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 اإلستراتيجية العسكرية الروسية بعد الحرب الباردة
 

 واثق محمد براك السعدون
 مركز الدراسات اإلقليمية/  قسم الدراسات السياسية واإلستراتيجيةمدرس/ 

 جامعة الموصل
 

 مستخلص البحث     
عادة النظر فيهاا  واختبارهاتبقى عمليات إعداد اإلستراتيجيات العسكرية  وتقويمها وا 

العسااكرية للبلاادان بعامااةس ولروساايا اإلتحاديااة  -واجبااات القيااادات السياسااية ماان مهاا 
بخاصااةس كلااك البلااد الااكل مصاابل الوريااث الااارعي ليتحاااد السااوفييتي  السااابق س محااد 

س والاكل ااكل (5445 -5491)قطبي القوة العظمى في العال  طوال معوا  الحرب البااردة 
كرية الروساايةس التااي اااهدت بعااد الحاارب الباااردة انهيااارع عبًاااي ثقااي ي علااى القاادرات العساا

مكانياتهااس  ستعادة مكانتهاا وا  محاوالت عدة لوقف تداعيات انهيار اإلتحاد السوفييتيس وا 
وتطويرهاااا وتحاااديثهاس بهااادف عاااودة الاااروذ لممارساااة النواااوك والتااا ثير فاااي ا و اااا  

 اإلقليمية والعالمية.  
 

  مقدمة
 Alexander III سن  للكسنردر الثالن  منن المونو ت المنرثورل للويصنر الرو 

"إن األعننننداي يحيبننننون ببكدرننننا مننننن كننننل جارنننن   وعليرننننا لن  (5498 -5483)
ردرك لره ليس لروسيا منن لصندقاي سنوي جي نأا ولسنبولأا البحنرك". تعكنس 
عبايهنننا  هنننال الموولنننة ترسنننال سياسنننة ا هتمنننام بتعزينننز الوننندرات العسنننكرية وا 

ف  اهرينة األرممنة التن  حكمنت روسنيا األسبوية على جميع متبلبات الدولة 
يمنان الحكنام النروس بنرن الونول العسنكرية  خكل مختلن  مراحلأنا التاريخينة  وا 

هننننن  الوسنننننيلة األكثنننننر صنننننمارا  لحماينننننة مصنننننال  روسنننننيا الوبرينننننة واإلقليمينننننة 
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والعالمية. وان الأواجس األمرية لتلك األرممة المتعاقبة كارت دوما  مسنترررل  
 ا اإلقليم .وبخاصة تجال محيبأ

تسنليب األصنواي علنى لهنم معنالم اإلسنتراتيجية  هن  البحن الغاية من هاا 
 لربعننننة محنننناورقسننننم البحنننن  إلننننى العسننننكرية الروسننننية بعنننند الحننننر  البنننناردل  و 

تنداعيات تركنك اإلتحناد تصنمن المحنور األول الموسنوم )لتحويق هال الغاينة. 
س التحو ت التاريخينة بيان إرعكا (السوفييت  على الودرات العسكرية الروسية

علننى مسننتوي تسننلي  وتجأيننز وترمننيم  اإلتحنناد السننوفييت  التنن  رافوننت ارأيننار
فصنننك  عنننن وعلنننى حالتنننه المعروينننة وارصنننبابه العسنننكرك.   الجنننيل الروسننن 

لهدا  ) الموسوم ر . لما المحور الثامعرويات لفرادل وكرايتأم الوتاليةتراجع 
 ا تجاهنننات ( فوننند ترنناوللحنننر  البنناردلاإلسننتراتيجية العسننكرية الروسنننية بعنند ا

السياسنننننية والعسنننننكرية   الوينننننادات الروسنننننية  العامنننننة للخبنننننب التننننن  وصنننننعتأا
 ارأينننار المصنننال  األمرينننة الروسنننية  جنننراي إلصنننكأل األصنننرار التننن  لصنننابت

