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يتشاوؿ البحث إحجى أىع االستخاتيجيات التي اعتسجت عمييا الػاليات الستحجة      
األمخيكية لتأميغ مرالحيا ومػاجية التحجيات والسخاشخ التي تيجدىا، وىي استخاتيجية 

خدع مغ خالؿ استخجاـ الجروع الراروخية. ويدعى البحث إلى تػضيح بجايات ضيػر ال
ىحه االستخاتيجية ومغ ثع تصػرىا وتشامييا عبخ االدارات السختمفة. كسا يحاوؿ دراسة 

تخكيدىا  حيث( مغ  1002 – 1002)  االبغوتحميل الدياسة الخارجية إلدارة بػش 
مع  يتالءـغ أجل تصػيخه وتػسيعو بالذكل الحي عمى مذخوع الجرع الراروخي وسعييا م

استخاتيجية الييسشة التي تبشتيا، وما تختب عمى ذلظ مغ تأثيخ عمى العالقات مع روسيا 
 .وانتيى البحث بخاتسة تزسشت اىع االستشتاجات االتحادية .

األمخيكي؛ استخاتيجية الجرع الراروخي؛  راروخيالجرع ال الـكـلـسات الـسفتاحية:
 .الخوسية-األمخيكيةالقات الع
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Abstract 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

The paper, entitled "The U.S.A Missile Shield and its 

influence on US-Russian Relations", explain one of the most 

important strategies that the United States has depend on to 

secure its interests and facing the challenges and threats it poses 

which is deterrence through the use of missile shields. The 

research seeks to clarify the beginnings of the emergence of this 

strategy and then its development and growth. It also attempts 

to study and analyze the Bush administration's foreign policy in 

terms of its focus on the missile shield project ; its quest to 

develop and expand it following the strategy of hegemony, and 

the impact on relations with Moscow. 

 Keywords: U.S. Missile Shield; Missile Shield Strategy; U.S.- 

Russian Relations. 
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 مقجمة
سعت الدياسة الخارجية األمخيكية الى تػضيف واستخجاـ مختمف الػسائل مغ      

أجل تحقيق األىجاؼ العميا لمػاليات الستحجة األمخيكية وحساية مرالحيا الحيػية، وقج 
تشػعت ىحه الػسائل فسشيا الجبمػماسي والدياسي واالقترادي والعدكخي، وكاف 

مغ أىع ىحه الػسائل التي كاف ليا تأثيخ بارز عمى مذخوع الجرع الراروخي واحجًا 
الدياسة الخارجية لمػاليات الستحجة األمخيكية، وأثخت عمى العالقات الخارجية 

 لػاششصغ، وىحا ما سػؼ يدتعخضو ويشاقذو ىحا البحث. 
 :فخضية البحث

يشصمق البحث مغ فخضية مفادىا أف ىشاؾ ترػر أمخيكي بػجػد خصخ روسي  
الذخقية بخاصة ودوؿ االتحاد األوروبي بعامة، ولسػاجية ىحا الخصخ  عمى أوروبا

اقامة درع  ةتبشت بعس اإلدارات األمخيكية السيسا الجسيػرية مشيا استخاتيجي
 صاروخي في تمظ السشصقة لسػاجية أية مخاشخ روسية في السدتقبل.

 :مذكلة البحث
بيغ الػاليات الستحجة  تشبع مذكمة البحث مغ حكيقة اف انتياء الحخب الباردة 

االمخيكية واالتحاد الدػفيتي الدابق لع تشو التحجيات االستخاتيجية التي تسثميا روسيا 
االتحادية وسياساتيا تجاه السرالح األمخيكية السيسا في اوروبا الذخقية تحجيجا ولحلظ 

لمسخاشخ رات االدارات االمخيكية الجسيػرية اف اىع استخاتيجية يتػجب تبشييا لمترجي 
والتحجيات الخوسية ىي اعتساد استخاتيجية الجرع الراروخي االمخيكي في تمظ 

-سمبا في العالقات االمخيكية وأثخالسشصقة االمخ الحي اثار حفيطة روسيا االتحادية 
 الخوسية.

 أهسية البحث:
تكسغ أىسية البحث في كػنو يدمط الزػء بذكل مفرل عمى واحج مغ اىع 

ة االستخاتيجية التي حاولت الػاليات الستحجة تشفيحىا في مشصقة السذاريع الجفاعي
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أوروبا الذخقية القخيبة مغ الحجود الخوسية مغ الحفاظ عمى مرالحيا ومرالح 
 حمفائيا في تمظ السشصقة.

 هيكلية البحث:  
بجايات ضيػر  :تع تقديع البحث إلى ثالثة مباحث، تشاوؿ السبحث األوؿ  

لجرع الراروخي، والجحور التي يشتسي الييا، وتصػر الفكخة السذاريع الستعمقة با
وتشامييا خالؿ الشرف الثاني مغ القخف العذخيغ وصػاًل إلى إدارة جػرج بػش اإلبغ. 

