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Abstract: 
This study aims to clarify the implications of formulating the national security strategy as a comprehensive long-

term perception process to confront existing and potential threats to national security that includes political, military, 

economic, and social security of the state, and which takes into account national political realities and what is 

happening at the regional and global levels, and does not exclude geo-political vocabulary to be able to identify the 

sources of the national security threat in all its forms and assess their potentials and degree of severity, so that 

options will be identified that would contain the sources of the threat either by limiting their impact strength by 

neutralizing them and removing them from the confrontational circle, or facing them directly or indirectly. Then 

setting the necessary policies, plans, and executive programs to deal with them to achieve the best degrees of state 

insurance, and the extent to which this applies exclusively to the Russian strategy. The study employed the historical, 

systemic, and descriptive-analytical method, and reached several results, including that the formulation of the 

national security strategy is a dynamic and evolving process, and as it is an advanced building process, it must be 

subject to periodic review and evaluation, and naturally, policies and programs implementation of the strategy is 

also dynamic, according to the nature of the threats, which necessitates its review to determine its compatibility to 

accomplishing the objectives of the specific security strategy. The study came out with several recommendations, 

the most important of which is for Arab decision-makers to formulate national security strategies that keep pace 

with the realistic development in the world 
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في ضوء إدراك التهديدات األمن القومي للدولة  إستراتيجيةصياغة 
 االروسية أنموذج   ستراتيجية: اإلالمتغيرة

 دينا محمـد جبر 

 كلية العلوم السياسية 

  بغدادجامعة 

alrubaaydina2@gmail.com 
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 :الملخص
عتبارها عملية تصور شامل بعيد المدى لمواجهة التهديدات القائمة اب ،من القوميإستراتيجية األاستيضاح دالالت صياغة إلى تهدف هذه الدراسة 

ة الوطنية الحقائق السياسي الحسبانوالذي يأخذ في  ،الذي يتضمن أمن الدولة السياسي والعسكري واالقتصادي واالجتماعي ،القوميمن والمحتملة لأل
وتقييم  ،على تحديد مصادر تهديد األمن القومي بكافة أشكالها اسياسية ليكون قادر  -مفردات الجيوال يوال يستثن ،على المستوى اإلقليمي والعالمي

اجها إما بالحد من قوة تأثيرها عبر تحييدها وإخر  ،، حتى يصار إلى تحديد الخيارات التي من شأنها احتواء مصادر التهديداحتماالتها ودرجة خطورتها
لتحقيق أفضل  ؛اعهأو بمواجهتها بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن ثم وضع السياسات والخطط والبرامج التنفيذية الالزمة للتعامل م ،من دائرة المواجهة

 ،التحليلي والمنهج الوصفي ،النظمي ووظفت الدراسة المنهج التاريخي .الروسية ستراتيجيةعلى اإل -احصر  –ومدى تطبيق ذلك  ،درجات تأمين الدولة
بلة ن تكون قاأد ب بناء متطورة فال، ولكونها عملية ن القومي عملية ديناميكية متطورةماأل إستراتيجيةن صياغة إ :، منهالى نتائج عدةإوتوصلت الدراسة 

، التي تستلزم يداترى بالحركية وفق طبيعة التهدمتسمة هي األخ هاوبرامج ستراتيجية، وطبيعي أن تكون سياسات تنفيذ اإلللمراجعة والتقييم بشكل دوري 
قرار العرب على صناع ال :همهاأ الدراسة بعدة توصيات  رجتوخ .منية المحددةاأل ستراتيجيةمتها إلنجاز أهداف اإلءراجعتها لتقرير مدى توافقها ومالم

 .من قومي تواكب التطور الواقعي في العالمأستراتيجيات إصياغة 
.الروسية ستراتيجية، اإلمن القومي، األستراتيجيةاإل :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة
ة تضمن و فرعيأشاملة  إستراتيجيةمن القومي عبر اتباع يتم ضمان األ
الشاملة مجموعة من  ستراتيجية. فتضم اإلووجودهابقاء الدولة 

ة في والمرتبط ،ستراتيجيات المتخصصة المتباينة في ظروفهااإل
عية قتصادية واالجتماالسياسية واال ستراتيجيةاإل :مثل ،تأثيراتها

العليا  يةستراتيجوالعلمية والعسكرية التي تصب بمجملها في خدمة اإل
موعة لخصوص مجالسياسية على وجه ا ستراتيجية. فتمثل اإلللدولة

 ،جراءات التي تعتمدها الدولة في تصريف شؤونهاالمبادئ والخطط واإل
، يةالدولية والخارجيدان العالقات و في مأ ،سواء على الصعيد الداخلي

ن يكون للدولة برنامجها السياسي الذي أبد  فعلى الصعيد الداخلي ال
وع في بلوغ اصة بها، فالشر اختطته لنفسها عبر فلسفتها السياسية الخ

رار من واالستقواأل ،هداف السياسة الداخلية على صعيد الحياة العامةأ 
من مهام  يكون  ،وبلوغ الصيغة المثلى للمواطن في مناخ كفوء

ون مع يب التعامل والتعاسالأ عن رسم السياسية، فضال   ستراتيجيةاإل
على . و وفختالف الظر اخرى عبر اتباع سياسات تختلف بالدول األ

بباقي  ن ترتبطأن تكون واضحة، مرنة، و أالسياسية هنا  ستراتيجيةاإل
 سياسةة بين ميداني المع بقاء الصلة قائم ،العليا ستراتيجيةفروع اإل

وكالهما  ،ستراتيجيتهاإوالسياسة الخارجية و  ،ستراتيجيتهاإالداخلية و 

 ستراتيجيةوي تحت لواء اإلضسياسية واحدة تن إستراتيجيةيرتبطان ب
 تضعها الدولة، التي أهدافالشاملة لخدمة  ستراتيجيةاإل. فترسم الشاملـة

هداف دولتها بد ان تكون واعية أل والتي ال ،القيادة السياسية
تلم ، وكونها تسداة التي تحرس المبادئ والمصالحنها األأل ؛الحهاومص

زمام القيادة في دولتها بوصفها الرمز المعبر عن المصالح الوطنية 
مع االعتماد على حسابات وتوازنات بين المتطلبات المختلفة  ،والقومية

 وعلى الرغم من .عتماد على وسائل الدولة المتاحةوتنفيذها عبر اال
ن ما هو متفق عليه لدى أال إهداف، قرار بحقيقة نسبية األاإل
رامته من الشعب وكأقليم و هداف الخاصة بوحدة اإلن األأستراتيجيين اإل

ة ستراتيجيات القوميثابتة ال تحيد الدول عنها. فأفضل اإل أهداف
 لوبألس اوتتم وفق   ،واضحة أهدافالشاملة هي التي تقوم على وفق 

فضلها كذلك أه من مبادئها المعبرة عن عقيدتها، و يتفكيرها الذي تستق
 ؛اتانمكإة وموضوعية تتناسب وما تملكه من هدافها بدقأ التي تحدد 

من  علىأ  إستراتيجية اهداف  أ ن تضع الدولة لها أكبر ألن الخطر األ
 اتيجيةستر ، والواقعية في اإلها وهو ما يطلق عليه بالالواقعيةقدرات

س وتدر  ،ذا ما داهمها عدوإتبعد عنها الخطر ن أا يض  أالشاملة تعني 
 ،ات العدوانمكإولويات تتغير بتغير أوتضع لنفسها بدائل و  ،مكاناتهإ
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ت العدو امكانإللمتطلبات التي تمليها عليها  اق  بمعنى التكيف وف
لى إد نما تمتإ ،زمات الحاضرأالتي ال تقتصر على معالجة  ،المتغيرة

مل مع اوتخطيط لتحديد بدائل التععبر عملية تفكير  ،المستقبل
حديد وت ،لضمان الفعل الناجح ؛فضلهاأالظروف المستجدة واختيار 

 الكيفية المناسبة للتعامل مع متغيرات المستقبل 

 : همية الدراسةأ
 :مية الدراسة من جملة اعتبارات هيهأ تنبع 

منية أالقومي ليســـــــت مجرد هواجة ســـــــياســـــــية و من ن قضـــــــية األإ (1
ل ك بل هي قضــية وجود تمة   ،ســتراتيجيةالفكر واإلتعتري صــناع 

 الوحدات السياسية.

من القومي خطة عمل منظمة ذات بعد زمني األ إســــــتراتيجيةتمثل  (2
ناء هذه عبر ب ،ية حماية المصـــالح الحيوية للدولةبغ ،اي  طويل نســـب
 ،منها من التهديداتأضـــــــــــــمينها التدابير الالزمة لحماية الخطة وت

  .ستمرةوتعزيزها بصورة م
يع طحتى تســت ؛دراســاتال صــنو هذهغوار أ الحاجة المســتمرة لســبر  (3

االسـتجابة للخصـوصـات المتعلقة  دراسـات األمن الوطني والقومي،
 بأمن الدول والشعوب على اختالف مبادئها ورؤاها الفكرية.

من القومي اصـــــــــــــر الوطنيــة والقوميــة المشـــــــــــــكلــة لألد العنــن تعقــ  إ (4
  .ا بالغ الصعوبةأمر   جعل من متابعتهاي ،وتشابكها

ي دولة قضية مركزية تحتل قمة من القومي ألضحت دراسات األأ (5
ن من خصـــــــائم النظام العالمي أل؛ ســـــــتراتيجيةهرم األولويات اإل

وســــــرعة التغيير والتأثير، مما يدفع بالدول  ،في المصــــــالح التداخل
 ها الداخلية والخارجية.يلجعل أمنها المحور األساس لحركت  

 :دراسةهداف الأ
 : همهاأ هداف لى تحقيق جملة من األإتسعى هذه الدراسة  

رشـــــــــــــــاد صـــــــــــــنــاع القرار والمخططين كــاديميــة إلأهي محــاولــة  .1
 دد  ممني بضــــــرورة وضــــــع ســــــتراتيجيين والمهتمين بالشــــــأن األاإل

 .زمنية للتهديد ومستوياته

وضـــــــوح ها بســـــــتراتيجيات لألمن تتحدد فيإل بصـــــــياغة تهتم الدو  .2
الح صــــــوعلى ضــــــوء تلك التهديدات للم ،تواجههاالتهديدات التي 

لى الضـوء ع، وهنا تسـلط الدراسـة ترسـم األهداف وتحدد الوسـائل
 دراكها.إهذه التهديدات وكيفية 

م يعد ، لمن القومياأل إســـــــتراتيجيةمكانية تطوير إن البحث في إ .3
 مكاناتو حســـــاب مجرد لمنظومة اإلأ ،مجرد توقع البيئة المقابلة

دراك إالغرض منه  ،بل هي مشـــــــــــروع بناء مجتمعي ،و القدراتأ
 .لمصالح التي يتضمنها ذلك المشروعحقيقة ا

ن مواضـــــحة ومرنة ومتجددة لأل إســـــتراتيجيةتعد عملية صـــــياغة  .4
تناص واق ،لى ســـعة الفكرإالقومي مســـألة ليســـت بالهينة، تحتا  

