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 مدتخمز البحث
تابعت السخاكد البحثية االمخيكية استخاتيجية الػاليات الستحجة تجاه روسيا 

والتي دخمت اكثخ مغ مشحى وصجر عشيا اكثخ مغ دراسة  0222بعج عاـ 
وبحث يعشى بتقييع العالقات الخوسية االمخيكية محاولة تحجيج اشخ تمظ 

لحاالت القرػػ لمداسة االستخاتيجية وتػجيييا واعصاء بعس التػصيات في ا
االمخيكاف، فبعج التػافق بيغ الجانبيغ بعج انتياء الحخب الباردة بجا نػع مغ 
التعاوف في مجاالت عجة وخاصة بعج التفجيخات التي حجثت في الػاليات الستحجة 

في االشخ  تػكػؿ تعاوف بيغ الجانبيغخو ، فتع تػقيع اكثخ مغ ب0222عاـ 
ومع تدمع بػتيغ الخئاسة الخوسية بجأ جيات الذاممة، االستخاتيجية ومػاجية التح

باتباع اسمػب ججيج بيجؼ اضفاء شابع القػة لمبالد واعادة مكانتيا الجولية، االمخ 
الحؼ اثار حفيطة الداسة االمخيكاف فطيخ التشافذ والسػاجية في اكثخ مغ 

 صعيج، في اوكخانيا وسػريا وحػؿ البخنامج الشػوؼ االيخاني. 
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Abstract 

The US strategic research centers followed Russia after 

2000, which entered more than a trend and issued more than 

a study and research on the assessment of Russian-US 

relations, an attempt to define the frameworks of the strategy 

and guidance and give some recommendations in extreme 

cases of American politicians. After the post-Cold War 

reconciliation between the two sides there was a kind of 

normalization in political relations and economic 

cooperation, especially after the bombings that took place in 

the United States of America on September 11, 2001. More 

than a protocol of cooperation between the two sides has 

beensigned in the strategic framework, The new global 

challenges led to an improvement in the Russian economic 

situation. As Putin took over the presidency, he began to 

adopt a new approach to force the country and restore its 

international standing. This aroused the anger of the 

American politicians. The competition and the confrontation 

policy emerged in more than one level, especially after the 

Russian intervention in Ukraine and Syria and supporting           

Iran in its nuclear program.    
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 سقجمةال

اكثخ  0222دخمت االستخاتيجية االمخيكية تجاه روسيا االتحادية بعج عاـ 
بجا نػع مغ  ،مغ مشحى فبعج التػافق بيغ الجانبيغ بعج انتياء الحخب الباردة

بعج التفجيخات التي  ا  تصػر ازدادت ىحه العالقات التصبيع في العالقات والتعاوف و 
سبتسبخ عاـ  /في الحادؼ عذخ مغ ايمػؿ حجثت في الػاليات الستحجة االمخيكية

قامة حػار إ قبل روسيا لالستفادة مغ فطيخ نػع مغ االستعجاد مغ ،0222
االمغ "وحجدت االتجاىات االولية لمتعاوف السذتخؾ لرالح  ،الذخاكة الثشائي

ومػاجية االخصار والتحجيات  ،الجولي واالستقخار االستخاتيجي ومكافحة االرىاب
، فعقج اكثخ مغ "مع الجوؿ الغخبية وتصػيخ العالقات االقترادية ،مةاالخخػ الذام

تعاوف واتفاؽ بيغ الجانبيغ عمى مجػ سشػات، لكغ بعج تدمع الخئيذ  ؿبخوتػكػ 
ي بػتيغ ومع التحدغ في االوضاع االقترادية الخوسية، بجأ باتباع اسمػب سالخو 

لقػة مغ جانب روسيا ججيج في الدياسة الجاخمية والخارجية بيجؼ اضفاء شابع ا
، االمخ الحؼ ازعج وفخض نطاـ عالسي ججيج يقػـ عمى تعجد االقصاب

 .االمخيكييغ
مغ االستخاتيجية االمخيكية حياؿ روسيا بعج عاـ  ا  تشاوؿ البحث جػانب

اشخوحات بعس السخاكد البحثية االمخيكية، ولكي يديل  في ضػء، 0222
جخل وذلظ عبخ تفكيكو وايزاح االلساـ باشخاؼ السػضػع نجعل مغ العشػاف م

مقاصج ومكػنات السػضػع، اوال: مخاكد االبحاث االمخيكية، وىي كثيخة ججا، 
لحلظ تع التخكيد عمى السخاكد التي تيتع بالذؤوف الدياسية واالستخاتيجة وىي 
ايزا ليدت بالقميمة، فتع حرخ االىتساـ عمى اىع السخاكد التي صجرت عشيا اراء 

ناقذت االستخاتيجية االمخيكية واالستخاتيجية الخوسية بذكل  ودراسات وتقاريخ
 .   كسا سشخػ  مباشخ

اما االستخاتيجية االمخيكية فقج ضيخ عمييا متغيخات تبعا لمطخوؼ الدياسية 
السبحث وتصػر العالقات بيغ البمجيغ، فكانت ىحه العالقات وتصػراتيا مجاؿ 
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تي سخعت مغ وتيخة تحدغ تمظ حيث استججت بعس االحجاث العالسية الاالوؿ، 
، حيشيا 0222العالقات، واعطسيا كانت احجاث الحادؼ عذخ مغ ايمػؿ/سبتسبخ 

ابجػ بػتيغ استعجاده الكامل وبالده في الػقػؼ الى جانب الػاليات الستحجة في 
سياسة بػتيغ مؤثخة في زيادة وتقخيب وجيات الشطخ  تمثمسا كانضخفيا الخاىغ، و 

نتيجة لتصمعاتو في بشاء دولة روسية قػية ىحه العالقات  كحلظ في تخدؼكانت 
مسا اثخ سمبا عمى الفكخ االستخاتيجي تأخح دورىا في الشطاـ العالسي الججيج، 

في تصػر العالقات بيغ البمجيغ كاف دور بػتيغ وعميو االمخيكي حياؿ روسيا، 
  .مػضػع السبحث الثاني

السخاكد البحثية االمخيكية في كانت ىحه االحجاث مجعاة وسببا في انذغاؿ 
وضع اشخوحات متعجدة لتكػيغ استخاتيجية قػية رادعة لخوسيا، وبسا اف السخاكد 
البحثية االمخيكية الستخررة والعاممة في مجاؿ االبحاث الدياسية واالستخاتيجية 
كثيخة، فقج تع اعتساد اسمػب انتقائي حدب متصمبات البحث عغ شخيق انتخاب 

وباحثييا، واجتياداتيا في تفديخ الدمػؾ الخوسي،  اكدء تمظ السخ عيشات مغ ارا
ومتصمبات العسل الدياسي والتخصيط االستخاتيجي االمخيكي الحباط السخصصات 

غ القػػ بعج اف انتيى في نياية الخوسية الخامية لبعث دورىا العالسي في مػازي
اف يذكل قصب التػازف الحخب الباردة بانييار االتحاد الدػفيتي الدابق، الحؼ ك

اعساؿ قجمت مغ الثاني في العالع ازاء الػاليات الستحجة، واخيخا تع التخكيد عمى 
مخكديغ بحثييغ وىسا مغ السخاكد البحثية االمخيكية السيسة، وىسا معيج التخاث، 

السبحث ما قبل  تشاوؿبكل مشيسا، ف خاص   ومخكد "ستخاتفػر"، فتع افخاد مبحث  
الرادر عغ مؤسدة التخاث، والحؼ اشتخؾ في اعجاده مجسػعة االخيخ التقخيخ 

قخ فتتنت اككبيخة مغ الباحثيغ السيتسيغ بالذاف االمخيكي والعالسي في وقت 
ة الدياسية االمخيكية الى دراسة شاممة تتشاوؿ االستخاتيجية االمخيكية تجاه سكتبال

الدياسية  روسيا التي باتت تتحيغ الفخص لمطيػر كصخؼ قػؼ في السعادلة
خ الجولية بالزج مغ الػاليات الستحجة. اما السبحث االخيخ فقج جاء ليشاقر التقخي
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السباب،  في السػضػعمغ التقاريخ السيسة  ىػو  ،الحؼ صجر عغ مخكد ستخاتفػر
اوال: كػف السخكد يعج ذا مخجعية ميسة، فيػ يعسل كحراع وضل لػكالة 

نػعية خاصة مغ االبحاث، وثانيا : يحخص عمى  كػنوو  االستخبارات االمخيكية،
الىتساماتو البحثية التي تجاوزت السحمية الى العالسية فذسمت ابحاثو وتػقعاتو 
اغمب دوؿ العالع، وثالثا، العتساده اسمػب االستذخاؼ والتشبؤ واصجار تػقعات 

      دورية حياؿ اغمب االحجاث العالسية. 
  ومحاوالت بشاء الثقة: 1000الخوسية بعج عاـ  ةاالمخيكي القاتالع -2

ي تال غيخاتتسنتيجة الحػالت عجة الخوسية ت-شيجت العالقات األميخكية
، فزال عغ رواسب الحخب الباردة (2)عمى نػعية القيادة في كال البمجيغ تشخأ

وتجاعياتيا التي أثخت في نطخة البمجيغ أحجىسا تجاه اآلخخ، وخاصة لجػ الجانب 
تخؽ شخؽ بعج االنييار الكامل لمسشطػمة الدياسية الخوسي الحؼ اصبح عمى مف

االمخ الحؼ حجا بالقيادة  ،بعج سقػط االتحاد الدػفيتي االشتخاكية واالقترادية
الخوسية اعادة الشطخ في العالقات الدياسية وخاصة مع السشطػمة الغخبية وعمى 

غ قج راسيا الػاليات الستحجة االمخيكية. ومغ الػاضح بأف تػجيات القيادتي
اصصجمت في ما بيشيا ولع تمتق إال في نقاط قميمة ونادرة، فكاف التشافذ والتػتخ 
الدسة السسيدة لمعالقة بيشيسا، األمخ الحؼ دفع أشخاف ا أخخػ إلى االستفادة مغ ىحا 

تػسيع تعاونيا  فيالذكل في العالقة، وقج تكػف إيخاف ربسا مغ أبخز السدتفيجيغ 
 . (0)وفي مسارسة الزغط عمى السشطػمة الغخبية شػوؼ في بخنامجيا ال روسيامع 

اف امخ التحدغ في العالقات كاف في نصاؽ ضيق ولسجة قريخة ثع ما 
ليحه التقمبات  ايزاحي أتا يسلبثت اف شفت عمى الدصح الخالفات مغ ججيج، وفي

في العالقات مخكديغ عمى بػادر التحدغ ثع ايزاح اىع جػانب الخالؼ التي 
حتى عادت العالقات الى ما يذبو الحخب البادرة بيغ الجولتيغ مغ  تصػرت تباعا

 ججيج. 
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صخ اصاحب التحخكات االولى لتحديغ العالقات متغيخات ججيجة عدزت او 
التعاوف بيغ البمجيغ وسخعت مغ درجة التقارب واالتفاؽ، وكانت ابخز تمظ 

 ت،  التي ضخب0222االحجاث، تفجيخات الحادؼ عذخ مغ ايمػؿ/ سبتسبخ 
بخجي التجارة العالسي في الػاليات الستحجة االمخيكية، فاستغل الجانب الخوسي 
ىحا الحجث الثبات حدغ الشية فاترل الخئيذ بػتيغ ىاتفيا بالخئيذ االمخيكي 
بػش، وقج ذكخت السرادر اف ىحا االتراؿ كاف االوؿ عمى مدتػػ رؤساء 

ػاليات الستحجة االمخيكية الجوؿ، وفيو ابجػ استعجاد بالده لمػقػؼ الى جانب ال
بكل امكاناتيا، وتكمل ذلظ االتفاؽ والتعاوف في قزية غدو افغاندتاف والدساح 

، فزال عغ االستعجاد ا االتحاديةالقػات االمخيكية السخور عبخ اراضي روسي
لتقجيع معمػمات استخبارية ولػجدتية لمقػات االمخيكية، وقج امخ الخئيذ الخوسي 

وس تقجيع الخبخة والسذػرة لمقادة االمخيكييغ في دخػؿ القػات بػتيغ القادة الخ 
االمخيكية افغاندتاف. وتصػرت العالقات بيغ البمجيغ وازدادت تحدشا بعج ىحا 

بيغ القادة االمخيكاف والخوس، وتست في تمظ  (3)التاريخ وتعجدت لقاءات القسة
يانات رسسية، المقاءات مشاقذة مجسل القزايا االستخاتيجية، وصجرت عشيا ب

 ،0222 عاـ حديخاف/يػنيػ في وكانت اولى تمظ المقاءات اجتساع القسة الحؼ عقج
الخئيذ و  فالديسيخ بػتيغ الخوسي وتع عقجه بسػسكػ، جسع بيغ الخئيذ

 ،االستخاتيجيوقعا خاللو اتفاقا حػؿ مبادغ االستقخار  بيل كميشتػف  األميخكي
 انذاء فكخة ومشاقذة االسمحة، ندع وقزايا االنتذار، اقزاي الرادر البياف فتشاوؿ

 االوضاع معالجة وكيفية الدالح، بذأف وروسيا الستحجة الػاليات بيغ عسل فخيق
  .(4)افغاندتاف في