فيدمط الزػء عمى الدياسة الخارجية إلدارة جػرج بػش االبغ  :أما السبحث الثاني
ى العالسي، مدتخجمة في خكية عمى السدتػ يالتي كانت تيجؼ إلى فخض الييسشة األم

ىحه عكفت ذلظ الدبيل مختمف الػسائل واألساليب وبخاصة الػسائل العدكخية، لحلظ 
اإلدارة عمى مذخوع الجرع الراروخي وعسجت إلى تصػيخه وتػسيعو بذكٍل غيخ 

مشو في بعس دوؿ  إلى إقامة درعيا الراروخي أو جدءمدبػؽ، إذ كانت تدعى 
تع رصج ومتابعة  :لحجود الخوسية. وفي السبحث الثالثأوربا الذخقية بالقخب مغ ا

ردود الفعل الخوسية تجاه مذخوع الجرع الراروخي ومحاولة نذخ أجداء مشو في عجد 
عكاس ذلظ عمى العالقات مغ دوؿ أوربا الذخقية مثل بػلشجا والتذيظ، وان

 الخوسية. _األمخيكية
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 : البداياث واجلذوراملبحث االول
ودخػؿ العالع مخحمة القصبية  2291نتياء الحخب العالسية الثانية عاـ كاف ا   

الثشائية إيحانًا ببجء صفحة ججيجة مغ صفحات الرخاع متسثمة بالحخب الباردة بيغ 
 االشتخاكيالسعدكخ الخأسسالي بكيادة الػاليات الستحجة األمخيكية مغ جية، والسعدكخ 

وقج حخص الصخفاف عمى امتالؾ ومخاكسة  ،بكيادة اإلتحاد الدػفيتي مغ جيٍة أخخى 
كل أسباب القػة السادية والسعشػية ووضع الخصط واالستخاتيجيات مغ أجل الفػز بتمظ 

وقج ضيخت نتيجة لحلظ الكثيخ مغ األفكار والشطخيات التي حاولت أف تحجد  ،الحخب
. وقج تشاولت الكثيخ مغ تمظ الشطخيات فزل الدبل الستاحة إلدارة الرخاعأ
ىحه األفكار القائسة أساسًا  ،الصخوحات األفكار الستعمقة بالخدع والتجميخ الستبادؿو 

عمى استخجاـ الرػاريخ الباليدتية في ضخب وتجميخ العجو مغ جية، وتفادي 
يا العجو مغ جيٍة أخخى، كانت نقصة البجاية يالزخبات الراروخية التي قج يػج

 .ػاريخمرلطيػر فكخة الجروع الراروخية السزادة ل
ويسكغ تعخيف الجرع الراروخي األمخيكي بأنو عبارة عغ شبكة حساية مكػنة مغ    

أنطسة صػاريخ أرضية، مدتشجة إلى نقاط جغخافية عجة، قادرة عمى إسقاط أي صاروخ 
 :(1). ويتألف ىحا الشطاـ مغ اآلتي مقارات يدتيجؼ األراضي األمخيكيةباليدتي عابخ ل

وسسي بالجفاع الدمبي ألف عسمو يقترخ  (Passive Defense): الجفاع الدمبي أوالً 
عمى كذف ورصج الرػاريخ السعادية مغ خالؿ استخجاـ وسائل اإلنحار السبكخ 
السعتسجة عمى رادارات أرضية عسالقة وأقسار صشاعية متصػرة ومدودة بسدتذعخات 

داخشة ات الحخارية تعسل باألشعة تحت الحسخاء يسكشيا رصج الرػاريخ مغ الغاز 
 .السشصمقة مغ محخكاتيا

والسقرػد بو القجرة عمى  (Active Defense): الجفاع اإليجابي أو الفعَّاؿ ثانياً 
اسقاط الرػاريخ قبل بمػغ أىجافيا، مغ خالؿ استخجاـ نطع فزائية وأرضية عالية 

 . ػاريخ السياجسة وتجميخىا في الجػالجقة لتتبع واعتخاض الر
 .الجفاع الراروخي فشيًا وعدكخياً  الديصخة ميستو إدارة مشطػمة: نطاـ لمكيادة و ثالثاً 
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يقػـ عمى إنذاء محصة و بسعشى أف شخيقة عسل الجرع الراروخي تتسثل في أن   
رادار أرضية تكػف مخبػشة بقسخ صشاعي مػجػد في الفزاء، وعشجما يشصمق 

لػاليات الراروخ العابخ مغ دولة معادية تجاه أي ىجؼ أمخيكي سػاء كاف في ا
الستحجة األمخيكية أو في مختمف أنحاء العالع، فإف القسخ الرشاعي يخسل إشارة إلى 
السحصة األرضية، وتقػـ السحصة األرضية بتشبيو محصة إشالؽ الرػاريخ السزادة 
فيشصمق مشيا صاروخ بيجؼ تجميخ الراروخ العابخ في الفزاء وقبل أف يرل إلى 

 . (0)ىجفو السفتخض 
ت أولى السحاوالت لتصبيق فكخة الجرع الراروخي في بجاية عقج الدتيشيات لقج ضيخ    

مغ القخف العذخيغ وذلظ حيشسا قاـ االتحاد الدػفيتي بشذخ عجد مغ وحجات القػات 
تػسيع عسميا شيمة فتخة الراروخية البالدتية وعسمػا عمى تعديدىا وتصػيخىا و 

فقج بجأت في عيج الخئيذ ليشجوف  . أما في الػاليات الستحجة األمخيكيةالدتيشيات
بإنذاء نطاـ أو بخنامج  (2291 - 2292) (Lyndon B. Johnsonجػندػف )
لمجفاع ضج  2291/ سبتسبخ عاـ في أيمػؿ (Sentinel programالحارس )

تع اعتساد بخنامج  2292الرػاريخ السػجية مغ الريغ، وفي آذار / مارس عاـ 
 2292) (Richard M. Nixonذارد نيكدػف )ججيج مغ قبل الخئيذ األمخيكي ريت