قبلية مســـــــــت إســـــــــتراتيجيةدور التهديدات في بناء  دراكإو  ،الفرص
 .من القومياأل مرنة تضمن

  :شكالية الدراسةإ
والتي  ،من القومي والوطني من الوظائف التقليدية للدولةيعد ضمان األ

سفة السياسة كمهمة مركزية للدولة، فارتبط مدلول ليها فالكان ينظر إ
ة ليكون المحصل ،من فيها بمفهوم التهديد والمخاطر والتحدياتاأل

 نلكيان الدولة من الداخل والخار . إال أ النهائية لمستوى التحصين
األمر  ،ت الجديدةهذا المجال يتمثل في القضايا واإلشكاالالجديد في 

، وتحديث أساليب أدائها. منية للدولةالمهمة األالذي يفرض تطوير 
م طراف تضيركز على أن كان حجم التهديدات ومدى المخاطر فبعد أ

وصياغة  ،منية وحلولهاالمشكالت األ، أصبح تحليل ا تقليديةمم   وأدوال  
وء على ، ويلقي الضمنية المناسبة يتصدر االهتماماتاإلستراتيجيات األ

والشركات  ،كحركات التمرد ،خرى داخل الدولة وخارجهافواعل أ
سلحة الدمار ، وأوالقرصنة الدولية ،رهاب، واإلالمتعددة الجنسيات

 . وطالما أن مشاكل األمنية، واستهداف األبعاد اإلنسانية التنمو الشامل
ول في ا للتح، والتهديدات داخل الدول تتطور وفق  متباينة بين الدول

ي من هذه الدول هومن ض ،قليمي والدوليا للمحيط اإلو وفق  ، أالعنف
جابة على مجموعة من اإل الدراسة تحاول هذه -روسيا االتحادية

قوم القومي؟ وكيف تمن األ إستراتيجيةالمقصود ب ما :منها ،تساؤالتال
دراك هذه إتهديدات التي تواجهها؟ وكيف يتم لل االدولة بصياغتها وفق  

ديدات وتحديد مصادرها ومستوياتها؟ وكيف رسمت روسيا الته
في ضوء التهديدات  م2020منية حتى عام ستراتيجيتها األإاالتحادية 

 ؟ المتغيرة

  :فرضية الدراسة
اجحة ن إستراتيجيةن عملية صياغة أتنطلق الدراسة من فرضية مؤداها 

 تســـــــــــــتوجــب ،هــدافهــاأ قــادرة على تحقيق  ،من القوميلــة لألعومرنــة وفــا
 ؛ققهاواالنتباه لدرجة تح ،ســــــتمراراة التهديدات القائمة والمحتملة بمراجع

، المتجددل والتعدي ،وســهولة التقييم ،ودقة العمل ،لية التنفيذعلضــمان فا
 .انموذج  أمن القومي الروسي األ إستراتيجيةوكان ذلك عبر اتخاذ 

  :منهجية الدراسة
 : المناهج اآلتية توظيفاعتمدت الدراسة على 

، : لتحليــــل مــــدخالت الظــــاهرة  التهــــديــــدات(المنهج النظمي .1
 .هم مخرجاتها على اختالف الدول  آليات االستجابة(وبيان أ 

: الذي يبني الظاهرة على دراسة التحليلي – المنهج الوصـفي .2
م ، ثعبر تنظيم المعلومــات وتصـــــــــــــنيفهــا ،هي كمــا الحقــائق

لى فهم العالقــــــة بين الظواهر التعبير عنهــــــا للوصـــــــــــــول إ
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صـــــــــــــيـــاغـــة التهـــديـــدات المحتملـــة في لبيـــان دور  ؛المختلفـــة
  .روسيةال اإلستراتيجية

: عبر االســــــــــــتفادة من الوصــــــــــــف التاريخي المنهج التاريخي .3
قوف على و للحقائق التي تتبع نمو الظاهرة وكيفية تطورها لل

  التحوالت التي طرأت عليها.

 : هيكلية الدراسة
ربعة أشكاليتها تم تناول الموضوع وفق إا على فرضية الدراسة و اعتماد  

 ، المفهوم الفكري  :من القوميإستراتيجية األول تناول األ :مباحث
دراك إدرس يف نيالمبحث الثا ماأ .ومرتكزات البناء في ضوء التهديدات(

من القومي المطلوبة إستراتيجية األالتهديدات ومتطلبات صياغة 
، يةلسياسة الخارجية الروسليحدد رؤية ا ثالثالمبحث ال وجاء .للمواجهة

يجية إسترات فجاء بعنوانالمبحث الرابع ما أ .منها القوميومنطلقات أ
 .من القومي الروسي رؤية جديدة للتهديداتاأل

)المفهوم الفكري  :القومي األمن جيةإستراتي: ولث األ المبح
 .ومرتكزات البناء في ضوء التهديدات(

 :األمن القومي إستراتيجية: المطلب األول
لية هناك إجماع حول المقصود بظاهرة األمن القومي، ال من حيث 

وال من حيث مصادر  ،وال من حيث المستهدفين باألمن ،التعريف
لقيم ا يعتمد على طبيعة بنية استراتيجيات تحقيقه. وهذإو أالتهديد 

ات والمفاهيم المجتمعية ذ ،ستراتيجيةأو االعتبارات اإل ،المجردة للدول
الطبيعة الشمولية. ويرجع استخدام هذا المصطلح إلى نهاية الحرب 

حينما أنشئ مجلة األمن القومي األمريكي عام  ،العالمية الثانية
فة المفهوم بمستوياته المختل. ومنذ ذلك الحين انتشر استخدام م1947

فعلى الرغم من األهمية  ،حسب الظروف المحلية واإلقليمية والدولية
 في األدبيات الداعية إلى ان استخدامه جاء متأخر  أال إ ،القصوى لألمن

ر دائرة المعارف تحقيق األمن وتجنب الحرب، واألمن من وجهة نظ
 ،على يد قوة أجنبية "لقهر حماية األمة من خطر ا" :يالبريطانية يعن

ا وقصر اهتمامه ،لذلك تأسست وزارات األمن القومي في معظم البالد
بحالة الال أمن الناتجة عن التهديد العسكري، وعاش العالم مرحلة سباق 

ل و كجزء من سياسات الد ،التسلح بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل
وإن  ،مننسانية لأل، وأغفلت المعاني اإلالكبرى إلظهار هيمنتها وقوتها

وزير الدفاع  -راروبرت مكنمار عن ذلك بعض قادتها، ومنهـــم "عب  
 يفي كتابه "جوهر األمن" بتعريفه األمن بأنه :" يعن ،"األمريكي األسبق

أو  االقتصادية أو االجتماعية -في المجاالت–التطور والتنمية 
بع ولة يناألمن الحقيقي للدالسياسية في ظل حماية مضمونة"، وأن "

اجهتها ومو  ،من معرفتها العميقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها
 ،إلعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في المجاالت كافة

من هو ن األأ (كين بوث "، ويرى (1 سواء في الحاضر أو المستقبل

ي ق مسعاها للمضو تحرير الشعوب من القيود التي تع أي ،االنعتاق
، (2 الفقر والحرب واالضطهاد السياسي ومن هذه القيود ،باتجاه خياراتها

لنظرية ا لفوا األمن في اإلطار الفكري تبع  أما علماء السياسة فقد عر  
 ،وهي ثالث : النظرية الواقعية ،التي يتم من خاللها النظر للمصطلح

فإن  ة، وبحسب النظرية الواقعيوالنظرية الثورية ،والنظرية الليبرالية
تتحرك وفق إدراكها للمحافظة على  يالدولة هي الفاعل الرئية، وه

 ،على القوة واستخدامها عند اللزوممما يقتضي االستحواذ  ؛أمنها
وبالتالي فإن األمن المستهدف هو أمن الدولة الذي يحقق التماسك 

 . أما النظرية الليبرالية فهيتماعي واالستقرار السياسي للدولةاالج
وأن  ،كرة أن الدولة هي الفاعل الوحيد في العالقات الدوليةترفض ف

عاد ببل يتعداه إلى أ ،أمنها ال يقتصر على البعد العسكري فحسب
اقتصادية واجتماعية وثقافية، في حين تسعى النظرية الثورية إلى تغير 

باعتبار ذلك وسيلة ضرورية للقضاء على  ،إصالحه النظام ولية
منية تشترك في ثالث نقاط حسب ن الدراسات األإفل اوبكل ح  .(3 الظلم

 ،منبناء الوحدات المرجعية لألو ، هي كيفية بناء التهديدات (،كروز 
. ويمثل األمن القومي في (4 منيةمكانية التحول في المعضلة األإو 

مفهومه المعاصر جملة السياسات واإلجراءات التي تتخذها دولة 
التي يهدد النيل منها وجود هذه الدولة سواء  ،لحماية مصالحها البنيوية

أو  ،يةأو ثقاف ،أو اقتصادية ،أو سياسية ،كانت هذه المصالح عسكريةأ
، انيةياه، أو مشكلة التركيبة السكاجتماعية. فمشكلة الفقر، أو مشكلة الم

 لألمن القومي الذي يجب اا مباشر  أو الهجمات الوبائية تشكل تهديد  
الخطط والبرامج لحماية كينونتها من انعكاساته على الدول أن تضع 

 .(5 السلبية
هذا المفهوم ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت  صبحأو 

آلراء حول مضمونه اهتمام أكاديمي نجم عنه تنوع ا محط   ،الحاضر
كثر أ ابعاد  أو  يواتخاذه معان ،ساع مدلول األمن القوميت  اأدى بدوره إلى 

مجموعة المبادئ  هومن القومي ن األإوفي ضوء ذلك ف .(6 شمولية
التي تتبلور عبر التوافق بين الممارسة والموقف والصياغة التي محورها 

الضعف  ا، فيسعى العقل لتحويلم عسكري  أا كان النبوغ الفكري سياسي  
عف. عناصر الض سة تسمح بالحماية الذاتية لشل  ألى قوة عبر بناء إ

لى حماية مصالحها إقومي بسياسة الدولة ويهدف من الويرتبط األ
ع ض، ولهذا تعمل الدول على و والخارجيةهدافها وبنيتها الداخلية أ و 

لتي ا اإلجراءاتوعليه يكون هو  ،خرينالحدود التي تتعامل بها مع اآل
تتخذها الدولة في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها في الحاضر 

لة خذنا بالنظرة الشامأذا إ. و الواقعيةبل مع مراعاة المتغيرات والمستق
عب ي شأكونها تعكة تطلعات  من القومي من حيثاأل ستراتيجيةإ

ة مفهوم نه يترتب معرفإمنه القومي في مرحلة زمنية معينة، فألتحقيق 
الدولة  تأمينمن القومي هو "فاأل ،لى تحقيقهإمن القومي الذي نسعى األ