تببيوننننات اإلسننننتراتيجية ) الموسننننوم ثالنننن المحننننور ال لمننننا. اإلتحنننناد السننننوفييت 
بعنننن  الر ننننابات  اسننننتعر فونننند ( بنننناردلالعسننننكرية الروسننننية بعنننند الحننننر  ال

العسنننكرية الروسنننية  علنننى المسننتوي النننوبر  واإلقليمننن  والعنننالم    - األمريننة
لهندا  اإلسننتراتيجية العسننكرية الروسننية بعنند  والتن  لأننا منندلو ت متبابوننة مننع

اإلسنننننتراتيجية  معوقننننناتورننننناقل المحنننننور الرابنننننع الموسنننننوم ) .الحنننننر  البننننناردل
 لن( المنننرو  والمواقننن  التننن  يمكنننن   البننناردلالعسنننكرية الروسنننية بعننند الحنننر 

إلسننننننتراتيجية ل ت نننننكل تحننننننديات وعوبنننننات لمننننننام إرجنننننناز األهننننندا  المرسننننننومة
وارتأنننننننى البحننننننن  بخاتمنننننننة تصنننننننمرت لهنننننننم  .المعاصنننننننرل العسنننننننكرية الروسنننننننية

  ا سترتاجات الت  تم التوصل إليأا.
 
 
 
 روسية    تداعيات توكك اإلتحاد السوفييتي على القدرات العسكرية ال -موالي 
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 5983مثنننل اإلتحننناد السنننوفييت  مرنننا رأاينننة الحنننر  العالمينننة الثارينننة عنننام 
وحتننى رأايننة عونند الثماريرننات مننن الوننرن المرصننرم  الوبنن  المننوازن للو يننات 
المتحنندل األمريكيننة   متككننه عوامننل الوننول اإلسننتراتيجية  كالمسنناحة الواسننعة 

وعندد السنكان  والوندرات العسنكرية  والمواقع الجغرافية المأمة إقليميا  وعالمينا  
ينة للغنر  والو ينات األمرت الخبنب والتندابير كارو  الجبارل  التوليدية والرووية 

مكارننات الوننندرات المتحنندل األمريكيننة  خنننكل الحننر  البننناردل محكومننة بحجنننم وا 
ة بوصرأا التأديد األكبر والخبر الرئيس للغنر  ولمريكنا  تييالسوفي ةعسكريال

ف  تلك الحوبة كناروا يعتوندون بنرن الونول العسنكرية  من المراقبين كثيرالإا إن 
جيننول النندول األوروبيننة المجنناورل لحنندود اإلتحنناد  قننادرل علننى قأننرالسننوفييتية 
 عالمينةمواجأنة  الو يات المتحدل ف  تروق علىوبإمكارأا حتى ال السوفييت  

حند كبينر لمنا كان ا تحاد السوفيت  قول عممى إلنى لود ال رق والغر .  بين
. ولكن ف ل سياسات اإلصكأل (0)قول عسكرية هائلة ح يدقدرل على ت له من

)ميخائيننل روربات ننو   كتحنناد السننوفييت لرئننيس  آخننرالمتننرخرل التنن  اتبعأننا 
Gorbachev Mikhail 5943- 5995)   ا جتماعينة  بأد  تحسنين األوصنا

عننننننادل وا قتصننننننادية والسياسننننننية المترديننننننة برنننننناي المجتمننننننع  داخننننننل الننننننبكد  وا 
لدي إلننننى زعزعننننة لوصننننا   (2)(البيريسننننترويكا) بننننن ا  ننننتراك   والتنننن  عرفننننت

اإلتحنناد السننوفييت   وفسنن  المجننال لتصنناعد الحننراك السياسنن  وال ننعب  النناك 
ير نننند التغييننننر. وفنننن  خصننننم تلننننك المننننرو  لعلرننننت عنننندد مننننن الجمأوريننننات 

بالمبالبنننة  السنننوفييتية اسنننتوكلأا  بيرمنننا اسنننتمرت  نننعو  بننناق  الجمأورينننات
برؤسناي ثنك  جمأورينات سنوفييتية )روسنيا ا تحادينة   با ستوكل. مما دفع