كاف ييجؼ إلى حساية األراضي األمخيكية مغ أي اعتجاء خارجي  (2219 -
وبخاصة الرػاريخ السػجية مغ االتحاد الدػفيتي والريغ، وقج أشمق عمى ىحا 

وكاف ىحا البخنامج يعتسج عمى  (Safeguard)البخنامج تدسية الحامي أو سيفجارد 
اريخ الراروخ )سبارتاف( لالعتخاض خارج الغالؼ الجػي، نػعيغ مغ الرػ 

والراروخ )سبخنت( لالعتخاض داخل الغالؼ الجػي، وكال الشػعيغ مدّود بخؤوس 
 . (8)نػوية 

لع يدتسخ سباؽ التدمح الراروخي شػياًل بيغ واششصغ ومػسكػ فبدبب التكمفة    
وما يتختب عمييا  ،ػـ الراروخيةالعالية والشفقات الباىطة لبخامج وأنطسة الجفاع واليج

جشح الصخفاف إلى محاوالت التيجئة وانخخشا في  ،مغ إنياؾ لألشخاؼ السشخخشة فييا
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 Strategic Arms))سالت واحج  ت ثشائية أسفخت عغ تػقيع اتفاقيةمحادثا

Limitation Talks (SALT 1 في )والتي ألدمت  2211أيار / مايػ عاـ  19
وفي عاـ  ،ات كبيخة عمى التخسانة الراروخية التي يستمكانياإجخاء تخفيزبالجانبيغ 

دخمت واششصغ ومػسكػ في محادثات مغ أجل عقج اتفاقية أخخى لمحج مغ  2212
إال أف مجمذ الذيػخ األمخيكي رفس  (SALT 2) (سالت اثشيغ)األسمحة عخفت بػ 

 السرادقة عمييا بدبب الغدو الدػفيتي ألفغاندتاف .
 (Ronald Wilson Reaganارة الخئيذ األمخيكي رونالج ريغاف )وبعج وصػؿ إد   
إلى سجة الحكع في واششصغ دخل سباؽ التدمح مدتػًى ججيجًا مغ  (2292 – 2292)

إذ أف إدارة ريغاف الستذجدة شجبت سياسة التيجئة التي اتبعتيا الػاليات  ،الترعيج
التفاقيات السعقػدة بيغ الستحجة خالؿ عقج الدبعيشيات وأعخبت عغ اعتخاضيا عمى ا

 Casparوأعمغ وزيخ الجفاع حيشيا كاسبخ ويشبخغخ ) ،(4)الػاليات الستحجة األمخيكية 
Weinberger )  بأف إستخاتيجية إدارة ريغاف تيجؼ إلى تحقيق " التفػؽ العدكخي

. ستحجة في العالع "واستعادة الجور الكيادي لمػاليات ال ،الكامل والحي ال ججاؿ فيو
: " يجب عميشا أف نكػف جاىديغ مشح اليـػ لمجخػؿ في الحخب إذا دعت ؼ قائالوأضا

الحاجة لحلظ . . . " وصخح في لقاء تمفديػني بأف الػاليات الستحجة األمخيكية لغ 
تتػرع عغ استخجاـ القػة السدمحة بسا في ذلظ الدالح الشػوي لحل السذاكل الجولية 

(5). 
والتي  2291جفاع االستخاتيجي في آذار / مارس عاـ شخحت إدارة ريغاف مبادرة ال   

وكانت تعتسج عمى أسمحة بالغة التعقيج وتتستع بتقشية عالية  (حخب الشجػـ)عخفت بػ 
تخكَّب عمى األقسار الرشاعية وتدتخجـ أشعة الميدر لتجميخ الرػاريخ والخؤوس 

قميجية والستسثمة فزاًل عغ اعتسادىا عمى أنطسة الجفاع الت ،(6)الحخبية السعادية 
مغ أقػى  ا. وقج كاف ىحا البخنامج الجفاعي واحجألسمحة األرضية السزادة لمرػاريخبا

وقج  ،مميار دوالر (19)وأوسع بخامج الجفاع األمخيكية ورصجت لو ميدانية بحػالي 
أسيع بذكل كبيخ في رفع حجة التػتخ والترعيج بيغ الػاليات الستحجة األمخيكية 



 

                 
  

 

 
86 

 الجرع الراروخي األمخيكي وتأثيخه...

 

 د. فارس تخكي محسهد

 

Regional Studies Journal, Vol.14, No.45, 2020 (79-98) 
Print ISSN: 1813-4610  Online ISSN: 2664-2948 

 

فيتي ولع يتػقف ىحا الترعيج إال بعج وصػؿ ميخائيل غػرباتذػؼ واالتحاد الدػ 
(Mikhail Gorbachev)  الحي انتيج  2291لمحكع في االتحاد الدػفيتي عاـ

سياسة مغايخة تيجؼ إلى التيجئة والتقميل مغ التػتخ بيغ الجانبيغ نتج عشيا عقج قسة 
 2291االوؿ / ديدسبخ ثشائية بيغ غػرباتذػؼ والخئيذ االمخيكي ريغاف في كانػف 

وتع التػصل خالليا إلى معاىجة القػى الشػوية التي ألدمت الصخفيغ بتجميخ كافة 
 ،كيمػ متخ (2000 – 100)مشطػمات الرػاريخ التي يتخاوح مجاىا القريخ ما بيغ 

 . (7)كيمػ متخ وعجـ ترشيع أي صػاريخ ججيجة  (1100 – 2000)ومجاىا الستػسط 
الدػفيتية خالؿ الشرف الثاني مغ عقج _العالقات األمخيكيةسخ التحدغ في است   

