
 

     معىى ومفهىم الردع    

 

منع الخصم من االقدام على عمل ما او تبنً    تعرٌف الردع من حٌث الداللة   

ان المخاطر التً سٌتعرض لها  بإشعارهسٌاسة معٌنة ال ٌرتضٌها الطرف الرادع وذلك 

من جراء الواجب علٌه دفعها ستكون اكبر من المنافع التً ٌحصل علٌها  كلفاو ال

 اقدامه على ذلك العمل او تلك السٌاسة .

انه ٌهدف الى منع دولة معادٌة من اتخاذ القرار باستخدام   ٌعرف بوفر الردع 

تجاه موقف معٌن وذلك باتخاذ مجموعة من االجراءات التً اسلحتها او منعها من الرد 

 تهدٌدا كافٌا. تشكل

 تهدف الى نقل نٌة ما الى الخصم من اجل العدول عن فعل باشر فٌه  والردع كسياسة

باستخدامها لضمان  التهدٌدٌسعى الى توظٌف وسائل القوة عن طرٌق  وكاستراتيجية

 اوضاع ال ٌرغب الطرف الرادع ان تتغٌر 

اقناع الخصم ل مؤثر فً وهنا تدخل القوة بداللة القدرة على انجاز الفعل المؤثر عام

 الطرف االقوى . وبذلك ٌصبح التفوق هو مفتاح الردع. ةعلى االمتثال لإلراد

الردع هو حوار االرادات المتصارعة بٌن خصمٌن ٌرٌد كالهما منع االخر من القٌام 

 بعمل ال ٌرتضٌه .

 الردع ٌعتمد على ركٌزتٌن   

 بشكل ال ٌقبل الشك.االولى مادٌة : تامٌن القدرة على انزال العقاب 

 سٌكولوجً : ٌهدف الى اٌقاع التأثٌر النفسً على الخصم  –الثانً معنوي 



هو ادراكه بكلفة المخاطرة التً ٌتعرض لها. وهً امتناع الخصم عن المباشرة بالعمل 

تنطوي على عملٌة حسابٌة او موازنة عقالنٌة تقارن بٌن المغانم التً ٌمكن الحصول 

 تً ٌتوجب تحملها من جراء االقدام على عمل .علٌها والخسائر ال

 فالردع هو اوال وقبل كل شًء فعل ٌستهدف عقل الخصم ولٌس فعله

الردع ٌعتمد على التهدٌد والمصداقٌة والبد للطرف المهدد ان ٌظهر للطرف االخر 

 فً تنفٌذ ما توعد به. المصداقٌةقدرا عالٌا من 

  : ثوابت انها تفترضولهذا نظرٌة الردع تستند الى جملة 

ان اقدم على  توفر المقدرة على التهدٌد باالنتقام . الحاق االذى الفادح بالخصم : اوال

 عمل غٌر مرغوب به من قبل االخر.

احساس  لألخردون ان ٌترك  الثأرٌةانها تفترض التصمٌم على استخدام المقدرة  ثانيا:

 بالتراجع .

 :نظرٌة الردع تشترط توافر جملة عناصر

 المادي والمعنوي على الخصم. التأثٌر. امتالك القدرة على اٌقاع 1

 بجانبه المادي والمعنوي . التأثٌر. ان امتالك القدرة على اٌقاع 2

. ان التهدٌد القابل للتصدٌق من قبل الخصم ٌؤثر فً قناعاته وارادته فً االمتناع عن 3

 اتخاذ سٌاسات او قرارات .

االخر للطرف المهدد علٌه ان ٌتوقع عقابا ال ٌكون قادرا على . اذا لم ٌستجب الطرف 4

 تحمله.

االشتراطات اعاله تمٌل الى ان تكون ثابتة وغٌر قابلة للتالعب بعناصرها او مكوناتها 

 البنائٌة .) المقدرة االنتقامٌة وصدق النواٌا وقناعة الخصم واستجابته (

 

 



           جوستىت ان ويمكه  

ان الردع سٌاسة تنصرف الى تحقٌق اهداف دون ان تقترن بافعال مباشرة وبالتالً ال  

ٌنطوي على االستخدام الفعلً للقوة : انه تهدٌدا بها ولٌس استخدام لها. وانها تستخدم 

بهدف تخوٌف الخصم عن طرٌق زرع القناعة لدٌه بالقدرة على االقتصاص منه ومن 

ل ٌلحق االذى به. وهذ هو الحد الفاصل بٌن التهدٌد دون ان تتحول النواٌا الى فع

 عندما باستخدام القوة واستخدامها فعال هو الذي ٌشكل معنى الردع ومعناه . وبخالفه

ٌتحول التهدٌد الى عقاب فاننا بهذه الحالة ال نكون امام وضع رادع بل وضع رادع بل 

الردع قد عجز عن تامٌن وضع اشتباك وقتال فعلً لالرادات المتصارعة وبهذه ٌكون 

 غاٌته االساسٌة.

 

 

 


