ات االس��ات���ة �أن ال�ائ�ات األم����ة أسق�� ما �قارب ال�����ة

���دی� في الف���ام ال�����ة خالل ع�� س��ات م� الق�ال ال�ار� ب�� ال��ف��، وهي ال���ة على الف���ام ال��ال�ة وال�

ال�ي ت�اوزت ����� ما أسق� على أل�ان�ا في ال��ب العال��ة ال�ان�ة، إال أن ال��ائج �ان� ع���ة ت�اما، إذ ف�ل� 

ة ب، وفي مقابل ذل� اس��ل�� الق�ة ال���ال�� األم����ة ح�لة "دوالب ال�ع�" وخ��ت على إث�ها ال�ال�ات ال����ة 

األم����ة درسا مه�ا، �ق�ي �ع�م فعال�ة ���ة الق�ة ال��ف��ة في إح�اث ال�أث�� االس��ات��ي على ب��ة الق�ال، و��ال 

م� ذل� ض�ورة الع�ل وال�ف��� ج��ا ح�ل إن�اج ال�خائ� القل�لة ال��� وال���ة وت��ن في نف� ال�ق� فعالة في ق�� 

افها، وهي ال�ي س��� في ال���ات الالحقة بـ "ال�خائ� ال���ة" في إ�ار ث�رة ال�عل�مات في ال��ون الع����ة، أه�

وق� ازدادت على إث� ذل� أه��ة االس�ه�اف ب�ال م� ح�� الق�ف، م�ا �ع�ي االع��اد على ال����ل�ج�ات العال�ة 

 . 1ال�قة في ت���� ال�قار�ات ال��ی�ة في الق�ال ال��� 

لق� اخ�لف� ال��ب ال���ة في ال�ق� ال�الي �اخ�الف ن�ع سالحها وأن�اع ال�ائ�ات، ما جعل االس��ات���ة و 

ال���ة تف�ض ل�ف�ها �ع�ا ثال�ا �ع� ت��رها والق�رة على الق�ف في الع��، األم� ال�� جعل ال�ول ال���� ت�رك أن 

ع�ی� قاراته، �ع� أن �ان� تل� االس���ار�ة م���رة في ال�الق�ة ال���ة ت�ق� اس���ار�ة شاملة لفي العال� �����اته و 

ال��� وال����، و��ل� سع� ال�ال�ات ال����ة األم����ة إلى االع��اد عل�ها في الق�ن ال�اح� والع���� ض�� سالحها 

�فاعي لوعق��تها الع����ة، وذل� م� خالل ت����ها على ثالث م����ات م� األسل�ة لل�فاع ال��� وهي: ال�اروخ ا

�� ��ا ی�م� ال�فاع ال��ار�خ  A4 ���� (150) م� الف�ة األولى ح�ى ال�ا�عة، وأن��� صاروخ (SM2ال�ع�� ال��� (

ال�ال����ة في أعالي الغالف ال���، ��ا اع���ت ص�ار��ا م��لفة ال��� واألق�ار ال��ا��ة ال�ي أص�ح الف�اء 

  :2اال�ارجي م���نا بها، وهي تق�م ��هام م��لفة م�ه

  إدارة ع�ل�ات االس��الع االس��ات��ي. – 1

  تأم�� ال�الحة لل�ف� والغ�اصات وال�ائ�ات.  – 2

  اع��اض وت�م�� األق�ار ال��ا��ة ال�عاد�ة في م�اراتها. – 3
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أن��ة اإلن�ار ال���� ال����لة ج�ا �أج��ة لل�ع��ات ال��ی�ة في ال�عارك، وق� اس���م� في ح�ب  و��زت

ال�ل�ج ال�اني ل�ال ونهارا، ��ا أص��� �ائ�ات اله��م ال��ی�ة ت���ع �ق�رات ����ة تع�ل ل�ال ونهارا وت�جه ض��اتها 

ال���ف�ة؛ قادرة على ص� ال�ه�ی�ات ال��جهة ع� ع� �ع�، وأن��� أن��ة م���رة لل�فاع ال��� خاصة �االرتفاعات 

�ع�، وهي ق�ات دفاع ج� م����ة، وه� ما جعل م�ت��ات االس��ات���ة الع����ة ال��ی�ة ال�عاص�ة ��ارة ع� ع�ل�ات 

لل�فاع ال��� ال�ا��ة م� ض��ات ال��ار�خ، وق� ��ف� ح�ب ال�ل�ج ال�ان�ة أه��ة الق�ة ال���ة ح�� أن اله��ات 

ی�ما ب���ا ال��ب ال���ة ت�ع�ها �أر�عة أ�ام، فال��ب ال���ة مه�ت ب�ل� لل�خ�ل  ��43ة على الع�اق دام� األم��

األرضي، ��ا خاض� ال�ال�ات ال����ة األم����ة نف� ال����ة مع ��س�ف� وفي ح�ب أفغان��ان مع اخ�الف ���� 

�ال �ات ال����ة األم����ة ق� اس���م� ال�اروخ ال�في ال�����ات الخ�الف ال���عة، و���� اإلشارة ه�ا إلى أن ال�ال

���ب ال�ل�ج ال�ان�ة، وفي ح�ب أفغان��ان وفي  1991"ت�ماه�ك" ال�� ص�ع�ه في ث�ان���ات الق�ن الع���� في عام 

  .1، و�ان ه�ا ال�اروخ مع���ها األساسي في ت�م�� األه�اف2003ح�ب الع�اق ال�ان�ة عام 

  ال����رة:خ أن�اع ال��ار�

ال������ة و  االس��ات���ةت��ل� �ل م� ال�ال�ات ال����ة األم����ة وروس�ا وغ��ه�ا، الع�ی� م� أن�اع ال��ار�خ 

ال�ي ت��ف على أنها أسل�ة ذات ال��عة الف�� ص�ت�ة، أ� ال�ي  القادرة على ح�ل ق�ابل ذر�ة، وأه� ه�ه ال��ار�خ

  :��ها إلى ف���� رئ������ هيماخ)، وال�ي ت� تق� 5ت��اوز س�ع�ها الـ (

وهي ص�ار�خ اس��ات���ة عاب�ة للقارات، وت���ق الغالف ال��� لل��ة األرض�ة إلعادة  ال��ار�خ ال�ال����ة: – 1

  .2ت�ج�هها أله�اف مع��ة على ال��ة األرض�ة

ح�� ی�� إ�الق ال��ار�خ ال�ال����ة ���عات ف�� ص�ت�ة إلى م����ات م�تفعة م� الغالف ال���، أو ح�ى 

إلى الف�اء وت��ن ه�ه ال��ار�خ حاملة ل����ات ذات ق�رة على ال��ل�� ال�� ال�ع�ز ���عة ف�� ص�ت�ة أ��ا، ث� 

ل��ار�خ ائلة �ات�اه ه�فها، وق� ت� ت���� ه�ه ا�ع�ها ی�� ف�ل ه�ه ال����ات ع� ال�اروخ ال�امل، وت��فع ���عة ه

وال����ات ���� ت��ل� ق�رة ����ة على ال��اورة، ��ا ی��ح لها تفاد� أن��ة ال�فاع�� ال��� وال�اروخي، وعادة ما 
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 ه�ه الف�ة في ه��ات عال��ة، وغال�ا ما ی��� إل�ها على أنها ص�ار�خ ن�و�ة، رغ� ق�رتها على ت�ف�� الس���ام���� 

  .1ه��ات تقل���ة د��قة

وهي ص�ار�خ ت�����ة ت��ف على ارتفاعات م��دة م� س�ح األرض، وت���  ال��ار�خ ال��افة (ك�وز): – 2

ه�ه الف�ة ، ح�� أن ���2عة فائقة ��ع� على أجه�ة ال�ادار ال�عامل معها ���عة، و���� لها أن ت��ل ق�ابل ذر�ة

  .3ت����ي �األساس اس���امم� ال��ار�خ ذات ال��� األق�� ن���ا، تع��� ذات 

ال�ئ�� ال�وسي "فالد���� ب�ت��" م�ل اه��ام روسي، خاصة م� ��ف  ال��افة (ك�وز) ال��ار�خ تع���و 

ة ال���، �خ ال���س�األم���ي الف�د� م� معاه�ة ال��ار  االن��ابإلى أن روس�ا س�ق�م ب�����ها عق� وال�� أشار 

  .4وعق� ال�ه�ی� األم���ي ب�ضع ه�ه ال��ار�خ في دول أورو�ا ال����ة (رومان�ا و��ل��ا) ال�الصقة ل�وس�ا

وت�ل� �ل م� روس�ا وأم���ا في ال�ق� ال�الي ��الف ال�ول ال��ع ال��و�ة األخ�� (ب���ان�ا، ف�ن�ا، ال���، 

� نقلها �اس���ام ال��ار�خ رأس ن�و�، أغل�ها ��� 15.000ال��ال�ة) أك�� م� اله��، �اك��ان، إس�ائ�ل و��ر�ا 

  .5االس��ات���ة

و����ص س�اق األسل�ة الفائقة ال��عة؛ فإن ال�ول ال���� في وق��ا ال�الي ت�عى إلى اس���ام ال����ل�ج�ا 

ق�ات فعلى س��ل ال��ال ق� أج�ت ال م� أجل ته�ی� مهام الق�ات ال���ة وال����ة على الف�اء ال��� والق�ة ال���ة،

"سالح  اس�لى صاروخ ذ� س�عة ف�� ص�ت�ة ���ل عأول اخ��ار  2019ال���ة األم����ة خالل شه� ج�ان 

) ARRWال�ع�وف اخ��ارا بـ () AGM -183A advanced Rapid Response Weapon" (االس��ا�ة ال���عة ال���ر

 Tactical" (ال�اروخ أح� م��جات ب�نامج "ال��ل�� ال�����ي ال�ع�ز) ��ع�ى ال�ه�، و�ع� ه�ا Arrowو���� (

Boost Glide () ال�ع�وف اخ��ارا بـTBG) وه� ب�نامج م���ك ب�� ه��ة م�ار�ع أ��اث ال�فاع ال����رة ،(DARPA (

�نامج ت���� ه�ا ال� ال�ا�عة ل�زارة ال�فاع األم����ة والق�ات ال���ة األم����ة والق�ات ال���ة األم����ة، إذ ���ه�ف

وفي �ل  ،ال�ق��ات الالزمة ل����ع أن��ة ت�ل�� ح�ة مع�زة ذات س�عة ف�� ص�ت�ة وم�� ت����ي ی�� إ�القها ج�ا

أن��ة ال��ل�� ال�� ال�ع�زة، ���ع ال�اروخ ح��ل�ه ال�ف����ة إلى س�عات م�تفعة ق�ل أن ت�ف�ل ال���لة ع� 
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) ل���ل على م�� ARRWا م� دون م��ك دفع، وق� ص�� ال�اروخ (ال�اروخ وت�ل� ت�ل�قا ح�ا �ات�اه ه�فه

ضعفا ل��عة ال��ت،  20ماخ أ� ن��  20، ح�� ت�ل س�ع�ه الق��� إلى ن�� B-52ال�ائ�ات م�ل القاذفة 

مل��ن  ����480ة  2018وق� ح�ل� ش��ة "ل��ه�� مارت�" على عق� ت���� ه�ا ت���� ه�ا ال�اروخ في عام 

  .���20211ح جاه�ا ع�ل�ات�ا خالل عام دوالر على أن 

م���ة ذات س�عة  2018أوت  ��3ف� على أنها اخ���ت ب��اح ی�م  2018أوت  6أما �ال���ة لل��� ففي 

ف�� ص�ت�ة م� ��از "راك� األم�اج"، وال�ي ����ها ال��ل�� ف�ق م�جات ال��مة ال���ل�ة خالل ال���ان ���عة ف�� 

" و�اللغة ال����ة 2 –ز��ج ��نج " أو "2 –"ال��اء ال��صعة �ال���م  اس�ت��ل  ص�ت�ة، ��ا أن ال����ة ال�ي

"Xingkong–2"و "Starry Sky - 2 اللغة اإلن�ل���ة، ق� ت� ح�لها ب�ا�ة ب�اس�ة صاروخ ذ� م��ك دافع �ع�ل� "

��/ سا  7344 ماخ أ� �6ال�ق�د ال�ل� ق�ل أن ت�ف�ل ع�ه وت�ل� ت�ل�قا ح�ا عائ�ة إلى األرض ���عة بلغ� 

م�ل/ سا)، ُم�ه�ة ق�رة عال�ة على ال��اورة خالل م�ار ه���ها، وهي ال��ة األولى ال�ي ت��� ف�ها ال���  4563(

ت����ها ل�ق��ة "ر��ب األم�اج" ���عة ف�� ص�ت�ة، رغ� أنها تع�ل على ت���� م���ات ت�ل�� ح� ذات س�عة ف�� 

" لل��ة األولى، DH-17" أو "DF-ZFس� ال��د "�ي ت��ل ا���ة ال�، ح�� ت�� ت���ة ال2014جانفي  9ص�ت�ة م� 

" ب�اس�ة ص�ار�خ �ال����ة �ان آخ�ها في شه� DF-ZFوم�� ذل� ال�ار�خ أج��� س�عة ت�ارب إ�الق لل����ة "

، و���قع أن ت��اوح س�ع�ها 2020" جاه�ة ع�ل�ات�ا خالل عام DF-ZF"، و���قع أن ت��ح م���مة 2017ن�ف��� 

ماخ، وس���ن قادرة على ح�ل رؤوس ن�و�ة، إضافة إلى ت�ف�� ض��ات ت�����ة د��قة، ��ا أنها  10ماخ و 5ب�� 

  .2" ل���ح قادرة على ح�ل أك�� م� رأس ن�و� م��ق�ال2 –تع�ل على ت���� "ز��ج ��نج 

ت���ة ، أعل�� ال��� أنها أج�ت ب��اح ودفعة واح�ة 2017وخالل أقل م� شه��� م� تار�خ شه� ن�ف��� 

إل�الق ثالث م���ات أخ�� ����ها ال��ل�� ع�� "م�� واسع م� ال��عات"، ح�� أن ال��اذج ال�الثة ����ها تع�یل 

س�ع�ها م� س�عة ف�� ص�ت�ة إلى ما دون س�عة ال��ت، وأن اخ��ارها ���ه�ف ال�ع�ف على دی�ام���ات ال���ان 

احة في �ل ن��ذج م� ال��اذج ال�الثة، ودم�ها ل����� ال�اصة ��ل م�ها به�ف ال�ص�ل إلى أف�ل ال�ق��ات ال��

سالح قادر على ح�ل رؤوس ن�و�ة، وال ���� إ�قافه ب�اس�ة أ� م� أن��ة ال�فاع ال��� أو ال�اروخي ال�ع�وفة 

ح�ى اآلن، وت� ح�ل ال����ات ال�الثة ال�ي �ع�ق� أنها ��رت في معه� ال���ان��ا ال�ا�ع ألكاد���ة العل�م ال����ة 

                                                           

  .3، ص.م�جع ساب�مال� ع�ني،  - 3

  .4 – 3، ص ص. م�جع ساب�مال� ع�ني،  – 1
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ق�ل أن ی�� إ�القها في ت�ل��  ب�اس�ة �ال�ن �ائ� "D18-3Sو" "D18-2S" و"D18 -1Sوت��ل ال�م�ز ال��د�ة "

  .1ماخ 1ح� إلى س�ح األرض، ���عة ل� ت�د خالل ال����ة س�� على 

" خالل م�ا�قة األلعاب Kh-47M2 Kinzhalأول ت���ة عل��ة لل��ار�خ " 2019شه� شه� أوت أما روس�ا فق� 

"؛ وه� صاروخ Kinzhal، ح�� دخل ال�اروخ "2015الع����ة ال�ول�ة ال�ي ت����فها روس�ا س���ا م�� عام 

ت�لغ ال�� ، و �2018ال���ي ��ل� ج�ا قادر على ح�ل رؤوس ن�و�ة وتقل���ة على ال��اء، ال��مة في شه� د����� 

ب�اس�ة القاذفة  "Kinzhalه، إذ ���� إ�الق "ماخ، وه� قادر على ال��اورة في �ل م�حلة م� م�احل ت�ل�ق �10ه س�ع

"Tu-22M3 االع��اض�ة��، أو إ�القه ب�اس�ة ال�ائ�ات  3000"، و���� أن ی�لغ م�اه في ه�ه ال�الة "MiG-31K" 

��، وق� ت� ن�� ه�ا ال�اروخ في ال���قة الع����ة  ال�����ة في روس�ا، إذ ��ل�  2000ح�� ی�لغ م�اه ح���� ن�� 

ال�اروخ ن�ام ت�ج�ه ��عله قادرا على مهاج�ة أ� أه�اف ثاب�ة أو م����ة، وه� م��ر ��ا ی��ح له ت�اوز أ��ا ه�ا 

  .2أ� أن��ة دفاع ج�� أو صاروخي أم����ة قائ�ة أو م��� لها

"ال�ائ�ة"  اس�آخ� ت�ارب إ�الق م���ة ال��ل�� ال�اتي ال�ي ت��ل  2018د�����  26ك�ا أج�ت روس�ا في 

و�لغ�  "�UR-100UTTKhال�وس�ة، ح�� ت� ح�لها ب�اس�ة ال�اروخ ال�ال���ي العاب� للقارات " "Avangardأو "

ماخ، ���� ما أفاد �ه نائ� رئ�� ال�زراء ال�وسي ل��ون  27س�ع�ها في أث�اء ت�ل�قها ال�� خالل تل� ال����ة ن�� 

ال�فاع والف�اء "ی�ر� ب�ر���ف، وق� أج�ت روس�ا ت�ارب إ�الق على تل� ال����ة القادرة على ح�ل ح��الت تف����ة 

أول مارس  يف، وق� أعل� ال�ئ�� ال�وسي "فالد���� ب�ت��" 2015ن�و�ة وتقل���ة على ال��اء، م�� شه� ��ف�� 

ق� اك��ل�، وأنها س��خل م�احل اإلن�اج، وعل�ه تع� تل� ال���رات " Avangardأن م�احل اخ��ار ال����ة " 2018

ال� �ل العلل���ش ال���� ح االس��ات��يج��عها م�ش�ات على س�اق ال��لح ال���ارع اآلخ� �ال����ة على العقل 

  .3به�ف ت���� أسل�ة ف�� ص�ت�ة وح�ازتها ع�ل�ات�ا

  ف�ات ال��عة وعالق�ها ���عة ال��ت: 01ل رق� ج�و
  

  ال�����  ك�/ سا  ماخ  ال��عة

 ة،ال�ائ�ات ال��ار�ة، ال����ات ال��وح�   0.8   980  ما دون س�عة ال��ت

  �فاثةال�ائ�ات ال

  ال�فاثة، ص�ار�خ ��وزال�ائ�ات   1470 – 980  1.2 – 0.8  ع�� ص�ت�ة

                                                           

  .4، ص. نف� ال��جع – 2

  .4، ص. م�جع ساب�مال� ع�ني،  – 1

  .4، ص. نف� ال��جع – 2
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  �ائ�ات، ص�ار�خ ��وز، أن��ة صاروخ�ة  6150 – 1470  5.0 – 1.2  ف�ق س�عة ال��ت

 �ال����ة م���ات إعادة ال�خ�ل، ص�ار�خ  12300 - 6150  10.0 – 5.0  ف�� ص�ت�ة

ق���ة ال���، ص�ار�خ ��وز ف�� ص�ت�ة، 

�ائ�ات ف�� ص�ت�ة، ص�ار�خ �ال����ة 

  ت ت�ل�� مع�زةعاب�ة للقارات، م���ا

م���ات إعادة ال�خ�ل، ص�ار�خ �ال����ة   30740 - 12300  25.0 – 10.0  ف�� ص�ت�ة فائقة

عاب�ة للقارات، م���ات ذات س�عة ف�� 

  ص�ت�ة م���رة، م���ات ت�ل�� ح� مع�زة

  م���ات إعادة ال�خ�ل  250.0  307400  ال��اس�ن��
  

  .5، ص. م�جع ساب�مال� ع�ني،  ال���ر:
  

���ة وال���ارع، ح�� ب�أت ال�ال�ات ال����ة األم� ال��ی�  وت��ای� أه�اف ال�ول ال�الث ال����رة ل��اق ال��لح

م�اع�ها ال����ة في ه�ا ال��د ل��ق� ه�ف�� رئ����، أوله�ا: ت�ف�� ه��ات س��عة غ�� ن�و�ة �ال��ورة على ن�اق 

، وارت�� الع���� ب��نامج ال���ة الف�ر�ة ال�قل���ة العال��ةعال�ي، في إ�ار ما �ات �ع�ف م�� م�لع الق�ن ال�اح� و 

ذل� ��عي ال�ال�ات ال����ة األم����ة ل�ع��� ح��رها العال�ي، دون ال�اجة ل��� ق�ات ���فة ون��ها ع�� م�افات 

فغان��ان ، أو غ�و أ1991شاسعة و�ع��ة، و���لفة ماد�ة و����ة م�تفعة م�ل�ا ح�ث إ�ان ح�وب ت���� ال���� عام 

، ��ا ی��رج في إ�ار ه�ا اله�ف ال�عا�ي مع ال�ه�ی�ات غ�� ال�قل���ة ال��ی�ة م�ل 2003، والع�اق عام 2001عام 

���ة ل�� ه��ات ق�رة اس��ات���ة وت�����ة تقل ام�الكت���ات ال�����ات اإلرهاب�ة ���عة ����ة، أما اله�ف ال�اني فه� 

س��عة ومفاج�ة ح�� یل�م األم�، ض� روس�ا وال���، خاصة �ع� ت�ای� ���ح ال�ال�ات ال����ة األم����ة لف�ض 

 "�����3Patriot PAC3ها الع����ة، مع ت�سعها عال��ا في ن�� م���مات ص�ار��ها ال������ة، م�ل "�ات���ت �اك 

م���مة ال�فاع في نها�ات ال��اقات العال�ة  م�ل االس��ات���ة"، أو ح�ى RIM-116" أو "AEGISأو "إ��� 

"THAAD ال�ي ت��ه�ف ال��ار�خ ال�ال����ة �آمادها ال���لفة، وق� ه�دت تل� ال����مات ب�قل�� ق�رة ال�دع "

  .1ال�اروخ�ة ال��احة ل�ل م� روس�ا وال���

                                                           

 ) ب�نامج ال���ة العال��ة الف�ر�ةPrompt Global Strike - PGS :( ه� ��ارة ع� م���مات سالح ه��م�ة غ�� ن�و�ة عال�ة ال�قة، ت��� م� ض�ب أ�

ساعة واح�ة �ع� ل��ة ات�اذ الق�ار، �غ� ال��� ع� ��قعه على ال��ة األرض�ة، وت��ع�ل م���مات ال���ة العال��ة الف�ر�ة رؤوسا ح���ة  ه�ف في أقل م�

ل���ان�ة في ا ءتقل���ة (غ�� ن�و�ة) ت��ل على ال��ار�خ ال�ال����ة أو أسل�ة م�جهة ذات س�عات ف�� ص�ت�ة، ومع ارتفاع ال����ات ال�ال�ة ل��امج الف�ا

مل�ار دوالر، ف�� ال����� أن ی�ود ه�ا ال��نامج في ال���ق�ل �األن��ة الف�ائ�ة ال����ة ال�ي ��ل� عل�ها  2.2ل��ل ل���  2020الع����ة األم����ة لعام 

  "ص�ل�ان ال�ب"، وهي ت���ل في ق��ان ح�ی��ة ی�� ت���عها ���ل ����، وت�ج�هها ب�قة إلى اله�ف ال���د.

