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 Abstract : 

Geography is the science that studies all natural and human 
phenomena in one place Geography studies the natural factors that 

affected the land inhabited by man, Describes human populations 

in terms of their relationship to the environment Political geography 

is the study of political units and their problems from the point of 
view of geography, The survey studies the relief and climate areas 

that affect the conditions of states and the phenomena in them. As 

for the political decision, it is very measure that the state takes to 
prevent any interference in the affairs of its society, and the political 

decision is formulated in a thoughtful way to solve a specific 

problem or crisis that passes in the country The process of making 

and implementing decisions goes through multiple stages، starting 

with the preparatory stage, identifying the variables related to the 

problem to be studied, then choosing the goal and drawing the 

strategy (identifying alternatives)،then comes the decision-making 

stage،i.e. translating the decision into practical reality through 

actions، activities and work programs, Responsibility for the 

decision-making process is borne by a group of official and non-

official bodies، the official bodies the constitution, then the 

legislative and executive authorities As for the unofficial bodies ، 
they include political parties, pressure groups، and public 

opinion،for political decisions to be correct, they must serve the 

public interest, be built on scientific foundation، and take in to 

account the objective circumstances..objective circumstances. 

Ukraine experienced a state of internal crises after the dissolution 

of the Soviet Union، as crises became represented by the dissolution 

of parliament and re-elections،which are frequent and accelerating 

events ،As the international Monetary Fund provided aid to reform 

the economic conditions of Ukraine after the transitional period it 

passed through،Ukraine became the coveted country and an open 

field for occupation by powerful countries. This is due to the 

weakness of Ukrainian politics. 

Ukraine distinguished location, which made it control the center of 

land and sea transportation between Asia and Europe،Russia 

decided that it was difficult to leave Ukraine to the west so Russia 
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intervened militarily under the transfer from the Russian 

parliament on 28\2\2014 to protect Russian minorities and 

maintain influence in the city of Sevastopol, which is the last base 
in Crimea, The motive of the attack was to protect the region from 

the interference of other countries، to realize the dream of Russian 

to get on ports in the warm waters of the Indian Ocean, and to save 

world trade routes where Russia's ships have been frozen for 

months in the Arctic annually. 

Russia made the decision to attack Ukraine، and the first thing it 

started was the bombing of the Donbas region، which is located in 

eastern Ukraine، which is characterized by its mineral wealth and 

the presence of coal mines ، and thus Russia worked to create a 

state of paralysis in the airports located in eastern and northern 

Ukraine. 

Keywords: Geography, Foreign Policy, Russia and Ukraine. 
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اجلغرافية وعالقتها ابختاذ القرار يف السياسة اخلارجية     
(منوذجا  أأوكرانيا )روسيا و   

 ))حبث يف عالقة اجلغرافية مع العلوم االجتماعية(( 
 

 2  هناء مطر مهدي خلف السلطاين
 

 :امللخص
فية تدرس العوامل  فاجلغرا ،أحدتعد اجلغرافية العلم الذي يدرس مجيع الظواهر الطبيعية والبشرية يف املكان الو 

 التجمعات البشرية من حيث عالقتها ابلبيئة.و توضح    ،اإلنساناليت يسكنها    األرض ثرت يف  أالطبيعية اليت  
اجلغرافية  نظر  وجهة  من  ومشاكلها  السياسية  الوحدات  دراسة  هي  السياسية  املساحة    ،اجلغرافية  فتدرس 

جراء  إما القرار السياسي فهو كل  أ.  دول والظواهر املوجودة فيها  لا  أحوالالذي يؤثر على    والتضاريس واملناخ
أو    حلل مشكلة   مدروس  بشكل  ويصاغ القرار السياسي  ،تتخذه الدولة ملنع أي تدخل يف شؤون جمتمعها

قاهتا مع  خالل السياسة اخلارجية نفهم التوجهات اخلارجية للدول وتوضيح عالزمة معينة متر يف البالد ومن  أ
 أمتعددة بدنفيذ القرارات مبراحل  ومتر عملية صنع وت  .سباب تبلور السياسة الدولية أ اجملاورة وتفسر  ول  الد

مث   دراستها  املراد  ابملشكلة  املرتبطة  املتغريات  وحتديد  التحضريية  ورسم ابملرحلة  اهلدف  اختيار 
فعال أالواقع العملي من خالل  إىل    قرارالاالسرتاتيجية)حتديد البدائل( مث أتيت مرحلة اختاذ القرار أي ترمجة  

و   ،الرمسية وغري الرمسية   األجهزةمن  صنع القرار جمموعة  وتتحمل مسؤولية عملية    ،ونشاطات وبرامج عمل
حزاب رمسية فتشمل األالغري    األجهزةما  أ  ،مث السلطتان التشريعية والتنفيذية   الرمسية )الدستور(  األجهزةمن  

السياسية صائبة جيب  وحىت تك  ،العام  الرأيومجاعات الضغط و السياسية   القرارات  املصلحة  ختدم  ن  أون 
األزمات متمثلة حبل  ت أصبحذ  إ  .وأتخذ بعني االعتبار الظروف املوضوعية   علمية   أسسالعامة وتبىن على 

معونة إلصالح   صندوق النقد الدويلذ قدم  إ  متكررة ومتسارعة   اثأحدعادة االنتخاابت وهي  إالربملان و 
االقتصادية أل االنتقالية    وكرانيااالوضاع  املرحلة  فبعد  هبا  مرت  وجماالا   أوكرانيات  أصبحاليت  الدول    مطمع 

 .األوكرانيةالقوية وذلك بسبب ضعف السياسة لالحتالل من قبل الدول   مفتوحاا 
أت  ، فر أورابو   آسيااملواصالت الربية والبحرية بني  املميز والذي جعلها تسيطر على مركز    أوكرانيان ملوقع  إ

مبوجب التخويل من الربملان    عسكريا فقامت روسيا ابلتدخل    ،للغرب  أوكرانيامن الصعب ترك  ن  أروسيا  
على النفوذ يف )سيفاستابول(   احلفاظو أوكرانيا  الروسية يف    ياتقلاألحلماية    2014/ شباط /    28يف    الروسي

وحتقيق حلم    أخرىوكان دافع اهلجوم هو محاية املنطقة من تدخل دول    .القرمالقاعدة االخرية يف جزيرة  
حيث مرافئ روسيا  وانقاذ طرق التجارة العاملية  يف مياه احمليط اهلندي الدافئة  يف احلصول على موانئالروس 

ول ما بدأت  أأوكرانيا و اهلجوم على لقد اختذت روسيا قرار   ،يل سنويا يف القطب الشما  أشهرمتجمدة لعدة 
 وبذلك  ،واملتميز بثرواته املعدنية ووجود مناجم الفحمأوكرانيا  يم )دونباس( والذي يقع شرق  أقلبه هو قصف  

 .   أوكرانيايف املطارات الواقعة شرق ومشال  الشللعملت روسيا على صنع حالة من 
 .روسيا وأوكرانيا، السياسة اخلارجية  ،اجلغرافية  املفتاحية: الكلمات 
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 : املقدمة
وتؤثر على املدى الطويل على اخلصائص الدميوغرافية لإلنسان   األرض تؤثر اجلغرافية بشقيها الطبيعي والبشري على سطح  

مسكنه  أو    كان ما يتعلق بغذائهأشكاهلا  أمل حتدد منط احلياة لإلنسان بكل  اخلصائص البشرية هي عوا  .يةاألرضعلى وجه الكرة  
ف  وتنقالته يبدو  ما  وعلى  مالبسه  ابختيار  األ إأو  تعري  ال  احلديثة  اجملتمعات  القرار   مهية ن  اختاذ  يف  اجلغرافية  للخصائص  املطلوبة 

ولكن    تطوير بعض تقنيات صنع القرار السياسي اليت تساعد على التحرر من أتثريات اخلصائص اجلغرافية إىل    بل تسعى  ،السياسي
تتأثر بشدة وتتغري حسب الظروف الطبيعية   ن بعض التوجهات السياسيةإما نندهش حني نالحظ    مع كل حدث سياسي غالباا 