 5995 األول/ ديسمبر ف  الثامن من كارون التوقيعلوكراريا  بيكروسيا( إلى 
ر ننناي كومرولننن   علنننى اتراقينننة تنننرا علنننى إرأننناي وجنننود ا تحننناد السنننوفييت  وا 

ول المسنتولة  الناك توسنع فيمنا راببنة الند الدول المستولة  لو منا يندعى ليصنا  
عدا جمأورينات  –بعد بارصمام معمم جمأوريات ا تحاد السوفييت  السابق 

 .(3)-البلبيق الثك  )ليتواريا  إستوريا   تريا(
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األول/  ف  الخامس والع رين من كارون من مرصبه روربات و  استوال
 ) يلتسننينبننوريس لننرئيس الروسنن  آرننااك وروننل صننكحياته ل  5995ديسننمبر 

Eltsine Boris5995- 5999)(4)    للمرل األخينرلوركس علم ا تحاد السوفييت 
مجلنس  وف  الينوم التنال  لعلنن( ف  موسكو  الرئاس  وصرال) الكرملين فوق

ومأننننرت  جمأوريننننات ا تحنننناد السننننوفييت  األعلننننى حننننل ا تحنننناد السننننوفييت .
السننوفييت  ال ننرعية(  فنن  اثننر الننك  بوصننرأا )وارثننة اإلتحنناد ا تحاديننةروسننيا 

من الراحية الوارورية  وكورأا لكبنر جمأورينات كومرولن  الندول المسنتولة منن 
حي  المساحة والسكان والرنات  الونوم  والونول العسنكرية. لنالك لنم يتنردد قنادل 

موعد ا تحناد السنوفييت  السنابق  ا تحاديةروسيا  دول الكومرول  ف  إعباي
صننننكحية  ا تحادينننةينننل رئننننيس روسنننيا فننن  مجلنننس األمنننن  فصننننك  عنننن تخو 

تلنك األسنلحة  اسنتعمالالتحّكم ف   ررل إبكق األسلحة الرووية  ب نرب عندم 
إ  بموافوننة بنناق  النندول الروويننة التنن  هنن  كازاخسننتان وبيكروسننيا ولوكراريننا  

 .(5)وبعد الت اور مع باق  لعصاي الكومرول 
  بمراحننل مختلرننة مننن مننرت روسننيا ا تحاديننة بعنند تركننك ا تحنناد السننوفييت

حي  توجأاتأا السياسية  وتوييم المصال  اإلستراتيجية. فر  المرحلة األولنى 
مننننن حكننننم الننننرئيس يلتسننننين  تراجننننع  (5995 -5995)التنننن  تحننننددت بنننناألعوام 

اهتمننام روسننيا بمحيبأننا اإلقليمنن   النناك  ننمل راببننة النندول المسننتولة ودول 
ومتنننه سياسنننة التونننار  منننع  نننرق لوروبنننا  بسنننب  إتبنننا  يلتسنننين ولعصننناي حك

الو يننات المتحنندل األمريكيننة والنندول الغربيننة  والتحننال  معأننا إن لمكننن. فوننند 
اكنننر يلتسنننين فننن  خبابنننه لمنننام الجمعينننة العامنننة ل منننم المتحننندل فننن  كنننارون 

الوننوي الغربيننة هنن  مننن حلرنناي روسننيا الببيعيننين".  إن: "5991الثننار / يرنناير 
رل األمريكيننة خننكل زيارتننه ألمريكننا فنن  كمننا قنندم الننرئيس يلتسننين عرصننا  لننإلدا

  لبرننناي در ا صننناروخ ا م نننتركا لحماينننة )العنننالم الحنننر( 5991 نننباب/ فبراينننر 
. (3)با عتمنناد علننى تكرولوجيننا حننر  الرجننوم األمريكيننة والتكرولوجيننا الروسننية

الو يات المتحدل األمريكية وحلرائأا الغربيين  تبروا ف  المرحلة ررسنأا   ولكن
وسع وتكثي  الر ابات األمرينة فن  جمأورينات اإلتحناد السنوفييت  سياسة الت