ستقرة فل لشعبها حياة مبما يك ،ارجيمن داخلها وحمايتها من التهديد الخ
 ،ممعبير عن هويتها بين األسباب النهوض والنمو والتأتوفر لها 
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وممارسة حريتها في استغالل طاقاتها البشرية وثرواتها المعدنية 
ويمكن  ."(7 هدافها في التقدم والسالمأ لى تحقيق إللوصول  ؛والطبيعية

لى محورين إتيجيين الذين عنوا بهذا الموضوع ستراراء الخبراء اإلآتقسيم 
  :(8 ساسيينأ
  من القومي قدرة الدولة على دحر أي األالمحور التقليدي: يرى أن

كري هو كل شيء بالنسبة من العسفاأل ،هجوم عسكري عليها
ن هذا المحور أمن، ويتفق معظم هؤالء الخبراء على لمفهوم األ

 .استثناءجهزة الدولة دون أيختم به جميع 
 من األف ،المحور المعاصر: حصيلة التطور المعاصر للنظام الدولي

والثانية:  ،من القومي بالتنميةولى: ربط األلتين األصبح يفهم بدالأ
ة قيمها اي، أي قدرة الدولة على حمستراتيجيةمن القومي باإلربط األ

من ألا ارتكاز أن   كان مصدرها. وهذا يعنيا ي  أالذاتية من التهديدات 
 ،ركانهاأحماية مصالح الدولة و  يهسة موضوعية أالقومي على 

سة ذاتية هي القدرة على امتالك الفاعلية لتوفير الحماية أوعلى 
 .ي احتواء مصادر التهديد المحتملةودورها ف

وتختلف مصادر تحديد األمن القومي في المجال الداخلي، عنها 
 اوسائل حماية لألمن داخلي   ة تحددفي المجال الخارجي، لذلك فإن الدول

، وقد تعمل بعض الوسائل في المجالين. فالمقصود بوسائل اخارجي  و 
ستخدمه الدولة من وسائل وأدوات الحماية لألمن القومي، هو ما ت

ورة مباشرة أو غير مباشرة على جراءات لمواجهة األحداث المؤثرة بصإو 
. ومن هذه الوسائل أجهزة األمن، من القومي في المجاالت كافةاأل

ياسية، ة التي تعتمد عليها القيادة السواالستخبارات وهي الوسيلة الرئيس
جاح . ويتوقف نهاوإعداد في صناعة القرارات المتعلقة باألمن القومي

الدولة، في مواجهة المشاكل األمنية، على دقة هذه األجهزة ونجاحها 
عدادها الجيد للبدائل المتاحة، في تجميع المعلومات وتحليلها، وإ 

 ،وعرضها بأسلوب واضح على متخذي القرار، وفي الوقت المناسب
مهام أمنية، تؤثر على أمن الدولة  األجهزة بصورة سرية وتنفذ هذه

ذ تتلقى هذه المجالة، إ وكذلك مجالة األمن القومي .(9 بصورة مباشرة
ماالت ردود الفعل الحت انموذج  أات المتاحة وتحللها، وتضع المعلوم

المنعكسة من القوى المضادة، إزاء هذه الحركة، واإلجراءات المالئمة 
لتتمكن القيادة السياسية من اتخاذ القرار في  ؛لكل رد فعل محتمل

 عن مجموعة من السياسات األمنية الوقت المناسب. فضال  
المتخصصة، التي تهدف بها الدولة إلى تحقيق أمنها، وحمايته 

  :(10 وهي
شاملة،  ةالقيام بتنمية سياس اتشمل سياسي   ،السياسات الداخلية :والأ

دية تباع سياسات اقتصااا بقتصادي  ، واوتحقيق التماسك السياسي
العمل  اما اجتماعي  أا،  اقتصادي  دروسة، وخطط تنمية تحقق استقالال  م

 ،قليات والطوائفواندما  األ ،على زيادة التماسك االجتماعي للدولة
 ، وتراثه الوطني والديني. هوقيم والمحافظة على مبادئ المجتمع

صنع  مالخارجية ث، وتشمل صياغة السياسة السياسات الخارجية :اثاني  
سائل و ا تنفيذها، وهي العملية األكثر أهمية، لتعلقها بخير  أقرارها، و 

 .احماية األمن القومي خارجي  
رد حيطة بها، فالفهم المجوتمثل العالقة بين المصطلحات البيئة الم

للمصطلح خار  تلك البيئة، قد ال يعطي االنطباع السليم خاصة لغير 
، ال في متابعة الموضوعالمتخصصين، وهو ما يصعب معه االسترس

 :تيآلا وإستراتيجيتهمن القومي هم المفاهيم المرتبطة باألأ وعليه من 
بلد  أمن وطني خاص، وأمن قومي  : لكل  الوطنيمن األ إستراتيجية (1

عام. قد تبدو في هذا الوضـــــــــــــع مفارقة، غير أنه ال تعار ض بين 
إن نحن نظرنا إلى األمنْين نظرة  جدلية  وتكاملية. ويرتفع  ،األمرْين

االلتباس إذا ما نحن ســــــــل منا بوجود أمر  واقع: أم ة واحدة كبيرة في 
وأهداف  ،الح وطنيةومصـــــ ،دول  متعددة. ولكل دولة غايات وطنية

وطنية، وتســـــــــعى كل دولة إلى إيضـــــــــاح تلك الغايات والمصـــــــــالح 
وطنية للمحافظة على تلك الغايات  إســــــــتراتيجيةواألهداف. ثم ت عد 

ــــــة ــــــة. ،الوطني ثم ت عــــــد  وتحقيق المصــــــــــــــــــالح واألهــــــداف الوطني
رعية لها ف إســـــتراتيجيةاإلســـــتراتيجيات الفرعية الرئيســـــة منها، وكل 

 راتيجيةســــتلة. ومن أهم تلك اإلســــتراتيجيات اإلإســــتراتيجيات مفصــــ
 ،األمنية وفروعها. وهي جزء أصـــــيل من الســـــياســـــة الوطنية للدولة

 ،بهجوان الوطني بكافةهدف رئية هو األمن  إلى تحقيقتســـــــــــــعى 
 غيةا، بنســبي  بعد زمني طويل  منظمة، وذاتفهي تمثل خطة عمل 

لذلك اعتادت الدول على  ،هاودعم للدولةحماية المصــــالح الحيوية 
بنـاء هـذه الخطـة وتضـــــــــــــمينهـا التـدابير الالزمـة لحمـايـة أمنهـا من 

ن تكون أمســـــــتمرة لما ينبغي وتعزيز مفرداتها بصـــــــورة  ،التهديدات
  .(11 عليه

 مة بين الغايات واألهداف ءلســــــــياســــــــة الوطنية العليا وهي المواا
جه قوى تو فعلية، بما يحقق الوطنية، وبين اإلمكانات والقدرات ال

القرار عادة  غ صـــــــــــــانعوو لتحقيق أمنها القومي. ويصـــــــــــــ الدولة
الســـياســـة الوطنية العليا، في ضـــوء األهداف والغايات الوطنية، 

رة ، أو فتاوقد يكون التحديد المرحلي زمني   خالل مرحلة محددة.
يجري اإلعـــداد لـــه.  مهم  حكم بعينهـــا، أو خالل حـــدث وطني 

 ســــياســــات تخصــــصــــية في ويتفرع من الســــياســــة الوطنية العليا،
تشـــــــــــــمل كل مجاالت األمن القومي وأبعاده.  ،مجاالت مختلفة

لتي المتخصــــصــــة، اومن تلك الســــياســــات تتفرع اإلســــتراتيجيات 
 حقيقوهو ما يضمن ت ،القومية ستراتيجيةباإل هي مرتبطة أصال  

 .قوميالنتائج المستهدفة لألمن ال
 ــــدة األ ــــةالعقي ــــادئ التي  :مني ــــدات والمب هي مجموع اآلراء والمعتق

 من في الدولة، وهي دليل يوجه القادةلة األأا لمسا فكري  تشكل نظام  
شـــــأت ليه نوع ،منية للدولة ببعدها الداخلي والخارجيللســـــياســـــة األ

يدة ذ تمثل العقإ ،منية والســــــــياســــــــة الخارجيةالعالقة بين العقيدة األ
حدد ت ،دســـــتورية أو حتى أخالقية اية في جوهرها مبادئ وأطر  مناأل
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ف عريلتفهي تعد ا .ة الســياســيين في ســياســتهم الخارجيةتوجه القاد
منية ألدة ان العقيإيمكن القول ســـياســـي لمصـــالح دولته، و  –الجيو 

الـــدولـــة بـــإطـــار نظري متنـــاســـــــــــــق من  منيين فيتمـــد الفـــاعلين األ
ي منها الوطنأهداف الدولة في مجال أ يساعد على تحقيق  ،فكاراأل

؟ ناألمن لم   ي بلـــد هي التي تحـــددمنيـــة ألوالقومي، فـــالعقيـــدة األ
لصالح أية قيم؟ في مواجهة أي شكل من المخاطر؟ وما الوسائل و 

هديدات الت المســــــتعملة لتحقيق هذا األمن؟ كما تقوم الدول بتعريف
متســـــــــــــق فهي التعريف الواضـــــــــــــح وال ،(12 والمخاطر التي توجهها

لألخطار واألعداء واألهداف األمنية التي تســـــــــــعى إليها المنظومة 
ـــــدة والممـــــارســـــــــــــــــات والوظيفـــــة  :األمنيـــــة "مركـــــب األجهزة والعقي
ولة ؤ المســـــوهي  ،". فهي تحدد األعداء وطرق مواجهتهم(13 األمنية

 عن تقدير حجم المخاطر التي تتهدد النظام السياسي.