 .والبشرية احمليطة ابملوقع
وقت حيذر    يف  ، اضطراابت سياسية حادة  مام ما يشاهدونه منألقلق يف نفوس الناس  الشعور اب  طار نالحظ ازديد يف هذا اإل

عن التوجهات الغري    الناتج  السياسية   األزماتواملسؤولني السياسيني من خطر مواجهة    العام  يالرأ  حناء العاملأالدبلوماسيني يف كافة  
اليت مير  األزمات من حل  السياسي بدالا  تعمل على زيدة حدة التوتر اختاذ قرارات سياسية إىل   ما يؤدي ،لبعض احلكومات عقالنية 

 . هبا أي بلد
اخلصائص   مع  التعاطي  طويلة   اجلغرافية ميكن  زمنية  فرتات  ملواجهة أو    للمكان خالل  ابلوطن  احمليطة  ابلبيئة  الصلة   ذات 

 املشاكل اليت تعصف ابألمة. أو  الصعاب
 ،احلدود،املساحة   ،التضاريس  ، القرب اجلغرايف  ،منها )املوقع اجلغرايف  ،تساهم عدة عوامل يف تشكيل قرار السياسة اخلارجية

 .حيل الصعاب اليت تواجه البلدأو  مل على وضع قانون ينظماخل( اليت تع،عدد السكان
حلماية املصاحل   اليت متر ابلبلد وتطبيقها لتحقيق االمن  األزماتيف وصف ومعرفة    صحاب القرار السياسيأتتلخص مهمة  

 .القومية للدولة 
 

 : مشكلة البحث
فروع اجلغرافية البشرية اليت هتتم مبواكبة مظاهر التحول يف الوحدات السياسية وسكاهنا ومواردها   أحدتعد اجلغرافية السياسية  

األ ابلدول  املشورة حلكومته  خرىوعالقتها  السياسي  اجلغرايف  الصيغة    ،ويقدم  من خالل  البحث  مشكلة  ))هل    اآلتيةوتتمحور 
 . (( ؟للخصائص اجلغرافية أتثري يف اختاذ القرار السياسي للدولة 

 :فرضية البحث
أو   ويل ملشكلة الدراسة وتقدم يف صورة اقرتاحاتأوهي تفسري    افرتاض حلول مشكلة البحثأو    تقدمي  يقصد ابلفرضية 

يت ))هناك أتثري للخصائص اجلغرافية يف اختاذ رضية وتتمثل فرضية البحث ابآلترفض هذه الفأو    عبارات قابلة لالختبار وقد تقبل
 . السياسي((القرار 

 : حدود منطقة البحث
ذ تقع دولة روسيا يف اجلزء الشمايل الشرقي  إ  أوكرانيا،،تتمثل حدود منطقة البحث ابحلدود الزمانية واملكانية لدوليت روسيا و 

فتقع يف جنوب غرب    أوكرانيااما    ،(2017)فهيم،    وتقع يف نصف الكرة الشمايل  آسيامشال    أورابفتشغل شرق    آسيامن قارة اور 
وحيدها من الشمال مجهورية بالروسيا ومن الشمال الشرقي والشرق جنوب روسيا االحتادية ومن   ( أورابلروسيا )شرق  األوريبالقسم 

البحر   )اخلريي،    وحبر ازوف ومن اجلنوب الغريب مجهورية مولدافيا ورومانيا وهنغاري ومن الغرب سلوفاكيا وبولندا  األسوداجلنوب 
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هناء كتابة  إإىل اتريخ    أوكرانياوهو بدا اعالن روسيا احلرب على    2022/  2/    24اما احلدود الزمانية فتمثلت من اتريخ    (2015
 .هذا البحث
 

 :حثالب أمهية
الرتباطها أبجهزة عديدة تقوم ابإلعداد والتجهيز لصنع القرار   ن عملية صنع القرار السياسي هي عملية ابلغة التعقيد نظراا إ

سليمة وواضحة تكون   أسسن القرار السياسي والفعال املبين على  إ  ،املرجوة  األهدافواختاذه ومتابعة تنفيذه ومدى جناحه يف حتقيق  
 .أوكرانياروسيا و ليات القرار السياسي الفعال يف حرب آذا ركزان يف البحث على إإجيابية نتائجه 

 
 هداف البحث:أ

التحقق من وجود عالقة ارتباط بني املوقع اجلغرايف واملناخ والتضاريس وعدد السكان وعالقتها ابختاذ  إىل    يهدف البحث
/    2/    24ب    أوكرانياعلنت روسيا اتريخ احلرب على  أذ  إ  ،األوكرانيةونالحظ ذلك من خالل احلرب الروسية    ،القرار السياسي

نسيابية  ليات العسكرية ال تستطيع السري إباحلرب يف هذا التاريخ وهو موسم الثلوج حيث اآل  ءلبد  مستفادة من مناخ البلدين  2022
 .أرض طينية يصعب التنقل فيهاإىل  أسرع لو بدأ موسم ذوابن الثلوج وحتولت مسارات احلركة 
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 : املبحث االول
 تعريف مبصطلحات البحث

فاجلغرافية هتتم بدراسة  ،وعالقتهما ببعضهما البعض من حيث أتثري وأتثر كل منهما ابآلخر اإلنسانو  األرض هي علم :اجلغرافية -1
 . ( 1998)هارون ع.،   خر بشري وهلما طبيعي واآلأك تسري اجلغرافية يف اجتاهيني  للإلنسان لذ  لكوهنا وطناا   إمناليس لذاهتا و   األرض

مرحلة حامسة  إىل    ن وصل الفكر اجلغرايفأال بعد  إومل تنتشر اجلغرافية    . من فروع اجلغرافية البشرية   هي فرعاا   : اجلغرافية السياسية -2
يتناول الظاهرات الطبيعية وشق اخر يتناول الظاهرات البشرية وهتتم اجلغرافية السياسية بدراسة الوجود الفعلي  اقتضت التمييز بني شق  

 . ( 1973)الشامي،  .للوحدات السياسية والدول
 لغرض حتديد كيفية التعامل  ،من بني جمموعة منها  سياا االبدائل املقبولة سي  أحداختيار  إىل    هو ذلك النشاط الرامي:القرار السياسي-3

 . (1991)الرمضاين، مع املشكلة السياسية اليت جتابه هبا الدولة يف وقت حمدد. 
متعددة فهي   شكاالا أالداخلية واخلارجية واليت أتخذ  هي حمصلة أتثري جمموعة متنوعة من املتغريات )املؤثرات( :السياسة اخلارجية -4
 . ( 1999)الدليمي،  السياسية  –معنوية داخلية واليت تسمى ابملتغريات االجتماعية أو  ،ما مادية داخلية كالطبيعة اجلغرافية إ

 
 :املبحث الثاين

 السياسة اخلارجية: ابختاذ القرار يف  العوامل الطبيعية املؤثرة
لخصائص اجلغرافية دور  لن إذ إ ، ملوضوع العوامل الطبيعية )العوامل اجلغرافية( اهتمام كبري يف دراسة العالقات الدولية  أصبح

يف تكوين شكل النظام السياسي وعالقته ابلعامل اخلارجي حيث يتأثر السلوك السياسي اخلارجي ابلواقع اجلغرايف للدولة من حيث 
 . خرى وموقعها وحدودها املشرتكة مع البلدان األحجمها 

 
يعرب عنه خبطوط الطول ودوائر العرض ويدرس املوقع من   األرض دولة مكان على سطح  أو    لكل مقاطعة   املوقع اجلغرايف:  -1

أو   ن كانت له جبهة إ  ،داخلياا أو    ن كان حبريا إاملاء أي  أو    اجلانب الثابت اي من حيث عالقة املكان بكتل اليابس  ،جانبني مها
يف   فتقع احلدود الشمالية الشرقية  ، فمثال تطل روسيا على اثىن عشر حبر وثالث حميطات ، (1997)الدانصوري،   على البحر أكثر

ما احلدود الغربية واجلنوبية  أ  ، واخوتسك  ،وبرينج  ، وحبر الياابن   فئة احلدود البحرية واحلدود الشرقية هي حدود حبرية مع احمليط اهلادي
  أوكرانيان معظم حدود  إوحبر ازوف لذلك    األسودللبحر    فتقع على السواحل الشمالية   أوكرانيا ما  أ  ،( 2017)فهيم،    فهي حدود برية 