وتخاجع بالتالي االىتساـ بالسذاريع االستخاتيجية الستعمقة بالجفاع  ،الثسانيشيات
وانتياء الحخب الباردة  الراروخي وبقي ىحا الػضع حتى انييار االتحاد الدػفيتي

مخيكية في الحخب الباردة . وعمى الخغع مغ انترار الػاليات الستحجة األ2222عاـ 
وعمى الخغع مغ القزاء عمى خرسيا األيجيػلػجي إال أف ذلظ ال يعشي تخاجع 

إذ أف األخصار والتيجيجات األمشية التي  ،االىتساـ األمخيكي بفكخة الجروع الراروخية
ضيخت بعج انتياء الحخب الباردة جعمت صانع القخار األمخيكي يخكِّد مخة أخخى عمى 

 Bill)لحلظ سعت إدارة الخئيذ بيل كميشتػف  ،يات الجفاع الراروخياستخاتيج
Clinton) (2221 - 1002)  في مشترف التدعيشيات إلى إعادة إحياء بخنامج

الجفاع االستخاتيجي مغ أجل مػاجية التيجيجات السحتسمة مغ الجوؿ التي أسستيا 
أو مغ التشطيسات  ،ذساليةوكػريا ال ،والعخاؽ ،مثل إيخاف (الجوؿ السارقة)واششصغ بػ 

 السدمحة والستذجدة السشاىزة لمدياسات األمخيكية .
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 االبن: إدارة جورج بوش املبحث الثاني
مغ أكثخ  (1002 – 1002) (George W. Bushتعج إدارة جػرج بػش االبغ )   

إذ أنيا خزعت بذكٍل شبو كامل لتيار السحافطيغ ىحا  ،اإلدارات األمخيكية تذجداً 
لتيار الحي وضع نرب عيشيو ىجفًا محجدًا وىػ فخض الديصخة األمخيكية السصمقة ا

عمى  خصخا عمى العالع بخمتو ومشع ضيػر أي مشافذ أو قػة أو كياف قج يذكِّل
معتسجًا في ذلظ  ،مرالح الػاليات الستحجة األمخيكية أو مكانتيا وسصػتيا العالسية

أحادي وتبشي سياسة الزخبة االستباقية عمى عجد مغ الػسائل أىسيا الترخؼ بذكل 
يا الػسيمة األفزل لتحقيق أىجاؼ وخصط ػصفواالعتساد عمى القػة العدكخية ب

لحلظ كاف مغ الصبيعي أف تػلي ىحا اإلدارة  ،واششصغ وحساية مرالحيا الحيػية
الراروخية ألىجاؼ دفاعية اىتسامًا كبيخًا لقزايا التدمح ولبخامج األنطسة والجروع 

 .جػميةوى
وتعخض الػاليات  1002لقج كاف لػقػع أحجاث الحادي عذخ مغ أيمػؿ / سبتسبخ    

الستحجة األمخيكية لميجػـ في عقخ دارىا أبمغ األثخ في تدخيع خصط وإجخاءات اإلدارة 
التي عقجت في  _الخوسيةففي القسة األمخيكية ،األمخيكية الستعمقة بالجرع الراروخي

بحؿ الخئيذ األمخيكي جػرج بػش  1002/ نػفسبخ عاـ  تكداس في تذخيغ الثاني
 Vladimirآخخ محاولة مغ أجل إقشاع الخئيذ الخوسي فالديسيخ بػتيغ ) االبغ

Putin) عخض بػش تقجيع مداعجات مالية لخوسيا مقابل االندحاب األمخيكي مغ  إذ
 لخئيديغ. وبعج ىحا المقاء بيغ اس ىحا العخضالسعاىجة، إال أف الخئيذ الخوسي رف
واف لمػاليات الستحجة األمخيكية لتعسل بعيجًا عغ أبمغ بػش الكػنجخس أنو قج آف األ

 .(8)ىحه السعاىجة 
كانػف األوؿ /  21تقجـ أعمشت الػاليات الستحجة األمخيكية في  وبشاًء عمى ما   

اندحابيا مغ معاىجة الرػاريخ السزادة لمرػاريخ الباليدتية  1002ديدسبخ عاـ 
(ABM)  قائاًل " لقج أبمغت روسيا  االبغوصخح حيشيا الخئيذ بػش  ،2211لعاـ



 

                 
  

 

 
88 

 الجرع الراروخي األمخيكي وتأثيخه...

 

 د. فارس تخكي محسهد

 

Regional Studies Journal, Vol.14, No.45, 2020 (79-98) 
Print ISSN: 1813-4610  Online ISSN: 2664-2948 

 

اليػـ وبذكل رسسي اندحاب الػاليات الستحجة األمخيكية مغ معاىجة الرػاريخ 
لقج استشتجت بأف ىحه السعاىجة تعخقل قجرتشا عمى  ،السزادة لمرػاريخ البالدتية

وخية قج تذشيا الجساعات تصػيخ الػسائل الكفيمة بحساية شعبشا مغ ىجسات صار 
نو لع يعج بيغ الػاليات الستحجة وروسيا عجاء أبية أو الجوؿ السارقة . . . كسا اإلرىا

ونحغ  ،يبخر استسخار التسدظ بالسعاىجة " وأضاؼ " بأف ىحه السعاىجة تجدج الساضي
فإف مصالبػف بتجاوز إكخاىات ىحه السعاىجة القجيسة مشح ثالثيغ عامًا . . . أما اليػـ 