 كميشتػف  بيغ قسة لقاءات ثالث عقج تع اف الشتيجة وكانت المقاءات تػالت
 وخالؿ وبػتيغ، بػش يػدبم جػرج بيغ لقاء   عذخ خسدة مغ اكثخ وعقج وبػتيغ،

تسّيدت العالقات في و  .(5)البمجيغ كال رؤساء بيغ الديارات تبادؿ تع السجة تمظ
بالتحدغ، فأصبح العالع يعير  وواششصغ ؾنيػيػر الحقبة التي تمت تفجيخات 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6394c588-19ba-46b5-acd9-7ce7bb9820cb
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6394c588-19ba-46b5-acd9-7ce7bb9820cb
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/65674d34-d975-498d-8528-c96b338225f3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/65674d34-d975-498d-8528-c96b338225f3
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مخحمة ججيجة تختمف كمي ا عغ السخاحل الدابقة ما دفع الػاليات الستحجة إلكساؿ 
ية إلى الديصخة عمى العالع عغ شخيق السزي قجم ا في سياستيا الكػنية الخام

 .(6)محاربة اإلرىاب عمى جسيع أصقاع األرض
مشاقذػات مصػلػة حػػؿ مبػجأ  0220شيج البشتاغػف في حديخاف/ يػنيػػ عاـ 

ججيػج لمدياسػة الخارجيػة واسػتخاتيجية لمػاليػات الستحػجة فػي العػالع تبشػى عمػى 
جيػج ىػػ االرىػاب، واف السبػجأ الججيػج يقػػـ عمػى اسػاس ترػػر اف العػجو الج

 .(7)ضػخب العػجو الججيػج بسػا يدػسى الزػخبات الػقائيػة والتػجخل الػجفاعي
كانت ىحه االحجاث فخصة ثسيشة لتػحيج االراء والتػجيات لجػ كال 
الصخفيق وكاف مبعث ذلظ لجػ االمخيكييغ اف روسيا لع تعج تذكل خصخا بعج 

نييار السشطػمة االشتخاكية، ولجػ روسيا االستفادة مغ االوضاع السدتججة، ومج ا
جدػر الثقة مع الكتمة الغخبية وبشاء روسيا مغ ججيج. وفي إشار ىحا التػجو، 

 . (8)أّيجت روسيا الغدو األميخكي ألفغاندتاف كسا ذكخنا
صقة آسيا وفي السقابل، اعتخفت الػاليات الستحجة لمقيادة الخوسية بأف مش

والقػقاز، ىي مشصقة نفػذ روسي، كسا تع إبخاـ اتفاقيات ومػاثيق، وعقج قسع عمى 
مدتػػ رؤساء الجوؿ ووزراء الخارجية، ولقاءات عمى أرفع السدتػيات بذكل غيخ 
مدبػؽ، وذلظ في إشار بمػرة العالقات بيغ الجولتيغ في مجاؿ االستقخار 

 .(9)قائسة االستخاتيجي والتعاوف وحل الشداعات ال
مغ جية اخخػ فاف العالقات مع الػاليات الستحجة اصبحت مغ اولػيات 
الدياسة الخارجية الخوسية وعامال ىاما في اشاعة االستقخار الجولي. وقج ثبتت 
مبادغ حػار الذخاكة الثشائي في اعالف مػسكػ حػؿ العالقات االستخاتيجية 

المخيكي بػش في مايػ/أيار عاـ الججيجة الحؼ وقعو الخئيداف الخوسي بػتيغ وا
. وحجدت االتجاىات االولية لمتعاوف الثشائي بالعسل السذتخؾ لرالح 0220

االمغ الجولي واالستقخار االستخاتيجي، ومكافحة االرىاب الجولي، ومػاجية 
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االخصار والتحجيات االخخػ الذاممة الججيجة، ودعع حل الشداعات االقميسية 
   .(22)ادية والتجارية وتػسيع االتراالت بيغ االفخادوتصػيخ العالقات االقتر

ومع تمظ المقاءات والبيانات السذتخكة التي جسعت بيغ الصخفيغ فاف  
اسباب الخالؼ والتبايغ في وجيات الشطخ حػؿ الكثيخ مغ الدياسات العالسية 
كانت مػجػدة شػاؿ تمظ االعػاـ ولإلحاشة بعشاصخ واسباب الخالؼ البج مغ 

الى السدائل الخالفية التي كانت تجور في اروقة دوائخ صشع القخار في التصخؽ 
 .كال البمجيغ

بعج الديارة في وقت مبكخ وكانت الخالفية ضيخت  دائلكانت اولى الس
عاـ  الخئيذ جػرج بػش في تكداس عائمة الحسيسية لمخئيذ بػتيغ لسدرعة

ػؽ بو" وعجه ، عشجىا قاؿ بػش عغ بػتيغ: اف ىحا الخجل يسكغ الػث0222
حميف يسكغ االعتساد عميو، وبعج شيخيغ مغ تمظ الديارة أعمغ الخئيذ االمخيكي 
في كمسة كاف يمقييا بسجرسة ثانػية محمية "أف بػتيغ نػع ججيج مغ القيادات، وىػ 
مرمح ورجل سيحجث فخقا كبيخا في تعديد الدالـ في العالع مغ خالؿ العسل عغ 

 . (22)”كثب مع الػاليات الستحجة
وكاف الخئيذ بػش يعمغ أف الػاليات مغ ذلظ اال ولع تسس إال أسابيع 

الستحجة ستشدحب مغ معاىجة الحج مغ الرػاريخ حتى يسكشيا إقامة نطاـ 
صاروخي في أوروبا الذخقية لحساية حمفاء حمف شساؿ األشمدي والقػاعج 

ة األمخيكية مغ ىجػـ صاروخي ايخاني. حيث ححر بػتيغ مغ أف ىحه الخصػ 
وقاؿ  ستيجـ مداعي الحج مغ التدمح وجيػد حطخ انتذار االسمحة الشػوية.

 .(20)”ىحه الخصػة لع تأت مفاجأة لشا. لكششا نعتقج أف ىحا القخار خاشئ“بػتيغ 
حػؿ عالقة آخخ يغ بدبب خالؼ رئيذ البمجوازدادت العالقات تعثخا بيغ 

أيج بػش دعػة حمف  ، 0220روسيا بجيخانيا. ففي تذخيغ الثاني/نػفسبخ عاـ 
شساؿ األشمدي لدبع دوؿ في أوروبا الذخقية مغ بيشيا الجسيػريات الدػفيتية 
 الدابقة استػنيا والتفيا وليتػانيا لبجء محادثات حػؿ االنزساـ لمتحالف الغخبي.
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وبجفع مغ بػش شخريا أصبحت الجوؿ الدبع أعزاء في  0224وفي عاـ 
ؤولػف روس آخخوف عغ سبب حمف شساؿ االشمدي. وتداءؿ بػتيغ ومد

ىحا الحمف لمترجؼ لو لع  أاستسخار الحمف في التػسع رغع أف العجو الحؼ أنذ
يعج لو وجػد باختفاء االتحاد الدػفيتي. وتداءلػا عسا سيفعمو تػسع حمف شساؿ 

وقاؿ  االشمدي لسػاجية األخصار الججيجة مثل االرىاب وانتذار األسمحة الشػوية.
ع في األساس ال يتيح لشا مػاجية التيجيجات الحالية، وال يدسح ىحا التػس“بػتيغ: 

 . (23) "لشا بسشع أشياء مثل اليجسات االرىابية
كاف الخالؼ الثاني مختبصا بخالؼ جػىخؼ آخخ بيغ بػش وبػتيغ حػؿ 

وقج  ،الجيسقخاشية التي اخحت تشتذخ في مختمف أنحاء الكتمة الدػفيتية الدابقة
وبعجىا كاف االجتياح  لألنطسة لرالح الػاليات الستحجة.اعتبخه بػتيغ تغييخا 

دوف مػافقة مغ االمع الستحجة ورغع اعتخاضات  0223االمخيكي لمعخاؽ عاـ 
خار التعاوف سفخندا وألسانيا وروسيا نقصة تحػؿ بالشدبة لبػتيغ وقشاعاتو مغ است

ثع غدو العخاؽ مغ دوف مػافقة مجمذ األمغ، ومغ روسيا مع بػش. فعارضت 
شالب الخئيذ الخوسي بأف تدتكسل لجاف التفتير البحث عغ أسمحة الجمار 
الذامل وأف تعمغ الشتائج، األمخ الحؼ رفزتو الػاليات الستحجة وعسمت عمى إنياء 

 في سبب كانت الحقا، ذكخىا سيخد واخخػ  االختالفات ىحه .(24)عسل تمظ المجاف
 عمى نتعخؼ سػؼ التي تيغبػ  سياسية عغ فزال البمجيغ بيغ العالقات تخدؼ
 حػؿ التفاصيل مغ بعزا تشاوؿ الحؼ التالي السبحث خالؿ مغ مالمحيا ابخز

في تقمبات االحجاث وتصػر العالقات وتغيخ استخاتيجية كل بمج ه دور و  شخريتو
حياؿ االخخ، لحا وججنا مغ الزخورؼ افخاد مبحث خاص عغ ىحه الذخرية 

 ودورىا الحيػؼ في ذلظ.
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   بؽتيؼ: الخوسي الخئيذ ودور الستحجة الؽاليات تجاه الخوسية جيةاالستخاتي -1
، حكع (25)دما القػيةيالذخرية الخوسية، صاحب الكار  بػتيغ فالديسيخ

حتى االف، وصف بجوره كخئيذ  0222البالد اشػؿ مجة كخئيذ فعمي مشح عاـ 
قػمي روسي فعل كل ما في وسعو لمسمسة اوصاؿ االتحاد الدػفيتي وتػحيج 

، واصبحت مغ اىع اىجاؼ التػجيات الدياسية واالمشية الخوسية في (26)دهبال
عيجه تجاه بمجاف رابصة الجوؿ السدتقمة بسشع تغمغل امخيكا والغخب في ىحه 
السشاشق، اذ يشطخ في مػسكػ ألؼ نذاط سياسي او امشي غخبي في ىحه الجوؿ 

ضػح عشجما قاؿ في عمى انو خدارة تمقائية لخوسيا، وحجد بػتيغ ىحه الخؤية بػ 
: "اذا امتشعت روسيا عغ القياـ بدياسات نذصة في رابصة الجوؿ 0224عاـ 

السدتقمة، او حتى اذا قامت بػقفة مؤقتو ليحه الدياسات ال مبخر ليا، فاف ىحا 
 .(27)"ىحا الفخاغ ىءياـ الػاليات الستحجة والغخب بسمسيؤدؼ حتسا الى ق

يا االتحادية، دعا إلى بشاء دولة مشح أف تدمع بػتيغ رئاسة جسيػرية روس
روسيا االتحادية، ببعث الخوح القػمية لمذعب الخوسي أوال ، وبالديصخة عمى 

وبشاء القػة اعادة ىيكمة الجير الخوسي ثانيا،  الخوسية الجغخافية الػاسعة لمجولة
 العدكخية التي تػاجو أعجاء روسيا، ثالثا، وبشاء االقتراد الخوسي العالسي رابعا ،

وىحه االستخاتيجية بجأىا بػتيغ في روسيا مع مصمع القخف الحالي، وواصميا خالؿ 
 .(28)عقج ونرف بسداعجة رئيذ وزرائو مجفيجؼ

استصاع اف يعيج الى االقتراد الخوسي تساسكو، وذلظ بالديصخة الفعمية 
عمى الدياسات االنتاجية لمشفط والغاز، وضخب اباشخة الساؿ، فزال عغ فخض 

ممة عمى مفاصل الجولة مغ خالؿ تعييغ وليذ انتخاب حكاـ مػاليغ لو سيصخة شا
، واستصاع في (29)لمػاليات الخوسية وبحلظ حكع البالد بصخيقة وصفت بالحجيجية

تمظ السخحمة اف يكدب ود الخئيذ االمخيكي بػش، وحجث في ىحه السخحمة تعاوف 
 تسخ قسة بيغكبيخ عمى السدتػػ الجولي، كسا تع عقج اكثخ مغ ممتقى ومؤ 

 .(10)الخئيديغ لبحث تصػر العالقات
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فقج بجأت تطيخ  ،اف التحدغ في العالقات بيغ البمجيغ لع يجـ شػيال
 ،وكانت لحلظ مجسػعة مغ العػامل ،عالمات اختالؼ ونقاط افتخاؽ بيغ البمجيغ

نياء المحاولة في في بشاء نطاـ عالسي ججيج عغ رغبتيا ح روسيا اافراىسيا 
في فيسا بعج التي شخريا بػتيغ و االمخيكي ونطاـ القصب الػاحج،  حالة التفخد

، بعج  0224خصابو الحؼ ألقاه في آب / أغدصذ  في يالصا في شبو جديخة القـخ
الخؤية األمخيكية والغخبية أشيخ قميمة مغ ضع شبو الجديخة، الحؼ رفس فيو عمشا 
ساسي أف يديميا لمعػدة لشطاـ ما بعج الحخب الباردة في أوروبا. واقتخح بذكل أ

عاما، في السخاحل الختامية  72إلى إشار سابق إلدارة العالقات التي ضيخت قبل 
لمحخب العالسية الثانية، خالؿ مؤتسخؼ بػتدجاـ ويالتا، حيث كانت القػػ الحميفة 

تي قخرت مريخ الكبخػ لمػاليات الستحجة، بخيصانيا العطسى، االتحاد الدػفي
  .(02)أوروبا

الصخار بػتيغ عمى تحقيق بعس السصالب واالىجاؼ والتي افرحت كاف 
عغ تبمػر رؤية ججيجة في الفكخ االستخاتيجي الخوسي، سببا اضافيا في تجىػر 

 عالقات روسيا مع الػاليات الستحجة االمخيكية، ومغ ىحه السصالب: 
 ، كي(00)(OSCEدعػة روسيا الى تقػية مشطسة األمغ والتعاوف في أوروبا ). 2

ا، وفي ذات الػقت الدعي نحػ مشع تػسع حمف شساؿ األشمدي  تسارس دور ا رئيد 
(NATOنحػ الذخؽ، والحج مغ قجرتو عمى مسارسة دور في ش ) وف مشصقة ؤ

 الشفػذ الخوسي.
الدياسة القػمية التي انتيجيا بػتيغ، والسحاوالت الجادة التي اتبعيا في بعث  .0

 ػية مغ ججيج.امجاد االتحاد الدػفيتي وبشاء دولة ق
التحدغ الصارغ عمى االقتراد الخوسي، والتخمز مغ اعباء الجيػف التي  .3

 اثقمت كاىل الجولة الخوسية.
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محاولة روسيا اخزاع الجوؿ التي كانت تحت سيصخة االتحاد الدػفيتي  .4
والطيػر كحميف قػؼ لمرخب وتقجيع الجعع الكبيخ ليع في سياستيع في التصييخ 

سشة واليخسظ، وذلظ بالزج مغ التػجو العاـ في اوربا العخقي ضج اىالي البػ 
 والػاليات الستحجة في مشح البػسشييغ استقالال  ذاتيا.