ما اجلانب الثاين فهو املتغري من املوقع اجلغرايف ويعين عالقة  أ، (2020)حيدر،  اجلنوبية من البالد  األقسامهي حدود برية ابستثناء 
الثقل احلضارية و قلخص عالقة األأأمهية املوقع اجلغرايف وبصفة  ن هذا هو الذي سيحدد  إذ  إالدولة جبريانه  أو    يمقلاأل يم مبراكز 

واورواب فتتمركز يف اجلزء الشمايل الشرقي    آسيالروسيا موقع مميز ألهنا جزء من قاريت    ،مثال ذلك  ،(2020)حيدر،    السياسية يف العامل
يف جنوب غرب القسم   أوكرانياو تقع    ( 2017)فهيم،  وتقع يف نصف الكرة الشمايل    آسيامشال    أورابفتشغل شرق    آسيامن قارة اور 

  األسود ورية بالروسيا ومن الشمال الشرقي والشرق جنوب روسيا االحتادية ومن اجلنوب البحر  لروسيا وحيدها من الشمال مجه  األوريب
ويتصل ابملوقع    ،(2015)اخلريي،    وحبر ازوف ومن اجلنوب الغريب مجهورية مولدافيا ورومانيا وهنغاري ومن الغرب سلوفاكيا وبولندا

فالتوجيه اجلغرايف مسؤول    ، اجلغرايف ما يسمى ابلتوجيه اجلغرايف وهذا يتوقف على توزيع ظاهرات السطح الكربى داخل الدولة نفسها
توزيع التضاريس    مثال ذلك  ،ويف النهاية عن سياسة الدولة   عن النشاط االقتصادي وعلى االجتاه الذي يسري فيه التبادل التجاري

والعوامل االسرتاتيجية   ،يف اليوانن جعل توجيهها السياسي حنو البحر بينما اجتهت صربيا حنو وسط اورواب  ان البحرية الكثريةواخللج
ويف ضوء موقع الدولة على ،( 1997)الدانصوري،    ما وراء جبال االورالإىل    نقل الصناعات الثقيلة إىل    دفعت االحتاد السوفييت
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تتوزع الدول ثالثياا  برية   على دول حبرية  اخلريطة اجلغرافية  التباين أتثري خمتلف يف   أحدن و آحبرية يف    –برية  أو    وعلى دول    وهلذا 
 . ادراك صانع القرار إلجيابيات وسلبيات موقع دولته وحركة السياسية اخلارجية إنوعية 

 
اخلصائص    أكثروهو من    بني الدول  والتجارية   واالقتصادية   القاري طبيعة العالقات واملصاحل السياسية حيدد املوقع  :  املوقع الربي 1-1

فالدول القارية تعتمد    ،ينطوي املوقع الربي على عدد من السلبيات  ،وحتديد قراراها السياسي  يف تكوين شخصية الدولة   أتثرياا   اجلغرافية 
ومثل هذه االعتمادية    األزماتاحلروب و   أثناءغراض التصدير واالسترياد واليت تستخدم  على موانئ الدول الساحلية اجملاورة هلا أل

القارية ويتم هذا عادة عرب   السياسي يف سلوك الدول  التأثري  تساعد الدول الساحلية على االستفادة من موقعها اجلغرايف إليقاع 
تبين سياسة تطوير عالقة إىل    ماإ  العديد من الدول القارية   عمدت  ،جمموعة متنوعة من السياسات كاملنع والتشديد وفرض احلصار

  كثرتعترب هذه السياسة األ   اتباع سياسة غلق املنافذ املتعددة وواقعياا أو    اتباع سياسة احلياد أو    اجملاورة  الصداقة مع الدول الساحلية 
  2022فرباير / شباط/    21بتاريخ    أوكرانياابلنسبة لروسيا اعلنت اهلجوم على    ،(1991)الرمضاين،    خرىجدوى من السياسات األ

صادية وهي منطقة  وهي منطقة اترخيية وثقافية واقت  أوكرانيااليت تقع شرق    دونباس( حتديداا )  ذ بدأت ابجلانب الربي ومن منطقة إ
 . ( 2022)هارون م.،  واخر القرن التاسع عشرأتعدين مهمة منذ 

 
وذلك الرتباط   ،يضع املوقع البحري أتثريات متنوعة يف قرارات السياسة اخلارجية للدولة البحرية واجتاهاهتا   : املوقع البحري 1-2

وقواهتا البحرية وغاية ومدى قوة االسطول التجاري    املوقع البحري بنقاط مهمة منها النشاط االقتصادي وقيمته يف الدولة البحرية 
يرتبط بقيمة هذه الواجهات ومدى تفاعل  إمنابعدد الواجهات وطول السواحل و  فاملوقع البحري للدولة ال يتمثل ،نفوذها يف اخلارج

فات تتجاوز احلد التقليدي ثالثة مساإىل    مد حدودها البحرية إىل  لذلك عمدت الدول الساحلية  ،هذه السواحل مع العامل اخلارجي
يف   و الزالت البحار على الرغم من الثورة التكنولوجية   ، (1991)الرمضاين،    ميل كحد اعلى  200و  أدىنميل كحد    12إىل    ميالأ

  أمر وهو    بني الشعب البحري وغريه من الشعوب القريبة منه جغرافيا    املباشر  حتد من عملية التفاعل  واملواصالت  وسائل االتصال
ويواجه    ،معني من املشاركة يف التفاعالت السياسية الدولية   أساساعتماد اجتاه سياسي خارجي انهض على  إىل    يرغم الدول املعنية 

بناء قوة حبرية   اخلارجي مثال ذلك عملت روسيا االحتادية االنفتاح واالندفاع  إىل    قد يدفع املوقع البحري  ،حالة معاكسة   ما تقدم
و  ومتطورة  الذي جعلها  أفاعلة  اولوية خاصة وابالجتاه  األ  إحدىعطتها  اخلارجية ساسالركائز  السياسية  )الرمضاين،   ية حلركتها يف 

الدول البحرية بعضها جزري ال تشرتك يف حدود برية مع الدول اجملاورة كاجلزر الربيطانية والياابن وجزر إندونيسيا وجزيرة  ، (1991
يكية مر قيمة املوقع البحري لالحتاد السوفييت ال تقاس بقيمة موقع الواليت املتحدة األ فمثالا  حداسريالنكا وبعضها يطل على حبر و 

 يتجمد يف فصل الشتاء   أيضاا من الشمال على حميط منجمد وهلا انفذة ضيقة تطل على البحر البلطي وهو  فروسيا تطل    ،البحري
على البحر الياابين   األقصىتواجه الياابن يف الشرق    مما جعل سياسة روسيا هي البحث عن منفذ على البحار الدفيئة وهنا جندها 

كم بعض الدول يف املضايق البحرية حبيث يصبح املرور عرب حدودها البحرية  وتتح   ،(األسودوتواجه تركيا يف الغرب )موانئ البحر  
 . ( 1997)الدانصوري، حتت سيطرة الدولة فتستطيع تركيا التحكم يف البسفور والدردنيل 

 
يم الدولة ووجودها واختصاصها القانوين والسياسي وهو يتأثر بعدد  أقلالعناصر املهمة يف حتديد جمال    أحدهو    : القرب اجلغرايف -2

نه جمموع الدول اليت تقع على  وميكن تعريف القرب اجلغرايف أب  ،الدول اليت جتاور الدولة وطبيعة العالقات بني تلك الدول اجملاورة
  اليت تفصل بينها وبني تلك   السياسية   وتشاركها احلدود  ربع وعدد الدول اليت جتاورهااجلهات األاسية للدولة مباشرة من  احلدود السي