مننن خننكل لجأننزل حلنن    ا تحاديننةالسننابق  وبخاصننة المجنناورل مرأننا لروسننيا 
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وقنند ترافننق هنناا األمنر مننع مجموعننة مننن العوامننل  .(NATO)  نمال  األبلسنن 
 السياسية وا قتصادية داخل روسيا ا تحادية  دفعنت بالوينادل الروسنية آرنااك
إلعادل الرمر ف  جميع سياساتأا المتبعة  وكارت هال المراجعة بمثابة روبة 
تحول جديدل ف  اإلسنتراتيجية الروسنية بعند الحنر  البناردل  تبلنور فيأنا رمبنا  
آخنننننرا  فننننن  السياسنننننة الخارجينننننة الروسنننننية  تمثنننننل بزينننننادل ا هتمنننننام بنننننالمحيب 

 5995رأايننة عننام  اإلقليمنن   لو مننا عننر  بالتوجننه األوراسنن   والنناك بنندل مننع
5999واسننننتمر حتننننى رأايننننة العننننام 

 فكديميننننر بننننوتين اسننننتكم  وهننننو تننننرريال (7)
((Vladimir Putin

 ا تحاديننة  لتندخل روسننيا ا تحاديننةالسنلبة فنن  روسنيا  (3)
عنننادل  مرحلنننة تركنننزت جأنننود الوينننادل الروسنننية فيأنننا علنننى الرمنننو ا قتصنننادك وا 

الأيبة الدولية لروسيا  استعادلو الرمر ف  ببيعة العكقات مع الغر  وامريكا 
  .ا تحادية

بعنند تركننك  ا تحاديننةكننان لأننال التبننورات السياسننية التنن   ننأدتأا روسننيا 
اإلتحنننناد السننننوفييت   تبعاتأننننا علننننى الونننندرات العسننننكرية الروسننننية  إا تعننننر  
الجنننيل الروسننن  خنننكل لعنننوام التحنننول تلنننك للكثينننر منننن التحنننديات الصنننعبة  

التسننلي  والتجأيننز والترمننيم والتنندري   وحتننى فنن  واإلخننتك ت الخبيننرل فنن  
التنننن  بننننرزت بعنننند إرأيننننار اإلتحنننناد  فمننننن الم نننناكل الخبيننننرل الننننروأل المعرويننننة.

السوفييت   والت  لثرت فن  الوندرات العسنكرية الروسنية  هن  الكيرينة التن  تنم 
فيأا تواسم التركة السوفييتية منن المعندات العسنكرية  فبنالررم منن عوند إترناق 

دان راببنننة الننندول المسنننتولة حنننول هنننال الوصنننية فننن  ب نننورد عاصنننمة بنننين بلننن
  إ  لن لرلنن  دول الراببننة لننم تلتننزم 5991ليننار/ مننايو  53لوزباكسننتان فنن  

بترريننا هننناا اإلترننناق ب نننكل جننندك  فصنننك  عنننن ترافنننق إثنننارل هنننال الم نننكلة منننع 
رينا الصغوب األمريكية والغربية على روسنيا اإلتحادينة ومبالبتأنا بنا لتزام بتر

تعأدات اإلتحاد السوفييت  )السابق( المرصوا عليأا ف  معاهندل الحند منن 
األسننننلحة التوليديننننة فنننن  لوروبننننا  المبرمننننة بننننين حلنننن  وار ننننو وحلنننن   ننننمال  

  والتننن  قامنننت لمريكنننا والغنننر  بنننإجراي تراهمنننات 5941األبلسننن  فننن  العنننام 
روس لترعيلأننا وتحدينند حصننة النن 5991روسننيا اإلتحاديننة فنن  العننام   حوننة مننع

. -يرمنر الجندول التنال  –من تركة اإلتحاد السوفييت  من األسلحة التوليدينة 



 
 
 

  [411] (32) 01دراسات إقليمية                                                      مركز الدراسات اإلقليمية            

وفنننن  تلننننك األوقننننات لننننم يكننننن الننننروس فنننن  موقنننن  يسننننم  لأننننم بالممارعننننة لو 
 .(9)الممابلة