راعية لالرىاب ودوؿ مارقة مثل ايخاف بانيا الجعع الخوسي لجوؿ بعيشيا مرشفة  .5
وكػريا الذسالية. ومحاولة بشاء عالقات وتحالفات ججيجة تفزي الى اعادة 

فاتجو جشػبا نحػ الريغ واليشج والجوؿ االسيػية بيجؼ تقػية سياسية السحاور، 
 .  (03)الجور الخوسي في الذؤوف العالسية

بيغ البمجيغ، والتغيخ في استخاتيجية  العالقات فيبػتيغ  تأثيخونحغ نشاقر 
احج ابخز السخاكد البحثية  اراءالبج مغ استحزار  كال مشيسا تجاه اآلخخ،

ؼ حال، و (04)(Heritage Foundation) التخاث ؤسدةأو م وىػ معيج ،االمخيكية
ا خاصا  وأضيخ اىتسام ،ناقر التحػالت االستخاتيجية الخوسيةانتقج حكػمة بػتيغ و 

ميسيغ في االستخاتيجية الخوسية، وبالتالي ضخورة اتخاذ اجخاءات  في جانبيغ
 ي:أتمعيشة مغ قبل الحكػمة االمخيكية تجاه ذلظ وكسا ي

عج نػاة السذاكل في ياف وجػد بػتيغ في الدمصة  تخػ مؤسدة التخاث
كسا العالقات الخوسية األمخيكية، سيسا مع ترخيحاتو التي تعبخ عغ استبجادية 

بالتالي وجو السعيج في العالقة بيغ روسيا والغخب والتي تفاقست بالتأكيج، و يخػ 
 وال ،كاف ابخزىا في جانبيغ ا في مجاالت كثيخة،جسمة مغ االنتقادات وكانت 

ىي السخاشخ التي يتعخض ليا االقتراد  ،والسدالة الثانية ،قزية حقػؽ االنداف
، وقج رصجت الخوسية دارةاالالخوسي في ضل سياسة التعشت والسػاجية في 

 سيسيغ.الجانبيغ ىحيغ المؤسدة التخاث ترخفات بػتيغ في 
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رادية اما بالشدبة لسػضػع االقتراد الخوسي، والعقػبات التجارية واالقت
السفخوضة عمييا فعجتيا مدالة ذات اىسية، فكانت رؤية التخاث الشطخ في ججوػ 

عغ شخيق  تيافي ضل التحخكات الخوسية لمتخمز مغ وشأالغخبية العقػبات 
الشأؼ بالشفذ بالشدبة لالقتراد الخوسي ومحاولة تحخيخة مغ الزغػشات الغخبية، 

تحجة اخحت مؤسدة التخاث ىحا ونطخا الىسية السػضػع بالشدبة لمػاليات الس
السػضػع عمى محسل الجج فشبيت الى ضخورة االلتفات الى ايجاد معالجة ليحا 

 ي:  آلتانب. فكاف شخحيا ليحا السػضػع كاالج

ي دولة نفصية آفاؽ االقتراد الخوسي قاتسة فيػ يدداد سػءا . في السذكمة:
ة لعسػـ الدكاف في دايج بالشدبتمجتسع باتت الذيخػخة ت مع ذات وضع متخد  

روسيا، وعمى الخغع مغ خاصية  روسيا كجولة عطسى في مجاؿ الصاقة، فيي 
وحرتيا في  ترجر كسيات كبيخة مغ الشفط والغاز الى بمجاف أوروبا الغخبية،
، وقعت 0224الدػؽ األوروبية تخفعيا الى مػقع )جيػبػليتي( قػؼ، وفي عاـ 

مميار دوالر لشقل جدء كبيخ مغ  422روسيا عقج الصاقة مع الريغ بسبمغ 
فالطخوؼ االقترادية الستجىػرة يسكغ أف  السيدانية بعيجا عغ االتحاد األوروبي،

فبػتيغ يسكغ أف  تجعل االقتراد الخوسي والدياسة الخارجية ليذ مثمسا نتػقع.
 يربح أكثخ عجوانية في االزمة وسيػاصل التعاوف مع الريغ.

تخاث والتي حاوؿ بػتيغ ايجاد ذتيا مؤسدة الاما السدالة الثانية التي ناق
فالسذكمة كسا تخاىا السؤسدة ىي  ،حقػؽ اإلنداف في روسياقزية مشيا،  جمخخ 

 عجهالحؼ أ  0225واستذيج في ذلظ عمى ترشيف عاـ  ليدت بمجا حخا، روسيا اف
تشجرج  فى  (، الحؼ جاء فيو، اف روسياFreedom House) (05)فخيجوـ ىاوس

مع دوؿ تشتيظ حقػؽ االنداف مثل، ايخاف والعخاؽ وجسيػرية ىحا الترشيف 
، الخوسية الكػنغػ الجيسقخاشية. فسقتل )بػريذ نيستدػؼ(، زعيع السعارضة

والقزاء عمى الذخز الستسيد الحؼ يعبخ عغ صػت الجيسقخاشية في 
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ومصاردة غالبية السعارضيغ في السشفى واغتياليع ىشاؾ مثمسا حرل في  روسيا،
. 0226تدسع التي حرمت مع )الكدشجر ليتفيششكػ( في لشجف في عاـ حالة ال

نا بشطخ االعتبار الخزػع الكامل حوعميو ليذ ىشاؾ ضسانات لمدالمة، اذا اخ
لػسائل اإلعالـ الخوسية لديصخة الحكػمة مع صست الكخمميغ الحؼ يخعى بجوره 

 اغمب الحخوب بذكل جيج. 
ياؿ السػضػع، وما يمـد مغ كانت التػصية التي اصجرتيا السؤسدة ح

 ي:تاجخاءات تقػـ بيا الحكػمة األمخيكية كاآل
إضيار السقاومة لسحاوالت الجوؿ األوروبية لتقميل العقػبات االقترادية ضج 
روسيا أو إزالتيا عغ شخيق زيادة إمكانات البمجاف األوروبية لتحقيق العقػبة. 

ضي الخوسية مثل خط أنابيب ودعع بشاء خصػط االنابيب التي تشحشي حػؿ االرا
)تخاندكاسبياف( مغ تخكساندتاف مخورا بأذربيجاف وجػرجيا إلى تخكيا مغ شأنيا أف 

 .(06)تقمل مغ إمكانيات روسيا في الديصخة عمى مقجرات الصاقة األوروبية
 السخاكد نعخ وجية مؼ االتحادية روسيا تجاه االمخيكية االستخاتيجية -3 

 البحثية:
لبحثية االمخيكية مغ انجح السخاكد في العالع مغ حيث اىسية تعج السخاكد ا

وجػدىا وتأثيخىا في مجسل الحياة االمخيكية، لسا تحطى بو مغ اىتساـ وخاصة 
اف اغمب الباحثيغ في ىحه السخاكد يشتسػف الى الفئات الدياسية العاممة في 

يشة، ثع الحكػمات االمخيكية السختمفة، فيع يعسمػف كدياسييغ في مخحمة مع
 يشتسػف الى السخاكد البحثية بعج تفخغيع مغ العسل الدياسي، وقج ضيخت تدسية

، فسثال عسل في (الباب الجوارػ)االمخيكية، ب اتليؤالء والسمػب عسميع في الحكػم
( nd Wilson ReagaRonal) 2989-2982 عيج الخئيذ االسبق رونالج ريغاف

خبيخ مغ خبخاء السخاكد الفكخية االمخيكية في االدارات السختمفة  022اكثخ مغ 
( خبيخا مغ معيج ىػفخ 55لمحكػمة االمخيكية، كاف مغ بيشيع اكثخ مغ )

(Hoover Institute( و )مغ مؤسدة التخاث36 )(07). 

http://cths.fr/an/prosopo.php?id=117063
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 يا عمى أنياعغ نفد الػاليات الستحجةُتعخِّؼ أغمب السخاكد الفكخية في 
وتعخؼ لجػ  (nonprofit organization) (NGO)مؤسدات غيخ ربحية

(، تزع مجسػعة متخررة مغ think tanksالثشظ تانكذ ) ػاالمخيكييغ ب
االىتساـ بسجسػعة مغ السػاقف والقزايا  األكاديسييغ والدياسييغ يذتخكػف في

القزايا، وزيادة  التعخيف بيحه الدياسية العامة، ويعسمػف بذكل مشطع مغ أجل
الػعي بجػانبيا الستعجدة، وفيسا عجا ذلظ فإف الكثيخ مغ األكاديسييغ قج وججوا 

، بل إف بعس الباحثيغ البالدالفكخية في  صعػبة في وضع تعخيف محجد لمسخاكد
ويذخح دور وأىجاؼ كل ىحه  يخػ عجـ إمكانية وجػد تعخيف واحج يجسع

عغ نفديا انيا مشطسات غيخ حكػمية ، فيي عمى االغمب تعمغ ( 08)السؤسدات
أو مشطسات غيخ ربحية، وىشاؾ مغ يشطخ إلييا كأدوات ناقرة االستقالؿ 

تدتغميا الييئات الحكػمية بالػاليات الستحجة لتجعع أجشجة الحكػمة  والشفػذ،
األمخيكية، لكغ عمى الخغع مغ كل ىحه اإلشكاليات بخرػص ىػية ىحه  السخكدية

ف مخاكد الفكخ عمى أنيا: مشطسات تقػـ بأنذصة بحثية السخاكد، يسكغ تعخي
ػيخ السجتسع السجني بذكل عاـ، وتقجيع الشريحة ػسياسية تحت مطمة تثقيف وتش
وتتػاجج مثل ىحه السشطسات بأسساء وتعخيفات  لرشاع القخار بذكل خاص.

وفي  (Foundationمختمفة، ففي بعس األحياف تصمق عمى نفديا مؤسدة )
(، وفي حاالت أخخػ بالػقف Instituteمعيج ) بعس األحياف

(Endowment)(09).   