اثر  آوملوقع اجلوار اجلغرايف   (2021)الكعيب،   اليت تربط بني الدول املتجاورة  ثر يف العالقات الدولية أالدول وما يرتكه ذلك املوقع من  
و  األ  أخرىسيئة  اجلغرايف  لو جيدة  القرب  ان  الدول  إىل    يؤدي  يؤكد  بني  التنافس  النواحي إظهور  اختالفات يف  هناك  ذا كانت 
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 ما االجتاه الثاين فيذهبأ  ، عداء لبعضأمن الدول املتجاورة    الذي جيعل  مروالسياسية فيما بينها مضاف األ  والفكرية   االيديولوجية 
  ، من الصراع  التعاون بدالا إىل    احلد منه على حنو يدفعأو    احتواء التنافسإىل    وار اجلغرايف يدفعن اجلإلذلك    ويرى تبعاا   العكسإىل  

فاده من تلك البعيدة عنها لسبب م أكثرن تتحارب مع بعض أ إىل  ن الدول املتجاورة تتجهأبعض السياسيني   راءآدت أك ومن هنا
العالقة الثنائية عندما تتميز بغياب التقاطع االيديولوجي واالسرتاتيجي يصبح اجلوار اجلغرايف  ن  أخر يؤكد  شدة التصارع ويف االجتاه اآل

بسبب القرب اجلغرايف   أوكرانيان الصراع السياسي بني روسيا و أنالحظ    ، (2022)القرين،   حنو التكامل والتعاون  دافعاا   ابلضرورة عامالا 
ن إاألسود و وموقعها على البحر   إىل أوراب ووقوعها كممر لتمرير الغاز من الشرق ومن روسيا وكرانياجاء نتيجة املوقع االسرتاتيجي أل

د النووي من الوقو   وحتصل على تزودها ابلغاز والنفط  والدولية اليت  األقليمية  وسط التجاذابت   ن تقعإإىل    دىأ  توافر الثروات الطبيعية
مما   أوكرانيااقتصاد    أساسبني كييف وموسكو اليت تشكل    عن التجارة  فضالا   وكرانياروسيا كمحطة )زاابروجيا( النووية لتوليد الطاقة أب

 . (2015)اخلريي،   .وجعلها اتبعة هلا كما كانت يف السابق أوكرانيادفع ابلقوات الروسية اهلجوم على 
 
 حىت انتهت   كل دولة قد منت من مركز صغري تبلورت فيه القومية ومن هذا املركز انتشرت واتسعت  : مساحة الدولة وشكلها -3

والبد من   ،فروسيا قد انكشفت من والية )موسكوفا(  أخرى،إىل    لظروف جغرافية واترخيية ختتلف من دولة   طبقاا   حدود معينة إىل  
ن الطرق الطبيعية عرب سهول االستبس هي اليت سهلت  إبطرق مواصالت سهلة وسريعة لذلك  طرافهاأن تسيطر على أمركز الدولة 

هي   كبرياا   املوارد الطبيعية واستغالهلا استغالالا   ن اقرتان الكثافة السكانية املرتفعة يف املساحة الكبرية مع وفرة إ  ،توسعها شرقاا   لروسيا
الدول الكربى ومثال ذلك االحتاد الروسي وكندا والواليت املتحدة والصني والربازيل كل منهما   ر قوة للدولة نضعها يف مصافمصد

مصادر هائلة من املعادن ومصادر الطاقة  تنوع االقاليم املناخية والنباتية ووجودإىل  وانعكس ذلك األرض حيتل كتلة كبرية متصلة من 
 .  (1997)الدانصوري،  من السكان يف املستقبل القريب  أكربعدداا  ن تستوعبأالدول  وميكن هلذه املختلفة 

 فاهلجوم على دولة صغرية سوف لن يكلف املهاجم  ، كبريةأم   خيتلف اهلجوم والدفاع بني مساحة الدولة سواء كانت صغرية
ن أل  جسيماا   ثر اهلجومأن كثافة السكان سيجعل  إعلى دولة ذات مساحة شاسعة مث    الكثري مقارنة مع هجومه  األسلحة من تنوع  

هنا ستكون قادرة يف التغلب على إف  املساحة   الشاسعة   بينما يف حالة الدولة   اهلني اسرتاتيجياا   مرليس ابألاث  حد الذود عن هذه األ
 أكثر ن جيعل هجومه  أعلى العدو    مما حيتم  األطرافمرتامية    جغرافية على رقع    ة ن السكان موزعأاهلجوم وذلك ألسباب متعددة منها  

 ودفاعها  وسائل هجومها  تتمكن من ختبأه  ن الدول الشاسعة املساحة أوكذلك    والبشرية   العسكرية   األهداف  أغلبلكي يصيب    كثافة 
  األقليميةيف التأثري على السياسة الدولية    أمهية   للمساحة ن  أوهكذا    ،ن تردعهأ   هنا تستطيعإالعدو أي    هلجوم  عرضة   أقلجتعلها    وابلتايل
التقين   على الرغم من التطور وحدودية  يمية قلا ن بقع أبش تتصف ابخلالفات بني الدول  الدولية األزمات وما زالت الكثري من  والعاملية 

غراء يشجع إا قوة عسكرية متنقلة فاعلة عامل واليت ال حتميه عدد سكاهناوقلة األرض ن زيدة مساحة إ (1997)نعمة، والعلمي 
 للقوات واملعدات العسكرية   كما هو احلال مع مشكلة النقل السريع  دارية واسعة إمن اخلارج و خيلق مشكلة    اخرتاقها عسكريا  عملية 

حدود الدولة حبدودها اخلارجية    يت تربط داخليف حالة غياب شبكة الطرق احلديثة وال  ساحات املعارك خصوصاا إىل    من الداخل
عدم االستطاعة الذاتية على أو  ما لعدم صالحيتها الطبيعية لالستثمار االقتصاديإاالقتصادية لألراضي الشاسعة هي   ما املشاكلأو 

جمموع احتياطاهتا من الطاقة يف  % من  90ن متركز حوايل  أال  إ  ن االحتاد السوفييت دولة غنية مبواردها الطبيعية إ  استثمارها فمثالا 
)الرمضاين،  املناطق القريبة إىل  جمموعة صعوابت فنية ومادية تتعلق بكيفية نقل هذه املصادر املناطق الشرقية السوفيتية مما يرتب عليه

بعد روسيا االحتادية يف خمتلف املناطق وتبلغ مساحتها حوايل   أوراباملساحة يف    بلد من حيث  أكرباثين  أوكرانيا  تعد    ،(1991
بلد يف العامل من حيث املساحة    أكربوهي    2( كم17098242ما روسيا فتبلغ مساحتها)  أ  ، (2022)السعود،    2( كم603629)

 . ( 2022)بلحاح، ابلسكان وهي تعادل قارة أبكملها  املأهولة  األرض (من مساحة  1/8حيث تغطي) 
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خيضع اتريخ   . يمها وتستطيع الدولة من خالله ممارسة سلطاهتا عليهأقلحتديد سيادة الدولة على  إىل    هتدف احلدود  : احلدود -4
حدود دول العامل الثالث قد رمست من قبل الدول االستعمارية بشكل ال    أغلب أتثريات سياسية وعسكرية خارجية فإىل    رسم احلدود

يف وجه رؤى   وقانونياا  دولياا  وتعترب احلدود احلالية مانعاا  (2022)بلحاح، التضاريس الطبيعية  أو  يتفق والتوزيع السكاين واالقتصادي
)نعمة،   خوض منازعات حول احلدود.إىل  املوارد الطبيعية يف املناطق القريبة مما يدفع ابلدول املتجاورةاالستفادة من إىل  دول جماورة

فال تعد   خرى،منية وذلك بسبب تقدم وسائل التقرب من قبل الدول األأن نرى هناك حدود طبيعية  أو من الصعب    (1997
ن التاريخ صد بعض الدول رغم صغر  أ واجلبال عوائق قانونية بوجه قوة عسكرية متقدمة على الرغم من  الصحاري والودين واألهنار

الصحاري   فاعلية من حدود أكثرللمنازعات بصورة  ن تكون احلدود اجلبلية مانعاا أولكن من الطبيعي   .حجمها وضغطها العسكري
وحتيط    عسكرية معينة فمن الصعب على دولة ذات حدود طويلة نسبياا   لتبين سياسة   . يؤثر طول احلدود على ارغام الدولاألهنارو 

 . ( 1997)نعمة،   .منها ابالعتماد على قوهتاأتؤمن ة هبا دولة قوي
واحلدود ( كم  الف  40تشكل احلدود البحرية حنو ) ( الف كم و 60تعد روسيا من الدول ذات احلدود الطويلة فهي متتد حنو )