 من القومي فياأل يجيةإسترات: مرتكزات بناء الثاني مطلبال
 :ضوء التهديدات

من األ إستراتيجية، غدت ع تنوع التهديدات واتساع مصادرهام
القومي العملية التي يتم من خاللها الصهر الكامل لكل مصادر القوة 

طلوب هداف المواأل ،لتحقيق المصلحة الوطنية القومية العليا ؛الشاملة
القوة  ا على مكوناتاتفقت تقريب  ت آراء الباحثين قد ، وإذا كاننجازهاإ

ن مقارنة مفرداتها مع نظيرها لدولة أخرى، ي مك ِّن من قياس إالشاملة، ف
قوة الدولة وقدراتها في المجتمع الدولي. ويشترط عند قياس قوة الدولة 
الشاملة، ثبات معيار القياس المستخدم، حتى تكون نتائج المقارنة 

وب سلأمثل  ،عدة معايير للقياسة. وهناك صحيحة، وذات داللة هادف
 ،(جيرمان سلوب أو  (،موير سلوب وأ، (كوهين سلوب وأ، (فوكة 

العناصر المستخدمة في القياس باختالف  حولواالختالف بينهم 
رين. ويتم صياغة   ةربعأمن القومي وفق األ إستراتيجيةالعلماء الم ن ظ ِّ

  :(14 مرتكزات هي
 .نية والمستقبليةمخاطرها اآل دراكوإتحديد التهديدات  .1
د والموار  اتاإلمكانالشــــــاملة للدولة في ضــــــوء  ســــــتراتيجيةاإلرســــــم  .2

 .والقوة الوطنية المتوفرة
 .توافر القدرة المادية والذاتية على مواجهة التهديدات .3
 ،عداد السيناريوهات المحتملة واتخاذ بدائل لمواجهة هذه التهديداتإ  .4

 ،عن التهديدات وتصــــــــــنيفاتهابد من الحديث  وفي ضــــــــــوء ذلك ال
وهو  ،ايد  دِّ هْ ت   د  د ِّ ه  ، ي  د  د  يعرف التهديد لغة على أن ه: "من الفعل ه  و 

وحســـــــــــب هذا التعريف يتعلق ، ناتج عن إلحاق األذى والضـــــــــــرر"
 أو يؤدي ،التهديد بكل ما من شـــــــــــــأنه أن يعرقل عملية بناء األمن

يد في اللغوي للتهد ىإلى إنقاص الشـــعور به. في حين يشـــير المعن
أما في اللغة الفرنسية فهو يشير  ،Threat) إلى   اللغة اإلنجليزية

 (Trudere)وفي اللغـة الالتينيـة  ،(Menace)إلى معنى الخطر 
صــريح أو ت"ا لقاموس وبســتر فالتهديد هو يرادف معنى الدفع، ووفق  

و معــــاقبــــة في االنتقــــام أو تعبير عن نيــــة إليــــذاء، أو تــــدمير، أ
دليل على الخطر وشــــيك أو األذى أو الشــــر "، وهو كذلك رهيبالت

، ويشــــــــير مصــــــــطلح تهديد في اللغة الفرنســــــــية "،كالتهديد بالحرب
يرســـم بها  الطريقة التيإلى: " (Le Petit Robert)حســـب معجم 

الرعب على وجه شـــخم ما، مع وجود النية لجعله يخشـــى األذية 
يم المشــــــــــــــابهة من المفاهوهناك العديد  ".(15 التي أراد إلحاقها به
في  (ألريش بيك همها الخطر والتحدي، فيرى أ للتهديدات األمنية و 

عبارة عن ضــــــــرر يهدد أمن  أن الخطر: ،كتابه "مجتمع األخطار"
أو  ،لكنه يوشــــــــــــك أن يحدث ،فراد والبيئة والجماعات البشــــــــــــريةاأل

هناك عالقة  ، كما أن  (16 ه إن لم يتفاقمؤ ويمكن احتوا ،حدث فعال  
ين مفهوم التهــديــد ومفهوم الخطر، وتكمن أوجــه التشـــــــــــــــابــه بين ب

فيكمن  ،المفهومين في اعتبار كل منهما يشكل انعدام األمن بينهما
ويمكن التنبؤ بتوقيت وقوعه  وإن كان  ،الخطر معلوم المصدر عد  

يكون و  ،هديد مجهول المصـــــدربينما يكون الت (،جة نســـــبيةذلك بدر 
اه مجهوال  توقيت وقوع ، مما يعقد من إمكانية التصـــــــدي له. أيضـــــــ 

 افالن   ىتحد   فالن   :فيقال في اللغة العربية  ،ما مصـــــــطلح التحديأ
ظ ، ويقابل لفطالب مباراته في هذا الشــيء :أي ،حول شــيء معين

والفرنســـــــــــــيــة  ،(Challenge)التحــدي في اللغــة اإلنجليزيــة كلمــة 
(Défi)، لــه ، فهو   ن  وتشـــــــــــــير القوامية اإلنجليزيــة إلى عــدة معــا

ن كأ ،وهو دعوة للمنافســــة والمواجهة ،شــــيء صــــعب يجب اختياره
خر وما إلى ذلك، ويعرف كذلك المشـــكالت آيقترح شـــخم مبارزة 

تهي من تقدمها، وقد تبدأ وتن د  أو الصعوبات التي تواجه الدولة وتح  
، كما لى مســــــــتوى التهديدبزوال أســــــــباب التحدي دون الوصــــــــول إ

 ،لتحــدي والتهــديــد من خالل نطــاق كــل منهمــايمكن التفرقــة بين ا
د بها، ة أو التهديباســـــــتخدام القوة العســـــــكري افالتهديد يكون مباشـــــــر  

، أمــا التحــدي فــإنــه يؤدي على المــدى وتــأثيره مبــاشـــــــــــــر في األمن
ار شــأو  المتوســط أو البعيد إلى أضــرار مباشــرة على األمن القومي.

مــا إأن التحــديــات تكون ذلــك  ،بين المفهومين الفرق ين هويــدي مأ
من داخلي تؤثر أتمثل تحديات  ،داخلية ناشـــــــــــــئة في حدود الدولة

و خارجية من خار  حدوده تتعارض مع مصـــــــــــــالح أعلى وحدته، 
ــــة ــــدول ــــات ال ــــة بين مفهوم   من خاللو . (17 هــــاوغــــاي ي األمن العالق

شـــــــــــــكل لنا مفهوم "التهديد األمني"، فهناك عالقة تأثر توالتهديد ي
وهذا ما يستدعي الحاجة  ،من تحديد مصادر التهديد بد متبادل وال

وتكون متوافقـــــــة مع  ،إلى إجراءات تهـــــــدف إلى تحقيق األمن
، وعليــه هنــاك عوامــل (18 التهــديــدات األمنيــة الفعليــة أو المحتملــة

األمن  إســـــــــــــتراتيجيةمؤثرة في تحديد التهديدات األمنية التي تواجه 
بئــة وتع ،ودرجتــه ،وزمــانــه ،ومكــانــه ،وهي طبيعــة التهــديــد ،القومي

 موارد الدولة.
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  القومي:من تصنيف تهديدات األ الثالث:المطلب 
هناك العديد من المعايير والتصنيفات التي تخم موضوع التهديدات 

 التهديدات األمنية حسب معيار كل   إبراز ألنواع يأتي األمنية، وفيما
 :اعتقده الباحث ووفق ما ،منها

 : (19 منية حسب المدى الزمنيالتهديدات األ :والأ
ولوجيات يدييفترض استمرار تعارض المصالح واأل: و التهديد الدائم (1

  .اا صعب  مر  أرادات مما يجعل التوفيق بين اإل ؛والغايات
أو  نتيجة ألسباب مؤقتة تضع دولتين أالتهديد المؤقت  الزائل(: ينش (2

لي في حدث دو  ،أكثر في وضع تضارب المصالح والغايات القومية
ا ثار هذآوتزول األسباب بزوال  ،وخالل فترة زمنية محددة ،معين

 .التهديد
: أي تعرض الدولة وحدودها وأرضها التهديد المباشر  اآلني( (3

  .وأجوائها للعدوان العسكري المباشر
باشرة حداث تغيرات غير مإ: يعني المباشر المستقبلي( التهديد غير (4

و أ ،المدى المتوسط ىتؤدي عل ؛اخلهاقد تكون خار  الدولة أو د
و غير المنظور إلى أحداث أضرار مباشرة لألمن القومي أ ،البعيد

 بجميع جوانبه.
 : (20 مكانية التحققإمنية حسب التهديدات األ: اثاني  

التهديدات الفعلية: تمثل التهديدات الفعلية التي تتعرض فيها الدولة  (1
 أو التهديد باستخدامها. ،لخطر استخدام القوة العسكرية

التهديدات المحتملة: وتعني وجود أسباب فعلية يمكن أن تعرض  (2
إال أنها ال تصل لمرحلة استخدام القوة العسكرية  ،سالمة الدولة للخطر

 لحل النزاع.
التهديدات الكامنة: وهي وجود أسباب فعلية للخالف بين دولتين أو  (3

 إال أنها ال تكون ظاهرة. ،أكثر
يعتقد  نماإو  ،التهديدات المتصورة: وهي التي ال تكون ظاهرة للعيان (4

خي وتصور تاري ،ا على مواقف مسبقةاعتماد   ،كال الطرفين بوجودها
 .حداث المشتركة بين الطرفينلأل

 : (21 منية حسب نوع التهديدالتهديدات األ :اثالث  
لمجتمع ا الدولة،ويشمل التهديد السياسي سالمة  السياسية:التهديدات  (1

، ويتضمن هذا النوع من التهديدات يديولوجي والمؤسساتيه األءوبنا
وكذا انتشار  ،انتشار النزاعات المسلحة سواء بين الدول أو داخلها

  .لعنف واإلرهاب والجريمة المنظمةونمو ا ،أسلحة الدمار الشامل

يمثل االقتصاد أحد أهم األسة  التهديدات االقتصادية واالجتماعية:  (2
ؤدي فالمساس به ي وعليه ،لتي تساهم في بناء دول ومجتمعات قويةا

وانعدام شروط الحياة  ،وانتشار الفقر والبطالة ،إلى ضعف التنمية
 ا، أما اجتماعي  وإنتشار األمراض واألوبئة ،الكريمة والرعاية الصحية

 .فهناك الهجرة غير الشرعية ومشكلة الالجئين
البيئي  التلوثو ، الجفافو التصحر، وتتمثل في  التهديدات البيئية: (3

 بأنواعه.

 :التهديدات األمنية حسب طبيعتها :ارابع  
: يقصد به النمط التقليدي للتهديدات التهديدات األمنية النظامية (1

يد واعل كالتهدوتتشابه في الف ،التي تتميز بالطابع البيني والعسكري 
حدى ، فالتهديد العسكري هو لجوء إدولتينالعسكري الذي يكون بين 

 ،اك أسطولهيوتحر  ،الدول إلى حشد جيوشها على حدود دولة أخرى 
 ،واستعمال الدعاية العسكرية ،وقيام طائراتها بعمليات استطالع
ية حملها على الرضوخ إلى وتهديدها بشن الحرب عليها بغ

 . (22 مطالبها
قليدية تقال التهديدات من أي انت النظامية: التهديدات األمنية غير (2

بل  ،ال تصدر من وحدات سياسية كالدول ، حيثغير تقليدية إلى
ت افتعرف بالتهديد ،حيانا تكون تهديدات مجهولة المصدرأهي 

ن من ، وتكون بين فاعلين غير متكافئيالالتماثلية أو غير المتكافئة
وعادة ما يكون هذا النمط من التهديدات وسيلة  ،حيث القوة

للتعويض عن نقم في الموارد للطرف الضعيف الذي يستخدم 
للمساس بنقاط الضعف للطرف األقوى، وتميزت هذه  ؛التهديد

 : (23  هيمن الخصائم  التهديدات بمجموعة
 ا في فترة ما بعد وشهدت صعود   ،نها من طبيعة غير عسكريةإ

وهددت باألساس الدول الصناعية التي زال عنها  ،الحرب الباردة
 ا خطر الحرب التقليدية  بين الدول(.تقريب  

 مما يصعب  ؛نها تصدر عن فواعل غير دولية  غير حكومية(إ
 تحديد مصدرها.