  .6 – 5، ص ص. م�جع ساب�ع�ني،  مال� – 1
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وفي ال�قابل �ان� م�اعي روس�ا وال��� �األساس م�ف�عة ب�ا�ة ب����� ص�ار�خ قادرة ���� س�ع�ها الهائلة، 

وق�رتها ال����ة على ال��اورة وعلى إف�ال ه�ه ال��اسة األم����ة الهادفة ل��اره�ا �أن��ة دفاع صاروخ�ة، وتق��� 

��ل� على ن�اق عال�ي، إذ ت االس��ات��يم��ودة أو ح�ى ق�رته�ا على ال�دع، س�اء ال�����ي في ن�اقات إقل���ة 

أن ت���� أ� م���مات دفاع صاروخي أم����ة م�  اف��اضال�ي ی�ع�ر  ال�ال����ةروس�ا اآلالف م� ال��ار�خ 

دمار شامل في ال�ال�ات ال����ة  إسقا�ها ج��عا، ع�� ش� ه��م شامل، وال�ي ��في ع�د م��ود م�ها إلح�اث

في ه�ا  الن��ا�ل�ال�الي فإن اف��اض ال�ق��� ال�ام لق�رة ال�دع ال�وس�ة ل�� ه� ال��ف� ال�ئ��ي ل�وس�ا األم����ة، و 

ال��اق، �ق�ر ما ی�جح أن ال�وس ر��ا �����ن له�ف�� أوله�ا؛ م�اولة دفع جه�د ال����� الع���� �ات�اهات �ع��ة 

ه ت��ر ش��ك ����ة ح�ل إم�ان�ة ت���قه مع ات�ا ع� ال�عي ل�ق��� ق�رات ال�دع ال�اروخ�ة ال�وس�ة، وه� ه�ف

ال�ال�ات ال����ة األم����ة لع���ة الف�اء، م� أجل ت�ف�� م���مة دفا��ة قادرة على اس�ه�اف ال��ار�خ ال�ال����ة 

وذات ال��عة الف�� ص�ت�ة على ال��اء، أما اله�ف اآلخ� فه� ت���� الق�رة ال�وس�ة على تع��� ح��رها الع���� 

الع���� في س�ر�ا، وسعي روس�ا إلعادة ب�اء دور عال�ي، ورغ� أنه  االن��ارل��ا، خاصة في �ل ت�ال�� خ��ة عا

  .�1اه�ال�ع�ل� ال االق��اد�ال ی��ع للق���ة م��دا، فإنه ال غ�ى ع�ه ل�ع��� ب�اء ق�ة روس�ا، في �ل ال��ام 

 ،ال��ار�خ ذات ال��عة الف�� ص�ت�ة في آماد �ع��ةأما ����ص ال���؛ فإن اس���ام ق�رتها ال����رة م� 

ال ی�ال �ع�زه ال���� م� ال���ة ال�عل�مات�ة ال�ي ت��اج إلى  –على س��ل ال��ال  –م�ل مهاج�ة األراضي األم����ة 

ال���ة ه�اف أسل�ة قادرة على اس� �ام�الكق�رة ف�ائ�ة م���رة، س�اء ���ا ی�عل� �األق�ار ال��ا��ة، أو في ما ی�عل� 

ال�عل�مات�ة م��لة في األق�ار ال��ا��ة أو ح�ى الع����ة ال�ي ی��قع أن ت���ر س��عا  الف�ائ�ة األم����ة، س�اء

�الها ال���� ها في م���ل في تع��� ق�رة ال�د ال�اصة بخالل ال���ات ال�ق�لة، ل�ا فإن ت���� ال��� ال�ئ��ي ی

 س���اماالاآلخ�ة في ال��سع عال��ا، ل�ا ی�جح أن ���ن  االق��اد�ة الق�رة على ح�ا�ة م�ال�ها وام�الكإقل���ا، 

ال�ئ��ي ل�ل� األسل�ة ذات الف�� ص�ت�ة م� ق�ل الق�� ال�الث، ه� اس���امها ل�ع��� ح��ر �ل م�ها الع���� 

 الف��اضا في م�اجهة �ع�ها ال�ع�، و�ع�ز م� ه�ا االس���امعال��ا ب��لفة م��ف�ة ن���ا أك�� م�ا ق� ���ن ه�ا 

ح��قة أن ض�� ال��� ال�م�ي لل��ق� ال�عل�ماتي م� ���عة اله��م ���ل تل� األسل�ة، وما إذا �ان تقل���ا أم ن�و�ا، 

ق� ی�فع ل��ع�� أ� م�اجهة م���لة ب�� تل� الق�� ال�الث إلى ح�ها األق�ى، واح��ال الل��ء م�اش�ة ل��ار ال�د 

هة ع�م الق�رة على ال��ق� ��� ذاته ُمعامال م� معامالت ال�دع ال�ي س��� في م�اج االس��ا�ةال��و�، و���ل ن�� 

                                                           

  .6، ص. م�جع ساب�مال� ع�ني،  – 1
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الق�� الس���ام ق�راتها الف�� ص�ت�ة ض� �ع�ها ال�ع�، إال أنها س�ع�ز م� ن�وعها  ��ل تأك�� م� ل��ء ه�ه

م� اله�� وال�ا�ان  و�ال���ة ل�ول أخ�� فإن �ل ،في ص�اعات إقل���ة س�قل ت�لف�ها �ال���ة لها ف�ها ��ل تأك� لالن��ا�

وأس��ال�ا وف�ن�ا وأل�ان�ا، ق� ش�ع� في ت��ي ب�امج ل����� أسل�ة ذات ف�� ص�ت�ة، ح�� ت�عاون اله�� مع روس�ا 

 2019ماخ، ��ا ت���� اله�� في شه� ج�ان  7" ���عة ت�ل ن�� BrahMos 2" اس�ل����� صاروخ "ك�وز" ���ل 

ماخ، و�ع��� على م��ك اح��اق نّفاق ف�ق  6ناجح ل�اروخ "ك�وز" م�لي ال��ع ت�لغ س�ع�ه  اراخ��م� إج�اء 

)، و�ال���ة لف�ن�ا فق� اس����ت في تق��ة الف�� ص�ت�ة م�� ت�ع���ات الق�ن الع����، وأعل�� أنها Scramjetص�تي (

" ل���ح �ASN4Gت "��ق س�عة الت�عى إلى ع���ة ب�نام�ها ال�اص في ه�ا ال��د، وت���� صاروخها ال�� �ف

  .20221صاروخا ذات س�عة ف�� ص�ت�ة ��ل�ل عام 

  ال�ا�ع: ف�اء الق�ة الف�ائ�ة ال���ر

ال�ارجي  أص�ح م�ال الف�اء، إذ االس��ات���ة�ع��� ف�اء الق�ة الف�ائ�ة ال�ع� ال�ا�ع م� ف�اءات الق�ة 

ف�اء على الق�ة في ال لالس���اذأنه ف�اء غ�� مق�� ول�ا له م� جاذب�ة  اع��ارم�اال لل��اف� ب�� ال�ول على 

ع للق�ة، وم�� س��� اإلل�ام به�ا الف�اء ال�ا� �ا یلي��وال��ن�ة، و  االس��ات���ة، لألغ�اض الع����ة وت���فهاال�ارجي 

  وت�ق�� ال�ف�د والق�ة. االس��ات���ة���ال لل�ف�ذ وال����ة  اس���امه

  ال����ة لل��ل�ل:ال�ل��ة .1

ألم����ة اتع�د ال�ه�د ال�ام�ة إلن�اء ق�ة ف�ائ�ة إلى ح��ة ال��ب ال�اردة، ن��ا ألن �ال م� ال�ال�ات ال����ة 

تي �ان�ا ت�ا�عان ب�امج م�از�ة الك��اف الف�اء ���ء م� م�اع�ها ل��اك�ة �ل ال���رات في ه�ا اواالت�اد ال����

ت���� ال��ار�خ ال�ال����ة ق���ة ال��� والعاب�ة للقارات ال��� ال�ئ��ي في إن�اء  �اإلضافة إلى ذل�، �ان، ال���ان

���ل  اس���اف الف�اءعلى الع����ة  االس���اماتوم�� ذل� ال���، ارت���  ،ال��ار�خ ال�املة في ال�قام األول

   .2دائ�

�اء على عاتقها أم� ت�و�� الفلق� ب�ز م��لح ح�ب الف�اء في �ل ال���ة الع�وان�ة ال��ی�ة ال�ي أخ�ت و 

واس���امه ع����ا وال����ة عل�ه، وم� ث� ت���له إلى قاع�ة ح���ة لل����ة على العال� ��امله، وه� األم� ال�� ب�ز 

ع�ف  ��وز م��لح ح�ب الف�اء،�م�� م�لع ث�ان���ات الق�ن الع����، إذ م�ى ی���ر ب�تائ� س��عة للغا�ة، و 

في الغ�ب وال��ق على دراس�ه وتق�ي أ�عاده، وت��ع ن�ائ�ه وآثاره خاصة �ع� أن رص�ت  الع�����ن  االس��ات����ن 
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ك ل���ي ال����اتي آن�ا �االت�ادال�ال�ات ال����ة األم����ة اع��ادات مال�ة ض��ة ل����� أسل�ة الف�اء، م�ا دفع 

، وم� ث�ة ب�ز ف�اء آخ� 1هة أخ�� س�اسة دفا��ة ت�م� ال�دع ال��ن م� جهة، ودع� ال�الم العال�ي وح�ای�ه م� ج

  لل��ب وال����ة ه� ف�اء الق�ة الف�ائ�ة.

 –و��ل� ت��ل ال�ه� الع���� ال���اني في إ�ار ال����ة الع����ة م� ال��ال األرضي إلى ال��ال ال�� 

ف�ائي، و�ال��ل ال�� ���� الق�ل ��ه �أن ح�وب ال���ق�ل س����ها عق��ة ال��ب ال���ة، وهي ح�وب ت�ار 

�أسل�ة تقل���ة ول��ها على درجة عال�ة م� ال�فاءة الق�ال�ة ح�� ت���� ف�ها أن��ة أجه�ة ال�����ت� واألق�ار 

  :3م� ثالثة ع�اص� رئ���ة هي ، وال����مة الق�ال�ة ال�ي س���� ه�ه ال��وب ت���ل2ال��ا��ة

  م���مة األسل�ة ال���ة وال���ات الف�ائ�ة ال��ان�ة لها، ومه��ها ال�ص� ال�امل ل���ان ال�ع��ة. – 1

م���مة األسل�ة ال���ة وال�اروخ�ة، ومه��ها ت�م�� ق�ات الع�و ال���ان�ة وأه�افه ال����ة واالس��ات���ة، وت�م��  – 2

  ات�االته وم�اصالته.

  م���مة ال��ادة وال����ة، ومه��ها إدارة الع�ل�ات الع����ة واإلش�اف عل�ها وت�ج�هها. – 3

لق� ق�م أن�ار ن���ة الق�ة الف�ائ�ة اف��اضاته� ال����ة على أساس أن ال����ة على ال�ع� الف�ائي ی��ح 

 �ع� الف�ائي م�ع�ما �ال��� إم�ان�ة ال����ة على ال��ال األرضي، وأن ال����ة على ال��ال األرضي م� خالل ال

ت�ف� إم�ان�ة ح�� ال��ب، ه�ا �ع�ي أن ح�� ال��ب س���ن ل�الح ال�ولة ال�ي تف�ض س���تها على ال��ال 

 –� ال���� ال�ي هي ن�اج ع� -ف�ائ�ة  –اس��ات���ة األسل�ة ال��  -الف�ائي وال��� معا، وأن ه�ه االس��ات���ة 

  :4ال���ق�ل، وق� ق�م�ا االف��اضات ال�ال�ةمعل�مات�ة، هي ال�ي س����� ���وب 

 م� ����� على الف�اء، ����� على ال���� األرضي. .1

 وم� ����� على ال���� األرضي ��ل� مف�اح ال����ة الع����ة. .2

  وم� ��ل� مف�اح ال����ة الع����ة �����ع أن ���� ال��ب ل�ال�ه. .3

ل ال��لقة على الف�اء، وت�ل��ه وت�ه��ه ع����ا ال�غوان�القا م� تل� االف��اضات فق� أص��� ال����ة 

ال�اغل لقادة "ال���اغ�ن" األم���ي ال�ی� یلق�ن ال�ع� م� أص�اب ش��ات ال��اعة ال����ة وال��اك� ال�ال�ة، ح�� 

                                                           

  .841)، ص. 2011، (دم��: دار �الس لل�راسات وال��ج�ة وال���، ال��اس�ة الع����ة، ال��ء ال�اني االس��ات���ةم��فى �الس وآخ�ون،  – 2

�ة ، (ب��وت/ ال�وحة: ال�ار الع���ة للعل�م ناش�ون وم��� ال���األم����ة ت�اه ال�ل�ج: دراسة م��ق�ل�ة االس��ات���ةم�انة الع�اق في ، م��� وائل ال���ي - 2

  .158ص.  )،2013لل�راسات، 

  .186 – 185، ص ص. م�جع ساب�ع�� القادر م��� فه�ي، ال��خل إلى االس��ات���ة،  - 3

  .186، ص. نف� ال��جع - 4



ـــــــــ | د. شر�فة كالع ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ  جامعية �� مقياس: الفضاءات االس��اتيجيةمحاضرات طبوعة م ـــــــــــــــــــــ

 

83 
 

ت�� ع��ان "ال��اسة الف�ائ�ة الق�م�ة"، ح��  1982ورد ه�ا في األم� ال�ئاسي األم���ي ال�ادر في شه� ج�ان 

ع� ال�ال�ات ال����ة األم����ة ل�ف�ها ه�فا اس��ات���ا ی���ل ب����ل جه� ع���� ح��ي ���� ی�م� الف�اء على وض

ال��ا�ع واألق�ار وال���ات ال�عاد�ة ال��ج�دة في الف�اء، و��م� األه�اف األرض�ة وال��اك� ال��اد�ة وال����ة 

ف ال��� في آن واح�، وعل�ه أن ی�ف� ال�دع ال�امل ل��ار�خ االق��اد�ة واالج��ا��ة على األرض وفي ال���، والغال

 أ�ل� ال�ئ�� األم���ي 1983ففي شه� مارس ، 1الع�و ال��ادة ووسائله ال�ي ت����م في ال���ة ال�د�ة (ال��اب�ة)

� �ج�ی� أس�اه "ح�ب ال���م"، مع���ا أنها ح��قة واق��ة ول�م��لح "ر�غ�" م� خالل خ�اب تلف���ني له  ال�اب�

م� ن�ج ال��ال، ح�� سارع ال�ه���ن األم�����ن في ش�ون ال��ب ال�ق�لة ل�ضع خ�ة م��اس�ة م� شأنها ت�ق�� 

ه�ا ال��ال، م�ا ش�ل م�ض�ع ع���ة الف�اء ال��ني خ��رة، وسّ�� اه��ام األوسا� العال��ة �ه، وم� ث�ة أص�ح 

ة ���ة العال��ة ال�ي حاول� م�ع ع���ته، ونقل األسل�الف�اء ع�ل�ا على ال�غ� م� ج��ع ال�ق��حات ال��ائ�ة وال��

والع�اد ال���ي إل�ه، فان�قال األسل�ة الف�اكة إلى الف�اء �ع�ي الق�اء على ج��ع اآلمال ال�ي تعق�ها ال����عات 

  .2شاملة ��أن ال�� م� األسل�ة ال��و�ة وم�ع ان�قالها إلى الف�اء التفا��ةاإلن�ان�ة م� أجل ال��صل 

ي (سا�قا) �ال�ف�ق الع���� ال����ات العال�ال���ج لل����ع ال�ولي ودول  �حاولإن ال��ادة ال��اس�ة األم����ة 

 األراضي وال���آت وال��ن األم����ة واألورو��ة �أوال، و��ا �ع�م ه�ا األخ�� على ت�ج�ه ال���ة ال��و�ة األولى ض

ادات �في الف�اء أ��ا، م� خالل ت����ه جه�دا ����ة واع� في آن واح�، ح�� ��عى إلى إح�از ال�ف�ق الع���� 

 الس��ات���ةامال�ة ت��� ����� ع� ما ت�فقه ال�ال�ات ال����ة األم����ة، ون���ة ل�ل� فق� �ه�ت األسل�ة ال����ات�ة 

ال����رة، وفي مق�م�ها الغ�اصة ال����ات�ة حاملة ال��ار�خ م� ��از "تا�ف�ن" الفائقة الق�رة والع���ة ج�ا، وال�ي 

ن خ��ا م�اش�ا على أم� األم������ وسالم�ه�، ب���ا ل� ت���� ال�ال�ات ال����ة األم����ة م� وضع ال����مة �ت ِّ�

       .3" إال في ت�ع���ات الق�ن الع����2 –ال�اروخ�ة ال��اف�ة لها م� ��از "ت�ای�ن� 

وعل�ه ب�زت ال��عة ال��س��ة في م�ال س�اق ال��لح وته�ی� ال�الم العال�ي ع� ���� ت��ر ال����مات 

ي م� جهة، ال����ات االت�ادال����ة ال���لفة، وخاصة في م�ال الف�اء ل��ق�� ال�ف�ق الع���� األم���ي على 

�اء، األم����ة ض�ورة ال����ة ال��لقة على الف االس��ات���ة، وم� ث� ت�� و�ه�ف اله���ة على ال��ن م� جهة أخ�� 

اله��م�ة ال�ي ت�ق� ل�یها مق�ل�ي: "ال�فاع األم��، واله��م  االس��ات���ةودع� ذل� ب�ف�ق �امل في م�ال األسل�ة 
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م�  إلى ت����ات ع����ة م��اصلة، ت��� االش��اك�ةال����اتي ودول ال����مة  ت�اداالال�اس�"، وهي به�ا ت�فع 

، ��ا ت��� م� خالل ه�ا دول أورو�ا الغ���ة على ت��ي ف��ة ال��ادة ال���اصلة في ال�فقات االق��اد�ةأ��ائها 

�ضها ب�ل� لقارة األورو��ة، وتعالع����ة، والق��ل ��ق��حات ن�� ال�الح وال����مات ال�اروخ�ة األم����ة في دول ا

وای���غ�"، وه�  –ال�غل ال�اغل لل��ائي األم���ي "ر�غ� وتع��� م�ألة ال����ة على الف�اء ، ل��� ال��ب ال��و�ة

األم����ة ال�ق�لة في م�ال  االس��ات���ةال�ي ن���  1988 – 1984ما أك�ته ال�عل��ات ال��ج�ه�ة ال�فا��ة لل���ات 

عالة م� الف�اء، وال��ورة الق�م�ة ل��ق�� ال����ة األم����ة على الف�اء، ح�� ع�� وز�� الق�� خ�ض ال��وب الف

"ف��ن أو�" ع� ه�ا ب�أك��ه على ض�ورة ال��جه إلى الف�اء واع��اره ال��ال ال�ا�ع لل�فاع  آن�اكال���ة األم����ة 

األم���ي، وت�ه��ه ع����ا ل��ج�ه ال���ات ض� األه�اف ال��ج�دة على األرض وفي ال�� وال���، و��ل� ض� 

   .1م� ال��ار�خ ال�عاد�ةاألق�ار ال��ا��ة ال�عاد�ة، وح�ا�ة األراضي األم����ة ع� ���� "ال�رع ال�اقي" 

 األورو�ي" على تع��� وج�دها الع���� في ال��ود اال����انفي إ�ار م�ادرة " األم����ة تع�ل ال�ال�ات ال����ة

مع روس�ا ع�� س�ة م�اك� لل��ادة في �ل م�: ل���ان�ا، إس��ن�ا، الت��ا، ب�ل��ا، بلغار�ا ورومان�ا، وتق��� م�اع�ات 

��ا وج�رج�ا، وته�ف في م��لها إلى ت�س�ع ال�رع ال�اروخ�ة، واف��اح ق�اع� و ���ان�ا، م�لع����ة ل�ول أخ�� �أو 

مع روس�ا، �قاع�ة "د�ف��ل�" في رومان�ا، إضافة إلى م�ا�� ب�امج ال��لح األم����ة  ال��اسع����ة ج�ی�ة في نقا� 

��ح اع��اض ال��ار�ة ��ا ی االس��عار في الف�اء ال�ي ت�عى ل����� ن�ام لل�فاع ال�اروخي ع�� ن�� ن�ام ألجه�ة

ال��ار�خ و��قافها وهي في م�اراتها، وه� ما م� شأنه ت���� الق�رات ال�اروخ�ة ل�ل األ��اف ال�ول�ة، و�ال�الي 

  .2تق��� ال��� األه� ال�� ی�أس� عل�ه ���ل ال�دع العال�ي

الع����ة  الع����، ت�عل م� ال�ق��ة ال����ل�ج�ةول��اجهة ه�ه ال�ه�ی�ات؛ ات�ع� روس�ا اس��ات���ة لل���ی� 

، وت�ج�ه �ات��ياالس�م�خال ل��ق�� األف�ل�ة ال����ة وال����ة في م�االت ت���ها م� ال�فاع ��فاءة عال�ة ع� ع�قها 

ض��ات خا�فة للق�ات ال�عاد�ة، وتع��� ه�ه ال�قار�ة على ع�د ن��ي م� األسل�ة ال�ي ال ���� في ال�ق� ال�الي 

" ال�ي تف�ق س�ع�ها س�عة Zircon" و"Kinzhal" و"�Avangardعة الف�� ص�ت�ة "�إ�قافها، �ال��ار�خ ذات ال

 .3ال��ت

                                                           

  .867 ، ص.م�جع ساب�، ال��اس�ة الع����ة، ال��ء ال�اني االس��ات���ةم��فى �الس وآخ�ون،  – 1

، ع. 54 ، مل�� ت��الت اس��ات���ة، م.م�لة ال��اسة ال�ول�ةال��ار�خ "الف�� ص�ت�ة" وال�فا� على ق�رة ال�دع ال�وس�ة"،  .. سامي ال�المي، "ك�� ال��ار – 2

  .14 – 13)، ص ص. 2019، (أك���� 218

  .14، ص. نف� ال��جع – 3
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�ة ل�ا ت��له الع����ة ال�وس االس��ات���ةح�� ت�غل ال��ار�خ ذات ال��عة الف�� ص�ت�ة م�قعا رئ���ا في 

م� نقلة ن���ة في م���مات ال��لح، ��نها ع��ة على ال����مات ال��ادة لل��ار�خ، وت��اوز �ال�الي م�اوالت 

ماخ) وق�رتها  20و 5م� ق�رات ال�دع ال�وس�ة �فعل س�ع�ها الفائقة (ما ب��  االن�قاصال�ال�ات ال����ة األم����ة 

��) وال�ي ت���ها م� اس�ه�اف م�اك� الق�ار  100ال�ي ت���ها (ت�ل لـ  االس���ائ�ةعات على ال��اورة، واالرتفا

ه�ا؛ أنه إذا أرادت روس�ا ال�اف� على عامل ال�دع، ���� عل�ها  االف��اض�ة��ة فال�عاد�ة لل��الح ال�وس�ة، فال

ت ن، وه� ما تق�مه ال��ار�خ ذاام�الك الق�رة على  ت�ج�ه ض��ات صاروخ�ة م���ة في أ� وق� وأ� وت�اه أ� م�ا

ال��عة الف�� ال��ت�ة ال����ة للع��ر ع�� ش��ة األجه�ة ال�فا��ة الف�ائ�ة للع�و وم���ماتها، إذ تق�م ال��ار�خ 

�ة، م��ة ن���ة لل����مات ال�اروخ�ة ال�وس –ح�� ال�ئ�� ال�وسي فالد���� ب�ت��  –ذات ال��عة الف�� ص�ت�ة 

امها �فاعل�ة ل�� فق� ض� األراضي ال�ي ق� �أتي م�ها ته�ی� م�اش� (ال�رع ال�اروخ�ة في ت�عها قادرة على اس���

أورو�ا)، ول�� أ��ا ض� األراضي ال�ي تع� م�اك� الت�اذ الق�ار ال�عاد� (ال�ال�ات ال����ة األم����ة)، وم��را 

ة روس�ا �ا قادرة ن���ا على إصا�م�اش�ا ل�ل� ال�ه�ی�ات خ��صا أن �ع� ال��ار�خ األم����ة ال�����ة في أورو 

 الس�ع�اداال�وسي ی�رك ج��ا أن م� أراد ال�ل� فعل�ه  االس��ات��يفالف�� ، د��قة م� ل��ة إ�القها 12إلى  10خالل 

لل��ب، وخل� حالة م� ال�دع ت�اه الق�ات ال�عاد�ة، وه� ما ی��ح ب�نامج ال���ی� الع���� ال�وسي ال��عي، خ��صا 

�خ ذات ال��عة الف�� ص�ت�ة ال�ي تع� ت���ا ح����ا للق�ات الع����ة األم����ة، ��ا ی�فع ه�ه في م�ال ال��ار 

األخ��ة لل��اصل وال�فاوض مع ال�ان� ال�وسي في م�ا�� ت�اس ال�ف�ذ واإلح��اب (س�ر�ا م�ال) ل���� أ� م�اجهة 

ال وض ب�ال م� ال��ب، م� م��ل� أن: "م�لفة، فام�الك ال����ل�ج�ا الف�� ص�ت�ة ی�فع ج��ع األ��اف إلى ال�فا

فإن روس�ا تع�ل على ت���� ص�ار�خ ذات س�عة ف��  هوعل�، خ�ة ����ها ال��اح م� دون أن ت�ت�� �الع�و أوال"

ماخ)؛ الق�رات ال�ال�ة الع��اضها م� ق�ل ال����مات ال��ادة  5ص�ت�ة ت��اوز �فعل س�ع�ها الفائ� (اب��اء م� 

لل��ار�خ، إذ ت��ل ه�ه األسل�ة في أ� ل��ة وعلى أ� م�افة، ته�ی�ا ف�ر�ا للق�ات ال�عاد�ة ����ة تقل���ة وح�ى 

، ح�� ی�ج� ن�عان م� ال��ار�خ ذات ال��عة الف�� ص�ت�ة ت��ع لل����� حال�ا، ال��ع األول ی���ل في ةن�و�

 رتفاعاتاالف�� ص�ت�ة" وال�ي ت�ل� عادة ���ار�خ إلى الغالف ال��� العل��، و��� إ�القها ع��  ةاالن�ال��"ال����ات 

ت��ل� إلى أه�افها �ال��جه ناح�ة الغالف ال��� العل��، ��، و  ��100 تق���ا إلى أعلى م�  ����50 أن ت�فاوت ب�� 

أما ال��ع ال�اني فه� "ص�ار�خ ��وز ف�� ص�ت�ة" ی�� دفعها في ���� أه�افها م� خالل ص�ار�خ أو م���ات نفاثة 

�اع نالف�� ص�ت�ة ت��لف م� ع�ة ج�ان� مه�ة ع� األ االن�ال��ةعال�ة ال��عة، وت��ر اإلشارة ه�ا إلى أن ال����ات 

ة تأث��ها الف�� ص�ت�ة تغ��� نق� االن�ال��ةال�ال�ة م� ال��ار�خ ال�ال����ة وص�ار�خ ��وز، إذ ���� لل����ات 
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ة مقارنة الف�� ص�ت�ة أ��ا على ارتفاعات م��ف� االن�ال��ةوال��ار ال��ت�� بها ��ال م�ة ت�ل�قها، وت�ل� ال����ات 

 ه�ه ال��ائ� إلى أن ت��ح ه�ه ال��ار�خ ذات ال��عة الف�� ص�ت�ة�ال��ار�خ ال�ال����ة، ح�� ���� أن ت�د� 

  . 1م� ال��ار�خ ال��ج�دة حال�ا لالس�ق�ارأك�� ته�ی�ا وزع�عة 

و��غ� ال���ة ال�امة ال�ي ت��� بها روس�ا ب�نام�ها ل����� ه�ه ال��ار�خ؛ إال أنها قام� �اإلعالن ع� ثالثة 

ودخل� ت�ر���ا ح��  االخ��ارات"، وال�ي ن��� �لها في م�حلة Zircon" و"Kinzhal" و"Avangardهي: "ن�اذج 

  یلي: �ا�� به�ه ال��اذج ال�الثة أك�� ��، و�����ا ال�ع� 2الع�ل ض�� الق�ات ال��ل�ة ال�وس�ة

  " الف�� ص�تي:Zirconصاروخ " – 1

 NPOع "م�� ف ه�ا ال�اروخ ض�� خانة ص�ار�خ ��وز ال�وس�ة الف�� ص�ت�ة، ح�� ت� ت����ه في���

Machine Building ع� إ�القه م� الغ�اصات ال�وس�ة على ت�ج�ه قادرا " في "ر��ت�ف" خارج م�ی�ة م�س��، ل���ح�

ض��ات قاتلة لل�ف� وحامالت ال�ائ�ات والغ�اصات، و��ا األن��ة ال�اروخ�ة األرض�ة ال���قلة، إذ ت��ح ال��عة 

ماخ للغ�اصات ال�وس�ة ال�اقعة خارج ال��ود ال����ة  8ماخ إلى  6ال��هلة ال�ي �ق��ب بها ال�اروخ م� ه�فه م� 

�� داخل األراضي األم����ة في  ��1000 إلى  500لل�ال�ات ال����ة األم����ة، ���ب أه�اف تقع على ع�� 

 " الف�� ص�ت�ة تق�ما ع����ا ����ا ل�وس�ا �فعل ق�رتها علىZirconغ��ن خ�� دقائ�، ��ا ت��ح ص�ار�خ "ك�وز 

صاروخا م� ن�ع  40ح�ل رؤوس ن�و�ة، ح�� ت�ل ق�رة الغ�اصات ال�وس�ة م� ال��ل ال�ام� على إ�الق 

"Zircon"  في وق� واح� على م�اك� م�ا��ة الق�ات ال��ل�ة ال������ة في ال�ال�ات ال����ة األم����ة، ال�ي ت�ی� أن��ة

ضافة إلى عامل ، إ�اس���امها ل�هاج�ة روس�ا �ة األم����ةال��ار�خ ال�����ة في أورو�ا، في حالة ��ام ال�ال�ات ال���

" م� ال�ف� ال����ة، وت��ی�ا م� ف�قا�ة "األدم��ال ج�رش��ف"، Zirconال��اورة ال�� �ق�مه ال��ء في ت�ارب إ�الق "

ح�� ی�� إ�القه م� نف� م��ات ص�ار�خ "كال���" ال����ة دون ال�اجة إلن�اء م��ات ج�ی�ة، ��ا تع�ل روس�ا 

صاروخا  48، إذ س���ل �ل سف��ة 2027ف�قا�ة ج�ی�ة م� م��وع "األدم��ال ج�رش��ف" ��ل�ل عام  12على ب�اء 

 .3" وه� ال��ع ال�� ال �����ع أ� ن�ام دفاعي صاروخي حال�ا إ�قافه�Zircon ن�ع "م

  " الف�� ص�تي:Kinzhal"صاروخ  – 2

                                                           