  ( كم2782( كم ويقدر الشريط الساحلي ب)4566)  وكرانياما امجايل احلدود الربية ألأ  ،( 2017)فهيم،    الباقية هي حدود برية 
سكرية  ن تتسلح برتسانة عأو   الدول القوية عاملياا ن تكون من  أيف    ن تتطلعأإىل    رغم روسياأن طول احلدود الروسية  إ  (2015)اخلريي،  

 مني حدودهاأبرية وحبرية وجوية ضخمة لت
 

ويوحد السهل الفيضي وحضارته   فالنهر يقسم  ،دورين متناقضني يف التاريخ فهي عوامل فصل وعوامل وصل  األهنارمتثل    : األهنار -5
ن بناء اجلسور   البالد اليت تفصل بينها وذلك ألتشجيع التعاون بنيوهو يعرقل االتصال بني الضفتني وتعمل احلدود النهرية على  

وعلى ضفافها بسبب مميزات تلك املناطق  السكن يف وديهناإىل  مييل اإلنسانن أإذ إ األهنارطبيعة إىل   وهذا يرجع يربط بينها فوقها
 كحدود سياسية تفصل بني الدول املتجاورة  األهنارن  إ  ،مما جيعلها مناطق صاحلة للزراعة    وخصوبة الرتبة   من مياه عذبة صاحلة للشرب

بسبب فيضان   خرآلة فهي تغري جمراها بني احلني واغري مستقر   األهنارن  أعن    فضالا   ، وجنادل  اليت تعرتض فيها شالالت  يف املناطق
وعند رسم احلدود النهرية ،(2020)سلطان،   لتحديد احلدود السياسية  لذلك هي ليست من افضل املظاهر الطبيعية   النهر واحنساره

منتصف اجلزء العميق من اجملرى الصاحل للمالحة ويف هذه احلالة تتقاسم الدولتان  أو    ن تنبع من منتصف اجملرىأما  إهنا  أيالحظ  
للمالحة وهنا قد يكون    عالمات حتدد اجلزء الصاحل  من وضعجمرى النهر وليس كمية مياهه الصاحلة للمالحة ويف احلالة الثانية ال بد  

خر ويعين ذلك  آ يف جزء دون  أكثرن تعرجات النهر جتعل اإلرساب النهري خر وذلك ألالشاطئني من اآل إىل أحد قربأهذا اجلزء 
البحر  ،(1997)الدانصوري،    خرىالدولتني من شاطئ الدولة األ  إحدىاقرتاب سفن   اسرتاتيجية بني روسيا    أمهية   األسودحيتل 

اقتصادية كبريه ألنه يرتبط ببحر مرمرة والبحر املتوسط    أمهية وله    ،والشرق االوسط  آسياو   أوراب  طرق مهم بني  لكونه مفرتق  أوكرانياو 
و   أوكرانيا، و   ،وتطل ستة دول عليه )روسيا  2( كم436000تبلغ مساحة البحر حوايل )  ،عرب مضيق البسفور عرب مدينة اسطنبول

لنقل مئات السفن يومياا   ،و تركيا  ،وبلغاري  ،رومانيا البضائع واملسافرين  وجورجيا( وهو ممر  البحر    ،حلمل  قاع  كما متر على طول 
  ،منيف جمال الطاقة واالقتصاد واأل  قصوى ألهنا تعتمد عليه  أمهية   األسودوللبحر    ،لياف الضوئية ت النفط والغاز وكابالت األقالان
ة على السواحل الشمالية للبحر  وتتيح السيطر   . مهها القمحأصادراته متر من خالل هذا البحر و من    ( % 70فان )  وكرانياما ألأ

البحرية املوجودة فيه اليت تطفو على مياهه بعد العملية العسكرية الروسية   األلغاملكن ما يؤرق التجارة فيه هو أوكرانيا، خنق  األسود
 . ( 2022)سلهوب،  أوكرانياعلى 
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 املبحث الثالث
 ابختاذ القرار يف السياسة اخلارجية  املؤثرة العوامل البشرية 

فعندما   ،تبقى العوامل البشرية نقطة ضعف و قوة للدولة يف تشكيل عناصر فاعلة يف اختاذ قرار الدولة يف السياسة اخلارجية 
تضعف العوامل االجتماعية يف الدولة وجب على األخرية ان تشكل عناصر ضاغطة وفاعلة يف اختاذ القرار الفاعل مبا ينسجم ومصاحل 

ن أتثر القرار السياسي ابملفردات االجتماعية لعملية صنع القرار هو شيء ال يقبل االنقسام عن السياق االجتماعي والظروف  إ  ،الدولة 
ن القرارات السياسية يف غالبها هي استجابة لضغوط الواقع االجتماعي واالقتصادي  إ اليت سيطبق فيها هذا القرار بل     البالدالسائدة يف

السياسي وتش  أشخاصوهي تعرب عن رغبات ومطالب   النظام  الفئات االجتماعية املختلفة  ومجاعات داخل  حزاب سياسية  أارك 
 . ( 2017)مكاوي، جل اختاذ قرارات بشأهنا أب والدفع هبا للنظام السياسي من ذه املطالوتنظيمات اجتماعية خمتلفة يف اختاذ ه

وان    فجميع الدول توسعت وتقدمت أبعداد سكاهنا خصوصاا   ،ية واتريخ قوهتاساسيعد السكان من بني مكوانت الدولة األ
يف حالة عدم توفر املستوى العلمي والتقدم التكنلوجي والقدرات    وقد يكون أتثريه سلبياا   توافرت معها القدرات االقتصادية والسياسية 

يف صاحل الدولة    لة عدد السكان الكبري ليس دائماا أن مسإعموم فعلى ال، هذه املوارد البشرية  االقتصادية واجملاالت اليت تستثمر فيها
ضعف من الدولة القليلة السكان لكنها تتكون من شعب  أفتكون    تتألف من عدة قوميات غري متجانسة   ن تكون الدولة أ  فممكن

 : ن العامل البشري يؤثر يف السياسة الدولية كما يرى )كوسيين رايت( من عدة زوايإ.(2008)السامرائي ق.،  متجانس

 . وزادت من حدة التناصر التقارب والتعاون بني الشعوب وحضارات خمتلفة إىل  السكان يف العامل قادتن زيدة إ -
سياسية اقتصادية قادرة على معاجلة   هناك خيارات  نإو   ،سياسة احلرب والتوسعإىل    ن زيدة السكان تقودمل تعد الشعوب تؤمن أب -

 .عدد السكان
 .املنازعات يف حالة قيام حواجز تعيق التبادل التجاري بني دول املنطقة إىل  يمية تؤديأقلن زيدة السكان يف مناطق إ -
 .ن السكان عنصر من عناصر القابلية العسكرية إ -
إىل   سكاهنا  املنتدبةبينما ستلجأ الدول    استعمارية  حروبإىل    ن الدول املتضخمة السكان ستلجأإف  يف حالة استقرار بقية العوامل -

 .حروب نظام توازن القوى
يتفاعل مع متغريات    حداالسكان حمض تغري و   نيف املستقبل وذلك أل  ثر السكان على العالقات الدولية أمن العسري التنبؤ عن   -

 . (1997)نعمة،  أخرى
 

فالسكان هم النعمة    ،وتوزيعها وهم العامل املهم والفاعل يف بناء قوة الدولة ي إلنتاج الثروة املادية  أساسالسكان هم عنصر  
وتزرعها وتعمل يف املناجم واملصانع وتستغل الثروة الطبيعية يف    األرض ية اليت تقيم صرح الدولة هم القوة العاملة اليت حترث  اإلنسان

 ما ابهلجرة إخارج الدولة االصلية  إىل    ميتد نشاطها االقتصادي والثقايفواليت    وتنشرها خارج احلدود  واليت تبين احلضارة واملدنية  البلد
االموالأو   القوةإو   هتجري رؤوس  وهم  اخلارجية  املنفعة  االعداء    نشاء  ويالقي هجمات  البلد  يقي  الذي  والدرع  احلرب  الغالبة يف 