 الدول، المجتمعات،  األقاليم :نها تؤثر على أمن جميع الفواعلإ ،
 األفراد(.

 تهديد ا، فإن كان التصبح تهديد  نها تأخذ عادة شكل الخطر قبل أن إ
ا، فإن الخطر على خالفه ا مباشر  ا ويلحق ضرر  ف  و عادة معر 

 ومشكوك فيه". ،"ضبابي، ملتبة، غير قابل للقياس
 : (24 منية حسب مستوى التهديدالتهديدات األ :اخامس  

المستوى الداخلي: يرتبط بالتهديدات القائمة أو المحتملة داخل  (1
عدم االستقرار  :مثل ،ذات طبيعة سياسيةمجتمع ما. وقد تكون 

وضعف شرعية السلطة، واتجاه الحياة السياسية إلى  ،السياسي
عالقات العنف بين مكونات المجتمع، وكثرة القوى المؤثرة في صنع 
القرار، والتخلف السياسي، وعدم وجود مشاركة شعبية في النظام 

افة لسياسي، إضالسياسي، وعدم تعميق الشعور بالوالء واالنتماء ا
وتسيطر على عملية  ،إلى وجود جماعات مصالح لها نفوذ قوي 

اتخاذ القرار، إضافة إلى ضعف نفوذ السلطة التنفيذية، وإهدار 
وامل أما ع .بته، وعدم وضوح األهداف وتعارضهاكرامة القضاء وهي

التهديد الداخلية العسكرية، فمن أهمها ضعف القوة العسكرية للدولة، 
، كما أن الطبيعة د على دولة واحدة كمصدر للسالحمااالعتو 

االجتماعية داخل بنية الجيش يمكن أن ت ستغل إليجاد الفرقة بين 
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قطاعات الجيش. ويزيد من تلك المخاطر وجود ميليشيات عسكرية 
ال تخضع لسيطرة الدولة. ومن مؤشرات قياس عوامل التهديد 

 ومدى وجود قوات العسكرية، تدخل القوات المسلحة في السياسة،
وانخفاض المستوى  ،شبه عسكرية غير خاضعة لسيطرة الدولة

وجود قواعد عسكرية أجنبية على أرض و العلمي والصحي لألفراد، 
الدولة ال تخضع لرقابتها، وعدم قدرة الدولة على التعبئة السريعة 

ما العوامل االقتصادية، فيمكن أ إلمكاناتها العسكرية والمدنية.
 وانخفاض مستوى المعيشة، ووجود فوارق كبيرة ،رجة الفقرقياسها بد

المواد  عدم توافرو وارتفاع نسبة البطالة،  ،في الدخل بين الطبقات
نتا  الصناعي األولية والطاقة الالزمة للصناعة، وضعف اإل

، وعدم وجود اكتفاء ذاتي في المواد الغذائية والزراعي والحيواني
 ، واالعتماد على الشركاتلخدمات، وضعف مستوى استراتيجيةواإل

متعددة الجنسيات وعلى البنوك األجنبية، وارتفاع معدالت 
االستهالك مقابل انخفاض معدالت االدخار واالستثمار. أما بالنسبة 
لعوامل التهديد االجتماعية فالجبهة الداخلية تعد من األمور الحاسمة 

 ثارة النعراتويمكن قياسها من خالل إ ،أية تدخالت خارجية لصد  
وجود خلل في التركيب من خالل و  ،الطائفية والقبلية والدينية

  .وانخفاض مستوى التعليم والصحة واإلدارة ،االجتماعي
قليمي ولهما مستوى إأ ،المستوى الخارجي: وفيه مستويين فرعيين (2

، و الدوليأقليمي يتمثل بالعالقة بين الدولة ومحيطها الجغرافي اإل
هذا اإلطار من عالقات التهديد أو التعايش أو وما يدخل تحت 

وثانيهما مستوى عالمي يتصل بمجال العالقة بين الدولة  ،التعاون 
، هوبين المحيط العالمي، وخاصة القوى الدولية الكبرى المتحكمة في

من عالقات التبعية أو االستقالل  اوما يدخل تحت ذلك اإلطار أيض  
التهديد السياسية فصل الدولة  أو التحالفات. ومن مؤشرات عوامل

وقطع العالقات  ،أو تجميد عضويتها في المنظمات الدولية
ووجود أحالف وتكتالت  ،وفرض العقوبات الرادعة ،الدبلوماسية

تتعارض ومصلحتها، وأخطر المؤشرات هي عمليات التجسة 
علومات مومحاوالت الحصول بطريقة سرية أو بوسائل التزييف على 

أما العوامل العسكرية فتتمثل في  .حكومة أخرى  حكومية لصالح
أو القيام بمناورات  ،أو حشد القوات على الحدود ،الهجوم المسلح

أو امتالك دولة مجاورة لقوات  ،وتدريبات عسكرية أوقات التوتر
مسلحة متفوقة في األسلحة الهجومية، أو انضمام دولة مجاورة 

دولة كبرى على لحلف عسكري معارض، ووجود قواعد عسكرية ل
 نويمكن القول إأو فرض حظر على التسلح.  ،دولة مجاورة أراض  

أخطر تلك التهديدات هو الهجوم المسلح، مما يوجب على الدول 
وقياس القدرات العسكرية األمنية المستقبلية التي  ،أخذه بالحسبان

 تتحدد على أساسها قدرة الدولة على حماية أمنها القومي.

 يجيةإسترات: ادراك التهديدات ومتطلبات صياغة نيالمبحث الثا
 :من القومي المطلوبة للمواجهةاأل

ات مجموعة سياس يجادإمن القومي األ إستراتيجيةن الغرض من صياغة إ
يه فريق لإتوصل  ، والهدف من صياغتها هو تقديم ماتضمن بقاء الدولة

فيذها على نالقرار لت لى صانعإستراتيجي القومي من قرارات التخطيط اإل
ن القومي ماأل ستراتيجيةن من الصياغة العملية إلا، وثمة نوعرض الواقعأ

 : (25 هما
 ن يحدد المخططون اإلستراتيجيون أ، فبعد الصياغة العملية :ولالنوع األ 

توزيع هميتها وخطورتها وتوقيت حدوثها، و أ يتم ترتيبها حسب  ،التهديدات
وربطها بدوائر صنع القرار  ،المعنيةدوار والمهام لمؤسسات الدولة األ

 ات ضمننمكاورصد اإل ،وتهيئة خطط بديلة ،ورسم خطط التنفيذ ،مباشرة
بدائل ، مع ضرورة وصف الستراتيجيتوقيتات زمنية يحددها الفريق اإل

مة واضحة لتكون حز  ؛من حيث التكاليف والتوقيت والمرونة ستراتيجيةاإل
 مام صانع القرار.أ

ه من ذي ستخر  عليوتعنى بالشكل ال ،الصياغة الفنية: انيالنوع الث
وقيت ت ، ووضعبد من وضع عنوان لها ، فاللى الورق إعقول المخططين 

تقديم و  ،، مع توضيح رسالة الدولة ورؤيتهاسماء الفريقأوتدوين  ،زمني
 ،واجههاالتحديات التي ترصد و الداخلي ة والخارجي ة، ها يموجز شامل لبيئت
رية درجة سيد دتحا خير  ألمواجهة، و والبدائل المطروحة لوتحديد الخطط 

 العتمادها. االوثيقة تمهيد  
سية ساأمن القومي تستوجب خطوات األ إستراتيجيةن عملية صياغة إ
  :(26 همهاأ 

 تحديد الغاية القومية العليا. .1
 والمصالح.هداف تحديد األ .2
 القومية.هداف همية النسبية لألترتيب األ .3
 والقدرات النسبية للدولة. اتمكانتحديد اإل .4
 قليمية والدولية المحيطة.وضاع اإلوضع تصور شامل لأل .5
 .لةساسية والبديستراتيجيات والبرامج األوضع السياسات واإل .6

منية على ا للتهديدات األوفق   ستراتيجيةصياغة هذه اإل ما فيما يخم  أ
فيستوجب ذلك اعتماد عملية صياغة مرحلية تتضمن  الخصوص،وجه 

 تي:اآل
هي و  ،تحديد طبيعة التهديدات ومصادرها وأشكالها ولى:األ المرحلة 

ومي األمن الق إستراتيجيةمن أساسيات العمل لصياغة مرحلة أساسي ة 
فإدراك مصادر التهديد هي مرحلة مهمة عند دراسة  .(27 للدولة

 قواعد التعامل مع ما يعوق  معطيات األمن القومي، يترتب عليها إرساء
ديد راك لمصدر التهيتم إدراكه من تهديدات. وكلم ا كان اإلدما  تحقيق
، فالمصدر الذي ال اإلجراءات إلزالة التهديد ناجحة ، كانتشامال  
ه. ه أي إجراءات إلزالتلن يحسب له حساب، وال توجه ضد   في ْكت ش  

لتغلب مسبقة ل إستراتيجيةوينتج عن إدراك مهددات األمن القومي وضع 
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مرحلة إدراك مصادر التهديد تتم بالتوازي مع المراحل فإن  . لذا عليها
األخرى في تحديد األهداف الوطنية العليا، وفي خطط تحقيق األمن 

التهديدات  إدراك. ولعملية (28 القومي، وكذلك أعمال الحماية المهددة له
 وهي:  ،ثالثة مستويات تحدد مصادر التهديدات وأنواعها

يات وهي أعلى المستو  منيين:األالمسؤولين مستوى صانعي القرار و  :أ
تشمل األجهزة الرسمية العاملة في مجال األمن القومي كوزارة و  ،األمنية

أجهزة المخابرات في الدول، وتتعدد و وزارة الخارجية، و الدفاع، 
عالقات  المؤسسات العاملة في مجاالت األمن القومي، بزيادة حجم

اسي للدولة للنظام السي اا، ووفق  ا، ودولي  مي  ا، وإقليالدولة، واهتمامها محلي  
بيها ، وترتلكشف مهددات األمن ومصادر تهديدهتتحدد خطوات العمل 

ها من وما ينتج من ،في أولويات أثناء تحديد األهداف الوطنية والقومية
الع بصفة طا، بااليض  أسياسة أمنية. ويقوم هذا المستوى و  إستراتيجية

د الكتشاف التهدي ؛اإلطار العام للشكل األمنيمستمرة على تغيرات 
 . األسلوب األمثل للتعامل معه مبكر  وهدفه، ويحدد ا ومستواه 

ول األ المستوى يماثل  :منيستراتيجي واألمستوى صناع الفكر اإل ب.
 ،في األهمية، إال أنه غير رسمي فيضم قادة الرأي في األبعاد األمنية

 ،حثين األكاديميين وغير األكاديميينوالمجاالت كلها، والخبراء والبا
ويصف المحاذير في كل  ،كل منهم عن رؤيته األمنية حيث يعب ر

أو إقليمية، أو محلية، وقد تختار السلطة  ،و سياسة دولية كانتأموقف 
، بعضهم لشغل وظيفة رسمية في مستوى صناعة القرار، االحاكمة أحيان  

 ،توعية العامة للمجتمعكذلك يقع على عاتق هذا المستوى مهمة ال
وتوضيح المحاذير األمنية واألهداف الرسمية أو غير الرسمية. ويتابع 

لين، و ؤ وينقل تحذيره للمس ،مهويقو   ،هذا المستوى األداء الحكومي
خرى أنها تمثل رؤية أال إ ،مقترحة غير ملزمة ألحد ا حلوال  واضع  

 حداث.لأل
دة تختلف من دولة لمقايية عمستوى مواطني الدولة: ويخضع  ج.