  .14، ص. م�جع ساب�سامي سالمي،  –  1

  .14، ص. م�جع ساب�سامي سالمي،  – 1

  .14. ص، نف� ال��جع – 2
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ت��� العق��ة ال�وس�ة ض�ورة ال���� م� ق�رات صاروخ�ة و���لة ال��� لل�عامل مع أع�اء ال�ات� األورو���� 

م� ال���� األ�ل�ي، وعلى ه�ا ال��� ت��ل� روس�ا م���عة  على ال�ان� اآلخ�األم����ة و��ل� ال�ال�ات ال����ة 

"؛ قام� روس�ا ب��� ن�ام صاروخي ف�� Zirconم� ال��ار�خ ال�ي ت�اس� ه�ا الغ�ض، فإضافة إلى ص�ار�خ "

" Kinzhal"، ح�� ت�ل س�عة "31 -" ال�� ت� إ�القه ج�ا م� �ائ�ات "م�ج Kinzhal" ص�تي م���ل في ال�اروخ

" للق�اء على األه�اف ال���ة وال����ة، ح�� ت��ل ��Kinzhal، وق� ص�� " ��2000ا ی�لغ م�اه ماخ � 10إلى 

" إضافة إلى الق�رة العال�ة على ال��اورة واخ��اق ال�ادارات، و��ل� الق�رة 31 –خ�ائ� ال���ان ال��تفعة ل�ائ�ة "م�ج 

ع�امل تع�ز م� الق�رات الع����ة ال�وس�ة ال�اروخ�ة، وق� دخل� ه�ه ال��ار�خ  ، وهيعلى ح�ل رؤوس ن�و�ة

ماخ وهي ال��عة  2.3"؛ 31 –م، إذ ���� ت�ارع "م�ج 2018للع�ل ض�� الق�ات ال��ل�ة ال�وس�ة م�� شه� ما� 

" ��ع�ل أر�عة ���Kinzhalار�خ " االس��ات���ة" 3أم  22"، ��ا أتاح ت�و�� قاذفات "ت� Kinzhalالالزمة إل�الق "

  .��1 3000ص�ار�خ ل�ل قاذفة، م�ا رفع م�� ه�ه ال��ار�خ ل��ل إلى 

   ":Avangard"الف�� ص�ت�ة  االن�ال��ةال����ة  – 3

�ة ��س�لة ال��� الف�� ص�تال����اتي خالل ح��ة "س�ال��"؛ إم�ان�ة اس���ام القاذفات ���لة  االت�ادلق� درس 

ل��ص�ل سالح ذر�، ومع ذل� فق� سادت ال��ار�خ ال�ال����ة في نها�ة ال��اف ����انها ال�س�لة األك�� فاعل�ة، 

ب��نامج لل��ار�خ ���لة ال��� الف�� ص�ت�ة خالل "ح�ب ال���م" في ث�ان���ات الق�ن الع����، ��د  االه��اموت��د 

� ل����اتي مهّ ا االت�اد��ام ال�فاع ال�اروخي ال��اد لل��ار�خ ال�ال����ة، ب�� أن انه�ار على ال��نامج األم���ي ل

" ال�ي Avangard"الف�� ص�ت�ة م� ��از  االن�ال��ةل����� وتعل�� ت���� تل� ال��ار�خ، و���و حال�ا أن ال����ة 

  .2ال�ا�قة ؛ هي ال�لف لل��امج2019دخل� ال��مة ض�� الق�ات الع����ة ال�وس�ة عام 

" وال�ي ت����ع تغ��� ال��ار Avangardف�� ص�ت�ة عاب�ة للقارات " ان�ال��ةلق� قام� روس�ا ب����� م���ة 

 ��27/ سا)، وق� بلغ� س�ع�ها  24696ماخ ( 20، وال�ي ال تقه� ع�ل�ا، ح�� ت��� في ال���س� ���عة واالرتفاع

، إذ اس��اع� إصا�ة ه�ف �قع على �ع� 2018د����� خالل اخ��ار ت����ي في شه� ��/ سا)  33339ماخ (

��ة ال�فا��ة األم�� االس���ارات��، و�اإلضافة إلى ذل� فق� أشار ال���ال "رو��ت آشلي" م�ی� و�الة  6000ن�� 

" وه� صاروخ �ال���ي ج�ی� روسي عاب� للقارات، ق� Sarmat RS - 28، إلى أن ال�اروخ "2019في شه� ما� 

"، ما ق� ی��� م� م�� ه�ه ال����مة ال�اروخ�ة الف�� ص�ت�ة القادرة على Avangardل� على ح�ل "���ن قادرا ��

                                                           

  .15 – 14، ص ص. م�جع ساب�سامي ال�المي،  – 1

  .15، ص. نف� ال��جع – 2



ــــــــــــــــــــــــــــــــ | د. شر�فة كالع ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ  جامعية �� مقياس: الفضاءات االس��اتيجيةمحاضرات طبوعة م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

88 
 

" ��� ع�� ان�القه على ارتفاع ��ع ع��ات م� ال��ل�م��ات Avangardح�ل رؤوس ن�و�ة، خ��صا أن م�ار "

ائ� ب�أس م��ح ف�� ص�تي ح ال��ود االس��ات��يداخل ��قات ال�� ال���فة، م�ا ��عل م� ه�ا ال���ع ال�اروخي 

��ل� ن�� اله�ف ���عة ف�� ص�ت�ة، ���ار ل�� �ال����ا ��ا ه� ال�ال �ال���ة ل�ل ال��ار�خ ال�ال����ة العاب�ة 

للقارات، إذ ��ق�ور ال�أس ال���ح ال��ام ���اورة ع��د�ة وأف��ة ل�فاد� م�ا�� م��ول�ة �ل ال����مات ال�عاص�ة 

 . 1وال�اع�ة لل�رع ال�اروخي

ف�� ص�ت�ة مقارنة ��اروخ �ال���ي وم�� ال�فاوت ال�� ���ع ع�ل�ة  ان�ال��ة: م�ار م���ة )01( ��ل رق�ال

  رص�ها م� ق�ل ال�ادار
 

  
   edition/20190406_STC905.png-https://www.economist.com/sites/default/files/images/print  ال���ر:

  

ت�ف�ل ع� ال�اروخ ب���ا ال ی�ال صع�د�ا الف�� ص�ت�ة  االن�القفإن؛ م���ة ) 01رق� (ك��ض�ح لل��ل 

لى ع�� عفه� ، ���ل� ع��ه ل��ات أو آالف ال��ل�م��اتث� ی�خل م� ج�ی� و ����ى ��ل الغالف ال��� العل��، و 

، وم� ث� االرتفاعو ت����ع تغ��� ال��ار ، إذ الق���ة، فإنها ال ت��ع ق�س م�افئ ���� ال���� �ه في ال��اء ��ار�خال

    ال��ام ���اورة ع��د�ة وأف��ة ل�فاد� م�ا�� ذات ن�اق م��ول�ة �ل ال����مات ال�عاص�ة وال�اع�ة لل�رع ال�اروخي.
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   األ��اث الف�ائ�ة وت��ر مالحة األق�ار ال��ا��ة:.2

لق� اك��� ال�ف�ق ال����ل�جي أه��ة ���� إث� ت��ل ال��ال ال��� أوال، والف�اء ال�ارجي ثان�ا، وعلى إث� 

ه�ا ال���ل فق�ت تق���ا م��لة اإلف�ا� في ت�س�ع ال��ود على األرض (ال��) أه���ها ت�اما ح�� ال�اح� "ه��ف��� 

�ة ع� ال����ة عل� أراضي "الغ��"، وف�ال ال���� في ، و��اجج �أنه ح���ا ت�ل� اإلم��ا��ر�ة األم���1م�ن�ل�"

ت�فقات رؤوس ال�ال وال�عل�مات وال�لع وال��مات، وت�ل� ع� ال����ة على ال��ا�� األرض�ة، ألنها أدر�� أن 

، وق� �ان لل�ف�ق ال����ل�جي أن أع�ى دفعا 2ال����ة على ال��ا�� م� ال�� أو م� الف�اء أش� فاعل�ة وأقل �لفة

) Gisèle Charzat" (ج���ل شارزاتة "ال�اح��� ال�ع��� لف�ض ال����ة م� خالل اإل��اء �ال��ف وال�� ی�� ��ه لل�أث

�أنه ��� ت���له إلى ذع� لف�ض ال����ة، وق� أع�ى م�اال �االت�اد ال����اتي م� خالل اح�اثه ال�فاجأة وال�� 

��اح �ل على ق�رته الف�ائ�ة وال�ال����ة وال��و�ة، م�اج�ا بف�ض بها م� خاللها على ال�ال�ات ال����ة األم����ة ال�ل

" ال�� ت�عه إ�الق أق�ار ص�ا��ة أخ�� في الف�اء ال�ارجي وال�ي أك�ت على ان�الق االس��ات���ة 1"س��ت��� 

  .3ال����ات�ة ال���املة، و��ل� أص�ح الف�اء م��ار ال�ف�ق العل�ي

��ع� اس�غالل ح�ة ال�ع� ال��و� ان�قل االت�اد ال����اتي إلى اله��م م����ما الف�اء، ح�� ��ر اس��ات���ة 

ق���ة معق�ة ت��مج في اس��ات����ه ال���املة، و��اس�ة الف�اء مارس ضغ�ا على ال�أ� العام العال�ي وم�ح وسائ� 

ألذهان، ج�ا، على ال����� العال�ي وسائ� ال�أث�� ال�ف�ي في اه�ه ال����ل�  –وهي أرض�ة ال�أث�� الع�ل�اتي  –االعالم 

 12و�ع� أن أث� االت�اد ال����اتي في ال�أ� العام األم���ي، ب�أ ی�ث� تأث��ا غ�� م�اش� في ق�ارات ال���مات، ففي 

 � أك�ت ��هدقائ�، أول إن�ان إلى الف�اء وه� رائ� الف�اء "ی�ر� غاغار��"، وال� 108أ�ل� ول��ة  1961أف��ل 

ن�احها ال�امل، وه� ما جعل ال�ئ�� األم���ي ال�اب� "ج�ن �����" وخاصة �ع� اإلخفاق األم���ي في أزمة "خل�ج 

؛ �ع�� ال��� ���اس�ه ل�ي ���� ال�أ� العام و�ع��ه و�ع�� ال�قة، ل��فع اس� 1961أف��ل  12ال��از��" ����ا في 

ذل� م� خالل ف�ح ج�هة الف�اء، ل��اوز االت�اد ال����اتي �إدراجه "ب�نامج ال�ال�ات ال����ة األم����ة في العال�، و 

، وت��ر اإلشارة إلى أنه 1961أب�ل� ال��ی�" لغ�و الق�� ض�� اس��ات����ه ال���املة، إث� "أزمة ب�ل��" شه� أوت 

امج مع�زة ���احل �ان� ق� اخ���ت ال�ال�ات ال����ة األم����ة سل�لة م� ال��  1969إلى ص��  1961م� ر��ع 

                                                           

، (ت�ج�ة: ع�نان ��اس علي)، (أب� ��ي: م��� اإلم��ا��ر�ات م��� اله���ة العال��ة م� روما الق���ة إلى ال�ال�ات ال����ة األم����ة، ه��ف��� م�ن�ل� - 1

  .205ص.  )،2008، 28اإلمارات لل�راسات وال���ث االس��ات���ة، دراسات م��ج�ة رق� 

 .  214، ص. م�جع ساب�، ه��ف��� م�ن�ل� - 2

 – 56)، ص ص. 1990، (ت�ج�ة: ع�� ����ج، م�اجعة: ن�لة �الس)، (دم��: دار �الس لل�راسات وال��ج�ة وال���، الع���ة ال���املةج���ل شارزات،  - 3

57.  
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م��رجة، واخ���ت "و�الة ناسا" ���ثا ل� ���� م��ل ل�عق��ها م�ل ال��اورات على ال��ار واللقاءات الف�ائ�ة، وأع�ال 

ب��اح ال�ال�ات ال����ة األم����ة في إ�الق أول  1968ن�ف���  9رائ� الف�اء خارج ال����ة الق���ة، ت�ج� في 

 126د��قة ح��لة نافعة مق�ارها  11" وال�� وضع في ال��ار �ع� 5، ه� "سارت�ن صاروخ م� ثالثة ��اب� (م�احل)

"، ما جعل االحاد ال����اتي �ع�ل ع� م��وع إن�ال رائ� 8أ�لق� أ��ا م���ة "أب�ل�  1968د�����  ��21ا، وفي 

  .1ف�اء على س�ح الق�� ألس�اب ت�عل� ب�أخ�ه ال�ق�ي

 الع�����ن م����ی� إلى ال����� ال�اسع ال�� تق�م �ه اإلدارة األم����ة س��ات����ن اال ی�� وان�القا م� ذل�، 

لل��امج ال�اسعة ال����ة لع���ة الف�اء، أن ال�ال�ات ال����ة األم����ة ق� دخل� فعل�ا م�حلة ج�ی�ة م� س�اق 

����� ه�الء أن الال��لح، ح�� نقل�ه إلى ما ح�ل األرض، وله�ا فال��ب ال�ق�لة س���ن ح�ب ال���م، ��ا ی��� 

ال��اش� له�ه ال��ب ق� ب�أ م�� أن وقع ال�ئ�� األم���ي ال�اب� "رونال� ر�غ�" على ال�عل��ات ال�اصة ب�ل�، وال����لة 

وال�ي ن�� على ض�ورة ال��ء ب��ف�� ب�امج "االس��ات���ة  1984جانفي  6في  119في ق�ار األم� ال���ي رق� 

ش�اف ال���اغ�ن، وت���� ال��ادة العامة الف�ائ�ة، وال��ادة ال�����ة، وت���� ب�امج األم����ة ال�فا��ة" ال��ی�ة �إ

الق�الي، و�عادة ن�اذج االن��ار ال�امل لل����مة ال����ة ال��ی�ة ح�ل الغالف  –ال��� العل�ي وال����ع ال���ي 

  . 2ال��� ال���� �ال��ة األرض�ة، ت�� غ�اء م��لح "ال����مات ال�فا��ة"

ح�� ه�ف� "م�ادرة ال�فاع في إ�ار ال��اع مع االت�اد ال��ف��ي خالل ال��ب ال�اردة، ا �له ی�خل ه�و 

الس���ام األرض وال��� الف�ائ�ة ل��ا�ة األراضي ) Star War( االس��ات��ي" أو ما �ع�ف بـ "اس��ات���ة ح�ب ال���م"

وأله��ة ه�ه  ��اتي،اإلت�اد ال�� تف�ق ف�ها ق� ال�ي  االس��ات���ةه��م �ال��ار�خ ال�ال����ة ال��و�ة أ� األم����ة م� 

س��ات، ���ار�ة �ع� خ��  5مل�ار دوالر ل��ف��ها على م�ار  26ت� رص� ح�الي وال��ادرة االس��ات���ة ال��ة 

في ما �ع� في عه�  ، ث� ت� إح�اؤها3ت� وقفها مع ان�هاء ال��ب ال�اردة إال أنهحلفائها م�ل ب���ان�ا وأل�ان�ا وف�ن�ا، 

  .4إدارة ال�ئ�� األم���ي ال�اب� "ب�ل �ل���ن"

وال��ی� �اإلشارة إلى أنه ق� ج�� ت�س�ع ب�نامج ال�فاع ال�اروخي وال��ادرات ال���لة �ه في األشه� األولى 

م���ي �ان اإلنفاق الع���� األ 2001س�����  11م� وال�ة ال�ئ�� األم���ي ال�اب� "ج�رج ب�ش اإلب�"، و��ل�ل 

                                                           

  .68 – 58، ص ص. م�جع ساب�ج���ل شارزات،  - 1

  .846 ، ص.م�جع ساب�، ال��اس�ة الع����ة، ال��ء ال�اني االس��ات���ةم��فى �الس وآخ�ون،  - 2

)، نقال ع� م�قع ال���� الع��ي لل���ث وال�راسات على 16/11/2019م��� ع��، "آل�ات وت�ا��ات خ�ة دونال� ت�ام� لل����ة على الف�اء ال�ارجي"، ( – 3

  https://bit.ly/3n2DjNdال�ا�� ال�الي: 

  .23، ص. م�جع ساب�م��� ع�� ال�اح� ال��ف�،  - 4
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ق� ت�اوز فعال انفاق ال�ول ال��� ع��ة ال�ال�ة له م���عة، وق� ت� اس�غالل حالة ال��ف وال�ع� ال�اج��� ع� 

ال�ف���ات اإلرهاب�ة ال�ي وقع� ب�ل� ال�ار�خ وال�ي �ان� أش� إغ�اًء م� أن ُته�ل، ف��اعف� ال��امج الع����ة ���ل 

� على ن�اق واسع ���ا�ة "ح�ان ��وادة" للغا�ة ال�����ة ل��ادة ك���، ح�� �ان م��وع ال�رع ال�اروخ�ة �ع��

، وألجل ذل� 1ال��ل�ح للف�اء ال�ارجي، مع ما یالزم ذل� م� ن�� أسل�ة ه��م�ة ف�اكة في الف�اء أو ت�ج�هها م�ه

تفا��ة ال�اصة االرف�� ال�ال�ات ال����ة األم����ة وال ت�ال؛ االن��ام إلى ���ة دول العال� في إعادة ت���� وت�س�خ 

، والقاض�ة �اس���ام الف�اء لألغ�اض ال�ل��ة وح�ها، الُ�ع�� ع�ه في �1967الف�اء ال�ارجي ال�ي تع�د ل��ة 

  .2ق�ارات األم� ال����ة ال�ا��ة إلى "ال��ل�لة دون س�اق ال��لح في الف�اء ال�ارجي"

  ث�رة الق�ة الف�ائ�ة:.3

�اد واالت األم����ة ال��ب ال�اردة، ش�ع� �ل م� ال�ال�ات ال����ةفي �ل ت��ر األسل�ة ال��و�ة و��ا�ة 

مع إق�ار معاه�ة و  ،له� في الف�اء ام��ازتي في الع�ل على األق�ار ال��ا��ة ال�ي م� شأنها أن ت��ن ���ا�ة اال����

س�� على ، ل� تق��� أن��ة األسل�ة القائ�ة على األق�ار ال��ا��ة 1967شه� أك����الف�اء ال�ارجي في 

�ار ال��ا��ة تي ���ا س��ا ح�ل األقاأج�� االت�اد ال���� الق�ن الع���� في س����اتف، اس���ام األسل�ة ال�قل���ة

وإلخفاء اله�ف ال���قي ال�ام� وراء ه�ا ال���؛ اع���ت ال���مة ال��ف���ة س�اسة ت���ة ج��ع األق�ار ، الع����ة

ت ح�ل �ل ما ��� ه�ا ال��نامج الف�ائي ح�ى �����ا ات��� ال����� ، ولقال��ا��ة الع����ة �اس� "ك�زم�س"

  .3ع�م ت�صل ال��اس�� إلى ال�عل�مات ال�ه�ة إلى جان� ���ان أ� إخفاق م� ال��جح أن ���ث

جه�ده� ل����� ت���ل�ج�ا األسل�ة ال��ادة لألق�ار ال��ا��ة �ا ��ف�ان ال����ات ق� ، 1960عام ��ل�ل �

"، ال�� س���ن م��وال ع� إ�الق م��ات األسل�ة 200ل�اروخ ال�ال���ي م� ن�ع "أو آر ح�� وقع ت���� ا

�ة ��ل� ب����ة ت�ل�ح ال���ات الف�ائ ال�ارجي لألرض، ��ا قام ال����ات ال��ادة لألق�ار ال��ا��ة إلى ال��ار

ب االت�اد ال��ف���ي أسل�ة ذات ، ج� الق�ن الع���� م�� س�ع���اتو ، "23-الع����ة �اس���ام ال��فع اآللي "رخ�� ر

ت اعالوة على ذل�، ��ر ال����، و �اقة م�جهة (�اس���ام الل��ر) ل����قات األسل�ة ال��ادة لألق�ار ال��ا��ة

الف�ائ�ة، وهي م��ة أول�ة لألسل�ة ال��ار�ة، م���ة ل��م�� م�ادرة ال�فاع االس��ات��ي لألق�ار  "ب�ل��س"م���ة 

                                                           

  .267)، ص. 2004، (ت�ج�ة: سامي ال�ع�ي)، (ب��وت: دار ال��اب الع��ي، ال�عي األم���ي إلى ال����ة على العال�اله���ة أم ال�قاء: نع�م ت��م��ي،  - 1

  .274، ص. نف� ال��جع - 2
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ل��ا��ة ا أن��ة وتق��ات األسل�ة ال��ادة لألق�ارتع� ل� �ال���ة لل�ال�ات ال����ة األم����ة فإنها ، و 1ال��ا��ة

 ���اتوفي أواخ� خ�� ،وقع ت���� أسل�ة به�ف الق�اء على أق�ار الع�و "ی�نهاور"إو��ا�ة م� إدارة  ����ة،أول��ة 

�ار�ع ال��ار�خ االس��ات���ة ال��ق�مة ت�� ع��ان ب�أ سالح ال�� األم���ي الع�ل على ع�د م� م الق�ن الع����،

على غ�ار ن�ام ال��ار�خ ال�ال����ة ال��ادة لألق�ار ال��ا��ة (ب�ل� أور��ن، آ ل  ،"199ن�ام األسل�ة "دبل�� آس 

وفي ه�ا اإل�ار ل� ت�� س�� رحلة ت�����ة  ،، ال�� م��ه م�� واسعا"آل���"  ال��ام ل���ل صاروخوع�ا ، ب م)

األخ�� ���ة األم� وم� ب�� ال��ار�ع ، واح�ة، ��ف� أنها �ان� م��ودة الفعال�ة ما ل� ت�� م�ل�ة ب�ؤوس ح���ة ن�و�ة

"، ح�� هاسل� 58ك�نفار بي "وه� صاروخ �ال���ي ت� إ�القه م� قاذفة ال�ائ�ات ال�فاثة  "ها� ف��غ�"ن��� صاروخ 

إلشارة إلى أنه ت� إ�الق ال�اروخ م�ة واح�ة فق� ح�� أث�� ع�م ن�اع�ه �ع� أن فق� االت�ال مع ال�اروخ ت��ر ا

آخ� م��وع ج�� ت�ف��ه في إ�ار ب�نامج  "س�ا� ب�ل� 87-غام"�ان صاروخ ولق� ، �ع� وق� ق��� م� إ�القه

ه�ا ال���وع ألس�اب س�اس�ة  "����ك�ال�اب� "ألغى ال�ئ�� األم���ي  1962د�����شه� في ف، "199-دبل�� أس"

ع��ما حق�  ع����،ت الق�ن الول� ی�� الع�ل م��دا على ت���� ال��ار�خ ال�ال����ة س�� في ف��ة ث�ان���ا ،واق��اد�ة

ألم����ة و��أت الق�ات ال���ة ا ،تي ن�احا واسعااب�نامج األسل�ة ال��ادة لألق�ار ال��ا��ة ال�� ��ره االت�اد ال����

، ت� إ�الق 1984جانفي في شه� ، و أرض ن�و�  -، وه� صاروخ ج�"أسات 135-آ� آس آم"على ت����  الع�ل

حق� ن�احا واح�ا فق� وذل� غ�� أنه ق�  "إ�غل 15-إف"ه�ا ال�اروخ ع��د�ا في الف�اء ب�اس�ة ال�ائ�ة ال�قاتلة 

  .����2 ال���ان�ة 1988ت� إلغاء ال��نامج س�ة فق� وعلى ال�غ� م� ن�احه، ، 1985في شه� س����� 

ه تي ن�ام أسل�ة م�اد لألق�ار ال��ا��ة أ�ل� عل�ا، ��ر االت�اد ال����الق�ن الع���� في أوائل ث�ان���اتو 

وفي أواخ�  "،31-م����ان م�ج"، ح�� ی���ن م� صاروخ ت� إ�القه ب�اس�ة �ائ�ة "6بي  30ك�ن�اك� "اس� 

 ردا ، وه� سالح م�اد لألق�ار ال��ا��ة، وذل�"نار�اد 11أف 14" ت� ال��ف ع� صاروخ الق�ن الع���� ث�ان���ات

االت�اد و األم����ة ��رت �ل م� ال�ال�ات ال����ة ، وعل�ه فق� على ب�نامج م�ادرة ال�فاع االس��ات��ي األم����ة

 ،�3 ال����� تي أق�ارا ص�ا��ة خالل ال��ب ال�اردة �ان� م���ة لالس��الع وال��ا��ة الع����ة أو �األح�اال���

م��ث�� ث�رة في الق�ة الف�ائ�ة أدت إلى ز�ادة ال��اف� ودخ�ل دول أخ�� إلى ه�ا ال��ال على غ�ار �ل م� ال�ا�ان 

�ع��� ی��لع إلى اس���ام الف�اء لأص�ح ه�اك ع�د م��ای� م� ال�ول � م���ر أم�ي، ف�، "إس�ائ�ل"وف�ن�ا وال��� و
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أ��ا إلى  ���يأد� االس���ام ال���ای� للف�اء واالع��اد عل�ه م� أجل األم� الإذ  ���ي،ق�راتها الع����ة وأم�ها ال

ال��� في ت���� ق�راتها ال�اصة �ال��احات ال��ادة ال�ي ���� اس���امها ل��اع �ول إلى إعادة ��ام ال���� م� ال

��ل�ج�ا االت�االت ع�� العال� ، ول�ل� �ع��� ت���� ت�1أن��ة الف�اء أو تع��لها أو رف�ها أو إضعافها أو ت�م��ها

�عة ة للق�ة الف�ائ�ة في ال�أث�� االس��ات��ي، ح�� ت���� �أنها س� ر ال��ا��ة أح� ال���نات ال�ئ���ب�اس�ة األق�ا

وم�احة في �ل األوقات وال��وف، وتغ�ي �ل ر�� ف�ق ���� األرض أو في الف�اء ال�ارجي، و���� وجه ال�أث�� 

ار ال��ا��ة في ت���� الق�ات ال��ل�ة وال��ادة ال�����ة م� ال�فاعل ���ا ب��ها و���ل لالت�االت ب�اس�ة األق�

م���� خالل ف��ات ال��ب، و�م�ان�ة م�ا�عة ��ادة س�� ال�عارك خ��ة ����ة، وم� ث� ات�اذ الق�ارات ال����ة ب�اء 

ي اله��م �ض��ة ق�ات ال��� وق�راته فعلى ال�عل�مات ال���ف�ة ���ل ف�ر� وم���د، و��ا ت�ق�� ال�ع�فة ال�املة ب

 .2وح���ه ف�ق حقل ال�ع��ة، أ� ت�ق�� ال����ة ال�عل�مات�ة ال�املة على ال���ة االس��ات���ة

وفي �ل ال��اق ال����م على إث� ث�رة الق�ة الف�ائ�ة في الق�ن ال�اد� والع����، أق�م� إدارة ال�ئ�� 

االس��ات���ة األم��ة ال��ی�ة لل�ال�ات ال����ة األم����ة ال�ي أعل� ع�ها في األم���ي ال�اب� "�اراك أو�اما" في إ�ار 

، على ال����� على ما ���ى بـ "الق�ة ال�ش�قة" وال�ي تع�ي ال�المح ال���ق�ل�ة االس��ات���ة لل�رع 2012أف��ل  04

�و والق�رة ل��ة ومع�فة ح��ة العال�اروخي، ح�� تع�ى األول��ة ال�فا��ة له�ف ال����ة على ال���ة االت�ال�ة العا