أثبتت أف أكبخ تيجيج لجولتيشا ال يأتي مغ  1002أحجاث الحادي عذخ مغ أيمػؿ 
بل مغ اإلرىابييغ الحيغ  ،بعزشا البعس أو مغ بعس القػى الكبخى في العالع

أو مغ الجوؿ السارقة التي تدعى المتالؾ أسمحة الجمار  ،يزخبػف عمى حيغ غخة
اليات الستحجة أسيخة معاىجة تسشعشا وأضاؼ بػش " لغ أسسح أف تبقى الػ  ،الذامل "

وعبخ عغ رغبتو في أف ال يؤثخ ىحا القخار عمى العالقات بيغ  ،مغ تصػيخ دفاع جيج"
 . (9)وأشار إلى رغبتو في إقامة عالقة استخاتيجية مع روسيا  ،مػسكػ وواششصغ

نرب عيشييا ىجفًا محجدًا يتسثل بتشفيح بخنامج الجرع  االبغوضعت إدارة بػش    
الراروخي والستسثمة بشذخ محصات الخادار والرػاريخ االعتخاضية في عجد مغ دوؿ 

ضسغ خصة  إذلخصػة األولى أوربا الػسصى وبخاصة بػلشجا والتذيظ، وىحه ليدت إال ا
تبشتيا تمظ اإلدارة تقػـ عمى اإلسخاع في بشاء نطاـ متعجد لمجفاع الراروخي، شسػحة 

ة مغ البخ ومغ سفغ بحخية أو قػاعج بحخية، يتألف مغ صػاريخ اعتخاضية مشصمق
باإلضافة إلى أسمحة ليدر مشصمقة مغ شائخات. وقج قامت وزارة الجفاع األمخيكية في 
أواخخ ديدسبخ الجاري بإلغاء الذق البحخي مغ البخنامج بعج أف تبيغ أنو يتصمب 

كشيا تكمفة عالية، وسػؼ تكػف قجرتو عمى إصابة األىجاؼ السعادية مشخفزة، ول
واصمت تصػيخ السشطػمات الجفاعية التي تشصمق مغ البخ والجػ، وتدعى إدارة بػش 
إلى االنتياء مغ تصػيخ ىحا الشطاـ، وفي ىحا الدياؽ فقج أجخيت بالفعل أوؿ تجخبة 

في  ينجح الراروخ االعتخاض إذ ،1002تسػز / يػليػ  29لمجفاع الراروخي في 
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دقيقة مغ إشالقو، كسا  10حيط اليادي عقب إسقاط صاروخ باليدتي مياجع فػؽ الس
وىػ ما قجـ دعسا  1002/ ديدسبخ اجحة ججيجة في أوائل كانػف األوؿأجخيت تجخبة ن

 . (12)قػيا لخصط إدارة بػش الصسػحة في مجاؿ الجفاع الراروخي 
دخمت الػاليات الستحجة األمخيكية في مفاوضات مع  1001/ فبخايخ وفي شباط   

وقعت  1009/ يػليػ تسػز 9خرػص الجرع الراروخي، وفي ب التذيظ وبػلشجا
واششصغ مع التذيظ اتفاقية يتع بسػجبيا نذخ الخادار التابع لمسشطػمة األمخيكية عمى 

عمى  1009/ اغدصذ تع التػقيع في العذخيغ مغ شيخ آباألراضي التذيكية. كسا 
صػاريخ الجرع الػاقي  اتفاقية عدكخية تسييجية بيغ واششصغ ووارسػ والتي تدسح بشذخ

األمخيكي عمى األراضي البػلشجية، وبسػجبيا ستقػـ الػاليات الستحجة بشذخ عذخ 
 (أوستا فيدتكا)بصاريات صػاريخ تابعة لسشطػمة الجرع الراروخي وذلظ في قاعجة 

وىي قاعجة عدكخية بػلشجية سابقة عمى ساحل البمصيق. وذكخت واششصغ بأف ىحه 
اليات الستحجة مغ خصخ كبيخًا مغ القارة االوروبية وكحلظ الػ  الجفاعات ستحسي جدءاً 

بعيجة السجى التي قج يكػف مرجرىا مغ ترفيع واششصغ بالجوؿ السارقة الرػاريخ 
. وقج ىجدت مػسكػ عمى الفػر بتػجيو صػاريخيا نحػ القاعجة البػلشجية إيخافمثل 

ػة االمخيكية البػلشجية التي ستأوي الجفاعات االمخيكية. وقاؿ الكخممغ أف الخص
السذتخكة سػؼ تخل بالتػازنات األمشية اإلقميسية. ونتيجة لمتيجيجات الخوسية فقج 
أعمشت الػاليات الستحجة أنيا ستداعج بػلشجا في حاؿ تعخضت الى أي اعتجاء مغ 

 . (11)شخؼ ثالث، كسا أعمشت أنيا ستقػـ بالسداعجة عمى تحجيث القػات البػلشجية
أربع مخاحل لتشفيح بخنامج الجرع  1020ارة األمخيكية قج حجدت عاـ كانت اإلد   

الراروخي، ووفقًا لػكيل وزارة الجفاع األمخيكية لمدياسات الجفاعية جيسذ ميمخ 
(James Miller) فإف ىحه السخاحل تتزسغ: 

: وىي السخحمة التي سيتع فييا استكساؿ الستصمبات الالزمة لمترجي السخحمة األولى
"، وكاف مغ السفتخض  1يخ قريخة السجى، مثل الراروخ اإليخاني " شياب لمرػار 
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 (2،2)، وقج خرز الكػنجخس ميدانية تبمغ 1022أف تكتسل ىحه السخحمة عاـ 
 مميار دوالر ليحا الغخض.