 . (1997)الدانصوري، 
ن كثرة إ خالل أتثريه على قوهتا الوطنية فاجلانب الكمي للسكان له دور ابرز يف التأثري على السياسة اخلارجية للدول من  

املعارك على   وال يزال لعدد اجلنود دور يف نتيجة   ،وهو العمل  ي من عناصر االنتاجأساسالسكان يف السلم تساعد على حتقيق عنصر  
)الدليمي،    األقليمية وال يزال للدول اليت لديها كثافة سكانية سيطرة يف القيادة    األسلحةلى صعيد  الرغم من التطور التكنلوجي ع

1999) . 
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ويبلغ   ويعترب اجليش الثاين والعشرين عاملياا   ( مليون نسمة 60حوايل )  2022حسب تعداد عام    أوكرانيابلغ عدد سكان  
الدفاع    مليون عسكري   (15عنصر ويبلغ عدد املؤهلني حوايل )لف  أ  (200عدد عناصره ) ( مليار  12)  األوكرانية وتبلغ ميزانية 

من اجليوش اليت حتتل املرتبة الثانية    وتصنف،  ( نسمة146038047)  2022و يقدر عدد سكان روسيا حسب تعداد عام  ،دوالر
(  47ما عدد املؤهلني للخدمة العسكرية فبلغ حوايل )إ  ، (الف جندي850بلغ تعداد اجليش الروسي من القوات الربية )  ،عامليا

ن اختالف املؤهالت إ.  (2015)السالمي،    ( مليار دوالر154مليون عسكري يف حني بلغت امليزانية العسكرية للجيش الروسي )
 .يف احلرب معيناا  سياا افني جعلت لكل منهما تتخذ توجها سيبني الطر 

 
 املبحث الرابع

 اختاذ القرار يف السياسة اخلارجية 
مت اختياره للتعامل   ، كالمهاأو    جمموعة من القواعدأو    ( هي منهج للعملسة اخلارجية حسب )ريتشارد سنايدر تعرف السيا

اسة  وهذا التعريف يزاوج بني السي  ، يتوقع حدوثها يف املستقبلأو    الوقت اجلارحتدث يف  أو    واقعة معينة حتدث حقا أو    مع مشكلة 
ليل صانع القرار ودوره الفاعل يف حت  أمهية ساليب االختيار املتبعة للتعامل مع املشكالت كما يؤكد على  أاخلارجية وبني قواعد العمل و 
ة هو صانعي قراراهتا من الرمسيني ومن مث فان سلوك الدول  شخاصحتدد أب  ن الدولة إذ يرى )سنايدر(  إالسياسة اخلارجية ألية دولة  

 يتبوؤون املناصب الرمسية يف الدولة  أشخاصن السياسة اخلارجية عبارة عن حمصلة لقرارات من خالل إسلوك الذين يعملون ابمسها و 
متعددة   أتثري جمموعة متنوعة من املؤثرات الداخلية واخلارجية واليت أتخذ صوراا ذن السياسة اخلارجية هي نتاج  إ  ،(2022)بلحاح،  

لدولة ومدى تقدمي ذلك يف بناء قوة ا  للدولة   واالقتصادية   ما مادية داخلية كالطبيعة اجلغرافية والقوة العسكرية والرتكيبة السكانية إ فهي  
فتقدم اجملتمعات البشرية فرض مسامهة الشعوب يف    ،هدافهاأيف سبيل حتقيق    اليت تعتمد عليها الدولة   داةاليت تعد يف عامل اليوم األ

نرتنت وموابيل  إن تطور وسائل االعالم من  إ  ،عوامل خارجية مثل وسائل االعالمأو    ،(2016)الدمي،    صنع السياسة اخلارجية 
مام أويتيح اجملال    فاإلعالمي ينقل وحيلل النشاطات السياسية   ،صنع القرار السياسيلكرتونية هلا دور مؤثر يف  إومواقع    وفضائيات

مما جيعل  على القرار    عن دورهم الكبري يف تسليط الضوء  فضالا   ،ليهاإاليت حيتاجون    السياسيني للحصول على املعلومات الكافية 
حلدوث الفوضى   ه حسب ميول ورغبات الشعب وذلك جتنباا عادة النظر يف القرار السياسي الذي يتخذونإمتخذي القرار واحلكومة 
 . ( 1999)الدليمي، والتذمر من قبل مجهورهم 

غري مباشر أو    يتطلب صنع قرار السياسة اخلارجية الفهم والدراسة الدقيق ملختلف العوامل واحملددات املؤثرة بشكل مباشر
صانع القرار هو مدى املعرفة جبوانب املوقف الذي هو بصدده كاألزمة الدولية   ن يدركهأ واول شيء جيب    يف تكوين هذه السياسة 

على توافر معلومات   بناءا  صدار القرار هنا اختيار لبديل من البدائلإاجتاه هذا املوقف وابلتايل يكون  وتفكريه جملموعة بدائل  املفاجئة 
قدر ممكن من اخلسائر وتساهم    أقلقدر ممكن من املزاي و   أكربنه حيقق  أ ض  ه والذي يفرت معينة تتعلق ابختيار هذ البديل دون غري 

حد كبري يف  إىل  ابلتفاعل بني الظروف الداخلية واخلارجية وتساهم أساسوسائل االعالم املتطورة يف توفري املعلومات املرتبطة بشكل 
أي تفاعلهم مع النظام القائم    قناع اجلماهري بقرارات السياسة اخلارجيةإهنا تساعد يف  أكما    ابلقرارات  وتقدير البدائل املتعلقة  دراسة 

فيه كما تعمل على نقل مواقف اجلماهري القراراتإىل    وأتثريهم  القرارات مبراحل ( 2018)زيد،    صانعي  ومتر عملية صنع وتنفيذ 
  تشخيص املشكلة وهنا يتم حتديد املعيار الرئيسي وحتديد املتغريات أو    التحضريية واليت تتضمن تعريف املوقفمتعددة بدا ابملرحلة  

)حتديد البدائل( مث أتيت مرحلة    املرتبطة ابملشكلة املراد دراستها وقياس املتغريات ابملقياس الرئيسي مث اختيار اهلدف ورسم اسرتاتيجية 
كان  أونشاطات وبرامج عمل مرئية سواء    فعالأواقع العملي من خالل  الإىل    وتنفيذه أي ترمجة القرار  دائلالب  أحداختاذ القرار ابختيار  

 . (2020)الكفارنة، رد الفعل وأتيت بعدها مرحلة ردود االفعال والتقييم واستخالص النتائج أو  طار الفعلإهذا القرار يف 
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من   القرار جمموعة  عملية صنع  الرمسية   األجهزة وتتحمل مسؤولية  وغري  السلطتان   الرمسية  مث  مقدمتها  )الدستور( يف  أييت 
  األنظمة فتسيطر السلطة التشريعية على عملية صنع القرار يف    ،السياسية   نفيذية ويتفاوت ذلك حسب طبيعة األنظمةالتشريعية والت

الرائسية ويف ميدان الشؤون اخلارجية تلعب السلطة التنفيذية الدور البارز يف   األنظمةالتنفيذية عليها يف  بينما تسيطر السلطة    الربملانية 
 .( 2008)السامرائي ق.،   بلورة السياسة اخلارجية وشرحها

تؤثر ابلفعل يف توجيه   األجهزةن هذه  أال  إ  ،العام  الرأيالضغط و   حزاب السياسية ومجاعاترمسية فتشمل األالغري    األجهزةما  أ
)السامرائي ق.،  الرمسية يف الدولة هي املسؤولة يف النهاية عن صنع السياسة اخلارجية    األجهزةن  أال  إ سياسة اخلارجية  سلوكيات ال

2008 ) 
علمية وأتخذ بعني االعتبار الظروف   أسسن ختدم املصلحة العامة وتبىن على  أون القرارات السياسية صائبة جيب  حىت تك

وهذا سيتوجب قبل ذلك معرفة العوامل اليت    ودقيقاا   واضحاا   حتديداا   املوضوعية ولتحقيق هذه الغاية جيب حتديد أهداف هذه السياسة 
عوامل مادية دائمة وعوامل شبه دائمة ونقصد ابلعوامل املادية هو النظام  إىل    كن تقسيمهاحتدد السياسة اخلارجية وهذه العوامل مي