ضيخت مخاكد األبحاث في الػاليات الستحجة األمخيكية إلى حج كبيخ  
ف ػ مؤسدات يجتسع فييا الباحث ايجادنتيجة لخغبة كبار   الستبخعيغ والسثقفيغ في 

التجاوؿ بذأنيا، والقادة مغ القصاعيغ العاـ والخاص، لسشاقذة القزايا العالسية و 
وقج بجأ عجد مغ السؤسدات بشػع خاص بإثبات وجػدىا خالؿ العقػد األولى مغ 
القخف العذخيغ، وصشف الكتاب ىحه السخاكد وفق اكثخ مغ ترشيف، كالترشيف 
عمى اساس االتجاه الدياسي وااليجيػلػجي، أو ىل ىي حكػمية أو مدتقمة، 
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، ومغ ىحه السخاكد عمى سبيل (32)وصشفيا البعس عمى اساس التسػيل وىكحا
   السثاؿ ال الحرخ:

 . (32)2922مؤسدة كارنيغي الخيخية لمدالـ العالسي سشة  .2
 .(30)2924مخكد بخوكشد سشة  .0
والتي أنذأىا الخئيذ  2929مؤسدة ىػفخ حػؿ الحخب والثػرة والدالـ سشة  .3

 .(33)األمخيكي ىخبخت ىػفخ
، وتصػر مغ نادؼ (34) 2902فزال عغ مجمذ العالقات الخارجية سشة  .4

   . (35)خاـعذاء ليربح أحج أكثخ السؤسدات الدياسية الخارجية التي تحطى باالحت
 .CSIS(36) مخكد الجراسات االستخاتيجية والجولية .5
 (.Hirtig Faundaeshinمؤسدة التخاث ) .6
 مخكد الجراسات االمشية واالستخاتيجية.  Stratforستخاتفػر .7

ت خالؿ العقػد األولى مغ القخف أمؤسدات الفكخ والخأؼ التي أنذاف 
بخاتيا العمسية عمى حذج مغ العذخيغ في الػاليات الستحجة كانت ممتدمة بتصبيق خ

تعسل كسا لػ كانت جامعات بال شالب، "القزايا الدياسية وىحه السؤسدات 
، وقج انتذخت (37)وتعصي اىتساما وأولػية إلنتاج أبحاث أكاديسية مغ نػعية عالية"

مخاكد االبحاث الفكخية والدياسية بذكل كبيخ مشح بجاية الدبعيشيات مغ القخف 
خىا في صشاعة القخار الخاص بالدياسة الخارجية االمخيكية الساضي، وضيخ تاثي

بذكل واضح وممسػس في الدشػات التالية، وبمغ عجدىا بحدب آخخ االحراءات 
 .(38)مخكد ومؤسدة 2022ما يديج عمى 

عشيت  ،مغ السخاكد االمخيكية السيسةوغيخىا ىحه السخاكد  
االمخيكية الػاسعة في العالع،  باالستخاتيجية االمخيكية وراعت التشػع في العالقات

واعصت لكل قزية وبمج واقميع ودولة اىتساما خاصا ، وذلظ حدب مقتزيات 
ومتصمبات الحاجة وحدب نػع العالقة، وتاثيخات كل دولة وثقميا الشػعي في 
الدياسات الجولية والعالقات العامة، ومجػ درجة القخب والبعج بالشدبة لمسرالح 
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ودرجة الترشيف. فيشاؾ دوؿ تعج صجيقة مغ الجرجة االولى ولمدياسة االمخيكية 
 واخخػ تشاصب الػاليات الستحجة العجاء. 

ة بالشدبة لمػاليات الستحجة االمخيكية اذا اخحنا حطى روسيا باىسية خاصت
بشطخ االعتبار درجة تاثيخىا في العالقات الجولية، وما تذكمو كخرع عشيج وقػؼ، 

مغ العجاء والتشافذ والرخاع، فيي الػريث االبخز  ػيال  ش ا  سيسا وانيا تستمظ تاريخ
لالتحاد الدػفيتي، الحؼ كاف يذكل القصب الثاني إزاء الػاليات الستحجة االمخيكية 
في السعادلة الجولية وفي مػازيغ القػػ العالسية. وعشجما نتحجث عغ االستخاتيجية 

بالحدباف، لحؾ فقج االمخيكية حياؿ روسيا عميشا اف ناخح كل ىحه االعتبارات 
ة بالشدبة لمسخاكد البحثية في قيسو  ،سةميشكمت العالقة بيغ ىحيغ العسالقيغ مادة 

مختمف دوؿ العالع وخاصة االمخيكية، صاحبة الشريب االكبخ والحع االوفخ اذا 
ما كاف الترػر قخبيا مغ مرادر القخار االمخيكي، الصخؼ السعشي اكثخ مغ 

ستختيجية الشاجحة تجاه روسيا، التي بجأت تتحيغ غيخه في دراسة وتحميل اال
الفخص الحتالؿ مػقع القصب الثاني في السعادلة الدياسية لمشطاـ العالسي الحؼ 

 كاف االتحاد الدػفيتي يذغمو شػاؿ الحقبة التي تمت الحخب العالسية الثانية.
مغ التفاوت واالختالؼ في  اتمغ وجية نطخ اغمب الباحثيغ ىشاؾ درج

قات بيغ البمجيغ، وعميو فقج اختمفت وتصػرت االستخاتيجية االمخيكية بعج عاـ العال
، فحدب السعصيات التاريخية وما تقجمو مغ معمػمات عغ العالقات  0222

ما يسكغ تدسيتو  اشارعاـ، في ذلظ الفانيا حتسا ستزع الدشػات االولى بعج 
يب السػاجية، نطخا  لسا بدياسة االنفتاح، فمع يكغ ىشاؾ قصعا اؼ اسمػب مغ اسال

، خاصة بعج االتفاؽ الكامل بيغ تفاىعتسيدت بو العالقات بيغ البمجيغ ودرجة ال
الجولتيغ بعج احجاث الحادؼ عذخ مغ ايمػؿ/سبتسبخ عمى مػاجية االرىاب 

 الجولي. 
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ومع كل ما قيل عغ التحدغ في العالقات بيغ الجانبيغ فاف معالع الححر 
حاضخة ازاء كل ما يدتحجث مغ سمػؾ سياسي لو تاثيخ واليقزة والتخقب كانت 

 ربسا مدعج في العالقات بيغ الجولتيغ.
لقج تساشت بعس االبحاث مع فخضية التحدغ في العالقات في تمظ 
الدشػات وعجتيا "مغ العالقات االكثخ اىسية في العالع"، كػف الجولتيغ تتذاشخاف 

الشػوؼ ومشع االنتذار الشػوؼ، في مجسػعة متشػعة السجاالت بسا فييا األمغ 
واألمغ اإلقميسي في أوروبا وأوراسيا، ومكافحة اإلرىاب والتصخؼ العشيف، وإدارة 
االضصخابات في الذخؽ األوسط الكبيخ. ومع ذلظ فأف الػاليات الستحجة واعية 
حياؿ روسيا بػصفيا محبصة لجيػدىا الخامية لتجعل مغ نفديا السييسشة عمى 

ة عمى مجػ أكثخ مغ عقجيغ مغ الدمغ، حيث كانت العالقات الداحة العالسي
الثشائية تجور بيغ فتخات مغ التعاوف والسػاجية، ومع كل ذلظ وما استجج مغ 
عالقات واختالؼ حياؿ الشداعات في أوكخانيا وسػريا، فإف الػاليات الستحجة 

األكثخ  وروسيا ال تداؿ بحاجة إلى بعزيسا البعس لتحقيق العجيج مغ أولػياتيا
 . (39)(csisمخكد الجراسات االستخاتيجية والجولية )أىسية عمى حج قػؿ باحثي 

غ والسفكخيغ في مخاكد االبحاث تراعجت نبخة التححيخات مغ قبل الباحثي
السػجيو لمدعساء االمخيكاف حػؿ االىتساـ واخح الحيصة والححر تجاه احباط 

ػاقع، وبدط نفػذىا مججدا في الجيػد الخوسية الخامية لفخض سياسة االمخ ال
العالع، جاءت ىحه التححيخات نتيجة لمتصػرات الحاصمة في االسمػب الدياسي 

عادة الجور الخوسي العالسي وما إلالخوسي العالسي واتباعو استخاتيجية تيجؼ 
احجثتو القيادة الخوسية مغ متغيخات في البشية االقترادية والييكمية العدكخية 

دعي الحثيث مغ قبل الحكػمة الخوسية في محاوالتيا الخامية لمجير الخوسي وال
اعادة الديصخة عمى بعس االراضي التي كانت تابعة لالتحاد الدػفيتي، وغيخىا 
مغ التحجيثات عمى مخافق الجولة الخوسية وفي عالقاتيا الخارجية التي اثارت 

 Julianneث جػلياف سس كتبردود فعل لجػ الباحثيغ والدياسييغ االمخيكييغ. ف
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Smith   وىػ باحث في احجػ السخاكد البحثية االمخيكية االمشية الججيجة
 Theبعشػاف " 0227كانػف الثاني/يشايخ في مقاال  (،CNASالسعخوؼ بػ)

future of U.S. –Russia Relations  " االدارة االمخيكية لحلظ فقاؿ فيو نبو
دمة ىػ مقاومة ودرء الجيػد "يشبغي أف يكػف اليجؼ العاـ لإلدارة األمخيكية القا

في مجة ما بعج الحخب الباردة في أوروبا الخوسية الخامية لتقػيس الشطاـ األمشي 
وأماكغ أخخػ. ومقاومة التػسيع الخوسي، يجب عمى الخئيذ األمخيكي السقبل أف 
يدتثسخ في قجرة الػاليات الستحجة عمى مػاجية قجرات روسيا الججيجة في شحح 

ألمخيكية التقميجية مثل الحخب البحخية التي تأخخت مشح نياية الحخب نقاط القػة ا
الباردة، وفي مجاالت ججيجة يحتسل أف تكػف خصخة مثل الفزاء الخارجي. 
ولمقياـ بحلظ، يجب عمى الخئيذ القادـ أف يجافع عغ اتباع نيج قػؼ عبخ 

لدياسية األشمدي تجاه روسيا ويدتفيج مغ السػارد االقترادية والعدكخية وا
 .(42)السذتخكة لمػاليات الستحجة وكحلظ حمفائيا وشخكائيا األوروبييغ

ىحا الكالـ التححيخؼ صجر في وقت كانت الػاليات الستحجة االمخيكية تتييأ 
، عشجىا تع انتخاب الخئيذ 0228النتخاب رئيذ ججيج لمبالد، وذلظ في عاـ 

اف ىشاؾ تغيخ واضح في  االمخيكي الدابق باراؾ اوباما، وىحا مؤشخ صخيح عمى
استخاتيجية الػاليات الستحجة االمخيكة تجاه روسيا وضيػر نبخة العجاء، بعج اف 

 كانت قج تحدشت بالسجسل بعج انتياء الحخب الباردة.   
كاثميغ ىكذ الباحثة في مخكد الجراسات فاف  تمظ التححيخاتومع 

الستحجة في ىحه السخحمة  ، تحجثت عغ استخاتيجية الػالياتاالستخاتيجية والجولية
ىحه أوقات مزصخبة لمدياسة : "ياقػلػصفتيا بالسزصخبة، كسا جاء في ف

الخارجية األمخيكية اذ ال تػجج تحجيات تػاجو الػاليات الستحجة أكثخ وضػحا مسا 
ىي عميو في الدياسة األمخيكية تجاه روسيا". واستشادا إلى االراء التي خخج بيا 

دراستيع الذاممة لالستخاتيجية االمخيكية التي استغخقت  ىحا السخكد في ػباحث
عاما كامال، فيي تدعى إلى تحقيق ىجفيغ. أوال، تدويج واضعي الدياسات بفيع 
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أوضح لجوافع وأىجاؼ روسيا االستخاتيجية، إلى جانب األدوات التي تدتخجميا 
مخيكية وعبخ لمشيػض بأىجافيا. ثانيا، وضع استخاتيجية شاممة لتأميغ السرالح األ

 .(42)األشمدي في مػاجية مجسػعة التحجؼ السعقجة في روسيا
ي: "أف تحػؿ روسيا نحػ وضع تجاء اآل لتقخيخ الحؼ كتبو سسثوفي ا

أمشي ذا شابع أكثخ عجوانية وبرػرة دائسية، ىي نتاج معتقجات روسية تاريخية 
مى نحػ أكثخ شػيمة األمج، إلى جانب اعتخاؼ متدايج بأف بإمكانيا أف تتقجـ ع

ىا في ؤ فاعمية مسا كاف في الدشػات الساضية. بيج أف الػاليات الستحجة وحمفا
أوروبا لع ُيجخوا التحػؿ السفاىيسي الالـز لقبػؿ التحجؼ الخوسي، ولع يحجدوا 
األىجاؼ االستخاتيجية التي يشبغي أف تتقجـ بيا سياساتيع. ولع يكغ السشيج الغخبي 

التيجيج، كسا اف التشافخ بيغ الحمفاء ال يؤدؼ إال إلى حتى اآلف كافيا لسػاجية 
تذجيع روسيا وتػسيع أىجافيا. ولحلظ يجب عمى الػاليات الستحجة أف تخكد 
سياستيا في روسيا وعمى استخاتيجياتيا األوروبية والعالسية وعمى تقييع السرالح 

 .(40)واألولػيات ومػاشغ الزعف وتحجيج األىجاؼ القابمة لمتحقيق
تحالفات  ذكيلؾ ميدة في استخاتيجية الػاليات الستحجة االمخيكية في تىشا

ضج اؼ عجو محتسل عغ شخيق اشخاكيا ودفعيا الكبخ عجد مغ حمفائيا في 
مذاريعيا الدياسية واالمشية، فعشجما تخيج التحخؾ ضج عجو محتسل فانيا تدتفيج 

استخجمتو في  مغ كل شاقات وامكانات حمفائيا العدكخية، وىػ االسمػب الحؼ
 غدو افغاندتاف وغدو العخاؽ.