وتيجؼ إلى تػفيخ الحساية لسشاشق جشػب  1021: تدتسخ حتى العاـ ةالسخحمة الثاني
 يػرية التذيظ.جة في كل مغ رومانيا وبػلشجا وجسات الستػاجأوربا، اعتسادًا عمى الجفاع

إلكساؿ ىحه  1029: لقج وضع البشتاغػف سقف زمشي يشتيي بعاـ السخحمة الثالثة
السخحمة، وكاف اليجؼ مشيا حساية مشاشق أوربا كافة، بسا في ذلظ أقرى شساؿ القارة 

 وغخبيا.
وتتزسغ تحريشات  1010: مغ السفتخض أف تكتسل في العاـ السخحمة الخابعة

السحتسل إشالقيا مغ مشصقة )بعيجة السجى  ة دفاعية ضج الرػاريخ البالدتيةوأنطس
، فزاًل عغ تصػيخ أنطسة الجفاع السجني في مختمف دوؿ حمف (الذخؽ األوسط

 ،تمظ الجوؿاألشمدي مع تشديق تاـ بيشيا في تػزيع أعباء الجفاع عمى أساس مػارد 
 .(10)وتحجيج أولػيات االشتباؾ مع التيجيجات السحتسمة
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 : املوقف الزوسياملبحث الثالث
 االبغلقج كانت روسيا تجرؾ جيجًا اليجؼ االستخاتيجي الحي كانت إدارة بػش    

تدعى لتحكيقو، والستسثل بفخض الييسشة األمخيكية عمى العالع بخمتو وتعديد وتخسيخ 
القصب األوحج، والقزاء عمى أي مشافذ دولي، وقج نطخت روسيا إلى أي  حكيقة

، لحلظ لع تقتشع بالحجج والسداعع التي اإلدراؾتحخؾ أمخيكي وفدختو في ضػء ىحا 
ساقتيا واششصغ لتبخيخ نذخ الجرع الراروخي في بػلشجا والتذيظ وعجتو تيجيجًا مباشخًا 

اءات أمخيكية أخخى مثل تػسيع حمف ليا وبخاصة أنو جاء مػاكبًا لخصػات وإجخ 
شسالي األشمدي وانزساـ العجيج مغ دوؿ أوربا الذخقية لو، وإلغاء الػاليات الستحجة 
األمخيكية معاىجة األنطسة الجفاعية السزادة لمرػاريخ البالدتية والتي كانت تعجىا 

شيسا كػنيا تؤمغ الخدع الستبادؿ بي إذروسيا حجخ الداوية في العالقات بيغ البمجيغ، 
تعصي الفخصة لخوسيا لتػجيو الزخبة الثانية بشجاح إذا ما وجيت الػاليات الستحجة 
األمخيكية ضجىا الزخبة األولى، أما مذخوع الجرع الراروخي األمخيكي فإنو في 
حاؿ تشفيحه سيحـخ روسيا مغ أية قجرة عمى تػجيو الزخبة الثانية. أي أف روسيا 

 . (18)جيجًا مباشخًا لمتػازف االستخاتيجي بيغ الصخفيغ عجت ىحا البخنامج يسثل تي
عجت الػاليات الستحجة األمخيكية الخؤية الخوسية لجرعيا الراروخي رؤية غيخ    

واقعية، وقامت بذخح وجية نطخىا وبحلت جيػًدا إلقشاع حمفائيا وتبجيج ىػاجديع حػؿ 
يسكغ أف تذكل خصًخا  السػضػع وبخاصة روسيا التي أكجت ليا أف ىحه الرػاريخ ال

عمييا، أو عمى قػة دفاعيا الراروخية البالدتية. ويخى األميخكيػف أنو استشاًدا إلى 
إمكانات الرػاريخ البالدتية الجفاعية، ووفق السػاقع الجغخافية، ال تسمظ مشطػمة 

بعيجة جي لمرػاريخ البالدتية الخوسية الجفاع ىحه في أوروبا الػسصى إمكانية التر
باإلخالؿ بالتػازف االستخاتيجي غيخ  واالدعاء، وبحلظ فإف االعتخاض الخوسي، السجى

صحيح بخأي األميخكييغ. وعمى الخغع مغ الجيػد األمخيكية إال أف السفاوضات بيغ 
الصخفيغ حػؿ مذخوع الجرع الراروخي لع تتػصل إلى حل يخضي الصخفيغ إذ حافع 
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السذخوع. كحلظ لع تفمح الجػالت  كل عمى مػقفو ومقتخحاتو ورؤيتو إلنجاز ىحا
دة والمقاءات ما بيغ الخئيذ الخوسي فالديسيخ بػتيغ والخئيذ األميخكي جػرج  الستعجِّّ

عمى السذخوع األميخكي، وال أفمحت  بالسػافقةدبميػ بػش، في إقشاع الصخؼ الخوسي 
مقتخحات الصخؼ الخوسي في تغييخ السػقف األميخكي، ومشيا اقتخاح بشاء الجرع 
الراروخي عمى األراضي الخوسية ألنيا تستمظ ميدة أفزل في مػاجية أي تيجيج، 

د الػاليات الستحجة   . (14)خرػًصا مغ الجشػب، قج ييجِّّ
لقج ربصت روسيا بيغ مذخوع الجرع الراروخي األمخيكي ومبادرة الجفاع    