س العسكرية  السابق  من معدات اإلتحاد السوفييتي االتحاديةحصة روسيا جدول يو ل 
ية في موروبا التي ت  اإلتواق عليها بين حلف وفق معاهدة الحد من ا سلحة التقليد
  5441 والتي ت  توعيلها في العا س 5491 واراو وحلف امالي ا طلسي عا 

 ت

المحددة  العسكرية المعدات
الحد من  في معاهدة

ا سلحة التقليدية في موروبا 
الموقعة بين حلف واراو 

وحلف امالي ا طلسي عا  
5491 

العدد المتوق على 
 اإلتحادفي  إبقاًه

 السوفييتي
 السابق س وفق 
معاهدة الحد من 
ا سلحة التقليدية 

 في موروبا

روسيا العدد الكل يمكن ل
اإلحتواظ به من  اإلتحادية

معدات اإلتحاد السوفييتي 
انهيارعس   السابق  بعد

وفق التواهمات ال حقة 
لمعاهدة الحد من ا سلحة 

 التقليدية في موروبا
 51000 11711 دبابات 5

 7754 50409 مدفعية 1

 58194 14941 عج ت القتال المدرعة 0

 9585 8855 طاًرات مقاتلة 9

 5101 5995 طاًرات سمتية 1

8 
مجمل المعدات المحددة في 

 المعاهدة
71891 04907 

 المصدر:
Steven E. Miller, "Introduction: Moscow’s Military Power: Russia’s Search 

for Security in an Age of Transition", p.6. 

<mitpress.mit.edu/books/chapters/0262633051intro1.pdf> 

  
تننم تولننيا ميزارينننة الجننيل الروسننن  بعنند تركننك اإلتحننناد السننوفييت  برحنننو 

( التنن  1الثلثننين  فصننك  عننن خرنن  ترسننارته الروويننة ببوننا   تراقيننة )سننتارت 
 George Herbert ) األ  بننولجننور   وقعأننا يلتسننين والننرئيس األمريكنن 
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Walker Bush 5949- 5995)  قبننل ارتأنناي  5995فنن  كننارون الثننار / يرنناير
وتركينك الوواعند  مدل رئاسة األخير بريام. إصنافة إلنى سنح  الونوات الروسنية

العسنننكرية منننن جمأورينننات اإلتحننناد السنننوفييت  السنننابق  ومنننن دول المعسنننكر 
تيجية التنننن  تعرصننننت لأننننا روسننننيا . وفصننننك  عننننن الخسننننارل اإلسننننتراا  ننننتراك 
قواتأننا مننن مواقننع مأمننة وحيويننة ألمرأننا اإلقليمنن   ارسننحا بسننب   ا تحاديننة

والننندول  وإلدامنننة حركنننة قبعاتأنننا البرينننة والبحرينننة والجوينننة  فنننرن جينننول تلنننك 
قامننت باحتجنناز معمننم األسننلحة والمعنندات وافليننات السننوفييتية  الجمأوريننات

اي جيننول وبريننة علننى حسننا  الجننيل الصننالحة علننى لراصننيأا  مننن لجننل برنن
 Grachevالجرننرال بافننل ررات نني   السننوفييت  النناك تننم تركيكننه. وقنند وصنن 

Pavel ( سنلوكيات الندول المسنتولة 5991 -5991وزير الدفا  الروس  للمندل )
تجنال الترسننارة العسننكرية السننوفييتية فنن  تصننري  لننه لصننحيرة الرجمننة الحمننراي 

  إا 5991األول/ ديسنمبر  ن منن كنارون)صحيرة الجنيل الروسن ( فن  الثنام
. وقنند (01)قنال: "لوند لخنناوا كنل  ن ي ولننم يتركنوا لرنا سننوي الحبنام والمخلرنات"

وزيننر النندفا  الروسنن  للمنندل  Igor Rodionov اكننر الجرننرال إيغننور روديرننو 
واصنننرا  حنننال الجنننيل الروسننن  فننن  تلنننك األوقنننات: "  توجننند  (5993 -5991)