ولية وهي المسؤ  ،فراددرجة انتشار الوعي األمني بين األوأهمها  ،ألخرى 
 والمسؤولية الوظيفية لصانعي القرار. يلي ذلك المستوى  ،األدبية للنخبة

اتفاق  ودمما يستوجب وج ،الثقافي العام بالدولة كقوة االنتماء للوطن
 .على رؤية إدراكية واحدة

 : وهناك مستويين لمصادرتحديد مصادر التهديدات المرحلة الثانية:
الرئيسة  وية. فالمصادر، المصادر الرئيسة ومصادر التهديد الثانالتهديد

الدولة  كيان ويمة   ،فرادهاأا يهدد مصادر الحياة في الدولة و تمثل خطر  
نفسها. فعندما يهدد خطر  وجود الدولة ومصادرها ويعمل على 

ديد دولة هشر لكيان الدولة وبقائها، مثال ذلك تنقصانها، فهو تهديد مبا
الدولة صاحبة الموارد الطبيعية  وقد تعد   ،لمصادر مياه دولة أخرى 

ديها، ألمنها لوفرة ما ل ادوان على مواردها ال يمثل تهديد  الوفيرة، أن الع
تصبح ف ، على تكرار العدوانإال أنه قد يشجع الدولة المعتدية مستقبال  

د هديتصنيف مستوى الت فإن   ،عليهو  .مصدر تهديد رئيةهذه الدولة 
فيمكن  ثانويةما مصادر التهديد الأبين رئية وثانوي عملية نسبية. 

، شريطة أن تبقى تحت السيطرة حتى ال تتحول التريث في مواجهتها
لمصادر تهديد رئيسة. وعندما ال يمة مصدر التهديد كيان الدولة 

األبعاد األمنية، يمكن استنفار  ووجودها، بل يلحق الضرر ببعض
نها للضرر العائد م ادون تعبئة شاملة لمواجهته، طبق   بعض الجهود

ها الراهنة ثانوية لعدم أهميتالف بعض مصادر التهديد بصن  وتوقيته. وت  
، إال أن صانعي القرار يصنفونها كمصدر اأو لضعف تأثيرها جزئي  

ثارة مشاكل إل خدم مستقبال  ا يمكن أن ت ستفهي تقديري   ،تهديد رئية
 .(29 أمنية، فتأجيل االستجابة لها قد يصعب مواجهتها في وقت الحق

 فق ا، و م خارجيةأمجاالت هذه المصادر داخلية كانت عن تحديد  فضال  
 .إليهشارة اإل تما سبقل

 هو أحد مراحل صياغة التهديدات:توقع تحقق  درجة الثالثة:لة المرح
هديدات ت التوقع بينفيجري ترتيب هذا  ،القوميمن األ إستراتيجية

ب التحقق. فخطورة التهديد تستوج و مستبعدةأممكنة  متوقعة، وشيكة،
مانه منع حدوثه عبر حر  ةواالستعداد لمواجه ،ختبار بدائل التعامل معها

ات لخطو  الفعل. واستكماال  من إمكانية التنامي والوصول إلى مرحلة 
 خطيرة، ،اجد  تشخيم التهديدات يجري ترتيب خطورتها بين خطيرة 

فتحديد درجة الخطورة مهمة دقيقة ينبغي أن تتم في مراكز  مقلقة. وأ
 ستيفاء تحليل المعطياتابعد  ،إدارة األزمات وما يماثلها من مؤسسات

  التي تحدد طابع خطورة التهديد.
بر للتصور النهائي ع أقربي تبدو االمن القوم إستراتيجيةن معالم إ

على  ،(30 جابة على جملة تساؤالتواإل ،قطاعهترتيب التهديد وفق 
ار التي األفك ما السياسي:سبيل المثال فيما يتعلق بسياسات األمن 

نى هذه ن الجماعات التي تتبوم   ،يمكن أن يستند إليها التهديد السياسي
حالفها والقوى المتوقع ت ،رجي لهاوما قدراتها وحجم التأييد الخا ،األفكار

 وماه؟ تونوعيما حجم التهديد  :العسكري  اإلطارما في أ ؟مستقبال  معها 
وبدائل  ،ات المواجهةمكانإو  ،وسيناريوهات التطور ،هي مصادره

 ماأ ه؟لجراءات االستباقية واإل ،ونقاط التوتر المغذية للتهديد ،االحتواء
 ،والجهات المستفيدة ،تهعفما مصادر زعز  :األمن االجتماعي

 ،هديدما شكل الت :واحتماالت تناميها؟ فيما يتعلق باألمن االقتصادي
وهل تدار  ،وما اإلمكانات المتاحة لمواجهة التهديد ،ودرجة خطورته

 ؟(31 مناسببشكل 
المخاطر  أي وزن تقييم تهديدات األمن القومي:  الرابعة:المرحلة 

ي منألى خطر إوتحولها  ،وعهااألمنية من حيث مستوى احتمالية وق
ديدات الوعي بالته ذلك زيادةوالغرض من  ،يهدد المصالح العليا للدولة

ل من ذي يقلوبالشكل ال ،واإلدراك المبكر لها ،المحتملة لألمن القومي
ألن هذه العملية هي األساس في عملية  ؛(32 الخسائر المحتملة لها

 صدار الوثيقة النهائية إلوصوال   ،الحقة هي إدارة مخاطر األمن القومي
  .(33 ستراتيجيةلإل
 



  2022-األول العدد –و العشرون الثاني المجلد -مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية

43 

نها مية الروسية ومنطلقات أ: رؤية للسياسة الخارجالمبحث الثالث
 :القومي

تصنف السياسة الخارجية الروسية على وفق معايير المدرسة الواقعية 
ة المرتكزة على المبادئ الجيوبولتيكية وتوظيف القوة الصلب ،الكالسيكية

 ،طبيعة السياسة الخارجية الروسية مسألة ليست بالهينة ، فمحاولة فهم
ها ، وترجمتها لسياساتخاصة من ناحية فهم القيادة الروسية ودوافعها

 ذ تختلف، إطار المصلحة الروسيةخدمة لألهداف التي حددتها في إ
عن سلفه  ،(فالديمير بوتين السياسة الخارجية في عهد الرئية الحالي 

ير مدركة تزال غ ، فكانت الدراسات الغربية ال (يليسنبورية  الرئية 
ن اعتمدت بعض ، حتى وإلطبيعة الشخصية والمجتمع الروسي

 نه الفإ ،التي يعلنها صانع القرار الروسي ستراتيجيةالدراسات على اإل
في  يجيةستراتهداف روسيا اإليزال المؤشر األهم فيها يصب لتحقيق أ 

ة عادوعليه ازداد السعي الروسي إل ،استعادة مكانتها كدولة عظمى
امة ق، وإقليمية والدوليةكز في مناطق التوتر والصراعات اإلالتمر 

قات الوتمتين الع ،طراف الدوليةمع العديد من األ إستراتيجيةعالقات 
الدور ومن ضمنها  حياء هذامع الفواعل من غير الدول؛ إلعادة إ

 في سوريا وغيرها. وفي، واألزمة وبحر قزوين ،وسطمنطقة الشرق األ
فكرته  (فالديمير بوتين طرح الرئية الروسي م( 2000  العام

 ،سيوي في السياسة الخارجيةأ –وتصوراته لتعميق التوجه األورو
 ،يةهداف الخارجوالتركيز على برامج اإلصالح الداخلي على حساب األ

ل موالع ،قطابط الدور الروسي في عالم متعدد األليكون ركيزة لتنشي
 وعدم السماح ،وسطعلى استعادة الدور المؤثر في آسيا والشرق األ

 . (34 للغرب بتهميشها على مستوى العالقات الدولية
الفهم النظري للتوجهات الروسية باتجاه بناء دورها طار وفي إ

يمكن  ،، وإعادة بناء محيطها اإلقليميطار قوتها الذاتيةالخارجي في إ
الروسية في عهد الرئية بوتين إلى أربع ية تقسيم السياسة الخارج

 :مراحل وهي
: وبدأت مع بداية مرحلة استعادة المكانة الروسية :المرحلة األولى

 2000  حتى نهاية فترة رئاسته االولى (فالديمير بوتين رئاسة الرئية 
عبر التركيز على إنشاء نظام قادر على إطالق مسار  ،(م2004 –

واستعادة وحدة الدولة  ،شراف الدولةإ اإلصالحات االقتصادية تحت
 . (35 وصياغة عقيدة دفاعية متطورة ،القومية القوية

 ،لى بناء جيش قوي م( سعت إ2009 – 2005  :المرحلة الثانية
وقدرات عسكرية دفاعية وهجومية قادرة على مواجهة التهديدات 

ر تم، والتهديد المسخاصة منع التدخالت في الشأن الداخلي، والتحديات
 من القومي الروسي من توسيع حلف الناتو. لأل

( وتعبر عن م2015 – 2010عوام  وامتدت من األ المرحلة الثالثة:
التي  يجيةستراتترتبط باإلالتي و  ،ستراتيجيتوازن اإلمرحلة فرض ال

ي في من القومي الروس( سكرتير مجلة األنيقوالي باتروشيف علنها أ 
ن العقيدة العسكرية الروسية أ م، واعتبار2009/تشرين الثاني/19

ة ، مع دراسميركياألمن القومي األ إستراتيجيةجاءت كرد فعل على 
ية توجيه ضربات نووية استباقية إلحداث تغيرات في الشرق مكانإ

 . األوسط
، وهي مرحلة (م2017 – 2014عوام  المرحلة الرابعة : وشملت األ

ملف وسط كالشرق األ، والحضور المؤث ر في موضوعات الثبات الذاتإ
سالمية في بالد م(، وبدايات صعود تنظيم الدولة اإل2011 السوري 

ل التدخ عبر إستراتيجيةوالغاية تحقيق مكاسب  ،الشام والعراق  داعش(
. ووفق هذه المراحل أصبحت السياسة الخارجية ةالسوري  في األحداث 

، اتاهواتجهت لتكون سياسة متعددة االتج ،اكثر تحديد  الروسية أ
 .وخفضت تكاليف الواقعية الجديدة

  :ات السياسة الخارجية الروسية باآلتيهم مميز ويمكن تحديد أ 
لى الخطاب لى الرغم من التحول في الخطاب األيديولوجي إع .1

لية قزالت في التحدي بسبب طبيعة الع لكنها ما ،الواقعي البراغماتي
ر ، والتقديوالنظرة للغرب ،حداثالروسية في تحليل مجريات األ

 ستراتيجي للطرفين.اإل
ي تتزال السياسة الخارجية الروسية تهيمن على محددات مدرس   ما .2

ذا وه ،هدافها وتطلعاتهاالتاريخ والجغرافيا، من غير أن يفارق ذلك أ 
ى لتؤثر عل ،من القومي الروسييتضح من خالل مراجعة وثائق األ

 .ا االتحادية في العالقات الدوليةاتجاهات روسي
 ،عاد جديدةباتجاه صناع القرار الروسي إلى تسويق العامل الثقافي بأ .3

وصناعة خطاب سياسي جديد يعزز قناعات الرؤية الروسية الجديدة 
 للتحديات العالمية الجديدة.