حياؿ  وبرخؼ الشطخ عغ الػاليات الستحجة وحمفائيا، فاف روسيا قمقة ججا
د عمى زيادة نفػذىا ياالمخ الحؼ دعاىا الى التخكتحالفات السشطػمة الغخبية 

بالتيجيج مغ  ىار ػ وىيبتيا وتجعيع وحجتيا الػششية، ووضع كل تمظ السخاوؼ وشع
بخز في اشار استخاتيجيتيا التي وضع ا اليات الستحجة وحمفائيا.جانب الػ 

 معسيسا وىي تعتقج أنيا تحقق أىجافيا،  تو،في مجة رئاسبػتيغ  ةيا الججيجمالمح
 .(43)السفخوضة عميوالعقػبات الغخبية  فزال عغ ستخدؼ،بذأف اقترادىا ال ياقمق
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ية الخوسية: في حجيثو عغ االستخاتيج (44)يقػؿ احج باحثي مؤسدة رانج
"ىشاؾ سبب وجيو لتػسيع فيسشا لالستخاتيجية الخوسية، فتحميل االستخاتيجية 

والدساح لمػقت  الخوسية يسكغ أف تداعج في مشع السفاجآت غيخ السخغػب فييا.
وعبخ باحث  .(45)والسداحة التخاذ إجخاءات وقائية أو التخفيف مغ شجة الزخر

سيا اليػـ تصخح نفديا تحجيا أمشيا أكبخ آخخ مغ معيج بخوكشد في القػؿ: "أف رو 
لمػاليات الستحجة وحمفائيا الغخبييغ أكثخ مغ أؼ وقت مزى، وذلظ مشح مشترف 
الثسانيشيات عشجما تجدج سباؽ التدمح الشػوؼ بيغ االتحاد الدػفيتي والػاليات 

وفي الدياؽ ذاتو . (46)الستحجة التي وضعت العالع قخيبا مغ نقصة حخيق نػوؼ"
رئيذ إحجػ لجاف مجمذ الذيػخ األمخيكي أف الػاليات الستحجة وروسيا اعمغ 

وقاؿ ريتذارد بػر، رئيذ لجشة االستخبار في مجمذ  .تعيذاف حالة حخب باردة
"إف الػضع الحالي يذبو  UNC-TV الذيػخ األمخيكي، في حػار لتمفديػف 

ف روسيا الػضع القائع في ثسانيشات القخف الساضي باستثشاء شيء واحج ىػ أ
ىحا  .تدتخجـ تكشػلػجيا السػاجية عمى نحػ لع تمجأ الػاليات الستحجة إليو"

 . (47) اصبح سائجا لجػ شخفي الرخاع حػؿ السػاجية االنصباع
فالديسيخ بػتيغ تحجيا فخيجا لمشطاـ الغخبي، فاالمخ في عيج مثمت روسيا 

ج قػة روسيا يعػد بذكل قاشع في ىحه السخحمة العتقاد بػتيغ ذاتو الحؼ يع
ومػقفيا وتاريخيا ال يشبغي التغافل عشو وال يجب التعامل معيا كجولة ثانػية، 
وعمى الجوؿ الغخبية اف تقخ بحلظ، وأف تسعغ الشطخ في كيفية تأثخ روسيا سمبا اذا 
تع اتخاذ قخارات بذأف السدائل األمشية أو االقترادية التي تستمظ مػسكػ مرمحة 

ذ اؼ قخارا يعخض مرالح روسيا لمخصخ، فاف ذلظ ال يسشع فييا. واذا ما تع اتخا
 الفيتػ. -حق الشقس –روسيا مغ استعساؿ حقيا في مجمذ االمغ الجولى 

بيج اف الغخب ال يقبل بيحا حتسا، ولكغ يبجو اف ىشاؾ نػع مغ عجـ اتفاؽ  
حػؿ كيفية الخد، ىحا الكالـ ماخػذ عغ احجػ نذخيات معيج بخوكشد، كسا ورد 

خض حجيثو بالقػؿ: يسكششا ببداشة أف نكيف االستخاتيجيات السدتخجمة في مع
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لمتعامل مع البمجاف األخخػ، كسا أف االحجاث الدابقة لمتعامل مع روسيا نفديا 
ذات قيسة كبيخة. اذ إف روسيا اليػـ تذكل تحجيا ججيجا تساما. حتى مع اتباع 

ػتيغ ويربح االخيخ خارج سج االنتطار لسغ سياتي بعج بتاستخاتيجية افتخاضية تع
دائخة القخار وتأمل مغ شخز آخخ أف يأتي لمدمصة ليذ خيارا ذا ججوػ، الف 
ببداشة ليذ ىشاؾ تغيخ في وجيات الشطخ وىي بال شظ متأصمة وذات عسق 
في السجتسع الخوسي. وأؼ زعيع  يأتي خمفو سيكػف مجافعا قػيا عغ السرالح 

 .(48)الخوسية كسا ىػ لجػ بػتيغ
كثيخ مغ الباحثيغ في السخاكد البحثية االمخيكية ىحا التداؤؿ؟ فسا  ؿاءوتد

الحؼ يجب القياـ بو؟ وكانت االجابة لجػ احج باحثي بخوكشد "نحغ بحاجة إلى 
رسع عالقة ججيجة مع روسيا. وىحا اقتخاح شػيل األجل، ولكغ االستخاتيجية التي 

في االزمات الستالحقة  يسكغ التعػيل عمييا لتحقيق ذلظ يجب أف تبجأ بالتجخل
تبجأ باألزمة الخاىشة في أوكخانيا"، كاف ىح الكالـ عشجما بجأت االزمة وعجىا 

 .(49)البػتقة التي تشتذخ فييا ىحه السشازعات األوسع نصاقا اآلف
 (:Heritage Foundation)التخاث  مؤسدةرؤية  -1

سيسة في يعج مغ التقاريخ ال التخاث، والحؼ ؤسدةم اعجه خبخاءوفي تقخيخ 
، والرادر عغ قيج البحثة جفي الس تقييسيا لالستخاتيجية االمخيكية حياؿ روسيا

:"االستخاتيجية الذاممة لمػاليات الستحجة  مؤسدة التخاث األمخيكية، تحت عشػاف
،   (A comprehensive US strategy toward Russia)،تجاه روسيا"

 James)خره جيسذ كارافانػباحثا  وخبيخا ، وح 26ساىع في إعجاده والحؼ 

Carafano) يخػ . 0225في كانػف االوؿ/ ديدسبخ  مؤسدة التخاث الباحث في
مشح انتياء الحخب  دقيقةاستخاتيجية شاممة و  ليذ لجييااف الػاليات الستحجة  التقخيخ
، يومغ وجية نطخ معجىحا الفخاغ  يسألجاء التقخيخ لتجاه روسيا، وعميو  الباردة

نع القخار األمخيكي حػؿ كيفية ايتزسغ استخاتيجية شاممة لرويقجـ مذخوعا 
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ييجد  االمخ الحؼة مغ العالع، تفخقفي مشاشق م ةالتعامل مع التحجيات الخوسي
 . (52)السشاشق تمظفي  ئياالسرالح األمخيكية وحمفا

يعتقج معجو التقخيخ أف نجاح االستخاتيجية األمخيكية تجاه روسيا يعتسج 
، مع عجـ إغفاؿ أف مػسكػ تتبشى أوال ع شبيعة الشطاـ الخوسيباألساس عمى تقيي

أيجيػلػجية معادية لػاششصغ، وىػ ما يجعميا مرجر تيجيج عمى الخغع مغ ضآلة 
ويشرح التقخيخ بتفادؼ االستخاتيجية  احتسالية الرجاـ السباشخ بيغ القػتيغ.

اف متبعا  إباف كسا ك ،containmentعمى مبجأ "االحتػاء"  تي تعتسجاألمخيكية ال
واتخاذ استخاتيجية اكثخ مالئسة في الخد وفي تحجيع القػة  الحخب الباردة،

ولكػف التقخيخ كبيخ وشامل فانشا سشكتفي بعخض ابخز السالمح الخوسية، 
مخاعاتيا عشج اعتساد اؼ  أوجبتواالعتبارات التي أوصت بيا السؤسدة و 

 .يتنحجدىا باآل استخاتيجية امخيكية مدتقبمية
أف تقػـ الػاليات الستحجة بتكبيج روسيا خدائخ سياسية واقترادية وعدكخية . 2

فادحة ال تدتصيع مػسكػ تحسميا عمى السجػ الصػيل، نتيجة لتعثخ االقتراد 
 الخوسي.

حمفائيا وضساف مرالحيع، وأف تدتجيب لترخفات لحساية الػاليات الستحجة  .0
 اتخاذ مػاقف أكثخ قبػال .روسيا بدياسات تجفع األخيخة نحػ االنرياع، و 

 أف يترف رد الفعل األمخيكي بالعقالنية والخشادة والتخوؼ. .3
أف يكػف فحػػ االستخاتيجية األمخيكية قائسا  عمى الجفاع عغ القيع التي تتبشاىا  .4

 .(51)وسيادة القانػف ونبح الجيكتاتػرية الػاليات الستحجة مثل الحخية
ج مغ التحجيات التي تػاجو الػاليات العجي كسا وجج معجوا التقخيخ اف ىشاؾ

مغ قبل روسيا فػضعػا مخصصا لالستخاتيجية االمخيكية وعالقتيا مع الستحجة 
روسيا في رؤية وصفت بالستذجدة، ووجو التقخيخ باف ىشاؾ ضخورة ممحة تحتع 
عمى الػاليات الستحجة متابعتيا وذلظ في ثالث محاور. السحػر االوؿ، العالقات 
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جولي، السحػر الثاني يتعمق بجوؿ الحمفاء، اما السحػر الثالث، فاىتع في اشارىا ال
 بالعالقات االقميسية والعالسية.

اما ما يخز السحػر االوؿ والتحجيات التي تػاجو الػاليات الستحجة حياؿ 
 روسيا في اشارىا العالسي فيي:

خ فالبخنامج الخوسي لتصػي الشػوؼ: في السجاؿسباؽ التدمح اواُل: قزية 
 حجيثاألسمحة الشػوية يتصمب أف تخاجع الػاليات الستحجة استخاتيجيتيا في ت

ويجعػىا  ،صياغة استخاتيجية ججيجة لمحساية والجفاعوتعسل عمى  ،أسمحتيا الشػوية
مى تخفيس نرت عالتي  New STARTمغ معاىجة "نيػ ستارت"  ندحابلال

الجخػؿ في أؼ مفاوضات  عجـو  ،األسمحة الشػوية بيغ روسيا والػاليات الستحجة
التأكيج عمى انتياكات روسيا و  مغ شأنيا التقميل مغ األسمحة الشػوية في أوروبا

 .(50)لالتفاقيات الخاصة بالتدميح الشػوؼ والحج مغ التدمح
اتجيت روسيا إلى تحجيث مشطػمة دفاعاتيا  اذ الجفاع الراروخيثانيا: 
 األمخيكية زيادة الستحجة الػاليات اف تتبع: التػصية بالشدبة لمسعيجالراروخية، 

 متعجد عالسي نطاـ وتصػيخ الراروخية لمقحائف السزادة القػات بخنامج تسػيل
زيادة االستثسارات الخاصة  أف تتجو إلىو  السزادة. القحائف لشطاـ السدتػيات

تذجيع أعزاء حمف شساؿ األشمدي "الشاتػ" و  ،ببخنامج دفاعيا الراروخي
أف سياسة "التػازف االستخاتيجي" لع تعج تحكع  مىالتأكيج ع، و الستثسار في ذلظل

 عالقات الػاليات الستحجة مع روسيا.
وىػ جانب ميع وجج فيو معجوا التقخيخ خصػرة   ،األمغ اإللكتخوني ثالثا:

نطخا  ألف التصػر الخوسي بالغة عمى االمغ االستخاتيجي االمخيكي والغخبي عامة، 
يجا  عدكخيا  واقتراديا ، فثسة ضخورة النتياج خصػات في ىحا السجاؿ يسثل تيج

تصبيق تتفادػ مخاشخ العبث الخوسي بانطسة السعمػمات والقخصشة االلكتخونية، و 
 إجخاءات أكثخ ردعا  في مػاجية روسيا.
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أف تقـػ الػاليات الستحجة وفيو اوصى الباحثػف  ،سياسات الفزاءرابعا: 
أف بخنامج الفزاء  وجج الباحثػف  مفزاء.بتصػيخ وتحجيث القاعجة الرشاعية ل

 .(53)األمخيكي أصبح تابعا  لشطيخه الخوسي الحؼ يتفػؽ عميو في عجد مغ الشقاط
اإلعالـ الخوسي الحؼ يخوج لمفكخ وجو التقخيخ الى اعادة تقييع  خامدا:

إشالؽ مخاجعة شاممة لكافة بنرح و  ،السعادؼ لمػاليات الستحجة والغخب
الخد الحاسع عمى و  ،الػاليات الستحجة وحمفائيا حػؿذخىا روسيا السعمػمات التي تش
   .األكاذيب الخوسية

البخامج الثشائية سادسا: نبو التقخيخ ايزا الى مخاجعة شاممة لمعالقات و 
 شالب بإلغاء المجشة الخئاسية الثشائية بيغ مػسكػ وواششصغ،و  األمخيكية مع روسيا

 .(54)الجولية السشطساتفي  ػيتياتعميق عزو عدؿ روسيا  فزال عغ ضخورة
كسا ناقر التقخيخ مػضػعات اخخػ ال تقل اىسية، ووجج اف ىشاؾ ضخورة 

الشفػذ  مغ مخاشخ تقميلالو  ئيامجفاع عغ حمفاممحة تجفع بالػاليات الستحجة ل
فخكد عمى ر التقخيخ إلى عجد مغ القزايا الستعمقة بيحا األمخ، اش، واالخوسي
 ،في الحفاظ عمى األمغ الجساعيودوره الحيػؼ   تػمدتقبل حمف الشااىسية 

 التيجيجات الخوسية لػسط أوروبا. واالخح بالحدباف ووحجة أراضي أعزائو
أمغ الجوؿ اإلسكشجنافية  وكحلظ مخاعاة تفتقخ إلى وجػد حيػؼ لقػات الشاتػ، التي