على تق��� م�ادر ال�ه�ی� ومعال��ها ق�ل أن ت��ث األض�ار، ل�ل� ن�� س�اق م���م ب�� ال�ول ال���� وال�غ�� 

ح�ل ال��اعات الف�ائ�ة وت���� ش��ة األق�ار ال��ا��ة ل����� األرض م� الف�اء ال�ارجي وتفع�ل االت�االت 

  .3توأن��ة ال����ة واالس���ارا

ك�اب األسل�ة وال�خائ� ال���ة أه��ة إضا��ة �فعل ت���� ن�� إن ث�رة الق�ة الف�ائ�ة ق� أع�� دفعا ال 

ت�ل���ة رئ���ة ذات أه��ة خاصة، ����ها إ�الق تل� ال�خائ� أو األسل�ة في ��وف م�اس�ة، وم� م�اقع م�اس�ة 

�ل���ة و�ر�اك ��ادته ال�����ة، وم� أه� ه�ه ال��� ال� و�ات�اهات م�ع�دة به�ف ت���� ال�ه� الع���� ال���اني للع�و

(س��ل� أ��ا)، وهي قاذفات ق�ابل اس��ات���ة  "B-2" (س��ل�) و"F-117هي القاذفات األم����ة ال���فة م� ��از "

�ا��ة �م�ع�دة األغ�اض (الق�ال ال��� وق�ف أه�اف أرض�ة) ��ع� اك��افها رادار�ا م� ق�ل الع�و، وت���� �ال�قة ال�

                                                           

1 - Brian Weeden and Victoria Samson, Global Counterspace Capabilities, (Washington: Secure World Foundation, April 

2021), p. 14. 
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 16أن ت�عامل مع  "B-2في إصا�ة أه�افها �فعل ت�ج�هها ع� ���� األق�ار ال��ا��ة، إذ ���� للقاذفة م� ��از "

ه�فا في وق� واح� ��ا ���� ام�ادها �ال�ق�د ج�ا، و�لى جان� األسل�ة وال�خائ� ال���ة، ه�اك أجه�ة وأدوات الف�اء 

، ئ�ة ال�ي ت�د� دورا ����ا ب��و�� سالح ال�� و���� ت����ها الف�ائيال�ارجي �األق�ار ال��ا��ة وال���ات الف�ا

����ة ات�االت شاملة ل���قة الع�ل�ات (إرسال ال�عل�مات �الالسل�ي والفاك� وال�ل��)، ح�� تع�ل على تأم�� 

�ق�� س���ة وج�ا ل� االت�االت وح��ة ال�عل�مات وال�سائل ال���ادلة ب�� ال��ادة ال�����ة و��ادة ال���ان، ب�ا و���ا

عال�ة على م�ارح الع�ل�ات، وعلى ه�ا ���� الق�ل �أن م���مة األق�ار ال��ا��ة أضاف� �ع�ا ق�ال�ا را�عا ه� ال�ع� 

الف�ائي، فإذا �ان ال�ع� ال��� ق�امه ال��اة وسالح ال�روع وال��ف��ة وال�ع� ال���� ق�امه سالحه الغ�اصات واألسا��ل 

�� ق�امه سالح ال���ان والق�ة ال�اروخ�ة، فإن ال�ع� الف�ائي ق�امه األق�ار ال��ا��ة وال���ات ال����ة، وال�ع� ال�

  .1الف�ائ�ة، ومعها أص�ح الف�اء ���ل ��� ال�ع� الق�الي ال�ا�ع

إن األق�ار ال��ا��ة ال����ة لع�ل�ات ال�ص� ال���ة تع� م��را م�ث�قا �ه لل���ل على ب�انات ع� 

ال�عارك ب�ا و���ا وج�ا، أما األق�ار ال��ا��ة ال�الح�ة فهي ت�اع� على إرشاد الق�ات ال��ل�ة ال�ق� ع�� ت���� 

 Nafخالل ع��رها ل�ال ص�ار� غ�� م��دة على ال��ائ�، فال��ام ال�الحي ال�� �����م ال�ق� وت��ی� ال��� (

Star G. BSات ، ��ا �ع�ل على ت���� ت���ات الق� ) قادر على ت��ی� م�اضع الق�ات ال�عاد�ة ونقا� ت���� ت���اتها

وت��ی� ات�اهات ح���ها ن�� أه�افها ال���ان�ة، ف�ال ع� ال��اع�ة في ت�ج�ه ال��ار�خ ال�ي ت�ل� م� م�افات 

�ع��ة، أما األق�ار ال��ا��ة ال�اصة �ال����� ال��ع�د األ��اف، فهي ت�ود ال��ادة ال�����ة والق�ات ال���ان�ة �����ر 

ار�� وال��ا�ات الع����ة ال�ي ت��� في م�ارح الع�ل�ات، ��ا ت�اع� واضعي ال��ائ� الع����ة ل��ح واسع لل��

ساحات الق�ال واس��العها وتعق� ح��ات الق�ات ال�عاد�ة وم�اقع ت����ها، وت��ی� األه�اف ال�عاد�ة و��ق معال��ها 

ل�له وتق��� خ�ائ� ال�عارك واإلصا�ات ال�ي و��ا ال����� ال��اد، واب��ار أه�اف وه��ة أمام الع�و لغ�ض ت�

حقق�ها األسل�ة ال��جهة ال���قة ال�����، ف�ال ع� ق�رتها على ت��ی� ال��اقع وال���آت ال����ة داخل الع�� 

  .2االس��ات��ي للع�و به�ف ت�م��ها م� ق�ل األسل�ة ال���ة وال�اروخ�ة

 William( "��ة وال���ات الف�ائ�ة ی���ها "ول�ام ب��� إن ه�ه ال���ة االس��ات���ة ل����مة األق�ار ال��ا

Perry(  م�اع� وز�� ال�فاع األم���ي ال�اب� �ق�له: "إن ن�ام ال��ادة وال����ة واالت�االت وال�عل�مات االس���ار�ة

                                                           

، ص. �جع ساب�ملل�ال�ات ال����ة األم����ة: دراسة في األف�ار والعقائ� ووسائل ال��اء اإلم��ا��ر�،  واالس��ات��يالف�� ال��اسي ع�� القادر م��� فه�ي،  - 1
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ف�صة  اال�ي ت�ف�ها األق�ار ال��ا��ة وأن��ة ال�ص� ال�����ت��ة م� شأنها أن ت�ل� ب��ة م��شة للع�و، وت�ف� ل�

االنق�اض عل�ه ل��م�� ق�ته الع����ة وشل ع�� ح�اته االق��اد�ة وال��ا��ة"، وفي رؤ�ة اس���ا��ة ل���عة 

) إلى الق�ل �أنه: "س�ف ت���� ال����ة على Stephen Lumpaxiال��وب ال���ق�ل�ة، ی�ه� "س��ف� ل��اك�ي" (

�اض�، على ال��ار، أو ال����ة على األج�اء في ال�ق� ال الف�اء في ال���ق�ل األه��ة ذاتها ال�ي ت��� بها ال����ة

وه�ا �ع��� على أه��ة الف�اء �ال���ة إلى م���ات ح�ب مع��ة وال��ائج ال�ي ت���� ع�ها، وشأنها شأن �ل أن�اع 

  .1الق�ة األخ��؛ ���� للق�ة الف�ائ�ة أن ت�م� ق�رات ف���ة ت�د� دورا م��ال أل� جه� ق�الي م���ل"

ن� م���مة األق�ار ال��ا��ة وال���ات الف�ائ�ة، ه�اك �ائ�ات ال�ص� واإلن�ار ال���� م� ن�ع و�لى جا

" م�ه�ة �ال��اس�� وأن��ة االت�ال 707س�ارس)، و�ائ�ة األواك� هي �ائ�ة م� ن�ع "ب���غ  –(األواك�) و(جي 

ات ���ة ��ف ال�ائ�ات وال��ار�خ درجة في �ل االت�اه 360وال�ادارات وأجه�ة ال��ف، إذ ت���ح ال��اء ب�او�ة 

فهي  س�ارس"" –ال�عاد�ة، وم� ث� إرسال م�ش�ات ت���� لل�ائ�ات ال�ع��ضة أو لل�ح�ات ال���ة، أما �ائ�ة "جي 

�ائ�ة م�ابهة ل�ائ�ة "األواك�"، مه��ها إع�اء القادة على األرض ص�را د��قة ل����ات الع�و الع����ة وم� م�افات 

ك�، و����لف األح�ال ال���ة به�ف ت�م��ها، ��ا أن ه�ه ال�ائ�ات ت�اع� ال�ائ�ات القاذفة  250م��اع�ة تقارب 

معل�مات�ة  -وال�قاتلة على ت��ی� األه�اف ال����ة واألرض�ة ل��م��ها ب�قة �الغة، ف���ل ه�ه ال��ائ� ال����

ن�� ال�عل�مات، األجه�ة وال�ع�ات لألسل�ة ال�قل���ة واألن��ة الف�ائ�ة ال����ة �الق�ة ال�ه��ة �ال��اس��، 

ال�����ت��ة، وم���مة األق�ار ال��ا��ة، ج��عها أسه�� في إعادة ص�اغة ال����ة الع����ة وعق��تها الق�ال�ة ال�ي 

ف�ائي، إذ ی�� م� خالله ت�ج�ه ض��ات ج��ة وق�ف ���ل  -أخ�ت ت��� على ض�ورة ال����ة على ال��ال ال��

ع��ل أن��ة ات�االته، واس��اق ال��ادرة، و��ا ال��ب �الع�� االس��ات��ي ��ادة الع�و وت ���ة ت�م�� م�اك� ال���

لل��ل م� ب��ة الع�و االق��اد�ة وال��ا��ة، وم�ع صف�ف الع�و م� ال��ار�ة في الق�ال، وت�امل الع�ل�ات ال���ة 

�ل  ��م ض� نقا� الق�ة ل�� الع�و، وف�ق مع الع�ل�ات ال���ة وال����ة وت�ام� جه�ها الع���� ال���اني، وت��� اله

  . 2ذل� مع�فة ما �فعله الع�و وم�عه م� مع�ف ما �فعل ال��ف اآلخ�

  مهام ال��ا��ة ع�� الق�ة الف�ائ�ة:.4
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لق� ساد مفه�م ع���ة الف�اء خاصة في �ل ت�اف� الق�� ال���� على ال��ال الف�ائي وت�ل�ر ف��ة اس���ام 

الف�اء ل�ع� الع�ل�ات األرض�ة وال���ة وال����ة، ح�� ت��ل ه�ه ال��ارة  اس���امه�ا الف�اء �ق�ة، وال�� مفاده؛ 

�ی� ال���� الع����، م�ل ال�� لالس���امأرض�ة  على ت���� ال�����ات ال�ي س���� في الف�اء مع ب��ة ت���ة

ألغ�اض  س���امهااع� �ع�) وال�سائل ال�ق��ة ال����ة ال�ي ����  االس��عارواالت�االت وال���� وال����ة وال��ا��ة (

ت ، و�اخ��ار ت�اع� ع���ة الف�اء على ت���� ال���� وال����ة واالت�االواالس���اراتال���� وألغ�اض ال��س�ة 

  .1وال���ان�ة ال����ة وت�ج�ه األسل�ة ن�� أه�افها االس��ات���ةوال��س�ة 

وعل�ه ق� ق�م خ��اء في م�ال الف�اء مفه�ما م�ف� عل�ه ل���لح ع���ة الف�اء، وال�� ق� وف�ه لل�ه���� 

  م�ی� معه� س�اسة الف�اء ال�ا�ع ل�امعة ج�رج واش��� "ج�ن ل�غ��ون" �أنه:

  ة بها.ال���� �ال�هام االض�العت�ف ع���ة الف�اء ال�االت ال�ي �����م خاللها ال��� الف�اء في 

  ت�ل�ح الف�اء: وضع ن�� في الف�اء م� شأنها أن تهاج� ه�فا �قع في األرض أو في ال�� أو في الف�اء

  .2نف�ه

اع الف�ائ�ة ن�ازها م���مة ال�فإم����ة �ن ال�ال�ات ال����ة األأ االس��ات����ن ی�� ال���اء الع�����ن وم� ث�ة 

ت��ن ق� ام�ل�� ق�رة ج�ارة ل��ج�ه ال���ة األولى، وم���مة دفا��ة ق��ة ض� ال��ار�خ ال�ال����ة  ،ال��ادة لل��ار�خ

ة" ال�ي ت�� أنه إذا األم������ وم���� "فل�فة الق�  االس��ات�����ال�عاد�ة العاب�ة للقارات في ال�ق� نف�ه، ف��ق� ف��ة 

ما ت�ف� ال��� ال�اد وال�رع ال���ع فل�� ه�اك ما ���ع م� ال��ازفة ���� أزرار اإل�الق وت�ج�ه ال���ة األولى 

 ���ن ال���ة، و�ه�ا ساالس��المال�ي تع�ي نها�ة ال��� واس��المه، دون ق�� أو ش�� ���ا ل� �ق�� له ق�رة على 

األولى ال�ي س��جهها ال�ال�ات ال����ة األم����ة م�ع��ة على تل� ال����مات ال��و�ة االس��ات���ة ال�ي ت��ع إم�انات 

نه ال����اتي م� ال�الح ����ة مفاج�ة، وح�ما االت�ادالق�ة ال��ادة وال��اعة ال�اجعة، وه� ما ی�م� لها ع�ل�ا ت���� 

، ألن ال�سائل ال��و�ة األم����ة غ�� ال�����مة س���ن ح����ة وجاه�ة وفعالة، م� إم�ان�ة ت�ج�ه ض��ة ج�اب�ة فعالة

ة ال����ات�ة ال��اب�ة ��ال����ل في الع�ل على أن ت�فاد� األراضي األم����ة �لها ال� االس��ات��ي���ا س���ن اله�ف 

م� ال����مات ال��ادة لألق�ار  و�ه�ا ت��ن ال����مة الف�ائ�ة لل�فاع ال�اروخي، والعاملة مع ج�لة  م�ّم�ًا، 

                                                           

  .556 – 555ص.  ، صم�جع ساب�م��� ع�ب ال��س�� وماج� ص�ام سال�،  - 1
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ال��ا��ة العاملة في وق� واح� م� الف�اء واألرض، و�اع��اف االخ��اص��� األم������ ال�ارز��، وفي مق�م�ه� 

  :1ة ألن تق�م ب�ور الع��� ال�ئ��ي في ق�ة ال���ة األولى س�اء في���اس" مع� –"ت 

  ال����ات�ة.في الف�اء: ل��ق�� إم�ان�ة ن�ف األق�ار ال��ا��ة  

  أو في األرض: للق�اء على ال���ون ال��و� وال��سانات ال�اروخ�ة ال����ات�ة، �اع��ار أن ه�ا األم� ��ا

 أك� "ف.ا��ل" نائ� وز�� ال�فاع األم���ي ال�اب�، م� شأنه أن �ع�قل ���ل مل��س ال���ة ال��اب�ة. 

وسف�  ��ة ����ة على م�ألة ت�م�� ال��ا�ع واألق�ارالع�����ن األم�����ن أه االس��ات����ن وعلى �ل حال �عل� 

الف�اء، ألن ه�ه ال�سائ� م�ت��ة �����مات إن�ار�ة م��لفة، و���اك� ت�ج�ه و��ادة، وعل�ه فإن مهاج�ة أ� ق�� 

ص�اعي ���� أن ت�د� إلى شل ع�ل م���مة اإلن�ار وت���� ال��اك� األرض�ة، و�خ�اج األق�ار ال��ا��ة ع� 

م�ا ی�د� إلى ع�� الع�و ل�� فق� ع� ات�اذ ال��اب�� ال�قائ�ة الفعالة ض� وسائ� ال���ة األولى، بل وع� م�اراتها، 

ولق� اق��ى األم� م� الع������ ال�ارز�� وضع م��� عام ل�� ال��ب ، ال�د أ��ا مه�ا �ان ج�ئ�ا وم��اضعا

اء الق�ة الف�ائ�ة، على ال�ف�د في ف� االس���اذرة ال��ن�ة ال�ي ت�� ض�و  االس��ات���ةالف�ائ�ة ال�ق�لة وفقا للف��ة 

  : 2وهي ،ال�ي ی��ل� ت�ف��ها الع�ل على ت���� وت����، وت��ی� األسل�ة في ات�اهات ثالثة ���رة م��از�ة

وال�ي مهامها ت�م�� ال��ادة الع����ة وال��اس�ة لل���، و��ل� ت�م��  ت���� أسل�ة ال���ة األولى:ن�� ات�اه  – 1

، � أورو�ان�� ص�ار�خ "ب��ش��غ" و"ك�وز" في وس ال��موسائ� أسل�ة ال���ة ال��اب�ة ال���ف�ة ل��ه، وه� ما ����ه 

لقارات إك�"، وال��ار�خ العاب�ة ل –الع�الق م� ��از "إم  االس��ات��يت��زع في خ��ة دول أورو��ة، و�ن�اج ال�اروخ 

  ب". 1ال�ي ت�ل� م� الغ�اصات، وال�ائ�ات ال�ق�لة القاذفة وال�املة لل�الح ال��و� م� ��از "ب 

ه�ة ومه��ها ت�م�� أج ات�اه ن�� ت���� األسل�ة وال�سائ� ال��ادة لل���ات الف�ائ�ة واألق�ار ال��ا��ة: – 2

��� ال��� م� ��ف ن�ات ال���ة األولى وت���عاتها، وه� ما ����ه ال��م ب�نامج ال�قا�ة واالت�ال وال��ج�ه، ال�ي ت

  ت���� األسل�ة اإلشعا��ة ال�ي ���ن ق�� م�ها على األرض وق�� في الف�اء.

ص�ل ل��ان ع�م و  االس��ات���ةذات األم��ة  ات�اه ن�� ت���� األسل�ة ال��ادة لل��ار�خ العاب�ة للقارات: – 3

� إلى األراضي األم����ة، �ع� ت�ج�ه ال���ة األولى، وه� ما ت���ه ال��م ب�امج ت�ل�ح الف�اء ص�ار�خ ال��

ال���لفة، و��نامج م���مة ال�فاع ض� ال��ار�خ م� الف�اء، و�ن�اء م��ات ف�ائ�ة لل��ادة مأه�لة ودائ�ة، وخ�ن 

 �ات قادرون على وضع سالح الل��ر فيال��افع اإلشعا��ة ف�ها، وت�ق�� ال��� في ه�ا ال��ال خاصة وأن ال���
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، وخاصة أنه أ��ا ه�اك ض�ورات ق��� ل���ات الف�اء الع���� ال�ي س���ن قادرة 1986ال��ار مع م�لع عام 

  ب�ورها على ت�م�� ال��ار�خ ال��و�ة ال�ال����ة �ع� دقائ� م� إ�القها.

�ال�ات � سالح ال�� وال����ة في الو���ت� ع� ه�ا �ال�أك�� ت���ل ��ادات ف�ائ�ة م� ب�� صف�ف ع�اص

" وذل� �إش�اف و�الة الف�اء األم����ة، USAFم���� ه� " اس�ال����ة األم����ة، وه� ما ب�أ الع�ل �ه ت�� 

وه�ه ال��ادات م�لفة �اإلش�اف على ت�ل�قات األق�ار ال��ا��ة الع����ة، و��امج م��ك الف�اء الع����، و��امج 

  .1ادة لل��ار�خ وتل� ال��ادة أ��ا لألق�ار ال��ا��ةاألسل�ة الف�ائ�ة ال��

    ةال�ام�: ف�اء الق�ة ال����ان� ال���ر

 الس��ات���اتاجعل ف�اء الق�ة ال����ان�ة ذا أه��ة في ق� ت��ر األش�ال ال��ی�ة لل��وب وال�ه�ی�ات األم��ة، إن 

ي ال�ق� ال�اه� ع�ه ف االس�غ�اءال ���� وال��  االس��ات���ةم� الف�اءات ال��ن�ة، وأص�ح �ع�ا خام�ا ��ا الع����ة و 

ذ ت����ع إل�ا له م� أه��ة ق��� ت����ع أن تأث� ح�ى م�االت الق�ة األخ�� ال���ة، ال����ة، ال���ة والف�ائ�ة، 

ة عال ���� ع�ه فق� م��د �ع� ج�ی� للف�اءات األخ��، و�ن�ا ق� غ�� ���أن ت�ل ع�ل �ل تل� الف�اءات، إذ 

ل دراسة ف�اء الق�ة ال����ان�ة م� خالل ت��ان خلف��ها ال����ة لل��ل�ل و� ���رال��ب �أك�لها، ول�ا س��� في ه�ا ال

  .واألم��ة االس��ات���ةما ی�عل� به�ه الق�ة ال�����ة في حقل ال�راسات 

ي أن�اء ل���� م� األش�اص فی���أ م� ال��اة ال��م�ة  ال أص��� ت���ل�ج�ا ال�عل�مات واالت�االت ج�ءً لق� 

�ل ج�ان�  غ�ى ع�ها في  ت��ل ب��ة ت���ة ال��ا االت�االت ال�ق��ة وال���ات واألن��ة م�ارد ح���ة إذ تق�م  ،العال�

اكل وه�ه اله�، أو ح�ى ال�قاء ب�ونها االزدهار���� ل���� م� س�ان العال�   ال����ع العال�ي، وهي ض�ورات ال

��عاته م�ن العال� وم�ح�� أن  ،واالس�ق�ار م�ج�ی�ا تق��ن �ه ت���ات ج�ی�ة لل�فا� على األواألن��ة ت��ل م��انا 

و ساب� أ وه�ه اله��ات ���� أن تأتي دون مق�مات ،س���ن ع�ضة له��ات ت��� ب���ع غ�� م���ق وغ�� م��ود

أن شاشات آالت ص�ف ال�ق� واآلالت ال�����ة   فال��اس�� واله�اتف ال�ل��ة ت��قف ع� الع�ل ف�أة ��ا إن�ار،

ت��فئ في وجه الع�الء وت�ع�ل أن��ة م�ا��ة ال���ة ال���ة وال��� ال��ی��ة وح��ة ال��ارات وتع� ف�ضى ال��ق 

ومع  ،ا ع� ال��ان�ع�� -ل�ي ت�ع�ض لل�لف س��عا ا - ال���عة وال���ر وال���ات ال�ائ�ة وت��قف ال�لع غ�� ال�ع��ة

ت����ع   ول�، �المال  ��اه�  وم���عات �أك�لها في  اخ�فاء ال�ه��اء ته�� ال������ات وال��اك� وال��اك� ال��ار�ة بل

 ال�ل�ات ال���م�ة مع�فة م�� ال��ر أو االت�االت ب���ة العال� إلبالغه �ال�ارثة أو ح�ا�ة م�ا���ها ال�عفاء م�

                                                           

  .856ص.  ،م�جع ساب�، ال��اس�ة الع����ة، ال��ء ال�اني االس��ات���ةم��فى �الس وآخ�ون،  - 1
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وه�ه هي ال���ة القاس�ة ال�ي ی�اجهها م���ع تع�ض لل�لل ���� ض�اع ش��اته ال�ق��ة في ل��ة  ،اله��ات ال�ال�ة

  .1ال����ان�ة"  وه�ا ه� ال��م�� ال�� ���� أن ی��� ع� ن�ع ج�ی� م� ال��وب هي "ال��ب ،واح�ة

�مات ال����ل�ج�ة أص��� ال�ق ال�الي ففي ال�ق� ،�ل�ح ش�ح ال�ه�ی� �ال��ب ال����ان�ة أك�� م� أ� وق� م�ىو 

وال��ص�ل�ة  ن��ن�وال�ل� على األ ،وال���ة ال�ق��ة ال���ام�ة ت��� م���عات �أك�لها �ع�لة أن��ة معق�ة وم��ا��ة

م��ای�ا �اس���ار ل����ل�ج�ا ال�عل�مات واالت�االت وان�ماجها في م���ات �ان� تع�ل م�  ال�ق��ة ����عي ت�امال

ال�ه��اء  ف���ات إم�ادات ،م�ل ال��ارات وال��اني بل وأن��ة ال��ا��ة ل���ات ال�اقة وال�قل ال�اسعة ق�ل ب�ونها،

���ل�ج�ا ت��قف على اس�ع�ال ت - ال��مات ال�عاص�ة تق���ا  أ� �ل - وأن��ة ال�قل وال��مات والل�ج���ات الع����ة

ال��  "الف�اء ال����اني" ه� العال� ال�اد� وال�فا���يعل�ه فـ و ، ال�عل�مات واالت�االت واس�ق�ار الف�اء ال����اني

"ال��ب ال����ان�ة" ���� أن تُفه� ���رة ع���ة على أنها ح�ب ت��� في ول�ل� فإن  ،ت�ج� ��ه ج��ع ه�ه األن��ة

إذ ���� أن ت��� ه��ات ال��ب اإلل���ون�ة  ،2واالت�االت  الف�اء ال����اني �اس�ع�ال واس�ه�اف ت���ل�ج�ا ال�عل�مات

وتل�� أض�ارا ����ة ��ل م� ال�ول وال���ات م� خالل س�قة ���ات ����ة م� ال��انات ال���فة ��ا م� شأنها أن تع�ل 

  .4وأن ت��ث ف�ضى داخل ال�ول و��� ال��ان ال��ن���، وم��� ح�ى إلى م�ارد ال�اقة وال�قل وال�فاع ،3االق��اد

ای� االع��اد العال�ي على ت���ل�ج�ا ال�عل�مات واالت�االت ت�ای� أ��ا ال�ع�ض لله��ات على ال���ة ومع ت� 

ف���سع ان��ار ال�عل�مات وت�سخ اس���ام الف�اء ال�ارجي في ح�ات�ا  ،5ال����ة ال��جة م� خالل الف�اء ال����اني

�غ� أن ال�عال� ال���قة أل� "ح�ب ، وعلى ال6ال����ةال��م�ة، ت�داد معه اح��االت اله��ات م� ق�ل ال�هات الفاعلة 

ل و ت�ال غ�� م��دة فإن اله��ات ال����ة ض� ال���ة ال����ة لل�عل�مات وخ�مات اإلن��ن� في العق� األ  س���ان�ة" ال

��� وق� رُ  ،في الف�اء ال����اني لل��اعع� ال��ل وال��اق ال����ل��   تع�ي ص�رة ما م� الق�ن ال�اح� والع����،

ال�ي تع�ض� لها ج�رج�ا، و��ا ه��ات إس��ن�ا و��ر�ا ال�����ة وال�ال�ات ال����ة األم����ة  اإلل���ون�ة ه��اتال

 2008  في عامف، أ��ا ُر��� انق�اعات ال�ه��اء ال��ع�دة في ال��از�ل به��ات س���ان�ةك�ا  �ال��ب ال����ان�ة،

                                                           

  .6)، ص. 2011لالت�االت واالت�اد العال�ي للعل�اء لل��ع، جانفي ، (ج���: االت�اد ال�ولي ال��� ع� ال�الم ال����انيح��ون إ. ت�ر�ه وآخ�ون،  - 2