توجه روسيا الجديدة في سياستها الخارجية لالهتمام بالمدرسة  .4
ات ة المنظم، وعبر بوابالقانونية والمثالية في العالقات الدولية

، فيظهر ذلك في اهتمام الدبلوماسية الروسية بمنظمة الدولية
وات ، والدعورابطة الدول المستقلة ،ومجوعة دول البريكة ،شنغهاي

 مم المتحدة.األصالح منظمة المتكررة إل
لما  ،ستراتيجي الروسيل الجوار القريب محط االهتمام اإلتزال دو  ما .5

ة ، خاصمن القومي الروسيام لألله تلك الدول من محطات اهتمتمث
ا في ، ويظهر جلي  ، وأمن الطاقة العالميرهابفيما يتعلق بقضايا اإل

 ودول ،ىسيا الوسطياسة الخارجية الروسية تجاه دول آالس إستراتيجية
 .بحر قزوين

 عضبلسياسة الخارجية الروسية يرجعه واضحة ل إستراتيجيةن وجود إ
نماط ، وتأثير األفي سدة الحكم (بوتين وجود الرئية إلى  المحل لين

ا سابق ا في ، كونه عضو  العقيدية الممزوجة بالخلفية الفكرية التي يحملها
ي في  عن تأثير الفكر الجيوبولتيك، فضال  جهاز المخابرات السوفيتي
تجاه با االتنافة خارجي  ، والسعي للسيطرة و تحليل السياسة الخارجية

ك طرأت ، وفي ضوء ذلالمائية في جنوبي روسياوالمنافذ  ،المياه الدافئة
يجيات السياسة سترات( الرئاسة في إديمتري ميدفيديف تغييرات بعد تسلم 
ه بعض المسؤوليات التي كانت فتسلمت حكومت ،الخارجية الروسية
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برز محددات  عقيدة ميدفيدف( فيما يخم رئية، ومن أعلى ال حكر ا
 يت، اآلمن القوميألهداف األ ورؤيتها ،ياسة الخارجية الروسيةالس

 : (36 بيانه
 .طار احترام مبادئ القانون الدوليصياغة سياسة خارجية في إ (1
حادية المثيرة ا عن القطبية األقطاب بعيد  إقامة عالم متعدد األ (2

 للصراعات الدولية.
بعاد السياسة الخارجية الروسية عن الدخول في أي صراع مع إ (3

 دول العالم المختلفة.
رواح جية روسية قائمة على الحفاظ على أسياسة خار بناء  (4

 المواطنين الروس وكرامتهم.
ساس ضمان مصالح روسيا رسم سياسة خارجية روسية على أ (5

 االقتصادية في الخار .
من األ ةإستراتيجيهداف الرئيسة في ضوء وفي ضوء ذلك تم تحديد األ

 : (37 تيوفق اآلم( 2020 القومي لروسيا االتحادية حتى عام 
، والدفاع القومي ،من القوميتنفيذ سياسة الدولة في مجال األ  :وال  أ

مع  من القومي، والتنمية المستدامة، وتعزيز مستويات األمن العامواأل
التوافق  بر تعزيزوزيادة االستثمار الوطني ع ،توحيد الفضاء القانوني

 نحالل السالم بين السكا، وإساس القيم المشتركةاالجتماعي على أ
 .ماعيةام العادات والتقاليد االجتمع احتر  ،على اختالفهم الثقافي والديني

ة هي االتجاهات الرئيس ستراتيجيةولويات الوطنية اإلإن األ ا :ثاني  
 صالحاتالوطني والقومي لروسيا االتحادية، والتي تحدد اإلمن لأل

يادتها وسراضيها ، وضمان سالمة أاالجتماعية والسياسية واالقتصادية
 الدستورية.

، ةزمة السياسية واالجتماعية واالقتصاديالسعي لتجاوز عواقب األ :ثالث ا
النزعات القومية ومواجهة  ،يقاف تدني مستويات المعيشةعبر إ

 ، واستعادة قدراتها الدولية على التنافةواالنفصالية واإلرهاب الدولي
 .الوطنيةوالدفاع عن مصالحها 

ارجية خهم مبادئ السياسة ال، فإن أ القومي الروسيمن ووفق وثيقة األ
ياستها وتعزيز س ،من القوميالروسية هو االعتماد على إستراتيجيات األ

، وحماية المصالح الروسية، وعليه انعكست هذه الداخلية والخارجية
  :اسة الخارجية الروسية فتمثلت باآلتيهداف السيالرؤية على أ 

 .ا عالمي اتأثير  كثر المراكز جعل روسيا من أ .1
والحفاظ على سيادتها  ،منها القوميسعي روسيا لضمان أ .2

 ومكانتها في المجتمع الدولي.
 ضمان المصالح الروسية في العالم. .3
نية مالسياسة الخارجية لالعتبارات األ ولوية في رسمإعطاء األ .4

 .والتنمية االقتصادية والمكانة الدولية
ومراعاة  ،ت السياسة الخارجيةستراتيجيانة في تنفيذ إضمان المرو  .5

، واالعتبارات المحلية في مراجعة قليميةالمتغيرات الدولية واإل
 .أولويات السياسة الخارجية الروسية

دولية كبر بالمتغيرات الا أيالء السياسة الخارجية الروسية اهتمام  إ .6
 المتسارعة في المشهد الجيوسياسي الحالي.

ة بعض ين عبر محاولمن الدوليواأللم ضرار بالسر اإلالتنبيه لخط .7
من الدول العظمى إدارة األزمات الدولية خار  إطار مجلة األ

 والشرعية الدولية.
ا زيتهاهعالن ج، وإ عدم التهاون فيما يخم مكانتها الدولية .8

 ،يةستراتيجلمصالحها اإل ، وفق اللتعامل مع القضايا الدولية
 .وسياستها الواقعية المرنة

رؤية جديدة  -من القومي الروسياأل إستراتيجية: المبحث الرابع 
 :للتهديدات

لم تكن التجارب الصاروخية الثالث العابرة للقارات، التي أجرتها روسيا 
طورات وذلك بعد الت ،مفاجئة للمتابع للشأن الروسي في الوقت الحالي
والموقف السياسي  ،التي حدثت بعد التدخل الروسي في جورجيا

والحلفاء األوروبيين من هذا  ات المتحدة األمريكيةضب للواليالغا
وكذا االتفاق األمريكي مع بولندا بنشر صواريخها علي  التدخل،

ضمن مشروع الدرع الصاروخي، وكذا محاوالت  األراضي البولندية،
حلف الناتو لضم دول جديدة حتي تصل للحدود الروسية، ومحاولة 

جديدة لموارد الطاقة خار  األراضي الواليات المتحدة إيجاد خطوط نقل 
عالم واضحة الم إستراتيجيةالروسية. كلها تحركات تكشف عن وجود 

الرؤى لكيفية المحافظة على بقائه ومكانته العالمية خالل السنوات و 
عدوعلى مختلف  ،القادمة من القرن الحادي والعشرين ت والمجاال الص 

به ، وهذه المخططات شرهاالعسكرية وغيالسياسية منها واالقتصادية و 
وى س معتمدة بشكل غير رسمي منذ سنوات بعيدة، وال يطرأ عليها

رة باللمسات األخي ن نطلق عليهاأبعض التعديالت التي نستطيع 
ليمية لساحة اإلقلمواكبة التغيرات التي استجدت بشكل مفاجئ على ا

لروسي ااألمن القومي  إستراتيجية، ومن ضمنها بالطبع والدولية للدولة
/  5/  13 وتم نشر الوثيقة بتاريخ  م(،2020 – 2011 للفترة من

ا وصادق على محتوياتها وبنودها ن اعتمدها رسمي  أبعد  ،(م2009
مرسوم صدر ب (،ديميتري ميدفيديف وتوجهاتها الرئية الروسي السابق 

ا نسخة شبه معدلة ومنقحة وهي تقريب   ،(م2009/  5/  12  بتاريخ
وذلك في إشارة سياسية  (،م1997  القومية الروسية للعامعن السياسة 

 (يلتسين على تأكيد استمرارية السياسة العامة ما بين إدارتي الرئيسين 
مع العلم أن العمل على المفهوم الجديد لألمن القومي  (،بوتين و

 اسكرتير   (فالديمير بوتين الروسي بدأ مع تعيين مؤسة روسيا الحديثة 
وقد نشرت أول نسخة  (،م1999 الروسي مطلع العام لمجلة األمن 

دارة الرئية بوتين إن أأي م(، 1999/  10/  5 للمفهوم الجديد في
تلك الخطوط العريضة لتحركاتها ومخططاتها  اوضعت مسبق  

ها ،لمرحلة قادمة ستراتيجيةاإل  ؛يةروسيا مرحلة صعبة وخطيرة للغا تعد 
طلع القرن الحادي والعشرين كونها عقدت العزم وبشكل معلن منذ م

ا . فصادق الرئية رسمي  (38 على رسم خارطة نفوذها القومي العالمي
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ألجل تضافر جهود م( 2020 األمن القومي حتى عام إستراتيجيةعلى 
ي ضمان والمواطنين ف ،والمؤسسات ،أجهزة السلطة التنفيذية الفيدرالية

ع سلطة بالمعدة على مبدأ تتا ستراتيجيةوتقوم اإل ،األمن القومي الروسي
، كما أنها تنطلق من نظام األولويات القومية الدولة في مجال األمن

ا ا اقتصادي  ا بفكرة تنمية روسيا تام  وترتبط ارتباط   ،في روسيا االتحادية
ووضعت وفق المنطلقات المحورية  ،(39 (م2020 واجتماعيا حتى عام 

لتي في رسالته ا (يدفيديفم  السابق التي طرحها الرئية الروسي
نوفمبر  5  لى الجمعية الفيدرالية لروسيا االتحادية يومإهها وج

 .(م2008
 :(2020)ستراتيجيه األمن القومي لروسيا االتحادية حتى عام إ

 لىإالتي تواجه األمن القومي الروسي تقسيم التهديدات  يمكن
ات واألخرى تهديد، تهديدات على الصعيد المحلي : إحداهمامجموعتين