ا نقاط عجة، مشييتحقق ذلظ عغ شخيق اتباع الػاليات الستحجة و  ،ودوؿ البمصيق
تحديغ و  ،اتخاذ قخار بتػسيع قاعجة التجييدات العدكخية في مشصقة البمصيق

زيادة التعاوف في مجاؿ و  العالقات األمشية بيغ الػاليات الستحجة والدػيج وفشمشجا
االستسخار في السشاورات التجريبية فزال عغ  حه الجوؿىػ األمغ اإللكتخوني مع

، اروخي باليدتي قػؼ وسخيع في أوروباوااللتداـ ببشاء نطاـ دفاع ص ،السذتخكة
تدتغل مػسكػ الطخوؼ الجاخمية ليحه الجوؿ في فخض حيث  البمقافودوؿ 

بقاء الػاليات الستحجة فعَّالة في  -2نفػذىا. وبشاء  عميو يشرح التقخيخ باآلتي: 
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تػشيج العالقات مع ، و الحفاظ عمى قػات الشاتػ في كػسػفػ -0ىحه السشصقة.
     .(55)وبييغالحمفاء األور 

كسا رصج التقخيخ انذصة اخخػ لخوسيا في العالع وىي تبحث في السجاؿ 
يجؼ وي الشذاط الخوسي في الذخؽ األوسط: في نقاط عجة، اوال : اإلقميسيالحيػؼ 

شالب معجو  عميوإلى تقػيس دور الػاليات الستحجة في ىحه السشصقة الحيػية، و 
ػ الػثيقة مع كل مغ سػريا وإيخاف، وفخض التقخيخ واششصغ بأف تشجد بعالقة مػسك

عقػبات عمى الذخكات والبشػؾ الخوسية التي تسج دمذق وشيخاف باألسمحة 
وقف التعاوف مع روسيا في إشار المجشة  فزال عغوالتكشػلػجيا العدكخية، 

خاصة  في ضل تعاونيا  ،شساؿ شخؽ آسيافي التيجيجات الخوسية  . ثانيا :الخباعية
ع في كػريا الذسالية، لحلظ يجب التصبيق الكامل لمقػانيغ األمخيكية مع نطاـ الحك

لسعاقبة بيػنج يانج وفخض عقػبات أكثخ شجة عمييا، مع تأكيج مدانجة الياباف 
العالقة بيغ روسيا فزال عغ مخاقبة  ضج االنتياكات العدكخية الخوسية.

صغ في عجد مغ يخمق مجسػعة مغ التحجيات أماـ واشش يسافالتقارب بيش والريغ
مثل شخؽ ووسط آسيا والذخؽ األوسط، مع ضخورة تقػية تحالفاتيا  ،السشاشق

الشذاط ثالثا: وىشاؾ ايزا، الػجػد الخوسي والريشي في أوروبا وآسيا.  لسػازنة
ثسة دوؿ في ىحه السشصقة ف ،الخوسي الستدايج في وسط وجشػب القارة األمخيكية

ح سياستيا العجائية ضج الػاليات الستحجة، فشدويال في تشفي مثل،تداعج روسيا 
بات  وبالتالي يجب أف تجرؾ واششصغ أف تصػيق روسيا في أمخيكا الالتيشية

ستقخار ىسية اا و التحجؼ الخوسي ونبو التقخيخ ايزا الى مدالة  ضخورة. رابعا:
تعسل روسيا عمى مديج مغ عدكخة مشصقة القصب الذسالي  ، اذالقصب الذسالي

ر الصاقة. ولسػاجية ىحا التحجؼ يتعيغ عمى الػاليات الستحجة لتأميغ مراد
التعاوف مع حمفائيا لتصػيخ استخاتيجية "الشاتػ" في ىحه السشصقة، وأف يكػف ىشاؾ 

 .(56)قػات أمخيكية
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أىع  ،(57)مخكد الجراسات األمشية واالستخاتيجية األمخيكي ويعخؼ بدتخاتفػ ىػ

،   (Strategic Forecasting)التشبؤ االستخاتيجيالبحثي ىي ية لعسمو خاص
يقع السقخ الخئيدي في ، 2996وىػ مغ السخاكد االمخيكية السيسة، تاسذ عاـ 

أوستغ بػالية تكداس. فزال عغ ذلظ لجيو عالقات في السشاشق ذات األىسية 
قمة، وتحطى سدتيعج نفدو مغ السخاكد ال الجيػسياسية في جسيع أنحاء العالع.

، (58) (CIA) ػدراساتو باىتساـ خاص مغ قبل وكالة االستخبارات االمخيكية ال
عالية  استذخافيةة ؤيبخ  دراساتوتتستع  ويجىا الخفية. يابانو ضم احثػف ويعجه الب

لمقزايا الجيػسياسية والتحميالت السػضػعية التي تكذف عغ األىسية  جقةال
لجييع يؤكج السخكد اف و  .(59)ألحجاث العالسية الشاشئةالكامشة واآلثار السدتقبمية ل

التحميل األكثخ تفريال والبريخة الشافحة لمذؤوف العالسية والدبق في ذلظ حتى 
ويداعج مشتجو الستسيد في مداعجة قادة أمغ  ،مغ قبل وسائل اإلعالـ الخئيدة

وأصػليع عمى تػقع السخاشخ التي تذكميا التيجيجات الشاشئة لذعػبيع  الذخكات
ومرالحيع في جسيع أنحاء العالع، وتحجيجىا وقياسيا وتخفيفيا، وتقجـ ستخاتفػر 
الخجمات االستذارية لمسؤسدات العالسية وتقييسات استخباراتية تشبؤية مخررة 
تكذف الفخص الخئيدة وتحجد السخاشخ الخفية السختبصة بتخصيصيا االستخاتيجي 

 .(62)وقخاراتيا االستثسارية اليامة
حػؿ مشيجيتو البحثية يقػؿ ستخاتفػر: نعسل عمى تصػيخ تحميالت شاممة و 

ومدتقمة وغيخ مشحازة عغ شخيق دراسة األحجاث العالسية، مغ خالؿ رؤية 
جيػسياسية خاصة. وىحا يدسح لشا بتفديخ أىسية األحجاث العالسية اليػـ، 

أكثخ دقة  واختداليا رغع الفػضى العارمة، وإبالغ صشاع القخار وتصػيخ نطخة
  . (62)لمسدتقبل

 لجانبتتسيد االبحاث التي ترجر عشو بصابع خاص، حيث يصغى عمييا ا
ى بو تمظ طاالمشي واالستخبارؼ، فزال عغ انيا ذات دقة عالية نطخا لسا تح
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االعساؿ مغ اىتساـ الجيات ذات الرمة، كسا تتسيد بالدخية وخاصة في مخاحميا 
 لخاصة بػكالة االستخبارات السخكدية االمخيكية.االولى، تبعا لسخجعيتو وعالقتو ا

كبيخة فتحسل بحػثو محسل الجج، لكػنو يقػـ  بأىسيةتحطى اصجاراتو كحلظ كسا 
بشػع خاص مغ االبحاث تشتيي بتػقعات ذات شابع تشبؤؼ استذخافي لدشػات 

فزال عغ عجيجة، لكثيخ مغ الحاالت والقزايا والجوؿ بل وحتى الذخريات. 
الت وتػقعات ستخاتفػر عمى أساس أف األحجاث العالسية التحػيمية تحمي تبشيو

تكذف عغ األىسية الكامشة واآلثار وىي يسكغ التشبؤ بيا،  ساناليدت عذػائية، و 
 .(60)السدتقبمية لمتصػرات الشاشئة

ركد ستخاتفػر عمى كثيخ مغ الجػانب البحثية مثل، الجغخافيا الدياسية، 
القػمي، واالقتراد وغيخىا مغ االتجاىات األساسية والذؤوف العالسية، واألمغ 

الكامشة، التي تجفع الشطاـ الجولي. وباعتبارىا مشرة االستخبارات الجيػسياسية 
تسكغ  تزع األحجاث العالسية في مشطػر قيسي كسا انياالخائجة في العالع، 

دداد الذخكات والحكػمات واألفخاد مغ التشقل بثقة أكبخ مغ خالؿ بيئة دولية ت
  .(63)تعقيجا

قجـ السخكد تقخيخا تحميميا لالستخاتيجية االمخيكية تجاه روسيا ونذختو احجػ 
، وذلظ حتػػ سوال الرحف الخوسية كػثيقة ميسة، وتسيدت كػنيا ثشائية السشيج

مغ استخاتيجيتي الػاليات الستحجة االمخيكية وروسيا بحات  عبخ تحميل دقيق لكل
الػاردة عغ  اآلراءة الشطخ الخوسية مدتفيجة مغ يجالػقت. اؼ انيا عبخت عغ و 

خنة الجانب الخوسي، ومغ ثع تشاولت االستخاتيجية االمخيكية بشػع مغ التحميل مقت
تمظ الػثيقة ولسا ليا مغ اراء تحسل  ألىسيةونطخا بتػصيات غاية في االىسية. 

يزة عمى بجراستيا دراسة مدتف تقام ة الخوسيةمػ كحوجية الشطخ الخوسية فاف ال
مجػ اكثخ مغ عاـ، ثع نذخت تفاصيل ىحه الػثيقة في مقاؿ في احجػ الرحف 

وىي مغ الرحف الخوسية التي ، Vzglyadالخوسية وىي صحيفة "فدغمياد" 
 .تعشى في معالجة السػضػعات الدياسية والتحميالت االستخاتيجية
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 باإلجخاءاتاوضح السخكد خالؿ ىحه الػثيقة، ضخورة قياـ الػاليات الستحجة 
ة تذكيل الشطاـ العالسي الكفيمة بالحيمػلة دوف تحقيق روسيا اىجافيا، في اعاد

نطاـ القصب الػاحج الى نطاـ متعجد االقصاب، سيسا بعج التصػر  دهالحؼ يدػ 
الحؼ حققتو االدارة الخوسية والسكاسب في اكثخ مغ اشار )الجانب االقترادؼ 

 لستذجدة تجاه االزمات السدتججه(.والعالقات الجولية، فزال عغ مػاقفو ا
يقجـ السخكد في اغمب دراساتو وأبحاثو تػقعاتو التي يعتقج بحجوثيا وترجر 
ىحه التػقعات بذكل دورؼ )سشػية( وعادة تحسل شابع الذسػؿ ال تتػقف عشج 
الػاليات الستحجة االمخيكية فحدب انسا لمعالع ككل، ولمفاعميغ في الدياسة 

بذكل خاص، ومغ بيغ أىع التشبؤات التي قّجميا ستخاتفػر  الخارجية األمخيكية
لذكل العالع في الدشػات  وما ُنذخ عمى مػقعو الخسسي عغ تػقعاتحػؿ روسيا 

لخوسيا االتحادية، ومغ ثع انحدار لمجور  جدئةث تجالعذخة القادمة. وفيو يح
 . (64)األمخيكي، وعخقمة الريغ

جية الخوسية الججيجة تؤكج، مغ أف إف رؤية الدياسة الخار  :جاء في السقاؿ
خصخ نذػب حخب واسعة الشصاؽ بيغ الجوؿ الكبخػ ما زاؿ ضئيال، ولكغ 
مخاشخ تػريط روسيا في صخاعات اقميسية آخح بالتدايج، ويعتقج محممػ ستخاتفػر، 

وأف الػاليات  أف االستشتاج الخئيذ في الػثيقة، ىػ عغ "تفاقع األوضاع العالسية،
ءىا يتعخضػف لمشقج لسحاولتيع ردع روسيا التي تقػض االستقخار الستحجة وحمفا

 . (65)اإلقميسي والعالسي"
ويزيف السقاؿ، أف رؤية الدياسة الخارجية الخوسية "تؤكج حق روسيا في 
الجفاع عغ نفديا في مػاجية الدياسة االمخيكية، ولكشيا في الػقت نفدو تجعػ 

زسغ الخؤية الججيجة تعيج مػسكػ بأنيا إلى التعاوف في القزايا الشػوية، كسا تت
سػؼ تدتخجـ التقشيات الججيجة لمجفاع عغ الػشغ ضج اليجسات اإللكتخونية، 

ووفق ما ذكخ فإف "الخؤية  . "وتعديد الجور العالسي لمػسائل اإلعالمية الخوسية
االستخاتيجية الججيجة ىػ اعتخاؼ ميع يجؿ عمى أف روسيا اآلف ىي في وضع 
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"، في إشارة إلى السجة مشح التحجيث 0223عسا كانت عميو قبل عاـ  يختمف تساما
فػالػثيقة الججيجة جخت مشاقذتيا في الكخمميغ،  .الدابق لخؤية الدياسة الخارجية

وأف مجة دراسة الػثيقة الججيجة تباشأت بدبب أف مػسكػ كانت تجرس كيفية الخد 
 .(66)عمى الرخاع الجائخ في أوكخانيا والعقػبات الغخبية

بعس االختالفات السمحػضة مقارنة  رػ ضي وبخأؼ السحمميغ لجػ ستخاتفػر،
، حيث إنو في الػثيقة الججيجة جخػ استخجاـ لغة أقدى بكثيخ 0223مع العاـ 

ضج الشاتػ وتػسعو. وتع التخكيد عمى القزايا اإلقميسية واالستقخار في مشصقة 
لف لسحاربة االرىاب. وجاء الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيقيا، ودعا إلى إنذاء تحا

في التقخيخ "أف الػثيقة عبخت وبرػرة أكثخ تحجيجا عغ مػقف روسيا الحؼ يخفس 
التعامل مع الػاليات الستحجة إال عمى مبادغ االحتخاـ الستبادؿ والسداواة". وأف أىع 
شيء ورد في الػثيقة ىػ أنيا "أكجت عمى تفاقع التشاقزات الجولية، وححرت مغ 

 الرخاعات اإلقميسية واألزماتبيا بذكل متدايج تػرشالجوؿ الكبخػ و  اسمغبة انغس
ومغ الججيخ بالسالحطة أف محممي "ستخاتفػر" يعتقجوف أف التغيخات  ".الجولية

الدياسية التي تذيجىا الػاليات الستحجة وأوروبا قج تديج مغ نفػذ روسيا في 
الجوؿ يؤدؼ ىحا إلى حخماف جسيػريات االتحاد الدػفياتي الدابقة، وبالتالي سػؼ 

أوكخانيا مغ الجعع غيخ السذخوط الحؼ يقجمو ليا الغخب في صخاعيا الحميفة مشيا 
  .(67) مع روسيا

 حياؿ روسيا، محكػمة االمخيكيةقجـ ستخاتفػر مجسػعة مغ التػصيات ل
 التػصيات: ىحه مغو 
ة في لغ تكػف ىشاؾ انتفاضة أو ثػرة ضج مػسكػ، غيخ أف جيػدىا الكبيخ  -2

دعع وإدارة االتحاد الخوسي لغ تكػف مججية وىي ال شظ ستحىب أدراج الخياح، 
 ولغ يذغل ىحا الفخاغ سػػ وحجات مشفخدة مغ روسيا االتحادية.