  .7 – 6، ص ص .م�جع ساب�ح��ون إ. ت�ر�ه وآخ�ون،  – 1

2 - Steven Elliott, "Analysis on Defense and Cyber Warfare", July 08, 2010, (06/11/2019), see the link: 

https://bit.ly/3zaRZON 

  . 7، ص. م�جع ساب�إ. ت�ر�ه وآخ�ون،  ح��ون  - 3

  .7، ص. نف� ال��جع – 4

)، 2017 : م�س�ة ران� لل��ع وال��� اإلل���وني،ا، (كال�ف�رن�ته�ی�ات م�ه�لة ال���ر: ن�� م�اءلة دول�ة في الف�اء اإلل���ونيج�ن إس. د���� وآخ�ون،  – 5

  .1ص. 
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ح انق�اعات ت�ض، ح�� ل���مة وال����ة عل�ه ل��ة ت��� ع� أس��عت��� الق�اص�ة م� ال�خ�ل إلى ال��قع ال���ي ل

ه ال��ه� �ف�ل� وجاء في ال�قار�� ت��� ،ال�ه��اء في ال��از�ل االت�اع ال����ل لألن�اع ال��ی�ة م� اله��ات ال����ان�ة

�ائ�ة إن�اج ق�� �ه� م� أفالم ال��ال العل�ي ح�� ت�قف� ت�اما ق�ارات األنفاق و�شارات ال��ور وثاني أك�� م��ة 

  .1ج�اء ذل� ش��  مل��ن  60، وتأث� أك�� م� "إی�ای��"  وه� س�

وتار�خ إص�ار ب�نامج  2007ي اله��ات اإلل���ون�ة ال���ة ال�ي تع�ض� لها إس��ن�ا في عام تار��إن 

 ن��ت الع�ی� م�اع��ارا م� ه�ی� ال�ار���� فق� ف، في العال�مه�ان ح�ثان �ع�ان ، 2010األلعاب األول���ة عام 

في ج��ع العال� تق���ا، رغ� أن ه�اك أح�اث ق� س�ق� ه�ی� ال���� ب�أت في ت�ع���ات الق�ن  ال�ثائ� االس��ات���ة

ب�ل� م� خالل ز�ادة ال�عي �الف�ص والق�ا�ا وال��ا�� ال��علقة  اس��ات���االع����، وعل�ه �ان ال ب� م� االه��ام 

�الف�اء ال����اني، ل�ل� أدمج ما ��ل� عل�ه اآلن "ال����اني" في مفا��� أم� ن�� ال�عل�مات وأم� ال�عل�مات، على 

  .2ال����� الع���� وفي ح�ب ال�عل�مات، وع�ل�ات ال�عل�مات وص�ال إلى ال�فاع ع� الف�اء ال����اني

ال����ة  اس�ه�اف ال���ة ال����ة و��اللق�رات واألن��ة الع����ة   ا���ل مفه�م ال��ب ال����ان�ة اس�ه�افو 

�الع�ل وال�فاع   ال�ي ت��ح لها  -  في ذل� ال���ات ال���ة وش��ات ال��ا��ة اإلش�ا��ة وح�ازة ال��انات  ��ا  -  لل����ع

� مال����اني وت���ل�ج�ا ال�عل�مات واالت�االت العاملة ��ه) أن اس���ام وس�� م��لف (الف�اء ح��  ،ع� نف�ها

 ،�ل� ن�� أسل�ة وال�خ�ل في ن�اع ه��مي دفاعي ���ه إلى ح� �ع�� ال��ب ال�قل���ةب�����ع�ن  فإنه� األع�اء��ف 

ل��ر في ا ت����ات ال��ب ال����ان�ة ن���ا على ج�ع ال��انات أو ال��لل إلى األن��ة ال���س�ة إلح�اثإذ ت���� 

الف��وسات وال�ی�ان ال�اس���ة وع�ل�ات ج�ع ال��انات  ؛ت��ل األسل�ة ال����ان�ة ال����لة، ��ا األن��ة ال��جة

ال����ان�ة وأجه�ة ت���� ات�االت ال��انات الالسل��ة و��م��ات ال�اس���ة ال���فة ال����هة وأسل�ة ال��� 

  .3ال��م�ة  وأدوات اس��العات ال�اس�ب وال���ات والق�ابل ال�م��ة ال��واد�ة يال�ه�ومغ����

ال���قة ال�ي بها  ، ف�� خاللال����ان�ة االس��ات���اتل��اغة  االن�الق�ع��� الف�اء ال����اني نق�ة وعل�ه 

و��ل�  –ي ، فال��� األم���االس��ات���اتی�ضع تع��� ومفه�م له�ا الف�اء ت��ع وجهات ال��� ال�ي تع���ها 

�ع��� الف�اء ال����اني ال�ع� ال�ام� في ال�ع��ة، و���� تع��� الف�اء  -ال�ال مع الع�ی� م� ال�ول األخ�� 

م� ثالث ��قات: ال��قة األولى تق��ة وت���ل�ج�ة وماد�ة و�����ة، ت��ل ال���ة ال����ة  ال����اني �أنه ف�اء م��ن 

                                                           

  .8 – 7، ص ص. م�جع ساب�ح��ون إ. ت�ر�ه وآخ�ون،  - 1

  .70 – 69، ص. ص. نف� ال��جع – 2

  .9 – 8، ص ص. نف� ال��جع – 3
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 ف�اءمع���ة، و�قال أ��ا ع� ه�ا ال –فهي نف�  ة ت��ل ال����قات ال��م��ة، أما ال�ال�ةلل��اد، وال��قة ال�ان�

  .1ال����اني أنه ی���ى األ�عاد ال�قل���ة (ال�� وال��� وال�� والف�اء)

  : أب�ز اله��ات ال����ان�ة02ج�ول رق� 
  

  ت��ی� ال���ر في ال��اق العام  ال�أث��  ال��ة ال�ي �ه� ف�ها  ال�ادث

  م���� ل�رن� ب���لي ال���ي

  (ال�ال�ات ال����ة األم����ة)

م�اك�ة ج�ائ�ة في أل�ان�ا الغ���ة،   اخ��اق ب�انات ح�اسة واس���اجها  1986

1990  

 Titan Rainتای�� رای� 

  (ال�ال�ات ال����ة األم����ة)

اس���اج ب�انات ح�اسة م�   2003

م���ات ت��ل و�الة ناسا 

)NASAول��ه�� مارت� ( 

)Lockheed Martin وم����ات (

 Sandiaس���ا ال����ة (

National وم��� ال����قات (

الف�رالي ف�ال ع� وزارتي ال�فاع 

  األم����ة وال����ان�ة

ع�ته ال���مة وال��ادر ال�اصة في 

وسائل اإلعالم ب�رجة ����ة إلى 

، وه� ما 2005ام ال��� في ع

  ����ةعارض�ه ال�ولة ال

ع لل��مة ه��ات الق�ع ال��زّ 

  اإلس��ن�ة (إس��ن�ا)

ه��ات ق�ع م�ّزع لل��مة واسع   2007

ال��اق على ال��اقع اإلل���ون�ة 

اإلس��ن�ة في إ�ار ال��ت�ات مع 

  روس�ا

ال���مة اإلس��ن�ة جهات  اته��

فاعلة ح��م�ة روس�ة، وألق� روس�ا 

�الالئ�ة على ح��ة ش�اب�ة م���ة 

لل��مل�� ول��� على جهات فاعلة 

  ت�عاها ال�ولة

أض�ار ماد�ة �أجه�ة ال��د ال�����   2010  دودة س������ (إی�ان)

اإلی�ان�ة، أص��� بها أجه�ة 

  ال�����ت� عال��ا

�ة ال�ال�ات ال���ُع�� ب�رجة ����ة إلى 

األم����ة و�س�ائ�ل، ت����ات م� ق�ل 

  م��ول�� أم������

ه��ات الق�ع ال��ّزع لل��مة 

على ال��ارف األم����ة 

  (ال�ال�ات ال����ة األم����ة)

ه��ات الق�ع ال��ّزع لل��مة على   2012

م� أب�ز ال��س�ات  46أك�� م� 

  ال�ال�ة في ال�ال�ات ال����ة األم����ة

ل�عا�ة ال�ولة  اسع ال��اقت��ر و 

اإلی�ان�ة، ت����ات أول�ة م� ال���مة 

األم����ة وفي نها�ة ال��اف اتهام 

ال�هات الفاعلة ال���م�ة اإلی�ان�ة في 

  2016مارس / آذار 

جهاز �����ت� تا�ع  35.000م�ح   2016و 2012  أرام�� ال�ع�د�ة (ال�ع�د�ة)

ألرام�� ال�ع�د�ة أو ت�م��ها، ه��م 

  2016في أواخ� عام م�اثل 

ر�� م��ول�ن  2012في عام 

اله��م �إی�ان في وسائل  ن أم����� 

  اإلعالم

ح�اب و�الة أس�ش��� ب�س 

)Associated Press على (

ق�ص�ة ح�اب و�الة أس�ش��� ب�س   2013

على ت���� ون�� تغ���ة �اذ�ة ع� 

ت��ى ال��� ال��ر� اإلل���وني 

Syrian Electronic Army 

  اله��م
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(ال�ال�ات  Twitterت���� 

  ال����ة األم����ة)

األب�� م�ا أد� ه��م على ال��� 

  إلى ه��� حاد في أسعار األسه�

ال��� األب�� ووزارة ال�ارج�ة 

  (ال�ال�ات ال����ة األم����ة)

اخ��اق ���� ألن��ة ال�����ت� غ��   2014

  ال���ة

ب�رجة ����ة إلى روس�ا ول�� ل� ُع�� 

األم����ة رس��ا ت��د ال���مة 

  ال���ر

  Sony picturesس�ني �����ز 

  (ال�ال�ات ال����ة األم����ة)

س�قة ب�انات ح�اسة وت����ها،   2014

  تع��ل ���� لألع�ال

ع�اها ال�ئ�� األم���ي إلى جهات 

فاعلة ح��م�ة ��ر�ة ش�ال�ة في 

، وع�تها 2014د�����/ �ان�ن األول 

ع�ل�ة أو����� بل���اس�� 

Operation Blockbuster  إلى

في عام  Lazarusم���عة الزاروس 

2016  

(ال�ال�ات  GitHubغ�� هاب 

  ال����ة األم����ة)

ه��م ق�ع م�ّزع لل��مة ����   2015

وم��اصل على م�قع ال�عاون ل����� 

  ال��م��ات

ع�ته ال���ات ال�اصة وال�اح��ن 

ب�رجة ����ة إلى جهات فاعلة ح��م�ة 

  ص���ة

 TV5م�ن�  5ق�اة تي في 

Monde (ف�ن�ا)  

 18تعّ�ل الق�اة ال�لف���ن�ة ل��ة   2015

�ه إلى ساعة، أد� ال�ادث ال��ّ 

  اإللقاء �الالئ�ة على داع�

ع�ته ش��ة فای� آ� ل����عة 

 28الق�ص�ة ال�وس�ة آ� بي تي 

APT28 في ج�ان/ ح���ان  

 2015   

ال���� األم���ي إلدارة ش�ون 

(ال�ال�ات ال����ة ال���ف�� 

  األم����ة)

مل��ن س�ل خاص  21.5اس���اج   2015

����في ح��مة ال�ال�ات ال����ة 

  األم����ة

ُع�� ب�رجة ����ة إلى ال��� عل�ا أن 

ال���مة األم����ة ل� ت��د رس��ا 

  ال���ر

ملفا ح�اسا  2.420اس���اج ون��   2015  ال��ل�ان األل�اني (أل�ان�ا)

ال���ق�ا�ي ال����ي  لالت�ادی���ي 

 Democratic Unionاألل�اني (

Christian (  

ع�اه ال���� الف�رالي ل��ا�ة ال�س��ر 

BfV  في  28ل����عة آ� بي تي

  2016وسائل اإلعالم في ما�/ ی�ن�� 

ش��ة ال�ه��اء األو��ان�ة 

  (أو��ان�ا)

انق�اع ال�اقة ل�اعات م�ع�دة في   2016

 م��ات ت�ز�ع ال�اقة اإلقل���ة

 225.000وق�ع ال�ه��اء ع� 

  م��هل�

اته� م��ول�ن أو��ان��ن روس�ا؛ 

أشارت ش��ات خاصة إلى جهات 

فاعلة ح��م�ة م���لة و/ أو م��م�� 

  إل���ون���

 DNCالل��ة ال���ق�ا��ة ال����ة 

  (ال�ال�ات ال����ة األم����ة)

اس���اج وثائ� خاصة �الل��ة   2016

ال���ق�ا��ة ال����ة وال��لة 

 ون��ها؛ ت�ّخل �االن��ا�ات ن��اب�ةاال

  2016ال�ئاس�ة األم����ة في عام 

ع�ته ش��ة ��اود س��ا�� 

CrowdStrike  ج�ان/ ح���ان)

) وتق��� م��� م�ی� 2016

الق�م�ة األم���ي  االس���ارات

) إلى جهات 2017(جانفي/ ی�ای� 

  فاعلة ح��م�ة روس�ة
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ال��� ال����� في ب�غالداش 

 داش)(ب�غال

مل��ن دوالر م�  81س�قة م�لغ   2016

ح�اب ال��� ال����� في ب�غالداش 

 الف�رالي في االح��ا�يل�� ال��� 

ن����رك �اس���ام ن�ام ج���ة 

ال�ل��ة والالسل��ة ب��  االت�االت

ال��ارف على م���� العال� في 

ال���ان ال�الي ال���في 

)SWIFT (  

ر��ه تق��� ش��ة س��ان�� �����عة 

؛ ر��ه 2016في ما�/ مای�  الزاروس

�ة األم��� االس���اراتتق��� و�االت 

ب�ولة ��ر�ا ال��ال�ة وفقا ل�سائل 

  2017اإلعالم في مارس/ آذار 

 Mossackم�ساك ف�ن���ا 

Fonseca (ب��ا)  

مل��ن وث�قة ت��ل  11.5ت����   2016

��انا خارج�ا،  214.488أك�� م� 

أدت إلى ته� ع�ی�ة �ال�ه�ب 

  والف�ادال����ي 

ل� ُ���د م��ر ح�ى تار��ه؛ ن��اء 

م���ل�ن م� الق�اص�ة اإلل���ون��� و/ 

  أو ع�ل�ة داخل�ة

(ال�ال�ات ال����ة  Dynدی� 

  األم����ة)

ه��م ق�ع م�ّزع لل��مة �اس���ام   2016

ش��ة م�ا�ة م� أجه�ة أن��ن� 

األش�اء، اس�ه�اف م�ود ن�ام أس�اء 

 �ال��اقات دی� وع�ل ع�دا ����ا م

  ال��اقع اإلل���ون�ة

ل� ُ���د ال���ر رس��ا؛ ُع�� ب�رجة 

ك���ة إلى م���ة ق�ص�ة ناش�ة م�ل 

) أو ن�� Anonymousأن�ن���س (

 New Worldوورل� هاك�ز (

Hackers أو س�ای� س��اد (

)SpainSquad(  

ه��م ب�نامج ف��ة �ال ق�اعي   2017  واناك�ا� (عال��ا)

 ال�عا�ة ال���ة وال�قل وال���ة

 في ج��ع أن�اء لالت�االتال����ة 

  العال�

ل� ُ���د ال���ر رس��ا؛ ر���ه �ع� 

�����عة الزاروس،  ال���ات ال�اصة

ئ�ة على ال�ال�ات ألق� روس�ا �الال

ال����ة األم����ة الب��ارها ب�م�ة 

) القادرة على Exploitإك��ل��� (

  تفع�ل ب�نامج واناك�ا�
  

  .8 – 7، ص ص. م�جع ساب�ج�ن إس. د���� وآخ�ون،  ال���ر:
  

�ع�ض ال��ول أعاله ال��ول ال�م�ي ألب�ز ال��ادث اإلل���ون�ة ال�ي ت���� على ه��ات عاب�ة لل��ود 

ج�ن إس. د����" وآخ�ون في م�لفه� "ته�ی�ات م�ه�لة ال���ر: ن�� م�اءلة دول�ة في الف�اء ال����ة، وح�� "

، فإن ه�ه اله��ات ق� ت�ت�� عل�ها ت�ا��ات جغ�ا��ة 2017س�ة ) RAND( � م�س�ة ران�اإلل���وني" ال�ادر ع

س�اس�ة، وق� ش�ل� ه�ه ال�االت ال����رة في ال��ول على س��ل ال��ال ض�ا�ا م� ال���مات وغ�� ال���مات، م�ا 

�ول ال�ال�ة، ح�� �ع�ض ال� أد� إلى م���عة م���عة م� ال�أث��ات �األض�ار ال�اد�ة واس���اج ال��انات وال��ائ�

  .ال�ادث وال��ة ال�ي �ه� ف�ها، وتأث��ه إضافة إلى ت��ی� ال���ر في ال��اق العام واأل��اف ذات ال�لة
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  ال�ل��ة ال����ة لل��ل�ل:.1

م� خالل االع��ارات ال�ا�قة ال��� ح�ل ���عة الف�اء ال����اني، ���� أن ت�ه� ت�ا�ع أخ�� قابلة لل�قاش، 

�عله ، ألن اع��اد ال�اس على ه�ا ال�ع� ال����ل�جي ���ع ال�ول أن تع�� ع� س�ادتها في الف�اء ال����انيفال ت��

ع�ضة ���ل خاص لألع�ال الع�ائ�ة، فال ی�ال ال�هاج��ن ال����ان��ن ی���ع�ن �����ات تف�ق إم�انات ال��افع�� 

��ل تام، �أو ح�ى إ��ابي  أسل�ب أم�ي أو دفاعي سل�ي���� ال�أث�� ال�فاجئ ال�� ال ���� أن �قلل م� ق�ته أ� 

ك�ا أن ه�الء ال�هاج��� ���ل��ن الق�رة على إخفاء آثاره�، وال ت��ح ال�الة ال�ع���ة ب�ضع ت�ص�� دق�� للع�ل�ات 

   .1االح��االتال�ي ت��ث في الف�اء ال����اني، األم� ال�� ��عل�ا في م�اجهة ج��ع 

اع ال����ان�ة على م����ات م��لفة: ال�ف االس��ات���اتاضات األساس�ة، ت�اغ و��قا ل����عة م� االف�� 

(ال��لح)، وال�هات الفاعلة في ال�ولة ال��ن�ة (وزارات الع�ل وال�اخل�ة وال��اعة واالت�االت على س��ل ال��ال)، 

  م��دة: �ة ت�عا ل�عای��ال����ان االس��ات���ات(ال���ات)، ��ا ���� أن ت��لف  االق��اد�ةوال�هات الفاعلة 

ال�ي تع��� ���ل خاص على ال�ع�ق�ات ال�����ة وال���رات وال�ار�خ واله��ة ال��ا��ة  االس��ات���ةال�قافة  – 1

ًء ��اثلة ج� �تع� ال��ب غ�� ال ،والعالقة مع ال�ول األخ��، وم�� ق��ل ال�عای�� ال�ول�ة، و�ال���ة إلى ال�ول ال�غ��ة

الع����، فهل س��خل اس��ات���ة ال�فاع ال����اني ���ل تلقائي في ه�ا ال���ار؟ على الع��، ال ���� م� ال�ار�خ 

  لل�ول ال���� اع��اد اس��ات���ات غ�� م��اثلة في الف�اء ال����اني.

  ت�ص�� ال�ه�ی�ات وال����ات واألول��ات. – 2

���عة ال�ولة: دولة ����ة أو صغ��ة، وهل ل�� ال�ول ال�غ��ة األه�اف نف�ها م�ل ال�ول ال����ة؟ وهل ت����ع  – 3

  ال�ول ال�غ��ة ال��ال�ة �اس�غالل الف�اء ال����اني ل��اجهة ال����ات نف�ها ال�ي ت�اجهها ال�ول ال����ة؟

 2011لعام ال�ي ح�دتها وزارة ال�فاع األم����ة في ا ت���ةاالس��اتع��� الف�اء ال����اني: في ال���قة ی��و أن  – 4

ت��ح ال��قة ال�اد�ة للف�اء ال����اني أه��ة أك�� م� غ��ها، ���� �ع�ل ال��ار ال�اتج ع� ه�ه ال��قة على اس���ام 

  اني.� وال�ع���ة للف�اء ال��� االج��ا��ةوسائل ال�فاع ل��ا�ة ال���ة ال����ة ال�اد�ة على ح�اب ال��ان� 

ار ال��اذج على غ�  ال����ة في ال���ات األخ��ة االس��ات���اتتأث�� ال�ول ال�����ة: هل ص�غ� الع�ی� م�  – 5

ال�ي ف�ض�ها ال�ول ال�ه���ة؟ وهل ی�ج� تأث�� وان��ار لق�اع� وم�اد� تف�ضها ه�ه ال�ول ال�ه���ة؟ إن ال��ل�ل ال�قارن 
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ل و���ح أوجه االخ�الفات وال��ابهات الق��ة، وم� ال����ل أن ت��ح م� ال����ة ��� أن ���د و��ل لالس��ات���ة

  ال����ان�ة؛ م���عة العالقات ال�ول�ة وحقائ� ال��ه� ال�ولي و��ا الق��د ال�ق��ة. االس��ات���اتخالل 

    .�2ع��� ت���� ال�عای�� ال�ول�ة لألم� ال����اني اع��ادا ����ا على االس��ات���ات ال����ة ال����  – 6

�ع� م�ارد ال���ان�ة إلى م�ادرات الف�اء ال����اني، ح��  �ولح�ل� الوان�القا م� ال�ق�ة األخ��ة؛ فق� 

� خ�� أعل�� ح��مات ع�ی�ة ع ، ��ان�ةوضع� جان�ا م�الغ ����ة خ���ها لل��� وت���� ق�رات ال��ب ال����ا

و���ة م��املة و��أت ت�ف��ها لل���� لل�ه�ی�ات ال����ان�ة ال��ی�ة، وتع��ة ق�اعات م�ع�دة وت���ل ال��ارد 

 و���� أن ���ل ه�ا ال��ع م� ال����ل ت�ر�� ال���ف�� الع������ (أو إعادة ت�ر��ه�)، ،واالس��ات���ة ت���ال تاما

االس���ارات لل����� على ج�ع ال�عل�مات العل��ة وال����ل�ج�ة ذات ال�لة و�ج�اء ع�ل�ات م�اكاة وت��ی� خ�مات 

وق�  ،وال��اورات الع����ة مع إیالء اه��ام خاص ل����قات ت���ل�ج�ا ال�عل�مات واالت�االت ،لل��ب ال����ان�ة

 ،ه����ان�ة م� ب�� س�انها ال��ن��� وتع���ع�ی�ة إلى إج�اء م�ا�قات و���ة ل���ی� أف�ل األذهان ال�دول �ادرت 

وتع�ف  ،ات ال��ل�ة على ت���� ق�رات ت���ل�ج�ة مع�زة ل�ع� االس��ات���ة الع����ة ال��ی�ة�االق��ادش�ع� و 

�ع� ال���مات أ��ا على إقامة م���عة م� الق�اص�ة ال��ن��� م� الق�اع ال�اص ال�ی� ���� الل��ء إل�ه� ع�� 

أف�ادا م������ في م�ال ال����ل�ج�ا أو ح�ى  ،ن ت��ن ه�ه ال�هات ال�اش�ة في م�ال الق�ص�ةو���� أ ،ال�اجة

�ول ل�أ �ع� الوق� ت ،ق�اص�ة سا�ق�� غ�� ش�ع��� ت� تع���ه� وت�ر��ه� الس���ام مهاراته� ألغ�اض األم� ال���ي

ها ال���ل وت��� ه�ه ال�غ��ات �ل ،هاأخ�� �ع�ل�ن �ال��ا�ة ع�دول إلى االس�عانة ب��الء وق�اص�ة وم������ م� 

ع� اس��ات���ات رد الفعل إزاء ال�ه�ی�ات ال����ان�ة و�عادة ت�ج�ه ن�� ت���� ُنهج اس��ا��ة ل��ب ال�عل�مات للع�ل 

  .3العال�ة  �فعال�ة في ��وف ال����ل�ج�ا

�� ال�ه�ة العق�ي" ع اب��ام"ح�� رؤ�ة ال�اح�ة إنه فی�ت�� �ال�غ�ا��ة  (ال����اني) الف�اء االل���وني و��ا أن

إن ال�رسي في الف�اء اإلل���وني"، ف –س��ات��ي األم���ي ا -"ال��اع ال��� م ع��انها�2018راسة ق�م�ها عام وفقا ل

 -ال�� -رضم� خالل عالق�ه �ال��االت ال�غ�ا��ة ال�ي �غ��ها وهي (األال��اع س���ن ح�� ال���ر ال����ل�جي، 

خل� م��� �� ع�ل�ة العال� اق��اد�ا وثقا��ا وس�اس�ا و ت��ه نل�جي � ن���ة ال��جه ال���فإن وعل�ه الف�اء)،  –� ال��

                                                           

  .72 – 71، ص ص. م�جع ساب�ج�ز�� ه���وت�� وآخ�ون،  - 1

  .81 – 80، ص ص. م�جع ساب�ح��ون إ. ت�ر�ه وآخ�ون،  - 2
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� ال����� م��ق�ال، خ�� س���ن ق�ألى وضع ن���ة إس��فع ح�� ل���ن نق�ة ال���� وال��ج�ه في ال���ق�ل،  ،القل� له

    :4وهي تق�م على

 /س����� على ال��ال ال�ام� (الف�اء االل���وني، م� ����� على ال�ع�فة و���ل�ها و����� بها نأ - 1

  .)ال����اني

 -ر�عة (ال��س����� و����� في ال��االت ال�غ�ا��ة األ، / ال����انيل���ونين م� ����� على الف�اء اإلأ - 2

  .الف�اء) – ال�� –ال��� 

(وال�ق��د ه�ا �ل م� آس�ا و�ف����ا ، س����� على العال�، ر�عة����� على ال��االت ال�غ�ا��ة األ م�و  - 3

   وأم���ا الالت���ة وال�����ة). 

إن العال� في �ل ال���ر ال����ل�جي ال���ای� س��ق�� إلى ثالثة أق�ام، وعل�ه ال ب� م� ام�الك ال�ع�فة 

 �ا� األق�ام ���ا ب��ها، وت���ل تلت��ل�ها على ب�ء ح�ب �اردة إل���ون�ة ��اإلل���ون�ة وال�ي س���ع ال�ول ال�ي 

  :5یلي

دول (أ) ت��ل� ال�ع�فة وت���� بها ع�� الف�اء اإلل���وني على دول (ب) الغ��ة ���ارد ال��وة ال�ي ال ت�ل�ها  – 1

  دول (أ).