من الزمن وحيتل املوقع اجلغرايف للدولة مكان  ما العوامل الشبه الدائمة تلك العوامل اليت ال تتغري لفرتةألدولة السياسي واالقتصادي ل
ري حميطة بلبنان من مجيع اجلهات الربية ابستثناء اجلهة اجلنوبية اجملاورة إلسرائيل وهذا  سو   نإ   فمثالا   ،الصدارة يف هذا النوع من العوامل

خلية بعد تفكك الدا  األزماتحالة من    أوكرانيا. مرت على  ( 1999)الدليمي،    على السياسة اخلارجية للحكومة اللبنانية   يفرض قيداا 
 متكررة ومتسارعة  اثأحدعادة االنتخاابت وهي  إالدستورية و   األزماتاملتمثلة حبل الربملان و   األزماتت  أصبحذ  إاالحتاد السوفييت  

إىل   عدم انضمامهاإىل    ترجع ذلك  األوكرانية واالقتصادية الداخلية وكانت احلكومة    وضاعها السياسية أ االستقرار يف    عدم إىل    وتفضي
بعد املرحلة   وكرانيامعونة إلصالح االوضاع االقتصادية أل  ذ قدم صندوق النقد الدويلإاالنتاج القومي    كما اخنفض  األوريباالحتاد  

لالحتالل من قبل الدول القوية وذلك    مفتوحاا   مطمع الدول وجماالا   أوكرانيات  أصبح.  (2022)جوالق،  االنتقالية اليت مرت هبا  
زمنة وحىت يف  العصور واأل  وعدم استطاعتها من حكم نفسها بسياسة قوية مستقلة وعرب خمتلف  األوكرانية بسبب ضعف السياسة  

القلب يتمكن من السيطرة على العامل ومن يسيطر على هذا    آسيا تقع يف قلب اور   أوكرانيان  إ  ( 2022)جوالق،    ، الوقت احلاضر
مركزاا  والبحرية   للمواصالت  ابعتباره  ترك  و   أوراب و   آسيابني    الربية  روسيا  على  الصعب  من  جيعل  )اوبريهولتزر،  للغرب    أوكرانياهذا 

املرتبة الثالثة بني القوى النووية العاملية لذلك سعت روسيا للحصول على كامل الرتسانة النووية السوفيتية   أوكرانيا. حتتل  (2017
فعلي يف حال خروجها عن جمال النفوذ   منها ولضمان عدم وجود دولة نووية متامخة هلا تكون كتهديدألضمان    أوكرانيااملوجودة يف  

مبوجب   حلف الشمال االطلسي فقام ابلتدخل عسكريا إىل    لالنضمام  األوكرانية   ة احملاوالتلذلك تبىن فالدميري بوتني معارض  الروسي
نفوذ يف )سيفاستابول( على ال  احلفاظو أوكرانيا  الروسية يف    ياتقلاألحلماية    2014/ شباط /    28يف    التخويل من الربملان الروسي

 . ( 2017)اوبريهولتزر، خرية يف جزيرة القرم القاعدة األ
القرن املاضي  أيف    اهنيار اإلمرباطورية السوفيتية إىل    1979فغانستان عام  أنفاق واهلزمية يف جبال  رهاق واإلدى اإلأواخر 

واذربيجان(  وجورجيا أوكرانياعند ) استوان والتفيا وروسيا البيضاء و  أورابوانتهت حدود روسيا مع  فانكمش االحتاد السوفييت السابق
يف مياه   وحتقيق حلم الروس يف احلصول على مواىنء  أخرى وكان دافع اهلجوم هو محاية املنطقة من تدخل دول    (2017)فهيم،  

ن املرفأ أوكما    يف القطب الشمايل سنويا   أشهرنقاذ طرق التجارة العاملية حيث مرافئ روسيا متجمدة لعدة  إو   احمليط اهلندي الدافئة 
االسطول الروسي    فهذا ال يوقف التجارة فقط بل مينع  سنويا   أشهريف احمليط اهلادئ متجمدة ألربعة    )فالديفستوك(  الروسي يف مدينة 

  ظهر اجليش الروسي قدرته أ .(2017)امني،  رخص من النقل الربي واجلويأالبحري   ن النقلأكما   من ممارسة نشاطه كقوة عظمى
خطاء كربى فقد كان أومن دون أي   منفذا التخطيط التشغيلي بسرعة   قرارات القيادة الوطنية حيز التنفيذ على الفور تقريباا   يف صنع

لقد  ،(2017)امني،  على نقل القوات الضرورية بفضل التمرينات املفاجئة املتعددة اليت اختربت جبهوزية العناصر واملعدات    قادراا 
واليت تتميز بثرواهتا    أوكرانيايم )دونباس( واليت تقع شرق  أقلول ما بدأت به هو قصف  أو   أوكرانياروسيا قرار اهلجوم على    اختذت
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عن وقوع مدينيت )دونستيك ولوكانسك( اللتني اعرتفت روسيا ابستقالهلما كجمهوريتني مستقلتني    فضالا   املعدنية ووجود مناجم الفحم
وي وبطاريت صواريخ الدفاع اجل  أوكرانيايف املطارات الواقعة شرق ومشال    عملت روسيا على صنع حالة من الشلل  بذلك  أوكرانياعن  

دفاع اجلوي والطريان  . جنحت روسيا يف التقليص من دفاعات ال(2017)فهيم،  يكا وحلف الناتوأمر املدعومة من  األسلحة وخمازن 
بوتني  وبذلك حرم    جهاض أي حتركات برية إلذا من السهولة السيطرة عليها و   مفتوحة من جهة الشرق  أوكرانيان مساء  إاين و وكر األ

ما القرارات السياسية والعسكرية   خرياا أو   ، (2022)طنطاوي،   دعم كان ينتظره من حلف الناتوأو    من أي امتيازات  اجليش االوكراين
 اليت يتخذها االحتاد الروسي وفقا للمعطيات الراهنة:

ن هذا اخليار يكلفها الكثري إالشاسعة ؟    األوكرانية االراضي    هل تستمر روسيا ابحلرب والتقدم ببطء لالستيالء على كامل
 .والعاملية  وقدراهتا والتايل تراجع موقعها يف املكانة الدولية  مواردهاضعافها واستنزاف أملوارد املادية والبشرية ومن مث من ا

هل تكتفي مبا حققته يف املرحلة احلالية من حترير )دوكانسك( ونصف مجهورية )دونيتيسك( و)خريسوف(و)خاركيف( و)حبر 
 ازوف(؟

منزوعة السالح وجعلها دولة حبيسة  وجعلها منطقة    أوكرانياونزع سالح    هل تستمر يف حترير مجهورية دونيتسك واوديسيا
 ليس هلا حدود حبرية؟

(  1200والذي يبلغ طوله)  و اثنني  حداخط السيل الشمايل و   مدادات الغاز تكون عربإن  أيف    األوريبهل جترب روسيا االحتاد  
 لروسي عرب قاع حبر البلطيقمن الساحل ا  وميتد هذا اخلط  ( مليار مرت مكعب من الغاز سنويا 55طاقته كل منهما )  مجايلإوتبلغ    كم
 ملانيا؟أإىل 

 
 : االستنتاجات

 : هم االستنتاجات التاليةأإىل  توصل البحث
يعكس طبيعة توجه الدولة ابختاذ القرار السياسي اخلارجي وهذا ما فعلته روسيا   األرض ن توزيع الظاهرات الطبيعية على سطح  إ -1

 وكرانيا. ألهنا متثل مبثابة القلب االقتصادي أل يم دونباس حتديداا أقلإبعالن احلرب من اجلانب الربي ويف 
 .فاعلة ومتطورة ااتحت احلدود الروسية البحرية القرار السياسي ابندفاع روسيا حنو البحر وبناء قوة حبرية  -2
 طالل روسيا على السواحل الشمالية للمحيط املنجمد الشمايل جعلها تقرر البحث عن منفذ هلا يف البحار الدافئة. أن إ -3
حدوث إىل    كممر لتمرير الغاز وتوافر الثروات الطبيعية فيها  أوكرانياووقوع    أوكرانيااتح عنصر اجلوار اجلغرايف وهو قرب روسيا من  أ -4