العقػبات االقترادية وانخفاض أسعار الشفط وىبػط الخوبل في سػؽ  -0
ت الجاخمية، األوراؽ السالية وزيادة الشفقات العدكخية وكحلظ تراعج االضصخابا
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كل ذلظ مغ شأنو إضعاؼ قبزة الحكػمة السخكدية في مػسكػ عمى اإلقميع 
 .األكبخ في العالع

لغ تشقدع روسيا بالسعشى الحخفي لمكمسة لكغ سمصة مػسكػ ستشخفس  -3
لمسدتػػ الحؼ يجعل روسيا مجخد سمدمة مغ السقاشعات شبو السدتقمة والتي ال 

ع كحلظ، أف الدمصة في مػسكػ ستزعف تجج اندجام ا فيسا بيشيا، ويتػق
لمجرجة التي تدسح بتفتت روسيا ومغ غيخ السخجح أف تدتسخ روسيا االتحادية 

 عمى شكميا الحالي.
ومغ االشياء التي نبو عمييا السخكد، مغ السحتسل اف تشذخ روسيا أسمحتيا -4

الشػوية عمى مداحات شاسعة مغ أراضييا، فإذا ما تحققت نبػءة ستخاتفػر 
بانقداـ جغخافي وشيظ لخوسيا االتحادية فإف ذلظ سيؤدؼ في نياية السصاؼ 
إلى كذف حقيقة األسمحة الشػوية ومخازف اليػرانيػـ وسيكػف ىشاؾ فخاغ في 

وسيكػف  .القػة، وىػ األخصخ عمى الرعيج الجولي واإلقميسي عمى حج تعبيخه
قج القادـ انتذار مخدوف األسمحة الشػوية الخوسية ىػ الحجث األخصخ  في العِّ

وستجج الػاليات الستحجة نفديا مزصخة التخاذ إجخاءات  .كسا يتشبأ ستخاتفػر
سخيعة حياؿ األمخ حتى لػ قزت ىحه اإلجخاءات بإيفاد قػات أمخيكية بخية 

 .(68)لحساية وتأميغ بقايا األسمحة الشػوية الخوسية
لجة القزية، القػة الػحيجة القادرة عمى معا تعج واششصغواخيخا يخػ اف 

لكشيا لغ تكػف قادرة عمى وضع يجىا عمى ىحا الكع اليائل مغ السػاقع السدمحة 
أف الػاليات الستحجة و  ،نػوي ا لزساف عجـ إشالؽ أية صػاريخ أثشاء العسمية

ستكػف أماـ خياريغ، فإما أف تجعػ لحل عدكخؼ لألزمة وىػ أمخ يرعب ترّػره 
دتقخة سياسي ا واقتراديا بحيث تكػف قادرة حالي ا أو تدعى لخمق حكػمة روسية م

 .(69)عمى ضبط األمػر في السشصقة أو عمى األقل تذكل مشصقة عازلة
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 خاتسة:ال
، وضمت 0222تصػرت العالقات الخوسية االمخيكية ايجابيا بعج عاـ 

االستخاتيجية االمخيكية تجاه روسيا في اشار حدغ الشػايا والتعاوف، حتى بعج 
كع في روسيا، وساعجت الطخوؼ الجولية السػاتية كثيخا في تصػيخ تػلي بػتيغ الح

تمظ العالقات، ولكغ بعج ضيػر شسػحات ججيجة لجػ الخوس وذلظ بعج التصػرات 
الجاخمية والخارجية في اعادة بشاء االقتراد الخوسي، واعادة ىيكمة الجير 

اء مكانتيا الخوسي، وبشاء عالقات دولية ججيجة تبحث مغ خالليا روسيا عغ بش
الجولية كقػة عطسى، فتػجيت في بشاء عالقاتيا مع دوؿ عجة مثل الريغ واليشج 
وايخاف وكػريا الذسالية، وكانت تمظ العالقات مؤشخات العادة سياسة السحاور 
الجولية، ووجػد ترسيع روسي كبيخ في مسارسة دوره في الدياسة العالسية في 

ة كسا كاف االتحاد الدػفيتي، وكاف اشار ريادؼ ضسغ ترشيف القػػ العالسي
 لمجور الحؼ بحلو بػتيغ اىسية كبيخة في تصػيخ تمظ العالقات.    

إنبخت السخاكد البحثية االمخيكية لجراسة التصػرات الدياسية واالستخاتيجية 
بيغ البمجيغ وانتيت الى نتائج ميسة وتػصيات مختمفة يسكغ اف نػضحيا فيسا 

 يمي:   
 كد عجت روسيا عجوا خصخا يجب اخح الحيصة والححر مشو.اغمب تمظ السخا .2
كسا ححرت تمظ السخاكد مغ اف فكخة العجاء الخوسية لالمخيكييغ متأصمة في  .0

الفكخ التاريخي واالجتساعي الخوسي، فسيسا تغيخت الدعامات الخوسية فاف نبخة 
 العجاء ستطل مػجػدة.  

خوسية الباحثيغ االمخيكييغ وعمى شغمت ىحه السػاقف والسدتججات الدياسة ال. 3
راسيع باحثي مخاكد االبحاث، فرجرت عشيع دراسات وابحاث وتقاريخ تححيخية 

يسيا ازاء الخصخ الخوسي يمختمفة تشاولت االبعاد االستخاتيجية االمخيكية وتق
 السحتسل
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اختمفت تقييسات السخاكد البحثية لالستخاتيجية االمخيكية، فسشيا مغ وجج اف  .4
ستخاتيجية االمخيكية مزصخبة، وىشاؾ مغ وصف الخؤية الغخبية بعجـ اال

الػضػح، فزال عغ وجػد اختالفات بيغ الحمفاء الغخبييغ، ومػاقفيع غيخ 
السشدجسة مع الدياسات الخوسية الخامية لبعث القػة الخوسية مغ ججيج، ونػاياىا 

القصب الػاحج في تأسيذ نطاـ عالسي ججيج متعجد االقصاب والقزاء عمى نطاـ 
 الحؼ تقػده امخيكا.

كد البحثية التي تشاولت االستخاتيجية االمخيكية بالبحث كثيخة دلت اكانت السخ  .5
عمى مػاقفيا الستذجدة حياؿ االستخاتيجية الخوسية ازائيا في محاولة تػجيو 
االستخاتيجية االمخيكية واخخجيا مغ نصاؽ سياسة االحتػاء التي كانت متبعة 

خب الباردة. واتباع سياسة قػية مغ شانيا انداؿ اشج الزخر شػاؿ مجة الح
باالقتراد الخوسي اوال، ومغ ثع محاولة تػريصيا بسذاكل اقميسية تبجد قػاىا ثانيا ، 

 ومغ ثع تفكيكيا كسا تع تفكيظ االتحاد الدػفيتي.
كاف ابخز السخاكد البحثية الحؼ تع الػقػؼ عشج اراءه ىػ مخكد ستخاتفػر 

ت ابحاثو بالحخفية والجقة والذسػؿ، فزال عغ السامو باالبحاث ذات الحؼ تسيد 
الصابع االستخبارؼ التجددي العالسي االمخ الحؼ جعمو يذكل اليج الصػلى 

 .(C I A) ػوكالة االستخبارات االمخيكية اللجياز 
الػاسعة بصابع استذخافي فيػ يرجر تػقعات سشػية لكثيخ تسيدت ابحاثو 

سية، واحيانا يعصي اراء ترل في بعجىا الدمشي التػقعي الى مغ السػاقف العال
عذخة سشة لمجوؿ واالوضاع واالشخاص. لجيو اراء جخيئة تجاه  عذخ او خسذ

وخاصة الخوسية التي  "تفاقع األوضاع العالسية، مشيا، رأيو في حتسيةروسيا 
والتي مجخد سمدمة مغ السقاشعات شبو السدتقمة  ياستشخفس لمسدتػػ الحؼ يجعم

، ويتػقع كحلظ :أف الدمصة في مػسكػ ستزعف "ال تجج اندجام ا فيسا بيشيا
مغ غيخ السخجح أف تدتسخ روسيا كسا ذكخ أف  ،لمجرجة التي تدسح بتفتت روسيا

  .نقداـ جغخافي وشيظوانسا ستتعخض ال ،االتحادية عمى شكميا الحالي
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ىي مخدوف االسمحة  ومغ القزايا الخصيخة والحيػية التي نبو الييا السخكد
ىػ الحجث  وعسمية ضبصيا ىا، وسيكػف انتذار الشػوية التي تستمكيا روسيا

قج القادـ وستجج الػاليات الستحجة نفديا مزصخة التخاذ إجخاءات ، األخصخ في العِّ
سخيعة حياؿ األمخ حتى لػ قزت ىحه اإلجخاءات بإيفاد قػات أمخيكية بخية 

 .شػوية الخوسيةلحساية وتأميغ بقايا األسمحة ال
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 والسرادر اليؽامر
                                                 

مؼ السؤكج اف التغيخات التي تطخأ عمى نؽعية القيادة في كال البمجيؼ ثؤثخ بذكل كبيخ  ( 2)
عمى شكل العالقات، فتدمػ فالديسيخ بؽتيؼ الخئيذ الخوسي الحي عخؼ بالذخرية 

يسا بعج ادى الى ظيؽر ف -الحي سياتي الحجيث عشو باسياب-القؽمية الطسؽحة مثال 
نسط ججيج مؼ العالقات مع الؽاليات الستحجة االمخيكية، كانت ابخز سساتيا السؽاجية 

بعج التحدؼ الحي طخأ بعج احجاث وفخض سياسية االمخ الؽاقع في العالقات الجولية 
االء دمحم محدؼ، دور القائج الدياسي في صشع الدياسة الحادي عذخ مؼ سبتسبخ.  

)الخئيذ فالديسيخ بؽتيؼ انسؽذجا(، رسالة ماجدتيخ مقجمة الى كمية العمـؽ الخارجية 
 .81(، ص 1021الدياسية بجامعة دمذق، سشة )

مجمة الخوسي في ضؽء األزمات السدتججة،  -تجّجد الرخاع األميخكي، ( مشرؽر زغيب1)
 :اآلتيعمى الخابط 1021تذخيؼ األوؿ، سشة  - 90العجد الجفاع الؽطشي المبشاني، 

https://www.lebarmy.gov.lb/  

( نذخت الجديخة لمسعخفة تقخيخا مفرال حؽؿ القسػ االمخيكية الخوسية لمسديج مؼ 3)
  :اآلتي الخابط عمى .لقاء القطبيؼ العالسييؼالقسػ األميخكية الخوسية.. السعمؽمات يخاجع، 

 http://www.aljazeera.net                  

 نفدو. السرجر (1)
 .نفدو السرجر (5)
 السرجر الدابق.  ،زغيب (6)
 ،اآلتي، االستخاتيجية االمخيكية الججيجة في العالػ. عمى الخابط ( حدؼ الخشيجي7)

 www.mostakbaliatliat.com/12/10/2004                                                                    

، السخكد الجيسقخاطي العخبي، ب الخالؼ بيؼ أمخيكا وبؽتيؼ ..؟عسار شخعاف، ماىى جحور وأسبا( 8)
 :اآلتي ، عمى الخابط1021

 //www.democraticac.de    :http                      
   السرجر الدابق.   ،زغيب (9)
األمخيكية خالؿ فتخة بؽتيؼ  –الخوسية  تأثيخ الرعؽد الخوسي عمي العالقات، كساؿ دمحم (20)

 :اآلتي السخكد الجيسؽقخاطي العخبي لمجراسات االستخاتيجية واالقترادية، عمى الخابطوأوباما 
       http://www.democraticac.de/  

العدد%2090%20-%20تشرين%20الأول،%20سنة%202014
https://www.lebarmy.gov.lb/
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://www.mostakbaliatliat.com/12/10/2004
http://www.democraticac.de/
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(11) David  E. Sanger , The Bush –Putin  Summit : The  Ranch ; 

Before and After Bush and Putin's Banter, No Agreement on 

Missile Defense, Nov. 16, 2001: 

       http://www.nytimes.com/2001/11/16/world.     