كتيبننة واحنندل فنن  الجننيل الروسنن  مسننتعدل للوتننال"  وقننال ليصننا : "لونند صننارت 
السيبرل على الجيل تتجاوز قندرات الوينادات المدرينة والعسنكرية فن  النبكد"  
كمنننا اكنننر روديرنننو : "ان النننرئيس يلتسنننين تسنننب  فننن  الروصنننى التننن  عمنننت 

الووم  ولجأزل الحكومة؛ من خكل إر اي مجنالس ومراصن     لجأزل األمن
 .(55)داع  لأا ف  وزارل الدفا "

لود ترت  على ارأيار اإلتحاد السنوفييت  ت نتت لسنلحته الرووينة التكتيكينة 
)التعبوية قصيرل ومتوسبة المدي( واإلستراتيجية )السوقية بعيدل المدي( بنين 

ة ولوكراريا وروسيا البيصاي )بيكروسيا( لربع جمأوريات؛ ه  روسيا اإلتحادي
الوسننم األعمننم  لنفنن  لوروبننا  وكازاخسننتان فنن  آسننيا الوسننبى  وبننالررم مننن 

الننك لننم يمرننع مننن  لنمننن هننال األسننلحة قنند تركننز فنن  روسننيا اإلتحاديننة  إ  

http://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Rodionov
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ر نو  خننك  بيرأنا وبننين لوكرارينا حننول األحويننة ال نرعية لمننا تبونى مننن هننال 
كرارينا  فصنك  عنن خكفاتأمنا حنول عائدينة لسنبول األسلحة داخل لراص  لو 

فن  إقلنيم  نبه جزينرل الونرم او  سيراسنتوبولالبحر األسود المتواجند فن  ميرناي 
. ومن الجدير بالاكر ان سب  عدم حدو  مثل (02)ف  لوكراريا الحكم الاات 

لو مع كازاخستان  يرجع  هال الخكفات لروسيا اإلتحادية مع روسيا البيصاي
ام موسكو بحجم كبير من الرروا والأيمرة على هاين البلدين. لود آلت  حتر

الترسننارة الروويننة الروسننية فنن  تلننك األوقننات إلننى وصننع فونندت خكلننه موسننكو 
الونننندرل علننننى تننننرمين األمننننوال الكزمننننة إلدامننننة وخننننزن وتجدينننند وتصننننلي  تلننننك 

ينننة األسنننلحة  األمنننر الننناك دعنننا روسنننيا اإلتحادينننة إلنننى قبنننول المعورنننة األمريك
 Threatالمودمة من لجل هاا الغر  وفق بررام  "خرن  التأديند التعناور  

Reduction Cooperative "
(03)

. 
ة وتحت وبرل المرو  الصعبة الت  كارنت مررم روسيا اإلتحادية وافوت

التوقيع فن   على 5998تواجأأا ف  الثار  والع رين من حزيران/ يوريو عام 
تحنننت   نننمال  األبلسننن  سنننكرك منننع حلننن التعننناون الع موسنننكو علنننى اتراقينننة

الننناك تصنننمن وقتأنننا ثكثنننة لبعننناد  كة منننن لجنننل السنننكم"ا"ال نننر  بررنننام  مسنننمى
لساسية  البعد األول هنو تبنادل المعلومنات بنين الجناربين األبلسن  والروسن  
على جميع المستويات الدفاعينة  والبعند الثنار  هنو إجنراي تندريبات ومرناورات 

الثال  ف  هاا البررام  فأنو تررينا عملينات حرنم عسكرية م تركة  لما البعد 
سكم بالترسيق والتعاون الم ترك. ولكن هاا البررام  لم يكن يلبن  المصنال  

 نننمال   حلننن  الروسنننية ألرنننه لنننم يتصنننمن لحوينننة موسنننكو فننن  ا رصنننمام إلنننى
األبلسنن  بصننرة عصننو كامننل العصننوية  كمننا لرننه تعامننل معأننا وكررأننا دولننة 