  .واالس�غاللدول (ب) ال ت��ل� ال�ع�فة ول�� تع�ل بها �إش�اف دول (أ)، وهي ت�� ال����ة وال����  – 2

   دول (ج) ال ت��ل� ال�ع�فة وال ت��ل أه��ة ل�ول (أ) وهي ت��� ت�� خ� الفق�. – 3

��� م� ال����ة �ل�ج�ا وال�ي س�� لى مع�فة الق�� ال�ي س���ن لها ی� ال����ة على ال�ع�فة وال���إول�ي ن��صل 

��� ه ال ب� م� أن ���ن ف�ها م�نإل����� م��ق�ال م� ال����ة على العال�، ف ر�عة،على ال��االت ال�غ�ا��ة األ

األن��ن� في  �اماس��ال���ر وال�ق�م العل�ي وال����ل�جي عال في الف�اء اإلل���وني، وه�ا ما ی���� م� خالل ن��ة 

  العال� ح�� ال��ول ال�الي: 

  

  

  

                                                           

  نقال ع� ال�ا�� ال�الي:)، 10/02/2019(، "م��ق�ل�ة)  ن���ة قل� االرض ب�� ال�غ�ا��ا والف�اء االل���وني (رؤ�ةع�� ال�ه�ة العق�ي، " اب��ام - 4

https://bit.ly/32zECMf  

  .نف� ال��جع - 5
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  2015األن��ن� ح�� ال��ا�� ل��ة  اس���ام: 03ج�ول رق� 
  

  ن��ة اس���ام األن��ن�  ال���قة

 North America  88% أم���ا ال��ال�ة

 Central America  43%أم���ا ال�س�ى 

 South America  56%أم���ا ال�����ة 

 West Europe   81%أورو�ا الغ���ة

 East Europe  58%ش�ق أورو�ا 

 Central Asia  39%آس�ا ال�س�ى 

 East Asia  52%ش�ق آس�ا 

 South Heast Asia    36%ج��ب ش�ق آس�ا 

 South Asia  19% ج��ب آس�ا

 %36  ال��ق األوس�

  %26  إف����ا

 %69  أو��ان�س�ا

  ال���ر:

Simon Kemp, Digital, Social, And Mobile in APAC 2015, March 2015, Singapore, p.9. (see the link: 
https://www.iab.org.nz/wp-content/uploads/2015/11/Digital-Social-and-Mobile-In-APAC-2015.pdf) 

 %88وح�� ال��ول فإن أعلى ن��ة اس���ام األن��ن� في العال�، هي في �ل م� أم���ا ال��ال�ة ب���ة 

، %19وج��ب آس�ا بـ  %26في �ل م� إف����ا بـ ، أما ع� أضعف ن��ة ف�ان� %81وتل�ها أورو�ا الغ���ة ب���ة 

وه� ما ی��� أه��ة ال�ص�ل وال���ل على ال�ع�فة وال����ل�ج�ا ����ل لل����ة على العال� في خاصة في �ل اق��اد 

 ال�ع�فة ال�� ت��ه له وت�ل�ه اه��اما ال�ول ال����.

  .اس��ات���ات األم� ال����اني:2

أجل  ات�اذها وال���ول�ات، وذل� م� ال����اني األه�اف ال��اس�ة وال��اب�� ال�اج�ت��د اس��ات���ات األم� 

ض�ان ح�ا�ة ال���ات واألن��ن� والف�اء ال����اني ال�� تع��� عل�ه ال����عات ال��ی�ة ال��ت��ة به�ه ال�ق��ات، 

س��ة ع�ل�ات ال��ادالت، وت�امل ال��انات، وت�ف� األن��ة وال��ا�ة ض� ال�لل ال�ق�ي  االس��ات���اتوت��ل ه�ه 

واله��ات ال����ان�ة، وذل� م� خالل األول��ات ال��احة ل�أم�� ال���ة ال����ة ال�اصة �ال�عل�مات ال��اسة، و���� 
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، مق��حات 2007، ن��زل��ا س�ة 2010 س�ةأن ت��ن اس��ات���ات م�اف�ة ال����ة ال����ان�ة (في ال��ل�ة ال����ة 

  .6ص�غ� م� ق�ل ال�هات الفاعلة ال�اصة) م����ة ع� اس��ات���ات األم� اإلن�اني

�� م� األم� ال����اني، وفقا ل��� تقل� اس��ات���اتو���� إدراج ت�اب�� م�اف�ة ال����ة ال����ان�ة ض�� 

ل��ح ال�ي ت�ت�� �اس���ام أدوات ال�اس�ب، ومع ذل� فإن العق��ات ال��ن�ة ال��ائ�ة ال�ي ت��� على ال��ائ� وا

م�اف�ة ال����ة ال����ان�ة ال ت��رج ���ل م��امل ض�� اس��ات���ة األم� ال����اني (ف�االت الغ� م�ال، ال ت�خل 

  .7في إ�ار ال��ائ� ال�ي ت����ها م�اف�ة ال����ة ال����ان�ة، ول��ها ل��� خاصة �األم� ال����اني)

ع������ م� خالل ت�ل�� ع�د ���� م� األف�اد الوذل� ع�ی�ة لل�ه�ی� ال��ی� لل��ب ال����ان�ة دول اس��اب� لق� 

و���� أن ���ل ه�ا ال���ل ال��اسي إن�اء ف�ق ح���ة لإلن��ن� ت��ن م��سة ل��ق�� ، ��ه�ة الق�ال االف��اضي

ح�ى إن�اء ق�اعات ج�ی�ة ت�اما ض�� اله��ل  األم� ال����اني، و���� دم�ها في و�االت اس���ارات أخ��، أو

وتقام ه�ه الع�ة الع����ة ال��ی�ة ل�مج و�ع�اد ال��ارد الع����ة م� أجل ج��ع  ،الع���� ال���س لل��ا� ال����اني

���ا � ���� أن ت��ن أ��ا م��ولة ع� تأم�� ال���ات ال�اصة ال�ي ت�ّغل ج�ءً ، ��ا أن�اع ع�ل�ات الف�اء ال����اني

الع�ل�ات الع����ة، و�ن �ان ت����ها في ال�قام األول على ح�ا�ة ال���ات الع����ة وت���� الع�ل�ات الع����ة  م�

          .8ال����اني  في الف�اء

: ، س���ن ���ل اس��ات���ة األم� ال����اني على ال��� ال�اليلالت�االتال�ولي  االت�ادووفقا ل�راسة ن��ها 

ت��ی� إ�ار الع�ل ال���ي، وت��ی� ال��اسة ال����ة لألم� ال����اني، وال��ار�ة في ال�دود ال����ة، وت��ی� ال�زارات 

�ات ه�ه ال�زارات ی� مه���ا ی�عل� �األم� ال����اني، وت��وال��االت ال�ئ���ة ال�ي ت��اج إلى م�ارسة ال�ور ال��اد� 

�ی� في م�ال األم� ال����اني، وت� تم��ول�اوال��االت، وت��ی� ال��ار��� ال�ئ����� اآلخ��� ال�ی� ی���ل�ن 

ألم� ل����� س�اسات ا اس���امهاال�ه�ات ال����ة به� ض�� م���ة األم� ال����اني، وت��ی� ال���ة ال�ي ��� 

ال����اني، ووصف مه�ات ه�ه ال���ة، وت��ی� اله�اكل ال�����مة حال�ا ض�� ع�ل�ات األم� ال����اني، ووضع 

ه� عام وما ه� خاص (ت��ی� أه�اف و���ة ال�عاون ب�� الق�اع�� العام  ت�ص�� ل�ه�اتها م� خالل ال�عاون ب�� ما

ل�ل� ال�قة ب�� الق�اع�� العام وال�اص)، وت��ی� ق�رات إدارة ال��ادث، وال�اص، وت��ی� أه�اف و���ة ال�عاون 

وت��ی� ب��ة إدارة ال��ادث، وت��ی� وتع��� أول��ات إدارة ال��ادث، وت��ی� اإل�ار القان�ني، وت��ی� أه�اف ال���� 

                                                           

  . 73 – 72 ، ص ص.م�جع ساب�ج�ز�� ه���وت�� وآخ�ون،  - 1

  .73، ص. نف� ال��جع – 2

  .82، ص. م�جع ساب�ح��ون إ. ت�ر�ه وآخ�ون،  - 3
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��ة لألم� اف ل��اء ثقافة و�مع اإل�ار القان�ني ال��عل� �ال����ة ال����ان�ة وثقافة األم� ال����اني، وت��ی� أه�

مع اإلعالن  ���ةال�  االس��ات���ةال����اني، وال���ل�ات اإلضا��ة وت��ی� ال���قة ال�ي س��ضع م� خاللها أه�اف 

  .9ع�ها وت��ی� ال���ان�ات وال��ارد الالزمة وت��ی� ج�ول ال��ف�� وت��ی� أدوات ال��اس واأله�اف

  األم� ال����اني/ ال�فاع ال����اني" في العال� (م�ت�ة وفقا لل�ول) تاات���إح�ائ�ة "اس�� : 04ج�ول رق� 
  

  ال��ة  ال�ولة  ال����ان�ة االس��ات���ةوث�قة 

  2010  ج��ب إف����ا  س�اسة األم� ال����اني في ج��ب إف����ا

  2011  أل�ان�ا  األم� ال����اني ألل�ان�ا اس��ات���ة

  2009  أس��ال�ا  األم� ال����اني اس��ات���ة

  2013  ال���ا  األم� ال����اني ال���او�  اس��ات���ة

  2010  ك��ا  األم� ال����اني ال���� اس��ات���ة

  2011  ك�ر�ا ال�����ة  ال����ة لألم� ال����اني االس��ات���ة

  2013  إس�ان�ا  ال����ة لألم� ال����اني االس��ات���ة

  2008  إس��ن�ا  األم� ال����اني اس��ات���ة

  2011  ال�ال�ات ال����ة األم����ة  ال�ول�ة للف�اء ال����اني االس��ات���ة

  2013  ف�ل��ا  األم� ال����اني في ف�ل��ا اس��ات���ة

  2011  ف�ن�ا  ف�ن�ا اس��ات���ة –وأم� أن��ة ال�عل�مات  دفاع

  2013  ال���  ال����ة لألم� ال����اني االس��ات���ة

  2013  اله��  نيال��اسة ال����ة لألم� ال����ا

  2013  ال�ا�ان  م�ادرة األم� ال����اني –ال�ول�ة لألم� ال����اني  االس��ات���ة

  2013  ال�ا�ان  األم� ال����اني اس��ات���ة

  2013  ال�ا�ان  أم� ال�عل�مات ل��ا�ة األمة اس��ات���ة

  2013  ك���ا  ال����ة لألم� ال����اني وال����� ال�امل االس��ات���ة

ب�نامج ت���� أم� ال�عل�مات اإلل���ون�ة (األم� ال����اني) في الف��ة 

2011 - 2019  

  2011  ل��ان�ا

  2011  ل������رغ  ال����ة لألم� ال����اني االس��ات���ة

  2013  مال���ا  األم� ال����اني اس��ات���ة

  2013  األس�دال��ل   2017األم� ال����اني في ال��ل األس�د ح�ى العام  اس��ات���ة

  2013  ال��و�ج  األم� ال����اني لل��و�ج اس��ات���ة

  2011  ن��ز�ل��ا  األم� ال����اني في ن��ز�ل��ا اس��ات���ة
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  2013  أوغ��ا  ال����ة ألم� ال�عل�مات االس��ات���ة

  2011  ه�ل��ا  ال����ة لألم� ال����اني االس��ات���ة

  2013  ه�ل��ا  2ال����ة لألم� ال����اني  االس��ات���ة

  2010  ب�ل��ا  2016 – 2011ج�ه�ر�ة ب�ل��ا  –س�اسة ح�ا�ة الف�اء ال����اني 

 – 2011األم� ال����اني في ج�ه�ر�ة ت����ا في الف��ة  اس��ات���ة

2015  

  2011  ج�ه�ر�ة ت����ا

األم� ال����اني وخ�ة الع�ل ال����ة ال��ف���ة ال�اصة  اس��ات���ة

  �األم� ال����اني ال���ي

  2011  رومان�ا

  2009  ال��ل�ة ال����ة  األم� ال����اني في ال��ل�ة ال����ة اس��ات���ة

  2011  ال��ل�ة ال����ة  األم� ال����اني في ال��ل�ة ال����ة اس��ات���ة

  2013  ال��ل�ة ال����ة  ال����ة لألم� ال����اني االس��ات���ة

  2000  روس�ا  االت�اد�ةعق��ة أم� ال�عل�مات في روس�ا 

  2013  س�غاف�رة  ال����� ال���ي ال�ال� لألم� ال����اني

  2008  سل�فاك�ا  ال����ة ألم� ال�عل�مات في ج�ه�ر�ة سل�فاك�ا االس��ات���ة

  2012  س����ا  ال����ة ل��ا�ة س����ا م� ال��ا�� ال����ان�ة  االس��ات���ة

  2012  ت�����اد وت��اغ�  ال����ة لألم� ال����اني  االس��ات���ة

  2013  ت���ا  2014 – 2013ال����ة لألم� ال����اني وخ�ة الع�ل  االس��ات���ة

��ح الف�اء ال����اني ال�ف –األورو�ي  لالت�اداألم� ال����اني  اس��ات���ة

  وال�ل�� واآلم�

  2013  األورو�ي االت�اد

  

  .76 – 74ص ص.  ،م�جع ساب�ج�ز�� ه���وت�� وآخ�ون، ال���ر: 
  

إلى أن  2012) س�ة OCDEوال����ة ( االق��اد�وت��� دراسة ح�ل األم� ال����اني ن��تها م���ة ال�عاون 

�ة أص��� واح�ة م� أول��ات ال��اسات ال����ة �اع��ارها ال���ر األساسي لل����ة االق��اد�ة واالج��ا��ة، �ه�ه الق

ال����ة ت��ارك في الع�ی� م� ال��اد� (��� أن ت��لى ال���مات ال���ول�ة ع� س�اسات األم�  االس��ات���اتوأن 

وال��االت �غ�ض تع��� ال�عاون ب�� الق�اع�� العام ال����اني م� خالل ال�عاون ال����ك ب�� م��لف ال�زارات 

وال�اص وال�عاون ال�ولي م� دون ت�اهل اح��ام ال��� األساس�ة م�ل ح��ة ال�عل�مات وال�ص�ل إلى األن��ن�)، وال 

قل�لة م� ح�� ال��اكة ب�� ال�ول  2012ال��اد�ة ال�اصة ب����� س�اسات األم� ال����اني س�ة  االع��اراتت�ال 

�ع� ال��ف ع� ال��امج  2013م��ر�ة في العام  االع��ارات�ي ُسلِّ� ال��ء عل�ها في ه�ه ال�راسة، ��ا �ل� ه�ه ال

  .10األم����ة لل��ا��ة ال����ان�ة في م�اجهة ال�عي ال���ای� ���ا�� وسائل ال���� ال����ان�ة م� ق�ل الق�� األج���ة
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  ال����ان�ة ال�فا��ة: االس��ات���ات

ت��� دراسة �� حال����ان�ة في ال���ات األخ��ة،  لالس��ات���اتُن��ت الع�ی� م� ال�راسات ال�قارنة ال�ول�ة لق� 

) إلى أن أغل� ه�ه EDAح�ل دور و�الة ال�فاع األورو��ة ( 2013األم����ة في عام ) Rand( ن��تها م�س�ة ران�

ي وال�فاع ال����ان�ة ال�ي ت�عل� �األم� ال����ان ���اتلالس��اتفي م�حلة م���ة م� أجل وضع تع��� ال�ول ال ت�ال 

  ال����ان�ة ال�فا��ة ل�ع� ال�ول: االس��ات���اتیلي  �ا، و��11ال����اني أو ال��ا�ة ال����ان�ة لل���ة ال����ة ال����ة

  ال����ان�ة ال�فا��ة ل�ع� ال�ول االس��ات���ات: 05ج�ول رق� 
  

  ال��ة  ال�ولة  ال��

  2010  ك�ر�ا ال�����ة  ال���اءورقة ال�فاع 

  ��اني�وزارة ال�فاع للع�ل في الف�اء ال� اس��ات���ة

 2006للعام  NMS-COالع����ة ال����ة  �االس��ات���ةال�ث�قة ال�ي تأث�ت 

  لع�ل�ات الف�اء ال����اني

  

  ال�ال�ات ال����ة األم����ة

   

2011  

  

  2011  ف�ن�ا  ف�ن�ا اس��ات���ة –ال�فاع وأم� أن��ة ال�عل�مات 

  2012  ل��ا � ه  ال�فاع ال����اني  اس��ات���ة

  2011  حلف ال��ال األ�ل�ي  س�اسة حلف ال��ال األ�ل�ي (ال�ات�) ال�فا��ة

الع����ة ال����ة لل�ال�ات ال����ة األم����ة (��ا في ذل� الف�اء  االس��ات���ة

ه��ة  –ال����اني ال�� �ع��� ض�� م�االت الف�اء ال�����م ساحة لل�عارك) 

  األر�ان ال�����ة

  

  ال�ال�ات ال����ة األم����ة

  

2004  

  

تق���  – ه��ة األر�ان ال�����ة –الع����ة ال����ة لع�ل�ات الف�اء االس��ات���ة 

)NMS-CO ال����اني (  

  إ�ار اس��ات��ي ل��� تف�ق ال��� األم���ي في الف�اء ال����اني

  

  ال�ال�ات ال����ة األم����ة

  

2006  

  

  .79 - 78ص ص.  م�جع ساب�،ج�ز�� ه���وت�� وآخ�ون، ال���ر: 

  ال�فاع ال����اني: اس��ات���ات�ع� 

 اس��ات���ةخ��ة م�االت  2011وزارة ال�فاع اإلج�ائ�ة في الف�اء ال����اني" األم����ة لعام  ت��د "اس��ات���ة

وهي: ی��غي اع��ار الف�اء ال����اني م�اال إج�ائ�ا ���ل �امل، و��� ح�ا�ة ش��ات ال�فاع �اس���ام مفا��� إج�ائ�ة 

ت ح��م�ة أم����ة أخ�� ومع الق�اع ال�اص، ج�ی�ة في م�ال ال�فاع، و��� أن ی���ك ال�فاع �ال�عاون مع و�اال

و��� أن ت��أ عالقات مع ال�لفاء وال���اء ال�ول��� ل�ع��� األم� ال����اني، و��� ز�ادة الق�رات ال�ي ت�عل� �ال��ارد 
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ل����ة ل��ا�ة ا االس��ات���ةال����ة لل�فاع ال����اني، وق� ج�� تق��� الع�ی� م� ال��ض�عات ال�ي ن�ق�� في "

، وال�ي ح�دت ثالث أول��ات وهي: م�ع اله��ات ال����ان�ة ض� ال���ة 2003لف�اء ال����اني" في شه� ��ف�� ا

ال����ة ال����ة، وال�� م� ال�عف ال���ي ل��اجهة اله��ات ال����ان�ة، وتقل�ل األض�ار، وت�ه� ه�ه ال��ض�عات 

ه �اع��ار وال�ي ح�دت الف�اء ال����اني  ،2004م����ة" لعام ال����ة لل�ال�ات ال����ة األ االس��ات���ةأ��ا م� خالل "

ف�اء الع����ة ال����ة لع�ل�ات ال االس��ات���ةض�� م�االت ال��اجهة الع����ة، ��ا ت�ج� ه�ه ال��ض�عات ض�� "

وال�ي ت��� على األم� ال����اني وتع�ل على تق��� تع��� للف�اء ال����اني،  2006) لعام NMS-COال����اني (

����ل�ج�ا في م�ال العل�م وال االس���اروت��ی� ال�ه�ی�ات وم�ا�� ال�عف، وتق��ح الع�ی� م� ال��اور م�ل ال�اجة إلى 

  .12، و��ل� في م�ال ت���ة ال��ارد ال����ةوت���� ال��اكات في م�ال ال��اعة وال��االت ال���م�ة وال�ول األخ�� 

ته�ف إلى ال���ل وال�فا� على ال��ادرات �غ�ض ال���ك م� داخل دائ�ة ص�ع  االس��ات���ةإن األول��ات 

ع�ل�ات ال�اصة � ق�راتالق�ار ال���، وأ��ا دمج ق�رات الف�اء ال����اني ض�� إ�ار الع�ل�ات الع����ة و��اء 

ت اث�أص��� عامة ال ت��اول ��ق اإلق�  االس��ات���ات�دارة م�ا�� الع�ل�ات، وعل�ه فإن في الف�اء ال����اني و 

(كإس�اد اله��ات) ��ا أنها ال ت��د أ��ا ال�� األدنى ال�� تل�أ ��ه اله��ات ال����ان�ة إلى اس���ام الق�ة (وهي 

  .13ت���� ب�ل� ال�د الع����)

ع��انه  2010تق���ا ص�ر شه� س����� ) Robert K. Knake(" وفي ه�ا ال��د ��� األم���ي "رو��ت ����

) Internet Governance in an Age of Cyber Insecurity" (األم� اإلل���وني انع�ام"ح���ة األن��ن� في ع�� 

ی�ات ��أن ال����� على تق��� ت���� األسل�ة اإلل���ون�ة، ی�� ع� ع�م فه� لل���عة ال�����ة لل��ب ال����ان�ة، فال�ه

، و�ن�ا في الع��� ال����، )Worms( أو ال�ی�ان )bots" (ال��ق�مة في الف�اء ال����اني ال ت��� في "ال��تات

ي ال��� و�ن�ا ف –وه�ا ��ارة ع� ب�امج خ���ة مهاج�ة  –وال�الح األق�� ل�� "الق�ابل ال�����ة" أو "أح��ة ��وادة" 

ال�ی� �����نها وال�ی� ����ه� اس���امها ب�صفها ج�ًء م� م�ه�د م���� م���، لل�ص�ل إلى ال��� ال���ه�فة 

واس�غاللها، س��ا ل��ل ال���ات ال�عل�مات�ة و�ف�اد ال��انات أو ت�م��ها، وعالوة على ذل� فإن أ� ب�نامج دفاعي ی��ل� 

��� ص� تل� الع�ل�ات اله��م�ة، وفي ال��ب اإلل���ون�ة ن�� أن الق�رة على إتقان الع�ل�ات اله��م�ة، ح�ى �
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أن تع�ل  وله�ا فه� ی�ع� في تق���ه إلى ،14اس���اخ ال��امج ال�اس���ة ����ها أن ت���ل ���عة إلى ع�ل�ات ه��م�ة

الل ع� ال��ادة الس�ه��ح األ��اف الفاعل�� ذ� ال��ات ال����ة، ووضع الق�ا على األم����ة ال�ال�ات ال����ة 

 ال����اني.� أال��اعات في الف�اء اإلل���وني، وح�� رأ�ه فإن ه�ا م�عاة إلى ال����ة على الف�اء اإلل���وني 

س���ان�ة، أ�ل� عل�ها أ��ا وز�� ال�فاع  اس��ات���ة ���2012ة في شه� ج�ان لك�ا ن��ت وزارة ال�فاع اله� 

 الس��ات���ةاال�فاع للع�ل في الف�اء ال����اني"، ح�� ت��رج ه�ه  اس��ات���ةال��ف� �ال���ة " االس�هالليفي ال��ان 

ق�ة ال��ا�ة ن ال����ان�ة ال����ة وال ُتع��� إال أح� م��ناتها، إذ �ع��� الف�اء ال����اني االس��ات���ةال�فا��ة ض�� 

معق�ا  ول��ه ال �ع��� أك�� ت��ی�ا إذا ل� ُ�َ�� إل�ه ب�صفهال�فا��ة؛ إنه ال�ع� ال�ام� للق�ال ( االس��ات���ةله�ه 

وم��را)، أی� ت��ف� األدوات ال�ق��ة ومع�ات الفعل في الف�اء ال����اني �األسل�ة (األسل�ة ال����ان�ة) وأدوات 

  .15االس���ارات

اوف، إذ أن �� ال��إلى ف��ة ال ت�ال غ�� م��دة (ف�اء األن��ن�) وأ��ا إلى خ�اب ی� االس��ات���ةوت���� 

اع��اد ال���ش على ه�ه األن��ة ��ل� نقا� ضعف ���� أن ت��� في الق�رات اإلج�ائ�ة للق�ات، ��ا أن اله�ف 

�ة ی���� في ض�ان ال����ة ال�ا��ة على الف�اء ال����اني، �اس���ام األسل�ة ال����ان االس��ات���ةال�� ح�دته ه�ه 

الق�ات  نقا� ال�عف، ��� على ولل�� م� ،واألدوات ال��اب�ات�ة و��اء وسائل ال�فاع ال����اني ل��� أفعال ال���

��ان�ة، �راتها على إدارة الع�ل�ات ال��أن ت��� م� ال��ونة ال����ان�ة وعل�ها أن ت��� م� س���تها م� خالل ت���ة ق

ع���� اله�مي) �ال���� ال االس��اللن�ام ��ادة وت��� م���� (ح�� ����  االس��ات���ةول��ق�� ه�ه األه�اف تق��ح 

 الس��ات���ةاوس���ن وح�ه القادر على إدارة ال��اكل ال��علقة �الف�اء ال����اني ال�عق� وت��ره ال���ع، ��ا ت�ع� 

 هات�اع نهج عال�ي، أ� أن تع�ف ��� ت��اهل ال��ود الفاصلة ب�� ال��ن�ة والع����ة و��� العام وال�اص، وعل�إلى 

في م�ال ال�فاع ع� أن���ه ال�اصة، إذ ���� لله��م ال����اني أن ی�ث� في  فال ���� أن ی��قف إسهام ال���

  :16فعلس�ة م�ارات لل االس��ات���ةاف العامة، تق��ح ول��ق�� األه� إلخ، م���ة م�ن�ة أو ق�اع ص�اعي أو دولة،...

  تق�م ق�رات دفا��ة وه��م�ة). 2014ت��ي نهج عال�ي (ع� ���� إن�اء ��ادة س���ان�ة في عام  

                                                           

، (ت�ج�ة: ب�ر ال�ی� د��ي)، (أب� ��ي: م��� اإلمارات لل�راسات وال���ث االس��ات���ة، نع�ام األم� اإلل���ونيح���ة األن��ن� في ع�� ارو��ت ����،  – 1

  .35)، ص. 2011
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  لل��ار�  ةاالس��ا�تع��� ال�فاع ال����اني للق�ات ال��ل�ة (ع�اص� دفا��ة، وح�ا�ة أن��ة ال�فاع، وف���

  ال�اس���ة).

  الق�رات الع����ة إلدارة الع�ل�ات ال����ان�ة (ع�اص� ه��م�ة ت���� إلى ال�ث�قة ال�ي ت�ع�ض آلفاق ت����

ال����ة ال ت�ال مه�ة ج�ا، وف�ها ت��ن ال�ول ع�� نق�ة ال��ا�ة)، وه�ا ���� ��ح م�ألة تق��� فعال�ة اس���ام 

  األسل�ة ال����ان�ة.