روح بؽتيؼ: القيرخ الججيج، صعؽد بؽتيؼ وحكسو ، تخجسة: بشجر الحخبي،  ،ستيفؼ مايخز
  //:hekmah.org/http  :                              ، عمى الخابط30/20/1025

 جحور وأسباب الخالؼ بيؼ أمخيكا وبؽتيؼ ..؟( عسار شخعاف، ماىى 21)
 ( السرجر نفدو.23)
  السرجر الدابق. ،زغيب( 21)
تذخيؼ  7ؼ في ليشيؼ غخاد )بطخسبخغ حاليا( في روسيا في يولج فالديسيخ فالديسيخوفتر بؽت (25)

، 2975بعج أف تخخج مؼ جامعة والية ليششغخاد في تخرز القانؽف عاـ  .2951األوؿ عاـ 
مديختو في االستخبارات الدؽفييتية ضابط استخبارات، وظل يذغل ىحا السشرب في  بجأ بؽتؼ

عّيؼ بؽتؼ رئيًدا لجياز األمؼ الفيجرالي  .، ثػ تقاعج بختبة مقجـ2990ألسانيا الذخقية حتى عاـ 
الخوسي، وىؽ أحج أذرع االستخبارات الدؽفييتية سابًقا، ورئيًدا لسجمذ أمؼ يمدؼ، وفي آب/ 

أقاؿ يمدؼ رئيذ الؽزراء آنحاؾ سيخغي ستاباسيؼ وجسيع وزرائو ورشح  2999 أغدطذ عاـ
استقاؿ يمدؼ مؼ مشربو في رئاسة روسيا وعيؼ  2999في كانؽف األوؿ عاـ  .بؽتؼ لخالفتو

انتخب  1000بؽتؼ ليحل محمو حتى يحيؼ مؽعج االنتخابات الخسسية، وفي آذار/ مارس عاـ 
محدؼ، السرجر  .% مؼ إجسالي األصؽات53ندبتيا  بؽتؼ لمجورة األولى بأصؽات بمغت

 .  81الدابق. ص 
  عمى الخابط: ( ما قج ال تعخفو عؼ الخئيذ االكثخ تأثيخا فالديسيخ بؽتيؼ،26)

  http://www.katehon.com/ar/article/m-qd        

عجوف، االستخاتيجية العدكخية الخوسية بعج الحخب الباردة، مجمة بخاؾ الد ( واثق دمحم27)
 .109، ص 1023، سشة 31دراسات اقميسية، العجد 

 :اآلتي عمى الخابط .دمحم زاىج غؽؿ، اسباب أمخيكا إلحياء الحخب الباردة مع روسيا (28)
http://alkhaleejonline.net/articles/1477766249426057100/%D8%A3%D8  

      
 .80محدؼ، السرجر الدابق، ص ( 29)
العالقات األمخيكية الخوسية، عمى ؛ لقاء القطبيؼ، مؽسؽعة الجديخة، السرجر الدابق 10))

 s://www.marefa.org/%D8%A7%http                             : الخابط

                                  

https://www.nytimes.com/by/david-e-sanger
https://www.nytimes.com/by/david-e-sanger
http://www.nytimes.com/2001/11/16/world
http://hekmah.org/
http://www.katehon.com/ar/article/m-qd
http://alkhaleejonline.net/articles/1477766249426057100/%D8%A3%D8
http://alkhaleejonline.net/articles/1477766249426057100/%D8%A3%D8
https://www.marefa.org/%D8%A7%25
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)21) Fiona Hill, Understanding and deterring Russia: U.S.policies 

and strategies: https://www.brookings.edu/testimonies. 

 OSCE(  Organization for Security( مشعسة األمؼ والتعاوف في اوروپا (11)

operation in Europe -and Coفي مجاؿ األمؼ  مشعسة غيخ حكؽمية ، ىي أكبخ
وحخية  ،حقؽؽ اإلنداف تذجيعو ، الحج مؼ التدميح في العالػ. وتعسل السشعسة عمى

 .مؽظف 1300مقخ رسسي وحؽالي  550، واالنتخابات الشديية. لمسشعسة الرحافة
                                          . https://www.osce.orgWho we are,  

 حث عؼ الشفؽذ في البمقاف، عمى الخابط:وسيا والبدمحم يؽسيتر، ر  (13)
    http://www.studies.aljazeera.net                                      

الحخية، يعسل فيو  مبادئه السحافعيؼ يعسل عمى تعديد تجايسثل ا 2973( تاسذ عاـ 11)
مؼ خالؿ  ياألمخيكفي الدياسة، لو اتراؿ واسع مع السجتسع خبيخ  200اكثخ مؼ 

شبكات التؽاصل، يشذخ مئات التقاريخ واالبحاث سشؽيا وىؽ قخيب مؼ صشاع القخار مقخه 
   واششطؼ.            

 The Hertege Faundation, https://www.heritage.org/about-

heritage/impact                                               

تجخي البحؽث  ،مقخىا الؽاليات الستحجة األمخيكية مشعسة غيخ حكؽمية يى( 15)
، تأسدت مشعسة بيت الحخية في وحقؽؽ اإلنداف والحخية الدياسية الجيسقخاطية حؽؿ
  (1941)ويشجؿ ويمكي ، وأصبح السخشح الجسيؽري 2912بخ )تذخيؼ االوؿ( عاـ أكتؽ 

ئيا الفخخييؼ. ترف السشعسة نفديا بأنيا "صؽت خالز لمجيسقخاطية والحخية أوؿ رؤسا
  في جسيع أنحاء العالػ.

 About freedom house. https:// www.org/about-us           

(26  ( James Jay Carafano, U.S. Comprehensive Strategy Toward 

Russia, https://www.heritage.org/europe/report/us-

comprehensive-strategy-toward    
 
أثخ السخاكد الفكخية في الدياسة الخارجية االمخيكية، السدتقبل العخبي، ( باسػ خفاجي، 17)

 .12(، ص 1009(، سشة )369تذخيؼ الثاني، العجد )
 خابط:الفكخية عمى الدياسة الخارجية األمخيكية، عمى ال أثخ السخاكد 18))

http://www.tawhed.ws/r?i=thinking   

https://www.brookings.edu/testimonies
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.osce.org/
http://www.studies.aljazeera.net/
https://www.heritage.org/about-heritage/impact
https://www.heritage.org/about-heritage/impact
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%84_%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%84_%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.org/about-us
https://futureuae.com/ar/Author/Index/129/james-jay-carafano
https://futureuae.com/ar/Author/Index/129/james-jay-carafano
https://www.heritage.org/europe/report/us-comprehensive-strategy-toward
https://www.heritage.org/europe/report/us-comprehensive-strategy-toward
http://www.tawhed.ws/r?i=thinking
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Social Work Resources: Foundations, Non-profit, and Think 

Tanks, 

https://bethelks.libguides.com/c.php?g=11574&p=3875271  
وخاليا تفكيخ لالبجاع، مخكد ( مخاكد البحؽث وصشاعة التغييخ مطابخ لرشاعة القخار 19)

 الشبأ الؽثائقي، عمى الخابط: 
http://www.annabaa.org/nbanews/2009/06/100.htm                   

ي وصشع ( سامي الخدنجار وطارؽ االسعج، دور مخاكد الفكخ والجراسات في البحث العمس30)
 .7-6(، ص1021( جانفي، سشة )6الدياسات العامة، دفاتخ الدياسة والقانؽف، العجد )

، كسشعسة خاصة ال تبغي الخبح، مكخسة لجفع عجمة التعاوف بيؼ 2920تأسدت سشة  32))
األمػ وتذجيع تعاطي الؽاليات الستحجة بذكل نذط في الذؤوف الجولية، يجيخ السؤسدة 

مؼ الذخريات البارزة، ويبمغ عجد  13مجمذ أمشاء مؤلف مؼ  ويؽجو مبادرات أبحاثيا
ف باحثًا ؽشخز، كسا يعسل حؽالى أربع 200طؼ العامميؼ في مكتب السؤسدة في واشش

مميؽف دوالرًا. وىي تحرل  3.28روسيًا في مكتبيا في مؽسكؽ، ميدانيتيا الدشؽية تبمغ 
طبؽعات، بسا فييا مجمة فؽريؼ عمى مععػ تسؽيميا مؼ اليبات وإيخادات اإليجارات والس

بؽليدي. ريتذارد ىاس و رونالج د. آزمذ، دور مؤسدات الفكخ والخأي في الدياسة 
تذخيؼ  -الخارجية لمؽاليات الستحجة، مجمة إلكتخونية ترجرىا وزارة الخارجية األميخكية 

 .53، ص  1001الثاني/نؽفسبخ، 
والخأي في الؽاليات الستحجة. وقج ( ومؤسدة بخوكشغد ىي إحجى أقجـ مؤسدات الفكخ 31)

انبثقت مؤسدة بخوكشغد الحالية عؼ مؤسدة األبحاث الحكؽمية التي تأسدت في 
عمى يج رجل أعساؿ ومحدؼ مؼ مجيشة سانت لؽيذ يجعى روبخت  2926واششطؼ سشة 

بخوكشغد، والحي أسذ الحقًا مشعستيؼ مترمتيؼ ببخوكشغد ىسا مؤسدة االقتراد، وكمية 
وقج أسذ روبخت بخوكشغد تمغ السشعسات ألنو  . العميا لالقتراد وشؤوف الحكػالجراسات 

رأى أف مؤسدات األعساؿ كانت تدتفيج في الجدء األوؿ مؼ القخف العذخيؼ السجاليؼ 
لتذّكل  2917دمج مشعسات األبحاث الثالث ىحه سشة  العمسييؼ الحجيثيؼ ندبيًا، وقج تػ

األمخ عمى الدياسة الجاخمية االجتساعية  مؤسدة بخوكشغد التي ركدت في بجاية
واالقترادية. ولػ تزف الجراسات الجولية إلى بخنامج أبحاث بخوكشغد إاّل بعج الحخب 
العالسية الثانية. ستخوب تالبؽت، كيف تعسل مؤسدات الفكخ والخأي، ريتذارد ىاس و 

ؽاليات الستحجة، رونالج د. آـز س، دور مؤسدات الفكخ والخأي في الدياسة الخارجية لم

https://bethelks.libguides.com/c.php?g=11574&p=3875271
http://www.annabaa.org/nbanews/2009/06/100.htm


 
  [765]  ىاشػ حدؼ الذيؽافد.                          مخاكد األبحاث األمخيكية واستخاتيجية...     

                                                                                    

،  1001تذخيؼ الثاني/نؽفسبخ،  -مجمة إلكتخونية ترجرىا وزارة الخارجية األميخكية 
 .10ص 
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ة إلنتاج ونذخ األفكار بيؼ األفخاد والذخكات فزال ابخز مخاكد استقطاب العمساء متخرر

عؼ واضعي الدياسات والرحفييؼ والطمبة والسؽاطشيؼ السيتسيؼ في الؽاليات الستحجة 
 .واششطؼ العاصسةع وجؽد مكتب إضافي في ، ممجيشة نيؽيؽرؾومقخىا في وغيخىا، 

 The Council on Foreign Relations.                        

http://www.unc.edu/~ltolles/illuminati/cfr.html  

يبجو اف ىشاؾ عجـ اتفاؽ حؽؿ تحجيج تاريخ انذاء اوؿ مؤسدة فكخ ورأي أو مخكد ( 35)
بحث في الؽاليات الستحجة، وىي عمى حج قؽؿ ابمدؽف ميسة صعبة ومحبطة، فاكتفى 

مؤسدات  .ابمدؽف  .الخئيدية لشسؽىا. دونالج االباحثيؼ بتحجيج السؽجات او الفتخات 
    :اآلتيالفكخ والخأي وسياسة الؽاليات الستحجة أألمخيكية نعخة تاريخية، عمى الخابط: 

  http://www.usinfo.state.gov/journals/itps/1102/ijpa/Abelson   
يكية، يشعخ كحلغ، ريتذارد ىاس، دور مؤسدات الفكخ والخاي في الدياسة الخارجية االمخ 

                    :، عمى الخابط1001نؽفسبخ 
https://www.misralhura.wordpress.com/2007/12/24/%D8%     

مؼ قبل ديفيج ـ. أبذيخ واألدميخاؿ أرليو بؽرؾ، وىؽ واحجة مؼ أبخز  2961تأسذ عاـ  (36)
مؤسدات الدياسة الجولية في العالػ التي تخكد عمى الجفاع واألمؼ، وعمى الجراسات اإلقميسية، 

تكامل والتحجيات العابخة لمحجود الؽطشية التي تتخاوح بيؼ الطاقة والتجارة والتشسية العالسية وال
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