 يا استخاتيجيات لمييسشةػصفب 2291االستخاتيجي لمخئيذ رونالج ريغاف عاـ 
األمخيكية، وقاؿ وزيخ الخارجية الخوسي آنحاؾ سيخغي الفخوؼ بأف ىحه الفكخة 
مخفػضة وغيخ مقبػلة سػاء مغ الجانب الخوسي، ومغ قبل الكثيخ مغ الجوؿ 

أرضو الخاصة، فأي  بػصفيااألوربية، فميذ مغ السقبػؿ ألي أحج أف يدتخجـ القارة 
ساسي الرػرة االستخاتيجية أمذخوع فخدي لمرػاريخ السزادة سػؼ يغيخ بذكٍل 

أصجر فالديسيخ بػتيغ مخسػمًا يعمق فيو تصبيق روسيا  1001. وفي بجاية عاـ لمقارة
والتي نرت عمى إنياء  2220لسعاىجة القػات التقميجية السػقعة بيغ الجانبيغ عاـ 

 .(15)سباؽ التدمح وتحقيق األمغ واالستقخار األوربي 
لػاليات الستحجة األمخيكية وبػلشجا والتذيظ حتى وما أف بجأت السفاوضات بيغ ا   

تذكل تيجيجًا  بػصفياأعمشت مػسكػ رفزيا القاشع ليحه الخصػة األمخيكية، 
لسرالحيا الحيػية وتدتيجؼ قجراتيا االستخاتيجية، وىجدت مػسكػ بشذخ صػاريخ 

 ،(16)نػوية قريخة السجى عمى حجودىا مع حمف الشاتػ في حاؿ لع تتخاجع واششصغ 
كسا ىجدت بتػجيو صػاريخيا الشػوية إلى وسط أوربا إذا قامت الػاليات الستحجة 

. كحلظ صخَّح الخئيذ الخوسي ميجفجيف بأف (17)األمخيكية بشذخ درعيا الراروخي 
روسيا ستقـػ ببشاء دروع صاروخية دفاعية، وأنيا وضعت قػاتيا في حالة جيػز دائع 

الػاليات الستحجة وبػلشجا ىجدت مػسكػ عمى . وعشجما تع تػقيع االتفاقية بيغ (18)
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الفػر بتػجيو صػاريخيا نحػ القاعجة البػلشجية التي ستأوي الجفاعات االمخيكية، فزاًل 
عغ التيجيج بػقف إمجادات الغاز الصبيعي عغ بػلشجا، وقاؿ الكخممغ إف الخصػة 

ية وقج تدتخجـ ضج البػلشجية السذتخكة سػؼ تخل بالتػازنات األمشية اإلقميس_يكيةاالمخ 
. وعشجما تع التػقيع عمى االتفاقية ما بيغ الػاليات (19)التػازف االقميسي الحالي 

الستحجة األمخيكية والتذيظ نقمت وسائل االعالـ الخوسية عغ مرجر في وزارة 
الخارجية الخوسية قػلو إف ىحا االتفاؽ يزفي تعقيجات عمى أمغ أوروبا ويمغي 

عغ مرجر  لألنباءونقمت وكالة انتخفاكذ  رػص الجرع،السذاورات مع مػسكػ بخ
لقج اتخحت خصػة... لع تزف مغ وجية نطخنا لألمغ ” رفيع في وزارة الخارجية قػلو 

في القارة االوروبية بل عقجت مذاكل األمغ، كسا نقمت الػكالة عغ مرجر في وزارة 
ضع بعس مكػنات الخارجية قػلو إف االتفاؽ االمخيكي مع جسيػرية التذيظ بذأف و 

االتفاؽ بيغ مػسكػ وواششصغ “ يمغي فعميا ” الجرع الراروخية في االراضي التذيكية 
 .  (02)عمى التذاور بخرػص السشطػمة الجفاعية

استسخت حالة الجسػد ما بيغ الػاليات الستحجة األمخيكية وروسيا، وبقيت واششصغ    
ء فتخة إدارة بػش االبغ ومجيء مرخة عمى تشفيح بخنامج الجرع الراروخي حتى انتيا

، لقج تبشت إدارة أوباما فمدفة واستخاتيجية ججيجة (1021 – 1002)إدارة أوباما 
سعت إلى إدارة الدياسة الخارجية األمخيكية  في التعامل مع الذأف الجولي، إذ ومغايخة

 ةلييسشبعيجًا عغ فمدفة القػة الخذشة والتفخد بالقخار الجولي وتيسير الحمفاء وفخض ا
األمخيكية، وحاولت بجاًل مغ ذلظ التقميل مغ األعباء الخارجية لمػاليات الستحجة 
األمخيكية، وإصالح الزخر الكبيخ الحي لحق بعالقات واششصغ مع حمفائيا 
وأصجقائيا، والتخفيف مغ حجة التػتخات العالسية، والخكػف إلى الصخؽ الجبمػماسية 

 السذاكل الجولية.والػسائل الدمسية لحل الخالفات و 
في ضػء ىحا التػجو إلدارة أوباما كاف ال بج أف تتع معالجة الكثيخ مغ ممفات    

الدياسة الخارجية بصخيقة مغايخة، وكاف ممف الجرع الراروخي واحجًا مغ أىع تمظ 
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السمفات، تخمى عغ خصط إدارة بػش وأعمغ السقاربة الججيجة لتصبيق خصة الجرع 
ة تعجيميا عمى مخاحل، رابصا تخفيس واششصغ مدتػى تمظ الراروخية مع إمكاني

الخصط بإحخاز تقجـ عمى مدار تدػية القزية الشػوية اإليخانية. وبجال مغ بػلشجا 
 فزالوالتذيظ، اختارت واششصغ رومانيا كسكاف لشذخ عشاصخ الجرع الراروخية، 