  اني.في الف�اء ال�� االس���اراتيتق��ة ال��ال��  

  وت���� األش�اص ال��هل��. االب��ارتع��� ق�رات  

 .ت���� ال�عاون على ال�ع��ی� ال���ي وال�ولي  

ام ��ادة م� ناح����، ف����ا ت�اد� ال�ل�ات الع����ة ب�� االس��ات��يو�����ا ال�عل�� �إ��از على ه�ا ال�هج 

وس���ة م����، فإنها ت�ع� إلى ال�عاون ب�� الق�اع�� العام وال�اص و��� ال��ني والع����، ح�� أن إلغاء ال��ود 

�اء فالفاصلة ل�� �األم� ال���، ومع ذل� ق� ���� ه�ا ال�ضع تأج�ج ص�اعات ج�ی�ة، ��ع��ا ع� ال��اعات في ال

ال����اني مع ال���م، س��ه� ال��اعات على ال�ل�ة ه�ه ال��ة داخل ال����ة الع����ة نف�ها و��� الع������ 

ق� ه�ه ال�ث�قة ؟)، ف����ا ت�اوال��ن��� (ما م�� ق�رة ال��� على ال��خل في ال���ة ال����ة ال��ن�ة على س��ل ال��ال

ات ، فإن�ا ال ن�� أ� إشارة إلى ه�ا اإل�ار ���ا ی�عل� �الع�ل�االس���ارات�ة ال�اجة إلى اح��ام اإل�ار القان�ني لألفعال

اله��م�ة وال ح�ى ما ی�ت�� ��فه�م األخالق، وعل�ه ت�قى العالقة مع القان�ن أح� أس�اب نقا� ال�عف و�ال�الي ���� 

  .17قةب األ�� القان�ن�ة ال���ی�عل� �ال���ة ال����حة حال�ا لل��� في ��ا –�ع��ا ع� حالة ه�ل��ا  -��ح س�ال 

  .ات�اهات ال�ف��� ح�ل الق�ال ال����اني3

 –، في �ل ب�وز ات�اهات ج�ی�ة لل��اف� ال�وسي ال��ال ال����اني ��الة ج�ی�ة م� أن�ا� ال��اع�ع� 

�ق�ل ال��اع وال�ي س��ث� ح��ا على م� تواالس��ات���اوه� ما انع�� على الق�ا�ا  األم���ي ح�ل ال��ادة ال����ان�ة،

ت�اهات �ا یلي ن��� اأخ��، و��م� ال��اعي ال�ولي م� جهة ث�� ذل� على األأال����اني ب�� ال�ول��� م� جهة وت

  ح�ل ال��ال ال����اني:األم����ة ال�ف��� ح�ل رؤ�ة �ل م� روس�ا وال�ال�ات ال����ة 
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  األم���ي ح�ل ال��ال ال����اني –ات�اهات ال�الف ال�وسي : أوال

 ،ألم����ةا اس���ذت ق��ة الف�اء ال����اني على اه��ام م��اع� ل�� �ل م� روس�ا وال�ال�ات ال����ةلق� 

ات� مالمح و� ،ة �ف�ز "ت�ام�"ث� ت�ا��ات ال����قات ��أن ال��خل ال�وسي في االن��ا�ات األم����إخاصة على 

في ال��اع� �ع� اتهام روس�ا ��� ه��ات  تأخ� ات�اهات ال�الف نأال تها، إال�الف ح�ل االع��اءات ت�ف و�أ

خاصة �ع� اتهام ب���ان�ا ل�وس�ا ��� ه��ات ، 2018 ورو�ا عامأفي  األم����ة س���ان�ة على حلفاء ال�ال�ات ال����ة

���ام  ،اماتاالتهلى ت�اع� إاألم����ة ساع� ال��ت� ال��ار� ب�� ال��� وال�ال�ات ال����ة ق� و  س���ان�ة ض�ها،

�ا م����ة على روسخ�� ع�زت العق��ات األأت�ام�"، وم� جهة دونال� "األم���ي ال��� �ال���� على ال�ئ�� 

ال��اوف م� اس���اد ال��م��ات م� ال�ارج  توت�اع�، وال��� م� ال�قارب في ال�ؤ� ح�ل ال��ال ال����اني

واس���ام الق�ان�� وال����عات لل��ا�ة وال�قا�ة على اس���اد ، �عل�مات�ةالس���امها الس�ه�اف ال���ة ال����ة ال

�ف م� ت�اع� ال�، إذ ه�اف دولة معاد�ةأج���ة �األ ةال����ل�ج�ا، وال��ر م� اح��ال ارت�ا� ال���ات ال����ل�ج�

  .18ال�ع�ض لل���� االق��اد� وال��اعي وت���� أجه�ة االس���ارات األج���ة لل��ال ال����اني

��ادة روس�ا وال��ق �األم����ة وفي م�اولة لالس��ا�ة ل�ل� ال�ه�ی�ات أص�ح الغ�ب ���ادة ال�ال�ات ال����ة 

أنها ت���� ال�ي م� ش وال��� الل�ان ی��ارعان على ف�ض رؤ�ة �ل�ه�ا ل����ة ت���ل الق�اع� وال��اد� ال�ول�ة،

ة وم�ا أر�� ال��ه� ال�ولي ه� ت��ل ال��� وروس�ا م� الع�ل ال�عامل مع ال�ه�ی�ات ال����لة في الف�اء ال����اني،

��ادة ال�ال�ات خ� �آبل وال�عي إلى وج�د ت��ل ق�� في م�اجهة ت��ل  ،ع� ال��اسات العال��ة إلى االن��ا� و���ة بها

ني واالخ�الف ����اأد� ه�ا ال�الف ب�� �ال ال�ان��� إلى ع�م ال��صل إلى اتفاق ح�ل األم� الق� و ، األم����ة ال����ة

ي ت��ف ع� وال� في ال�ؤ�ة لالس��ات���ات وال��اد� واأله�اف وال�ع��فات ال�ي تع�� ع� ت�ارب في ال��الح،

م ل���وني عابه����ها ال����ان�ة و��اصة �ع� ت�ش�� ��ادة ع����ة للف�اء اإل األم����ة ت��� ال�ال�ات ال����ة

��ادة ع����ة للف�اء ال�ارجي   ب��ش�� 2018أوت  7األم����ة في  ، ��ا ع�ل� أ��ا ال�ال�ات ال����ة2009

ى الف�اء لإم� ال�� ���ف ان�قال ال��اع ح�ل ع���ة "ال��االت ال�ول�ة" ل���ح الف�ع ال�ادس لل���، وه� األ

�ا أسل�ة سوم�اجهة ت���� رو  ،االس��ات���ةم� ال��ا�ا  االس�فادةال�ارجي به�ف ال����ة واله���ة وم�ع خ��مها م� 

  .19ف�ائ�ة قادرة على اس�ه�اف األق�ار ال��ا��ة األم����ة

                                                           

)، نقال ع� م�قع ال���� الع��ي للف�اء اإلل���وني، على 26/10/2019عادل ع�� ال�ادق، "ص�اع ال��ادة ال����ان�ة ب�� ال��جهات ال�وس�ة واألم����ة"، ( - 1

  https://bit.ly/3mJdHVnال�ا�� ال�الي:  

  .نف� ال��جع – 2
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 روس�ا م��وع اتفا��ة األم� ال����ة لل�عاون في م�اف�ة ال��ائ� ال�عل�مات�ة،  ال����� ال�بل�ماسي ق�م� وعلى

األم����ة إلى جان� وال�ي وقع� عل�ها ال�ال�ات ال����ة  ،2001لعام  "ب�دا���"وذل� في م�اولة الس���ال اتفا��ة 

(ب) وال�ي  �32ا ی�عل� �ال�ادة ��خاصة  ت�اها ته�ی�ا م�اش�ا ل��ادتها،ح��  روس�ا،  ت�ف�هاال�ي و  دولة أخ��، 55

� ال�وسي وضع ق�اع االق��اح��اول ، إذ ب�ال م� ال���مات ت��ح ألص�اب ال��انات �ال����ة على اس���امها،

 ال�ال�ات ال����ة رأت ، وفي ال�قابلوال��ق�� ال����ك في األن��ة ال����ة ،ال�ل�ك ال���عة في الف�اء ال����اني

الت في ال�ل���ة في ال����ة على االت�ا �ولال�ق��حة س�ع�ز م� ق�رات روس�ا وغ��ها م� ال االتفا��ةن أ األم����ة

�ي ص�اغة ت�  جل ض�ورةأم�  لل��ادرة ال�وس�ة، خاصة �ع� تأی�� ت��ع "ال�����"، خ�� ���ة ال�ول األال�اخل وفي 

، �ةت�� رعا�ة األم� ال��� واالت�االتاإلج�امي ل�ق��ات ال�عل�مات  االس���امآل�ة ت�����ة مل�مة ��أن م�اف�ة 

  ح�� ش�ل ال�الف ب�� الق�ت�� ن���� رئ����� لل��اع، ه�ا: 

 م�اولة روس�ا وال�ال�ات  خاللوذل� م�  في ال��خل ال�ارجي، ت���� الق�ة "ال�اع�ة" ی����ر ح�ل: ال��� االول .1

و دع� ال�عارضة أو ن�� ال�عل�مات ال��للة أت���� الف�اء ال����اني في ش� ال��ب ال�ف��ة األم����ة ال����ة 

  .ن��ن�ال�اخل�ة ع�� األ

في ال��خل ال�ارجي ع�� الف�اء ال����اني م� خالل ته�ی�  ت���� الق�ة "ال�ل�ة": ی����ر ح�ل ال��� ال�اني .2

سل�ة وت���� اس���ام "األ ع�� ش� ه��ات س���ان�ة وف��وسات ت�����ة، ال���ة ال����ة ال�عل�مات�ةم� أ

  .20ال����ان�ة"

  : اخ�الف ال�ؤ� ح�ل الف�اء ال����اني06ج�ول رق� 
  

  اخ�الف ال�ؤ� ح�ل الف�اء ال����اني

  روس�ا وال���  ال�ال�ات ال����ة وال��ل�ة ال����ة  الق��ة

  ف�اء س�اد�  ف�ض��   ال����انيالف�اء 

�� للق�اع ال�اص وال دور م��  ال�����

  ل��خل ال���مات  حاجة ض�ور�ة

دور م���� لل�ولة وض�ورة ال��خل 

  ال���مي

  ح���ة االن��ن�

  (م� ���ع ال��اسات)

م�ار�ة �افة أص�اب ال��ل�ة 

 أكاد��ي، ق�اع خاص، (ح��مة،

  م���ع م�ني)
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  األم����ة ت�اه ال��ال ال����اني االس��ات���ةثان�ا: مالمح ال�غ�� في 

، وات��ت م�قفا أك�� 2018ج�ی�ة لألم� ال����اني في عام  اس��ات���ةاألم����ة لق� أق�ت ال�ال�ات ال����ة 

ح�ة في الق�ال ال����اني وال��ب ال����ان�ة ع� ذ� ق�ل، وذل� في مقابل ته�ی�ات �ل م� ال��� وروس�ا وآخ���، 

�ان�ة، �ح�� دخل� ح�� ال��ف�� �ع� ق�ار ال�ئ�� األم���ي "ت�ام�" �إلغاء ق�اع� ح�دها سلفه "أو�اما" للع�ل�ات ال��

لالس�ع�اد لل��ب ال����ان�ة م� خالل ب�اء ق�ة أك�� ف��ا، وت�س�ع ال��الفات وال��اكات، ح�� أن ��ام أ�  واالت�اه

دولة ب��ا� س���اني ض�ها س���ن ال�د ����قة ه��م�ة ودفا��ة ول� ی�� �ال��ورة في الف�اء ال����اني، وأن ف�ل 

��ام اس���ام للق�ة ض� ال�ال�ات ال����ة األم����ة أو حلفائها س��فع إلى اس� ع�ل�ة ردع األن��ة ال����ان�ة ال�ي ت��ل

 قائ�ة على �ةاس��ات��الق�ة ال�����ة م� الق�رات الع����ة ردا على ذل� في ال��ال ال�اد�، واالت�اه ��ل� إلى ت��ي 

��� الق�رات ل��ع ال�عل�مات "اله��م ال�فاعي"، وال���ك إلى اإلمام خارج ال��ود واخ��اق ش��ات ال���، وتع

االس���ارات�ة واالس�ع�اد لل��اعات ال���ق�ل�ة، ف�� وجهة ن�� ال�ال�ات ال����ة األم����ة؛ أن الف�اء ال����اني 

��� أن �ع�ز م� ال�ف�ق الع���� وم�ارسة األن��ة االس���ارات�ة، وح�ا�ة األم� الق�مي األم���ي، والع�ل على 

��اف�ة، وم�اجهة س�قة األس�ار ال��ا��ة وته�ی� ال���ة ال����ة ال�عل�مات�ة وال��ام ال����ق�ا�ي، ردع الق�� ال�ول�ة ال

  وذل� م� خالل الع�ل على: 

على الق�ال و��� ال��وب في أ� م�ال، ��ا في ذل� الف�اء ال����اني، وح�ا�ة  :. ض�ان ق�رة ال��� األم���ي1

�ة ال���عة لله��ات ال����ان�ة ال�ي ت��ل اس���اما للق واالس��ا�ةاألم� الق�مي وردع الع�وان ال�� ق� ���ه األع�اء، 

  .االس��ات�����ض� م�الح ال�ال�ات ال����ة األم����ة وحلفائها وش��ائها 

ه���ة أو ردع األن��ة ال���ة ع�� األن��ن�، وال�ي ت��ه�ف ال���ة ال���ة ال��جة،   ال�عي ل�� ه��ات اس��ا��ة:. 2

ق�رة وزارة ال�فاع األم����ة في الق�ال وال�فاع ع� ال��الح ال����ة، واع��اد أسل�ب ال�فاع م�   وال�ي ق� ت�ث� في

  .21ة األم����ة ق�ل أن ت�ل إلى ال�اخلخالل ض�ب م�ادر ال��� خارج ح�ود ال�ال�ات ال����

ال�فاع مع الق�اع�� العام وال�اص ل����� أن�ا� االس��ا�ة ونقل ال���ات   . تع��� ال�عاون مع اله��ات ال�ع��ة:3

  الق�م�ة لألم� ال����اني. االس��ات���ةوال�عاون في ت�ف�� 
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ات ال����ان�ة، وتع��� جاه���ها في م�ال ال�فاع م� أجل تع��� الق�رة على م�اجهة اله��. ال�عاون مع ال�لفاء: 4

ال����اني وال�دع وم�اجهة اله��ات وَت�اُرك ال�عل�مات للع�ل على فاعل�ة م�اجهة ال�ه�ی�ات ال����ان�ة وتع��� وضع 

  األم� ال����اني.

ة وغ�� � ال����في الف�اء ال����اني م� أجل الع�ل على ت��ي ال��اد  . تع��� ق�اع� ال�ل�ك ال�س�ي لل�ولة:5

ال�ل�مة ل�ل�ك ال�ولة في الف�اء ال����اني، وتأی�� ع�ل ل��ة ف��� ال���اء ال���م��� ال�ا�ع لألم� ال����ة ال�ع�ي 

  ).�UNGGEال���رات في م�ال ال�عل�مات واالت�االت في س�اق األم� ال�ولي (

  ��انيال�وس�ة في ال��ال ال�� االس��ات���ةفي  واالس���ارثال�ا: ال�غ�� 

��ادة ع����ة للف�اء ال����اني ��ا فعل� ال�ال�ات ال����ة األم����ة، إال أنها تع��� على   ل� ت�ش� روس�ا

ل�وس�ة على اس���ام ا االس��ات���ةاس��ات���ات ج�ی�ة ل�ع��� ق�راتها في م�ال الق�ة ال����ان�ة، ح�� ت�ت�� ال�ؤ�ة 

م� ال����اني"، وذل� ألنها ت�� أنه م��لح شامل �غ�ي األم� م��لح "أم� ال�عل�مات" ��فه�م ب�یل ع� "األ

ال����اني �اع��اره ج�ء تا�ع له، إذ ت�� أنه م� ال�ع��ة م�ارسة ال�ولة ال�قا�ة وال����� ال�امل لألم� ال����اني، ح�� 

ال م�اجهة ي م�ت�عى روس�ا ل��اء معای�� دول�ة م� خالل ال�عاون في الف�اء ال����اني، إما ل�ع��� الق�رات ف

ال�ه�ی�ات ال�اخل�ة ألم� ال�عل�مات أو م�اجهة ال�ه�ی�ات ال�ارج�ة، وم� ث� فإن أب�ز س�ات األم� ال����اني ال�وسي؛ 

"، ل�ا فإن "ال��ادة ال����ان�ة" ودور ال�ولة في Cyber Sovereigntyه� ت���� ال��ادة ال����ة على الف�اء ال����اني "

ا عامل األم� ال����اني ال�وسي، وه� ما ��عله الس��ات���ة� وال����ة، هي م�ت��ات أساس�ة م�ال ال�عل�مات وال����

  . 22مع�ق في ب�اء ال�عای�� ال�ول�ة ال��علقة �األم� ال����اني م� وجهة ن�� ال�ول الغ���ة

وال��  "،ال�عل�ماتی��� ال����ر ال�وسي في الع�ی� م� ال�ثائ� ال�ع��ة �العق��ة ال�وس�ة في "ض�ان أم� 

ُ��ه� ن�ة ال���مة ال�وس�ة ل��ادة ال�ه�د ال�ول�ة ل��ق�� درجات عال�ة م� األم�، وذل� م� خالل الع�ی� م� ال��ق 

القان�ن�ة وال��س��ة وال����ل�ج�ة وغ��ها، وه� األم� ال�� یالقي ان�قادات ����ة م� ق�ل الق�� الغ���ة م�ل ال�ال�ات 

ل�ي ت�� أنها ت�ارس س�اسات اس���اد�ة لق�ع ال���ات لل�عارضة ال�وس�ة، وأن ذل� �ع�� ع� ال����ة األم����ة، وا

ل�وسي ق� األم� ال����اني ا اس��ات���ةت��� مف�� في الف�اء ال����اني، وذل� على ال�غ� م� أن ال���أ األول في 

���� دتها على الف�اء ال����اني إلى مت��� ح��ة ال��ا���� وحق�قه� ال�س��ر�ة، وه� ما �ع�ي ع� ع�م م�ارسة س�ا

"ال����ة ال�املة"، ول�� ���� أن ���ن أق�ب إلى م���� "ال�قا�ة"، إذ ت��ف� روس�ا �عالقات تعاون�ة مع ال��� في 
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، وان��امها ل����ة ش�غها� لل�عاون، ب���ا ال ت�ج� عالقات م�قار�ة 2015م�ال الف�اء ال����اني ع�� اتفاقه�ا عام 

�ات ال����ة األم����ة ��أن ال�فاوض ح�ل الف�اء ال����اني، ورغ� ذل� ت�� روس�ا على سع�ها إلرساء مع ال�ال

 �ق�اع� دول�ة م� خالل ال��اف� ال��اعي ال�ولي، ح�� أن ت�اق� روسي مع الق�� الغ���ة ح�ل إن�اء معای�� األن��ن

وذل� إلى  مي "الف�اء ال����اني" و"ال��ادة ال����ان�ة"،ب�� ت�اول ومعال�ه مفه�  �االخ�الفال�ول�ة، خاصة ���ا ی�عل� 

فها روس�ا ت��  جان� ال�الف ��أن اس���ام ال�ل�ة ال��اد�ة في الف�اء ال����اني و"ل�ه�ی�ات ال����ان�ة، وال�ي ُتع�ِّ

اخل�ة، إذ ل�م��لح "ال�ه�ی�ات األم��ة ال�عل�مات�ة"، ح�� تف�ل ب�� ته�ی�ات أم� ال�عل�مات ال�ارج�ة واألخ�� ا

   .23ت�� أنها أك�� ح�اس�ة ض� ال�ه�ی�ات ال����ان�ة ال��جة إلى ال�اخل ال�وسي

  األم����ة را�عا: ات�اهات م��ق�ل ال��اع ال����اني ب�� روس�ا وال�ال�ات ال����ة

ل�ارجي، ام� ال��اع على ال��ادة في الف�اء ال����اني إلى الف�اء  االن�قال: ی���ل م� خالل . االت�اه األول1

  وخاصة مع حالة ال��اخل ب�� �ال ال��ال�� ول��اجهة ال�ه�ی�ات ال�وس�ة في م�ال الق�ة الف�ائ�ة.

ال���ل م� ال��اع "ال�اع�" على ال�عل�مات واالس���ارات إلى ص�اع "صل�" على  م� خالل. االت�اه ال�اني: 2

 واالس���ار في ت���� واس���ام األسل�ة ال����ان�ة م� أجلاالس���اذ على الق�ة ال����ان�ة ذات ال�ا�ع ال��م���، 

  تع��� ال��ادة وال����ة.

م� ال�ا�ع العال�ي ال�ف��ح للف�اء ال����اني إلى ال��ائ�ة ال�ول�ة وال�فع ن��  �االن�قال: وذل� . االت�اه ال�ال�3

  "ال�لق�ة" وف�ض س�ادة ال�ولة ال����ة في مقابل ن���ة الف�ضى.

: وذل� م� خالل ت�اع� ب�اء الق�رات في م�ال ش� اله��ات ال����ان�ة ال����ة، وال���ل م� ه ال�ا�ع. االت�ا4

  ت��ي ال��اسات ال�فا��ة إلى أخ�� ه��م�ة ذات �ا�ع اس��اقي وه� ما یه�د �ع���ة الف�اء ال����اني.

ل ��ف ��عي � األم����ة ت ال����ةروس�ا وال�ال�ا  ب�� االح�قان: م� خالل تأث�� ت�ای� حالة . االت�اه ال�ام�5

إلى إ��اد ت��ل دولي داع� له وضاغ� على ال��ف اآلخ�، خاصة وأن العق��ات األم����ة على روس�ا ق� ساع�ت 

  في ال�قارب مع ال���.

: م� خالل ت���� الف�اء ال����اني ل��ق�� أه�اف خارج�ة، وال��خل في ال���ن ال�اخل�ة م� . االت�اه ال�ادس6

  دع� ح��ات معارضة س�اس�ة أو م�ل�ة س�اء ع�� تق��� ال�ع� ال�ق�ي أو ال��اسي أو اإلعالمي. خالل
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: وذل� ع�� ال��جه ل����� الف�اء ال����اني لف�ض العق��ات ال�ول�ة على ال�ل�ك ���ع ت��ی� . االت�اه ال�ا�ع7

  ال�اخل.  ح�� م�اقع م�ان�ة لل�ولة في ت���ل�ج�ا ع����ة أو ت����ة أو ق�ع �ابالت األن��ن� ال��صلة لل�ولة أو

ت�اع� األن��ة ال���ة واالس���ارات�ة وت���� ب�م��ات ال���� وال�ص�، وال���ل  ع� ����. االت�اه ال�ام�: 8

�� ال�بل�ماس��� ال������ �  أو االس���اراتم� ت�ج�ه ه��ات س���ان�ة م� ال�ارج إلى ال�اخل إلى ت���� ع�الء 

  .24لى داخل ال�ولةه��ات م� ال�اخل إ

س�ع�ل  إلى جان� دول أخ��  وما ���� ق�له في ه�ا ال��د أن ت�اع� ال��ت� ب�� الق�ت�� األم����ة وال�وس�ة

للقان�ن ال�ولي وال����ات ال�ول�ة في حف�  االع��ارعلى ته�ی� األم� ال��اعي ال�ولي، وه� ما �ع�ز ات�اه إعادة 

ال��جح أن ت��قل ال��ب ال�اردة ال��ی�ة ع�� الف�اء ال����اني إلى داخل وأنه م�  األم� وال�ل� ال�ول���، خاصة

  .25ال�ع��� الغ��ي م� ق�ل روس�ا وال��� إلى ح�� ت�ق�� ال��ازن االس��ات��ي في ال��ام ال�ولي

  الق�ال اإلل���وني واألم� ال����اني ال�امل.4

"، إال ع�� kibervoynaل��ب اإلل���ون�ة "" أو اcyber" أو "���kiberل عام ال �����م ال�وس م��ل�ات "

اإلشارة إلى ��ا�ات غ���ة أو أج���ة أخ�� ح�ل ه�ا ال��ض�ع، وه� م�ل ال�����ن ���ل�ن إلى اس���ام �ل�ة 

 informatsionnayaال�عل�مات�ة، إذ ت��ر الع�ل�ات ال����ان�ة على أنها في ن�اق أوسع م� ح�ب ال�عل�مات "

voyna م� ق�ل ال������ الع������ ال�وس، فه� مفه�م شامل ی���� الع�ل�ات ال�ي  اس���امهی�� "، فه�ا ال���لح

ت��ث في ش��ة األن��ن�، ال��ب اإلل���ون�ة، الع�ل�ات ال�ف��ة، وع�ل�ات ال�عل�مات، ع�ل�ات ال��ل�ل اإلل���ون�ة 

�ع��� م�ال  ة م� ال����ة على ال�عل�مات، وال��لوال����� ال��اسي، و���ارة أخ�� ال����ان�ة تع��� آل�ة ل����� ال�و 

، ال��ب ال����ان�ة تع��� واح�ة م� ال���ات الع����ة 2010ال��ب في ح� ذاته، ف�فقا لعق��ة ال��� ال�وسي ل��ة 

 س���امافي ال��اعات ال��ی�ة، فهي "ال��ف�� ال���� ل��اب�� ح�ب ال�عل�مات م� أجل ت�ق�� أه�اف س�اس�ة دون 

الع����ة في وق� الح�، م� أجل ت���ل اس��ا�ة م�ات�ة م� ال�ول ال����عة م� أجل اس���ام الق�ة الع����ة، الق�ة 

فأدوات ح�ب ال�عل�مات في ال�اقع ی��غي أن ی�� ت���قها ق�ل ب�ا�ة الع�ل�ات الع����ة م� أجل ت�ق�� أه�اف ال�ولة 

ق األذ� �األخ��� و�ح�ا� ال���، وال�أك� م� أن ال�ولة قادرة إلى اس���ام الق�ة، أو إذا ل�م األم� إل�ا دون الل��ء

ل�ولة اإلل���وني أداة ش���ة ل االم��ادعلى ت���� أفعالها في أع�� العامة، و��ل� ت��ح ح�ب ال�عل�مات، وم� ث� 

ف" اس��� � في وق� ال�ل� و��ل� وق� ال��ب، وفي ه�ا ال��د أل�ح رئ�� األر�ان العامة ال�وسي الل�اء "فال��� ج�

                                                           

  .م�جع ساب�عادل ع�� ال�ادق،  - 1

  .نف� ال��جع – 2
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)Valery Gerasimov ( ل أك�� ع��م�ة إلى ت���� ال�عل�مات في وق� ال�ل� في مق�ل�ه ال�ه��ة "���ة العل� في���

، م� خالل ق�له: "في الق�ن ال�اد� والع����، رأی�ا م�ال ن�� ��� )The Value of Science in Prediction" (ال����

ع� ال��وب معل�ة، و�ع� أن ب�أت وم�� ق�ما وف� ن��ذج غ�� مأل�ف ال���� ب�� ال�ول في ال��ب وال�ل�، ول� ت

ت���ة ال��اعات الع����ة، ��ا في ذل� تل� ال��ت��ة ��ا ���ى ال��رات ال�ل�نة في ش�ال إف����ا وال��ق األوس�، ه� 

ت��ح ع��� و ما ی��� ت�اما أنه في غ��ن أشه� وح�ى أ�ام، ���� أن ت���ل ال�ولة إلى ساحة لل��اع ال��لح ال

، وه� ما نل��ه م� خالل 26ض��ة لل��خل ال�ارجي، وتغ�ق في ش��ة م� الف�ضى، م��ثة �ارثة إن�ان�ة وح��ا أهل�ة

  ال��ب في س�ر�ا ول���ا.

لف�اء ال����اني ��� االق�ن ال�اح� والع���� وال�ي تع تع��� ح�وب ال��الة ال����ان�ة أح� ال��وب ال��ی�ة فيو 

ك���ة ل�� ال��وب والق�ال اإلل���وني ���ل غ�� م�اش�، فل� تع� ال���ش الع����ة ال���ة أح� م��ل�ات ح�وب 

وت���ل�ج�ا ال�عل�مات، ح���ة وض�ورة ال�ج�د على األرض  االت�االتال��الة �ع� أن ق�ض� ال���رات على صع�� 

جه�ة ال�����ت� أن ت��ث أض�ارا في ال��ى ال����ة لل�ول على ن�� تع�� كأح� م��ل�ات تل� ال��وب، إذ ���� أل

م داع���� ح�و�ا �ال��الة م� ق�ل خ� ال���ش الع����ة ع� إح�اثه، وعل�ه ف�� ال����ل أن ��ه� الق�ن ال�اح� وال

)Proxy Servers) ال ق�ات (Proxy Forces،(  و��لل على ذل� ال�ق��� ال�ادر ع� وزارة ال�فاع ال����ان�ة في عام

�ع��ان "ال�ا�ع ال���ق�لي لل��اع"، وال�� جادل �أن خ��م ال���ق�ل ه�: ال�ول والفاعل�ن م� غ�� ال�ول  2010

ت الع����ة �اوال��الء، وه� ما أوع�ه إلى ع�ة تغ��ات رئ���ة في ���عة ال��ب ال��ی�ة، م�ها: ت�اع� أه��ة ال�� 

  ال�اصة، واالس���ام ال���ای� للف�اء ال����اني ����ة ل�� ال��وب. 