ها منن الندول التن  وقعنت علنى هناا البررنام   فصنك  صغيرل مثل مالبا ورير 
عننن إرننه جنناي خاليننا  مننن لك تعأنند لو إلتننزام لبلسنن  بعنندم التوسننع فنن  مجننال 

الحيوك المتمثل ف  بلدان راببة الندول المسنتولة  سنواي تلنك  ا تحاديةروسيا 
. وقد كارت راينة الننحل  (04)الواقعة ف  لوروبا لو ف  آسيا الوسبى والووقاز



 
   

  [815]       واثق محمد براك السعدون                                   ..اإلستراتيجية العسكرية الروسية

بلس  من هاا البررام  الناك لنم يكنن جنديا  وفعنا   فن  الكثينر منن لجنزايل األ
من الر ابات العسكرية للحل   ا تحاديةومراحله  هو تبديد مخاو  روسيا 

األبلس  ف  الدول الت  كارت تابعة لإلتحاد السنوفييت  )السنابق( والمعسنكر 
 ننننمال    حلنننن اإل ننننتراك . ولكننننن الننننروس لننننم يبمئرننننوا لأنننناا الخبننننر الوننننادم

 مراقبنة سنوي الجنيل الروسن  فن  تلنك األوقنات ولم يكن بوسع. (05)األبلس 
  بلبيننننقالن النننندول المسننننتولة فنننن   ننننرق لوربننننا و منننن األبلسنننن  اقتننننرا  الحلنننن 

 ا الغربيةبو دول لور رصد وصول قوات لجربية من  من جراي مرارلوال عور بال
مسنننتولة فننن  الننندول ال ر نننبت فننن للم ننناركة فننن  حنننل الرزاعنننات العرقينننة التننن  

 الجنننيل دهامرنننابق كنننان يعننن وهننن   بنننا ال نننرقيةو ر و الووقننناز وآسنننيا الوسنننبى ول
 اإلستراتيج . البكد "خبوب حمراي" ألمن الروس 

فنننن  حننننر   التنننن  مرنننن  بأننننا الجننننيل الروسنننن  مراجئننننةالأزيمننننة كمننننا ان ال
العمنننل  صنننابب (511111) لدت إلنننى تنننرك  (5991 -5998) ال ي نننان األولنننى

ف   ىلصباب المتخصصين. لما من بواريين و رف  الف  الجيل ووقو  عجز 
كمنا  .كثير مرأم من تنردي األوصنا  المعي نية ىفود عارالمؤسسة العسكرية 
وارتبننناب بعننن   وسننرقة المعننندات العسننكرية ىالرسنناد والر ننن ارت ننرت عملينننات

لعلننن فونند   للكتمننان الروسننية. ولننم يكننن الننك لمننرا قننابك   تالعسننكريين بالمافيننا
فنن  عننام  Viktor Chernomyrdin ڤيكتننور نررننوميردن الروسنن  رئننيس الننوزراي

عننن خبننة جدينندل إليوننا  السننرقة والرسنناد فنن  الجننيل. ومننع ترننام  هننال  5998
ا روسام الداخل  بنين صنبابه  بدل الجيل الروس  يعيل حالة من  األوصا 

وسنننايت معاملنننة العسنننكريين   فننن  فئنننات ببوينننة مننندلالننناين عا نننوا فننن  تلنننك ال
حننا ت سنجلت و   ترريننا األوامنر العسنكرية أمورفن  بعصن  لبعصنأم النبع 

 .(03)عامكل من الجيل  األفراد آ    و هر 
 

 مهداف اإلستراتيجية العسكرية الروسية بعد الحرب الباردة: -ثانياي 
ا سننتراتيجيين والعسننكريين موصننو   الكتننا  والمركننرينالكثيننر مننن  ترنناول

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A4%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%DA%86%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
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ككوزفيتننز  وموليتكننه  ولردريننه و "بسنمارك   مننن لمثننال  العسننكرية اإلسنتراتيجية
لأننا مرنناهيم وتعنناري  مختلرننة  حننددوا"  وقنند   ...وآخننرونهننارتلينندل و بننوفر  