و إجخاء ػصفنذخ صػاريخ اعتخاض عمى متغ سفغ مخابصة في البحخ األسػد، ب عغ
كفيال باعتخاض الرػاريخ البالدتية متػسصة السجى. وتع نذخ تمظ الرػاريخ في 

وافقت رومانيا عمى  1020، وفي عاـ 1002البحخ األسػد في سبتسبخ/ أيمػؿ عاـ 
 . (01) 1021" األمخيكية في أراضييا بجءا مغ عاـ SM-3استزافة صػاريخ "

رج بػش بذأف إقامة درع صاروخي وىكحا أوقف الخئيذ أوباما خصط سمفو جػ     
في شخؽ أوروبا، فقج أبمغ أوباما الحكػمة التذيكية في مكالسة ىاتفية بأف الػاليات 
الستحجة ستتػقف عغ بشاء نطاـ رادار لمجرع الراروخي في األراضي التذيكية. كسا 

ل تع إبالغ الحكػمة البػلشجية بأمخ التخمي عغ ىحا السذخوع الحي تشتقجه روسيا بذك
 . (00)كبيخ 
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 واستشتاجات: خاتسة
تشاوؿ البحث الجرع الراروخي االمخيكي بػصفو استخاتيجية تبشتيا الػاليات 

 االبغالستحجة في عيج عجد مغ اإلدارات الجسيػرية كإدارة رونالج ريغاف وجػرج بػش 
بحث في شخؽ أوروبا كػسيمة لمترجي لمدياسات الخوسية في تمظ السشصقة. وتصخؽ ال

الخوسية. ويسكغ اإلشارة إلى -إلى تأثيخ ىحه االستخاتيجية عمى العالقات األمخيكية
 :يأتيأبخز االستشتاجات كسا 

كانت البجاية الحكيقة لسذخوع الجرع الراروخي مختبصة ببجايات الحخب الباردة  – 2
ػر وانقداـ العالع إلى قصبيغ متشافديغ يعيذاف عمى حافة الحخب، كسا ارتبط بالتص

دتية وتصػر وسائل إيراليا إلى يالكبيخ الحي شيجه ميجاف صشاعة الرػاريخ البال
 أراضي العجو.

فيسا يتعمق ببخامج  اكبيخ  اشيجت فتخة إدارة الخئيذ األمخيكي رونالج ريغاف ترعيج – 1
الجفاع الراروخي مغ خالؿ السبادرة التي أشمقيا وىي مبادرة الجفاع االستخاتيجي 

ػ " حخب الشجػـ " إذ نقمت فكخة الجروع الراروخية إلى آفاؽ ججيجة والتي عخفت ب
 ومجيات أكثخ بعجًا وتعقيجًا.

لع يكغ عمى  1002عشجما وصمت إدارة جػرج بػش االبغ إلى الحكع عاـ  – 1
ججوؿ أعساليا سػى فكخة واحجة وىي فكخة الييسشة العالسية السصمقة بجوف مشافذ 

يخ وتػضيف كل قجرات الػاليات الستحجة األمخيكية وبجوف مشازع، والعسل عمى تدخ
 مغ أجل تحقيق ىحا اليجؼ.

لحلظ كاف مغ الصبيعي أف تػلي ىحه اإلدارة أىسية خاصة ببخامج ومذاريع  – 9
الجروع الراروخية بػصفيا مغ أنجع وأىع الػسائل التي تسكشيا مغ حساية األراضي 

بخ في مياجسة وضخب مغ تخى فييع والسرالح األمخيكية مغ جية، وتعصييا حخية أك
 أعجاء لسذخوع الييسشة والتدمط العالسي.
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لقج سعت تمظ اإلدارة مغ أجل نذخ درعيا الراروخي في عجد مغ دوؿ أوربا  – 1
الذخقية القخيبة مغ الحجود الخوسية، ودخمت في مفاوضات معيا تسكشت في نيايتيا 

 غ درعيا عمى أراضي تمظ الجوؿ.مغ التػصل إلى اتفاقيات تدسح ليا بشذخ أجداء م
كانت الحريعة األساسية التي تحرعت بيا واششصغ لشذخ درعيا الراروخي  – 9

متسثمة بالترجي لمجوؿ التي تدسييا " الجوؿ السارقة " مثل إيخاف وكػريا الذسالية، لكغ 
مثل ىحه الحجج لع تقشع مػسكػ التي رأت في الخصػات األمخيكية تيجيجًا ال يسكغ 

 كػت عميو.الد
اتبعت روسيا عجة خصػات ووسائل لمترجي لسذخوع الجرع الراروخي، إذ  – 1

حاولت الزغط عمى الجوؿ السدتزيفة مثل بػلشجا والتذيظ وتيجيجىا بذكٍل واضح 
إلجبارىا عمى رفس السصالب األمخيكية، كسا أعمشت أف الترخفات األمخيكية غيخ 

التدمح السحسػـ الحي قج تتختب عميو نتائج في العػدة إلى سباؽ  بالسدؤولة قج تتدب
 كارثية.

 ،1009عاـ  االبغلع ييجأ االنجفاع األمخيكي إال بعج انتياء فتخة إدارة بػش  – 9
ومجيء إدارة أوباما الجيسقخاشية ذات الفكخ والتػجو السغايخ والتي تخمت عغ خصط 

 واششصغ الستعمقة بشذخ وتذغيل الجرع الراروخي في شخؽ أوربا. 
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