 أوكرانيا.بشن احلرب على  صحاب الشأن السياسيأن بدء تفكري روسيا ابملداولة مع وما اعقبه م أوكرانياروسيا و صرعات بني 
ن  أإىل    رغم روسياأ ن طول احلدود الروسية  إو   ،ضاف عنصر املساحة والشكل لروسيا تطلعها على الدول اجملاورة وحنو الشرقأ -5

 . مني حدودهاأسكرية برية وحبرية وجوية ضخمة لتن تتسلح برتسانة عأالعاملية و تكون من الدول القوية ن أتتطلع يف 
ساحل هلا على املياه الدافئة هلا ومتثل تلك املوانئ كمنفذ   أكربمني  اتح لروسيا أت أ  األسودن تنوع الثروات الطبيعية يف البحر  إ -6

 .األسودابلسيطرة على السواحل الشمالية للبحر  الروسية للعامل مما جعل روسيا تتخذ قرارها السياسي لتصدير املنتجات
عن اختالف امليزانية احلربية بني   من حيث عدد السكان وعدد املقاتلني فضالا   أوكرانيان تباين العوامل البشرية بني روسيا و إ -7

خذ القرار أ تشجعت يف  هبا ومنها روسيا واليت  مطمع للدول احمليطة    أوكرانيا جعل    ،من جهة   األوكرانية الطرفيني وضعف السياسة  
الداخلية واخلارجية   أوكرانيا،السياسي إبعالن احلرب على   نتاج جمموعة من املؤثرات  السياسة اخلارجية هي  )اجلغرافية   فقرار 

 . الطبيعية واجلغرافية البشرية(
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 : توصيات البحث

تؤكد على   -1 اليت  الدراسات  )املوقع  أمهية زيدة  اجلغرافية  السياسي يف    ،التضاريس،اخلصائص  القرار  اختاذ  ودورها يف  السكان( 
 السياسة اخلارجية. 

 .ن اختاذ القرار السياسي يف السياسة اخلارجية يف أي دولة يتأثر بظروف الدول اجملاورة ومكوانهتاأالتأكيد على  -2
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 املراجع 
يف اجليويوليتك الروسي. مت االسرتداد من املعهد الدويل للدراسات   أوكرانيا(. دراسة  2022  ،اير  4بن ضيف هللا القرين. )   أمحد

 . http:\\wwwrasanah-iiis.orgااليرانية: 
. )سكاي نيوز، احملرر( مت االسرتداد من غرفة  أوكرانياومسرح الصراع بني روسيا و   األسود(. البحر  2022  ،4  14سلهوب. )  أمحد

 http:\\www.youtube.com : االخبار
البلقاء 2020عارف الكفارنة. )  أمحد السياسة اخلارجية. جملة دراسات اولية / جامعة  القرار يف  النظري لصنع واختاذ  (. االطار 

 . 20، صفحة 42التطبيقية / العدد 
 حتديته. مت االسرتداد من عهد البحرين   - اختاذه    - صناعته  -(. القرار السياسي ماهيته2017  ،حزيران  16هباء الدين مكاوي. )

 . http:\\www.bipd.org :للتنمية املستدامة 
املياه الدافئة كعب اخيل روسيا2017  ،يناير  13تيم مارشال / ترمجة حممد امني. )  مت االسرتداد من جريدة القبس الدويل:   .(. 

http:\\www.alqabas.com . 
 ارة التعليم العايل والبحث العلمي.علم السياسة. بغداد، العراق: وز إىل  (. املدخل1999حافظ علوان محادي الدليمي. ) 

( سلطان.  بن  الصحراء2020خالد  من  مقاتل  موسوعة  من  االسرتداد  مت  وجورجيا.  روسيا  بني  االزمة   .): 
https:\\www.moqatel.com 

(. اجلغرافية السياسية )اجمللد الطبعة السابعة(. القاهرة:  1997صادق وحممد السيد غالب و مجال الدين الدانصوري. )  أمحددولت  
 دار اللواء للطباعة. 

. جملة السياسة الدولية،  101حتركات روسيا ملواجهة الضغوط الغربية/ العدد    : أوكرانيا(. جتليات ازمة  2015سامي السالمي. )
 . 179صفحة 

 (. دراسات يف اجلغرافية السياسية. االسكندرية، مصر: منشاة املعارف ابالسكندرية. 1973ح الدين الشامي. ) صال
 (. جغرافية السياسة لروسيا. القاهرة: املعهد القومي للرتمجة. 2017عاطف معتمد وسعد خلف ووائل فهيم. )

 ( اخلارجية 2016  ،حزيران  2عريب حممد الدمي.  السياسة  ا،(.  املركز  دراسة يف  من  االسرتداد  واحملددات. مت  والتوجهات  ملفاهيم 
 http:\\democraticac.deالدميقراطي العريب: 

 اجلغرافية السياسية. القاهرة، مصر: دار الفكر العريب.  أسس(. 1998هارون. ) أمحدعلي 
مت االسرتداد من ضغوط    .ال افريقياوتداعياهتا على منطقة الشرق االوسط ومش  أوكرانيا (. احلرب يف  2022  ،متوز   3فريد بلحاح. )

 blogs.worldbank.orgمتفاقمة: 
اء/ اجمللد الرابع /  أمر السياسية يف صناعة القرار السياسي. جملة ملية الرتبية / س  األنظمة(. اليات  2008ائي. ) أمر قتيبة خملف الس 

 . 6العدد العاشر، صفحة 
 الدولية)اجلزء االول(. بغداد، العراق: جامعة بغداد. (. العالقات 1997كاظم هاشم نعمة. )

 (. السياسة اخلارجية. بغداد، العراق: مكتبة السنهوري. 1991مازن امساعيل الرمضاين. )
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(. عرب عمليات روسيا  2017مايكل كوفمان وكاتيا ميجاشيفا وبراين نيشيبوروك واندروا رادين واوليسيا تكاشيفا وجيين اوبريهولتزر. )
شب وشرق  يف  القرم  جزيرة  بواسطة    أوكرانيا.ه  نشر  حبث  من  االسرتداد   :RANDمت 

www.rand.org\t\RR1498 
(. ابعاد العقوابت الغربية الروسية على خلفية الصراع االوكراين. مت االسرتداد من عقوابت  2022  ،اذار   1مثال مصطفى هارون. )
 https:\\www.alharf28.comمتبادلة: 

مت االسرتداد من اليوم السابع:   .عملية تقليم االظافرأم    غزوا واحتالل  أوكرانيا(. روسيا و 2022  ،فرباير  24طنطاوي. )   أمحدحممد  
https:\\m.youm 7.com 

 : مت االسرتداد من شبكة اجلزيرة االعالمية   .بني السياسة واالقتصاد واجلغرافية   أوكرانيا(. ازمة  2022  ،اير   11حممد صفوان جوالق. )
www.aljazeera.net 

( زيد.  عبد  السياسي2018  ، اذار  15مصطفى  القرار  صنع  يف  االعالم  وسائل  دور  راي:    .(.  استطالع  من  االسرتداد  مت 
http:\\m.annabaa.org 

. جملة  2018- 2014 األوكرانية دراسة يف االزمة    األوريب-يكي  مر األ  -يف االدراك الروسي    أوكرانيا(.  2020ميادة علي حيدر. )
 . 119قضاي سياسية، صفحة 

مت االسرتداد من اسباب عملية موسكو العسكرية   .ماذا يدور بعقل بوتني  أوكرانيا(. روسيا و 2022  ،فرباير  24هنال ابو السعود. )
 htpps:\\m.youm 7.comيف كييف: 
السياسية يف  2015  ،شباط  13نوار حممد ربيع اخلريي. ) السياسية والدولية،   أوكرانيا(. االزمة  وجتاذابت الشرق والغرب. اجمللة 

 . 48-19الصفحات 
( الكعيب.  للمعلوماتية:  2021  ،نيسان   6يسر  االلكرتوين  املرجع  من  االسرتداد  مت  اجلغرايف.  اجلوار   .)

https:\\almerga.com 
 
 
 
 
 
 
 