 :شملالصعيد المحلي تب المت صلةالعالمي. فالتهديدات  على الصعيد
ياسي الس –عيالوضع الحالى لالقتصاد الروسي، واالستقطاب االجتما

 ،(40 نمو الجريمة المنظمة واإلرهابو ، داخل المجتمع الروسي
عدم و ، وركود القطاع الزراعى ،انخفاض الناتج المحلي اإلجماليو 

لى مجموعة صغيرة من إوانقسام المجتمع  ،ار النظام المصرفياستقر 
تزايد السكان تحت خط و وقطاع كبير من محدودي الدخل،  ،األغنياء
وتراجع  ،التباين االجتماعيو ، هجرة المتخصصين إلى الخار و الفقر، 

اض االنخفو ، يان القانوني للدولةتقويض الكو ، مكانة القيم الروحية
المواليد ومتوسط عمر الفرد، وضعف الهيكل الشديد في معدل 

لصعيد اب المت صلةما التهديدات ألديموغرافي واالجتماعي للمجتمع. ا
لروسيا  القتصادي والعسكري تراجع التأثير السياسي وا :العالمي فتشمل

راعات تفاقم الصو ، سلحة الدمار الشامل ووسائل نقلهاانتشار أو ، اعالمي  
ي إضعافها فومحاولة بعض الدول  ،الروسي بالقرب من حدود االتحاد

، وتحول (41 أوروبا والشرق األوسط والقوقاز ووسط آسيا والباسيفيكي
الناتو الستخدام القوة العسكرية خار  نطاق مسؤوليته، مع عدم كفاية 

األركان  تكمن، و وتدني مستوى التدريبات القتالية ،التمويل الدفاعي
ي ي يتعرض لها األمن القومي الروسي فالرئيسة لمواجهة التهديدات الت

 ؛يةعن التهديدات الخارجية والداخلوكشف النقاب  عنها، التنبؤ السريع
ديدات يل التهعبر القيام باتخاذ إجراءات تنفيذية طويلة األجل لتقل

، سيادة االتحاد الروسى وأمن حدوده، كضمان الداخلية والخارجية
ضمان و  ،على المصادر األجنبية اتقليل االعتماد الروسي تكنولوجي  و 

لتزام ضمان االو ، كيد على حقوقه وحرياته الدستوريةوالتأ ،أمن الفرد
تنمية و ، وسي من قبل المواطنين والمسؤولينبتشريعات االتحاد الر 

تهيئة ظروف مالئمة لدعم اندما  االقتصاد و ، إمكانات الدولة العسكرية
تج وحماية المن ،ع الروسية، وفتح أسواق جديدة للسلاي عالمي  الروس

فالديمير  أقر الرئية الروسي  .الوطني، والحفاظ على الميراث الثقافي
الجديدة لألمن  ستراتيجيةاإل(، 2015كانون األول  31 في  (بوتين

للمرة -المتحدة االميركية  الوالياتِّ  حيث عد ت ،القومي الروسي

، مي الروسيضمن التهديدات التي يتعرض لها األمن القو  -األولى
هي ، و «األمن القومي لروسيا االتحادية إستراتيجية»وجاءت بعنوان 

الرئية السابق م( 2009 التي وقعها عام  ستراتيجيةتحل محل اإل
هذه  أن دعا إلى تعديل (بوتين ، وسبق للرئية (ديمتري ميدفيديف 

 الل اجتماعخحيث دعا  ،لتتناسب مع التهديدات المستجدة ستراتيجيةاإل
تحليل جميع التحديات  إلى ضرورة، مع مجلة األمن الروسي له

من القومي األ إستراتيجيةواألخطار المحتملة خالل فترة قصيرة، وتعديل 
سط فتعزيز قدرات روسيا يتم و  ،الروسي بناء على نتائج هذا التحليل

مع تعزيز قدرات حلف  ،تهديدات مترابطة جديدة على أمنها القومي
لية، وتنامي و بوظائف كونية تنفذ بما يخالف القوانين الدوتكليفه  ،الناتو

بت مما أث ؛فريقيا والشرق األوسط إلى أوروباأتدفق المهاجرين من 
 كل الناتو واالتحادالمبني على هيا -األورو أطلسي-عجز نظام األمن 

 ،واألوروبي لالنقالب في أوكرانيا ا الدعم األمريكييض  أاألوروبي، و 
مع تحول األراضي  ،ة سياسة المعايير المزدوجةوظهور داعش صنيع

طرف. النتشار اإلرهاب والت التي تستعر فيها هذه النزاعات إلى قواعد
، تركز روسيا في تعاملها مع التهديدات على تعزيز وحدتها وعليه

فتعتمد في الدفاع عن  ،وضمان استقرارها االجتماعي ،الوطنية
الدعوة ، و عقالنية وبراغماتيةياسة مفتوحة و مصالحها القومية على س

منظمة دولية شاملة قادرة لإلى تحويل منظمة معاهدة األمن الجماعي 
 ،طرفوالت ،كاإلرهاب ،قليميةاإلتهديدات التحديات و لعلى التصدي ل
و وأكدت الوثيقة اهتمام موسك .والهجرة غير الشرعية ،وتجارة المخدرات

على أساس المصالح ببناء شراكة متكاملة مع الواليات المتحدة 
 ؛المتطابقة بين البلدين، وبناء عالقات مع الناتو على أساس المساواة 

منت وتض من أجل تعزيز األمن العام في المنطقة األوروبية األطلسية.
 : (42 تيةالمحاور اآل ستراتيجيةهذه اإل

لى إ: وضع اتجاهات التطور واالنتقال روسيا والعالم المعاصر :ولاأل 
قبل روسيا في المستفتسعى  ،الدبلوماسية المتعددة االتجاهاتمبادئ 

 ،قامة العالقات الدولية وفق مبادئ القانون الدوليإلى إالبعيد المدى 
من المتكافئ للدول. واتباع سياسة خارجية براغماتية تحول وضمان األ

 طر متعددةأ، وتزيد من تعاونها ضمن باهظة التكاليف دون مواجهة
 (،بريكة و ،ومجموعة العشرين ،مجموعة الثماني :مثل ،الجوانب

والمجموعة  ،من الجماعيومنظمة معاهدة األ ،ورابطة الدول المستقلة
كة في يز الشراوتعز  ،ومنظمة شنغهاي للتعاون  ،وراسيةاالقتصادية األ

وق متساوية في الحق إستراتيجيةقامة شراكة وإ، منطقة آسيا الوسطى
  .مع الواليات المتحدة

وذلك  :ةستراتيجيولويات الوطنية اإلمصالح روسيا القومية واأل :الثاني
وسيا وتحويل ر  ،ورسوخ النظام الدستوري  ،عبر تطبيق الديموقراطية

وجه جهودها نحو دعم االستقرار لى دولة عالمية كبرى تإاالتحادية 
  .ستراتيجياإل
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وأمن الوطني : الدفاع من القومي والدفاع الوطنضمان األ :الثالث
يلولة حوتتمثل بال ،من القومي الروسيولويات األأالدولة والمجتمع من 

 ،ستراتيجيقليمية، وتحقيق الردع اإلإدون نشوب نزاعات عالمية و 
ة وتطوير منظومة الثقاف ،فعال العدوانية عبر دعم القواتواستباق األ

طرق رد واالستعانة ب ،وتطوير البنية العسكرية ومؤسساتها ،العسكرية
حدود ، والحراسة اآلمنة للوتطوير القوات المسلحة ،الفعل غير العسكري 

من القومي، ومواجهة عمل المنظمات من شروط ضمان األ شرطك
تنظيم و  ،وتهريب المخدرات والثروات البحرية ،رهابية والمتطرفةاإل

  .قنوات الهجرة غير الشرعية
 والنمو، لمواطنين الروسل المعيشي بالمستوى ض : النهو الرابع

والثقافة  ،والتعليم الحديثة، والتقنيات ،العلماالعتناء بو  ،االقتصادي
 .العامة

 ، دور التهديدات المتغيرة فينموذ  الدراسةأويتضح لنا فيما يخم 
دراك إتلبية للمرونة والتطور في  ؛من القومياأل إستراتيجيةعداد إ 

 من القومي الروسي.مصادر التهديد المستجدة لأل

 : الخاتمة
وجب حيوية متطورة تست إستراتيجيةمن القومي هي األ إستراتيجيةن إ

خارجية ية والوالمحلية الداخل ،تقييم الظروف العامة الدولية واإلقليمية
يا روس :نموذ  الدراسةأا في وظهر ذلك واضح  ، المحيطة بالتهديدات

، فيجب دراسة العالقات التفاعلية بين كافة الظروف القائمة االتحادية
لرسم المالمح العامة للسياق المفترض الذي ربما يصاحب تهديد األمن 

مستقبلية وال ستراتيجيةمراكز األبحاث للدراسات اإل تؤد يالقومي، وهنا 
مؤسسات  ، فيجب علىفي التوقع للتهديدات القائمة والمحتملة اا مهم  دور  

ان األمن القومي أن تتكيف مع الواقع عبر تكييف مؤسساتها مع ضم
لى م عالتأثير األمني الحاس ويمكن القول إن  التطورات المتعاقبة. 

ف يجعل من الممكن تصني ،ني والدوليستراتيجيات ضمان األمن الوطإ
تا  راتيجيات المناسبة، وعليه تحستالتهديدات كعامل محدد لتطوير اإل

سياسة أمن قومي متوازنة مع أولوية غير مشروطة ية دولة إلى أ
طورة لصياغة المت تراعي في الحقائق السياسية   ،للمصالح والقيم الوطنية

المجتمع الدولي ومصالحها نموذ  تكاملي شامل يجمع بين مصالح أ
من القومي األ إستراتيجيةفي صياغة  . وظهر ذلك جلي االوطنية
داف ه، وما ارتبط بها من تحديد لألمةوتحديد منطلقاتها العا ،الروسي

  .مكانية تحديدها في ضوء التهديدات المتغيرة والمتطورة، وقياس إالعامة
 
 
 
 
 
 

  :تيأهمها اآل توصياتوعليه خرجت الدراسة بعدة 
من أستراتيجات إالقرار في الدول العربية صياغة  على صانع .1

 .لوجي والواقعيو يديقومي تواكب التطور الفكري واأل
تطور لا لتوظيفدول عالم الجنوب فيه سابق تفي الوقت الذي ت .2

ستراتيجيات إوصياغة  ،الشامل منعلى صعيد األالعالمي 
لى وضع إالفكر في الدول العربية  ، ندعو صانعيمواجهته

من الدول العربية بشكل منفرد ألضمان  ؛مخططات بعيدة المدى
 .والخارجي فيهامن الداخلي ؛ لمواجهة تهديدات األو جماعيأ

على  و وزارةأمن قومي في كل دولة أنشاء مؤسسات إمن المهم  .3
ه جو القائمة التي تواأهم التهديدات الكامنة أ لبيان  أقل تقدير؛

الزمنية المطلوبة  والمدد ،مستويات مواجهتهاتحديد ، و عملها
 .لالستجابة لها
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