 �ح�� ی��ای� تعق�� الق�ال وال��وب �ال��الة في الف�اء ال����اني، مقارنة �غ��ه م� ال��االت ال�قل���ة، ف�

ي الف�اء ل� ی��ای� صع��ة فة م� األف�اد للق�ال ن�ا�ة ع� ال���مات، ب�� أن ذعال�هل ن���ا ت���� وت�ل�ح م��� 

ال����اني، و�ذا �ان م���ا لل�ول ش�اء م��لف م��ل�مات وم��ل�ات ال��الء ل��ل��ه� �ال�ع�ى ال�قل���، فإنه في 

الف�اء ال����اني ی��ل� األم� اس���ارات ����ة في ال��ر�� وال��غ�ل ت�عا ل���عة األه�اف، ودرجة تعق� الع�ل�ات 

                                                           

1 – Michael Connell and Sarah Vogler, Russia’s Approach to Cyber Warfare, Washington: Center for Strategic Studies 

CAN, March 2017), pp. 3 – 4. 
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ی��� ���عة ال�عاة وال��الء ) 07رق� (��ول ال، وفي ما یلي 27ة إلى م�ات ال�الی�� م� ال�والراتال��ل��ة ل��ل ال��لف

  والعالقة ب��ه�ا في الف�اء ال����اني:

  : أ��اف ح�ب ال��الة ال����ان�ة07ج�ول رق� 
  

   

   

  ال���ر:

*Tim Maurer, "‘Proxies’ and Cyberspace", Journal of Conflict & Security Law, Oxford University Press 2016, Vol. 21 No. 

3, (Winter 2016), p. 388. 
  

ه�ا الفاعل وثان�ها ال��الء ال����ان��ن، وثال�ففي الف�اء ال����اني ه�اك ثالثة أ��اف رئ���ة، أولها ال�عاة، 

ال���ه�ف، و�ل ��ف م� األ��اف ال�الثة ق� س��ن دولة أو فاعال م� غ�� ال�ول، و����عة ال�ال ی��� ت���� 

ن���ة ال��الة ال����ان�ة على ال�عاة وال��الء ف���، وعل�ه ق� تل�أ دولة ما ل����� أخ�� ل��ق�� أه�افها، أو ق� 

��غل ��ات ال����ان�ة وغ��ه�، وفي ال�قابل ق� ��اعال م� غ�� ال�ول على شاكلة: ال��ت�قة والق�اص�ة، وال�لت��ف ف

فاعل م� غ�� ال�ول اله�ة للع�ل م� خاللها، أو ق� ی��ف فاعال آخ� على شاكل�ه �اس�عانة الق�اص�ة ب�ع�ه� 

   . 28ل��ق�� م��لف األه�اف

ى ، یل�أ ال�عاة إلى ت���فه� لل��ل�لة دون ت�اع� ال��اع علال����ان��ن وعلى ال�غ� م� ت�ای� ت�لفة ال��الء 

خل��ة اله��ات ال����ان�ة، فإذا ش�� دولة ما ه��ما س���ان�ا عل��ا على أح� خ��مها على س��ل ال��ال، فق� ت�ع�ض 

أن ���ل دون  �ن ال����ان�ل���ة أخ��، ف�� شأن ت���� ال��الء إما في الف�اء ال����اني، أو في م�االت تق لالن�قام

                                                           

)، ص. 2019، (أك���� 218، ع. 54، (مل�� ات�اهات ن���ة)، م.م�لة ال��اسة ال�ول�ةرغ�ة ال�هي، "ال��الة ال����ان�ة ..ع�امل ال��أة وأن�ا� الف�اعل"،  - 1

15.  

  .15، ص. نف� ال��جع – 2

  

  الفاعل (ج)
  

  

  دولة
  

  

فاعل م� 

  غ�� ال�ول
  

  الفاعل (ب) ال��الء ال����ان��ن   

  ول�فاعل م� غ�� ال  دولة

  

  الفاعل (أ)

  ال�عاة

  

  دولة

 

 ال�ول الع��لة

Client States  

م�ل: ش��ات األم� ال�اصة، 

وال��ت�قة، والق�اص�ة 

  ال����ان��ن، وغ��ه�

  

فاعل م� 

  غ�� ال�ول

 

ال�ول اله�ة 

وال���فة ال�ي 

ت��فها ج�اعات 

  ال����ة ال����ة

ق�اص�ة ی��ف�ن آخ�ون 

  الخ��اق ه�ف �ع��ه

ش��ة ت��ف ق�اص�ة 

  الس�ه�اف ��ف ثال�
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 ل����ان��ن ات�ر� ال�عاة في ع�ل�ات ذات ت�لفة س�اس�ة أو ماد�ة م�تفعة م� ناح�ة، ف�ال ع� ام�الك �ع� ال��الء 

اح�ة أخ��، م� نلع�د م� األدوات، وال�هارات واإلم�انات ال�ي ق� تف�ق� إل�ها ال�ول أو ت��ای� ت�لفة ت����ها م�ل�ا 

إلى جان� األه�اف ال�ا�قة؛ ق� یه�ف ال�عاة إلى ت��� ال��ف ع� ق�راته� أو ال�فا� على "الغ��ض االس��ات��ي" 

مع ال���رات ال����ل�ج�ة ال��الحقة، أو اس�غالل الف�اء ال����اني ل��ع م��لف ال�عل�مات االس���ارات�ة ع� 

واالق��اد�ة، دون اك��اف ���عة أن��ة ال�عاة ال�����ة داخل الف�اء األه�اف ال���م�ة، والع����ة وال��ا��ة 

  .29ال����اني

ال�ا�عة لل���  8200و�ع� ف��وس "س�����" ال�� ��رته و�الة األم� الق�مي األم���ي، �ال�عاون مع ال�ح�ة 

�ل ، وه� الف��وس ال�� حال دون ت�ر� إس�ائ�ل في عال����ان��ن اإلس�ائ�لي أح� أب�ز األم�لة على ت���� ال��الء 

ع���� م�اش� ض� إی�ان، ج��ا إلى ج�� مع ات�اع اس��ات���ة س��ة غ�� م�اش�ة ل�ضع ال���حات اإلقل���ة اإلی�ان�ة 

ل���، ب���ل س���اني في ص�رة "ف��وس" به�ف تق��� ا االس�عانةت�� ال��ا��ة، فق� ت�لى في ذل� ال��ال ����ة 

ال�الة ال�وس�ة فق� أث��� "اس��ات���ة ال��الة" ت�اجع ت�لف�ها، وت�ای� فاعل��ها في ت�ق�� أه�اف ال��اسة ال�ارج�ة،  وفي

ح�� و�ف� روس�ا اله��ات ال����ان�ة ���ء م� مقار�ة "ال��اجهة ال�عل�مات�ة" األوسع ن�اقا، ���� ت��ام� أن��ة 

�ل و�الء ن�ا وأو��ان�ا م� قروس�ا ه��اتها ال����ان�ة ض� إس�� ��� ال��الء مع الع�ل�ات الع����ة ال�قل���ة، ف

 Nashi( "ال��ال�� ل�وس�ا على شاكلة "م���ة ناشي ال����ان��ن س���ان���، ��ا ات�ح في حالة ج�رج�ا ��ام ال��الء 

Youth Organization (ت ح اخ��ارا���اء أسل�ة س���ان�ة م��رة، وه� ما ع�� ت�اجع ق�رة روس�ا على ��ح ج�ا

و�الئها ل����ة و���عة األسل�ة وال��اقع ال���ه�فة، إذ ��ع� ت��ی� ���عة العالقة ال���قة ب�� ال�عاة وال��الء، 

ودرجة ال����ة ال�ي تف�ضها األولى على األخ��، �اإلضافة إلى ذل�؛ فق� ات�ع� �ل م� ج�رج�ا وأو��ان�ا ال���ذج 

 "ا على و�الء س���ان��� لالن�قام، ��ا اس���م� إی�ان "ف��وس ش�ع�ن ال�وسي لله��ات ال����ان�ة، واع���ت

)Shamoon Virus(  ال���ل اإلی�اني ال�� �أخ� ص�رة ال�الح ال����اني، به�ف إعاقة ش��ات ش��ات ال�اقة في ع�د

�ع� أن ت�  جهاز �����ت�، 30.000م� ال�ول ال�ل���ة، وت��رت ن���ة ل�ل� ش��ة "أرام��" ال�ع�د�ة، وأك�� م� 

؛ فإن )Stuxnet " (تع��ل ال���ة ب�اس�ة الف��وس، وعلى ال�غ� م� ال�فاوت ب�� ف��وسي "ش�ع�ن" و"س�����

  .30األول ی�ضح ق�رات إی�ان ال����ان�ة على ت�ل�� م�ث�ات دائ�ة مقارنة ��ا ه� م��قع

                                                           

  .16 – 15، ص ص. م�جع ساب�رغ�ة ال�هي،  – 1

  .2010اس�ه�ف مفاعل "ن�ان�" ال��و� في إی�ان في عام ��ارة ع� ف��وس خ��� هاج� و : Stuxnetس����� * 

  .16، ص. م�جع ساب�رغ�ة ال�هي،  – 2
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و�ل�أ ال��الء ال����ان��ن إلى اس���ام ال��امج ال�ارة ل�ق��� أداء أجه�ة ال�����ت�، وتع��ل ال�ع�ات ال���لة 

في ال��امج  تاالض��ا�ابها، وس�قة ال��انات س�ا، ول�ا أ��ا  ت���� اآلثار ال��اش�ة لله��م ال����اني على �ع� 

ة في ح�� ت���� اآلثار غ�� ال��اش�ة فق�ان ال��انات أو تلف ال���واألجه�ة العاد�ة ال�ي تع�ل على ال��ام ال��اب، 

ال��اج� ال�اد�ة، وذل� على شاكلة ه��ات  ال����ان��ن ال����ة، وإلح�اث تل� اآلثار ق� ت���ى ه��ات ال��الء 

 اس���ام �"س�����"، وتق� تع�ل ال��امج ال�ارة دون أ� م�خالت أو إش�اف م� ال�هاج� ال���� �ع� أ�ام وس��ات م

ال�هاج� لل�حة ال�فات�ح، وق� �ع�ل ال��الء ���ل غ�� م�اش�، ل�� فق� م� خالل اس�غالل ال����ل�ج�ا ال��ع�مة 

   :ال����ان��ن ، وفي ما یلي ی�� ت��ان أن�ا� ال��الء 31اج��ا��ا، بل م� خالل اله��سة االج��ا��ة أ��ا

  :ال����ان��ن أن�ا� ال��الء  - 1

�ا: ���عة ت�عا ل���ار�� رئ�����، ه ال����ان��ن لق� صّ�ف �ل م� "إی���ا ب�رجارد" و"ش�ن ل�ن�ج�ان" ال��الء 

ال��الء (س�اء �ان�ا أف�ادا أو ج�اعات)، ون���ة األه�اف ال�ي ��ع�ن ل����قها (س�اء �ان� س�اس�ة أو اق��اد�ة)، 

ن���ا م� الفاعل�� ت��: ال���لل�� ال������ وال����ات  م���عة واسعة ال����ان��ن ووفقا له�ا ���ل ال��الء 

وغ��ه�، ح�� ���لف ال��الء ال����ان��ن ت�عا ل���ار�� أساس��� ه�ا: م��  ال����ان��ن اإلج�ام�ة، واإلرهاب��� 

ى ال��� إلى ع�ة ف�ات، وذل� عل ال����ان��ن وم���� ال����� واأله�اف ال��ج�ة، أما "ت�� م�ر��" فق� صّ�ف ال��الء 

   :32ال�الي

ة، عل�ها �ل�ا م� ق�ل ال�ول، م�ل: أجه�ة ال�ول االع��ادوت�� �ع� ال��س�ات ال����ة ال�ي ی��  الف�ة األولى: – أ

  أو م�س�ات ال�ولة ال���م�ة، وذل� على شاكلة ال�ح�ة ال����ان�ة ال�ا�عة ل�ا��ة ال�فاع اإلس��ن�ة.

ل�ول، ل�� ت�� إش�اف أو س���ة ال�ولة، م�ا �ع�ي أن ع�ل�اته� ت��ع وت�� فاعل�� م� غ�� ا الف�ة ال�ان�ة: – ب

  لل�ول.

وت�� فاعل�� م� غ�� ال�ول ال ���ع�ن ل����ة ال�ولة ال�املة، ��ع�ى أن ال�ولة ال ت����  الف�ة ال�ال�ة: – ج

��، ر�ة في ال���عل�ه� ���ل م�اش� أو ع�ل�اته�، ل��ها ت�ارس ش�ال م� أش�ال ال�ل�ة العامة، م� خالل ال��ا

  أو اإلش�اف أو ال����� أو ال����� بل وح�ى ال��قف.
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ت��ل رعا�ة ال�ولة اإل��اب�ة ألح� الفاعل�� م� غ�� ال�ول، دون أن ی�لقى األخ�� دع�ا م��دا  الف�ة ال�ا�عة: – د

ل��ه عام، فعلى س��ل ال��ال وصف ال��ش� اإلی�اني "آ�ة الله خام��ي" م���عة م� �الب ال�امعات �ع�الء ال��ب 

  ال����ان�ة.

  ���عة العالقة ب�� ال�عاة وال��الء:  – 2

���ل عاب� �ي ت���� م� ت��� اإلس�اد ��ه�لة، وال ت���ر  ال����ان��ن ل�ول مع ال��الء عادة ما تع�ل ا

به� إال ع��ما �ف�ق� ال�عاة إلى الق�رات ال����ة الالزمة م� ال��ان األصل���، فالعالقات ال���ات�ة مع  االس�عانة

�� ق� في الق�رات اله��م�ة، ول س���اراالتقلل م� ت�لفة ال�عامالت، وت��� ال�ول م� ت���  ال����ان��ن ال��الء 

��ل�ها ، ألن العالقات ال����رة أسهل في ت��ی�ها م� مال����ان��ن �ق�ض ذل� ف�ص ال�عاة في إن�ار صل�ه� �ال��الء 

، ول�� ����ان��ن الالعاب�ة، وإلدارة العالقة ب�� ال��ف��، �ق�ر ال�عاة م���� ال��ادة وال����ة ال�ف�وضة على ال��الء 

 ال����ة ال�ف�وضة، وفي ه�ا ال��اق ت�ف� ال�ول وال��الء -خاصة مع ت�ای� درجة ت����ه�  –� �قاوم �ع� ال��الء ق

ال��ارد ال�ال�ة واألسل�ة وال��ر��، وال�ع� ال��اسي وال�����ي، وفي ال�قابل ی�اف� ال��الء على ت�ف��  ال����ان��ن 

� ت�ف�� أه�افها، واس�ه�اف ال���م ���ل غ�� م�اش�، و�ال�الي ال� م��لف الع�ل�ات ن�ا�ة ع� ال�ول ل��اع�تها على

م� ال��اع ال��اش� وال��ال�� ال��اس�ة ال�اج�ة ع� ع�ل ال��الء، و���ل عام ���� تأ��� عالقات ال��الة ال����ان�ة 

  :33، وهيفي ثالثة أن�اع رئ���ة

قة ال�ول وت�� رعای�ها، وأف�ل م�ال على ذل� عال��ع�ى تف��� ال�ل�ة ل���ل لل���ف ن�ا�ة ع�  ال�ف���: – 1

  ).Defence Contractorsح��مة ال�ال�ات ال����ة األم����ة �ال��عاق�ی� معها في م�ال ال�فاع (

���� إلى ت���� ال��الء على أس� ����ة، م� خالل ت�و��ه� �ال�ع� ال�اد� واس���امه� في م�اجهة  ال�����: – 2

ة ��ا ل��ق�� األه�اف ال��اس�ة، م�ل ��ام ال���لل�� اإلی�ان��� ��هاج�ة ال��اعة ال�ال�ة األم����الفاعل�� ال���ه�ف�� س

  .2013إلى  2011في الف��ة م� عام 

م� خالل ال��امح ع� ق��، رغ� ام�الك الق�رة لفعل ع��  ال����ان��ن أ� ال�ع� ال�ل�ي لل��الء  العق��ات: – 3

   األن��ن� ال�وس وال���مة ال�وس�ة. ذل� م�ل العالقة ب�� �ع� ق�اص�ة

�اش� وغ�� ال�س�ي، إضافة إلى ال���ة واإلن�ار �وع��ما ت��� العالقة ب�� ال�عاة وال��الء �ال�ا�ع غ�� ال

واأله� ال��فعة ال���ادلة، ح�� ی�ف� ال���ل ال����اني ال�لع ال��اس�ة وال�اد�ة ذات ال���ة ل���لف ال�عاة، إذ ت��� 
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ال��اش� في ع�ل�ات أو م�االت مع��ة، دون اإلض�ار  االن��ا�ال�لع ال��اس�ة إلى ت�ق�� أه�اف ال�عاة مع ت��� 

لف اله��ات الالزمة ل��� واالس���ارات���ع�ها، أما ال�لع ال�اد�ة ف���� إلى الق�رات ال�ق��ة وال���ات ال����ة، 

��الت �ال�ة ال�ي ���ل عل�ها ال��الء ال����ان��ن س�اء م� ح�� ال��ال����ان�ة، وفي ال�قابل ت��ای� أه��ة ال��اف� ال

ال��اش�ة لألم�ال، أو ال��ام �أن��ة غ�� قان�ن�ة في الف�اء ال����اني لأله�اف ال�اد�ة على شاكلة ق�ص�ة ال���ك، 

ل��اسة ة، وال��امج ا��ع�ات ���ة ��ا في ذل� األجه�  ال����ان��ن و�لى جان� ذل� ���� لل���مات أن ت�ود ال��الء 

 .34وال��لفة ال�ي ت����ها ال�ول، وم� خاللها ���� لل��الء اخ��ار ق�راته� وت����ها وت���فها في الع�ل�ات األخ�� 

وفي ه�ا ال��د أ��ا وفي �ل اس���ام ال����ل�ج�ا م� ��ف الف�اعل ال��ل�ة م� غ�� ال�ول �ال��اعات 

�ة، أص��� ت��غله ل�ال�ها ح�� قام� ال���ات وال��اعات اإلرهاب�ة اإلرهاب�ة، وال�ي ان�م�� مع م�ار الع�ل

�إعادة ت���� نف�ها ض�� ه�ا الف�اء ال�عل�ماتي واالس�فادة م� م�ا�ا األن��ن� ل��ق�� ال م����ة ت�ف�� ع�ل�اتها، 

ل�ل�  ة ال�عل�مات�اع��ار أنها م��دة إلى ح� ���� م� ال��احة ال�غ�ا��ة ل��ارسة ن�ا�اتها، وذل� �اس���ام ث�ر 

اس���ار�ة ت��� �قاءها، ففي ال�ق� ال�اه� ان�قل� ال���ات اإلرهاب�ة م� العال� ال���قي إلى العال� والف�اء االف��اضي 

�اس���ام ت���ل�ج�ا ال�عل�مات واالت�االت ال��ی�ة إلعادة إن�اء ق�اع� ع�ل�ات�ة �ان� م�ج�دة م� ق�ل م� خالل 

ج اس���ام األن��ن� ��س�لة لل��ل�ل اإلعالمي أو ت���ل ته�ی� ی�مي إلى زرع ال��ف وسائل اف��اض�ة، ��ا ی��ر 

والع�� أو ب� ال��ر ال��وعة أو الع�ل�ات اآلن�ة في إ�ار ح�لة �����ل�ج�ة مق��دة وواسعة ال��اق ت��ث عل�ا 

ة األه��ة معل�مات �الغعلى الف�اء ال�عل�ماتي، وع� ���� الف�اء اإلل���وني ت���ل الع�اص� اإلرهاب�ة على 

ح�ل ش��ات ال�قل وم��ات ال�اقة ال��و�ة وال��اني العامة وال��انئ وح�ى أن��ة واس��ات���ات م�اف�ة اإلرهاب 

  .    35لألجه�ة األم��ة ع�� م��لف أن�اء العال�

الق�ل ه�ا أنه في �ل ت�امي ال��ت� وال��اعات في العالقات ب�� ال�ول على ال������� اإلقل��ي أو  و����

ال�ولي، فإنه ی��قع أن تل�أ ال�ول إلى ت���� ال��وب اإلل���ون�ة �أدوات إضا��ة في إدارة ص�اعها مع خ��مها، 

إلى ز�ادة ال�ه�ی�ات ال�ا�عة م� الف�اء خاصة مع ت�امي أدوار الف�اعل ال��ل�ة م� غ�� ال�ول، وه� ما ی�ش� 

ال����اني م��ق�ال، م�ا ی��ل� م� ال�ول �افة ات�اذ إج�اءات ل��� سل��ها في الف�اء ال����اني، ف�ال ع� ت���� 
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، 585، ع. م�لة ال��� ال���ي ال�ع�ي ال��ائ�� سام�ة. ق، "الع�ل�ة واإلرهاب: ع��ما ت����م ال����ل�ج�ا في خ�مة الع�ف"، (ت�ج�ة: م�اع��. ض)،  - 35

  .34 – 33)، ص ص. 2012(أف��ل 
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، وفي ه�ا ال��د فإنه ���� اإلشارة إلى أن ال�فاع ال����اني 36ق�رات دفا��ة ل�أم�� نف�ها في م�اجهة تل� ال�ه�ی�ات

  ي ی��ق� م� خالل ثالثة أسال�� رئ���ة وهي: ال�قائ

على  )Sensors" (وه� ما ی�� م� خالل اس���ام "ح�اسات ال��ف ال���� ع�� اله��ات في وق�ها ال���قي: – 1

ال���ات وال��امج وال����قات، �اإلضافة إلى ت���� ال�عل�مات االس���ارات�ة ل�ص� أ� ن�ا� غ�� ���عي ق� ���ف 

  س���ان�ة، و��ا�ة م�اجه�ها واح��اءها ق�ل أن ت��أ ن�ا�ها في ال���ة أو ال��� ال���ه�فة.على أنه ه��ات 

، وهي ب�امج )White Worms" (وذل� م� خالل اس���ام ون�� "ال�ی�ان ال���اءاله��م ال����اني اإلس��اقي:  – 2

م أ��ا س���ان�ة م���لة، ��ا تق� قادرة على اك��اف ال����قات ال�ارة وت�م��ها ق�ل ت���فها في إ�الق ه��ات 

ب��م�� أدوات و��م��ات الق�اص�ة، وه� ما ��اع� في إح�ا� م��� اله��ات نف�ها، وت��ی� ه��ة وم��ر اله��ة، 

  .)Hack-back" (��ا ���� م� إ�الق ه��ة إل���ون�ة م�ادة ���ا تع�ف بـ "االخ��اق الع��ي

وه� ما ی��ق� ع� ���� إخفاء ه��ات األه�اف االس��ات���ة لل�ولة على األن��ن�  ال��ل�ل واإلخفاء وال��اع: – 3

وت�ل�ل ال��� أث�اء م�اولة ال�ص�ل إل�ها أو اخ��اقها، م� خالل أدوات ال����ه وال��اع وتغ��� مالمح األه�اف 

  .37ياالس��ات���ة لل�ولة، ��ا ��اع� على ت�ل�ل ال��� وت���� االن��اه ع� اله�ف ال�ئ��

وت����ر أه�اف ال�فاع ال����اني في ال�فا� على ق�رات األم� الق�مي ال����ل�جي لل�ولة، م� خ��� ات�االت 

وش��ة �����ت� و���ة ت���ة س�اء م�ن�ة أو ع����ة، ف�ال ع� تأم�� ال��انات ال����ة ��ا ��اه� في ال�ها�ة في 

  �ا یلي:ل�فاع ال����اني ��ت��ی� أه�اف ات�ق�� األم� اإلل���وني لل�ولة، و���� 

وال�ي ت��ل تأم�� ن�� اإلدارة وال��ا��ة ون�� ال���� وال����ة ون�� ت�ج�ه األسل�ة  ح�ا�ة األه�اف الع����ة: – 1

وق�اع االت�االت ال����ة واألسل�ة اآلل�ة ال��ادة، م�ل ال�ائ�ات م� دون ��ار، ف�ال ع� ح�ا�ة ال���آت الع����ة 

  ات ال�اقة ال��و�ة م� أ� اخ��اق س���اني.وال����ة، م�ل م��

وال�ي ت��ل معل�مات ح�ل أف�اد الق�ات الع����ة �األس�اء وال�ت� وال��ت�ات  ح�ا�ة ال��انات الع����ة: – 2

وال��ائف داخل ال��� وأماك� اإلقامة ال����ة، ف�ال ع� خ�� ال��ل�ح وت����ات األسل�ة، وخ�ائ� ان��ار 

  ة.الق�ات وت�ز�ع األسل�

م�ل ق�اع االت�االت وال��اصالت وم��ات ال�اقة وق�اع� ال��انات ال���م�ة  ح�ا�ة ال���ة ال����ة ال��جة: – 3

  وخ�مات ال���مات ال���ة وال���ك وال��س�ات ال�ال�ة.

                                                           

  .57)، ص. 2017أوت  –، (ج��ل�ة 22، ع. م�لة ات�اهات األح�اثإیهاب خل�فة، "ت�امي ال�ه�ی�ات ال����ان�ة لل��س�ات الع����ة"،  - 1

  .55، ص. نف� ال��جع – 2
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 ه�ةة لل�ولة، ح�� ت��ن موهي تل� ال�ح�ات ال�اصة �إدارة ال��وب ال����ان� دع� وح�ات ال��ب ال����ان�ة: – 4

ال����اني هي تأم�� ال���� خلف ه�ه ال�ح�ات، ��ا ���ي أه�اف ال�ولة االس��ات���ة في حالة ش� ه��م  ال�فاع

  س���اني م�اد عل�ها، وت�ف�� غ�اء س���اني لل�ح�ات ال�قاتلة به�ف ال����ه وال��اع وصع��ة تعق� م��ر اله��ة.

له��م ال����اني لل�ولة ال�ع���ة، ع�� إن�اء ن�� دفاع وذل� م� خالل رفع ت�لفة ا ت�ق�� ال�دع ال����اني: – 5

إل���ون�ة ص��ة االخ��اق وال�ي ت��اج إلى وق� وجه� ���� الخ��اقها، مع ت���� ق�رات ت��ع اله��ات ال����ان�ة 

  .1ةواك��اف م��رها ��ا ی�د� في ال�ها�ة إلى ال�أث�� على ق�ارات ال��� وردعه ع� ش� ه��ات س���ان�ة على ال�ول

  .1ةال�ول

  

  

  

  

   - مق�ر ال���اس ب�نامجان�هى  -
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