علننننى لرأننننا "فننننن إسننننتخدام الوننننول  ككوزفيتننننز  إا يعرفأننننا كننننل حسنننن  اجتأننننادل
حيرمنا ينري  ككوزفيتنزللوصول إلى لهدا  سياسية"  ويترنق ليندل هنارت منع 

لهدا  سياسية"   لرأا "فن توزيع واستخدام مختل  الوسائل العسكرية لتحويق
هننو علنم وفننن إعننداد  ين المرناهيم األكثننر تنداو   لإلسننتراتيجية العسنكريةمنن بننو 

الخبننننب والوسننننائل التنننن  تعننننال  الوصننننع الكلنننن  للصننننراعات المحتملننننة التنننن  
تسننتخدم فيأننا الوننول ب ننكل مبا ننر لو ريننر مبا ننر )التأدينند باسننتخدامأا(  مننن 

 ر لجننل تحويننق األهنندا  السياسننية التنن  يتعننار تررينناها بوسننائل لخننري. وتعنن
 .(07))السوق( ف  مراه  العلوم العسكرية بالن العسكرية اإلستراتيجية

 وتداعيات ارأيارل على الونادل فرصت مرو  تركك اإلتحاد السوفييت لود 
والمخببين الروس  صرورل صيارة مراهيم جديدل للمصال  األمرية لروسنيا 

ت اإلتحادينننننة  والعمنننننل علننننننى حمايتأنننننا  بننننننديا  منننننن وقنننننن  ارأينننننار المؤسسننننننا
الحكوميننة  وبخاصننة المؤسسننة العسننكرية  فلبالمننا كارننت الوننول العسننكرية هنن  
العرصننننر الحاسننننم والأننننام فنننن  توريننننر قننننول الدولننننة الروسننننية  وحمايننننة مونننندراتأا 

 .(03)اإلقتصادية والب رية وحدودها الجغرافية  ف  مختل  مراحلأا التاريخية
رئيس يلتسنين  التخبب وعدم اإلستورار كارنت سنمة عأند الن وبالررم من ان

إ  اره يوصن  فن  الوقنت ررسنه بررنه زمنن إدراك سنوي األوصنا  التن  كارنت 
روسننننيا اإلتحاديننننة تمننننر بأننننا  وال ننننعور بخبننننر السياسننننات المتبعننننة  الداخليننننة 
ستراتيجيات جديدل  وان الكثينر منن البنرام   والخارجية  وبالحاجة لسياسات وا 

ت الخارجينننة التننن  رجحنننت ا قتصنننادية والخبنننب األمرينننة والعسنننكرية والسياسنننا
فيمنننا بعننند  قننند تنننم وصنننع لسسنننأا فننن  عأننند النننرئيس يلتسنننين  ولكنننن التحنننديات 
السياسننية وا قتصننادية التنن  كارننت تواجنننه روسننيا اإلتحاديننة آرننااك لننم تمكنننن 
مأار رتائجأا على لر  الواقنع  يلتسين من ترعيل هال الخبب والسياسات وا 

قتصنننادية  خنننكل لعنننوام حكمنننه. بالموابنننل  تمنننافرت عوامنننل  عننندل  سياسنننية وا 
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قليميننننة ودوليننننة  لجعننننل ا ربكقننننة الرعليننننة لروسننننيا اإلتحاديننننة رحننننو  محليننننة وا 
والتوليننننننل مننننننن آثننننننار ارأيننننننار اإلتحنننننناد  اسننننننتعادل مكارتأننننننا اإلقليميننننننة والدوليننننننة

السنننوفييت   تمأنننر بوصنننوأل فننن  عأننند النننرئيس بنننوتين  الننناك دفعنننت سياسنننته 
وصرورل حماية المصنال  الوبرينة   ا قتصاديةالبرارماتية ومتبلبات الترمية 

عننن األفكننار المرربننة فنن  التبسننيب التنن  سننادت  ا تحاديننةإلننى تخلنن  روسننيا 
 خننكل تسننعيرات الوننرن الماصنن   والتنن  تربننرت بتكامننل سننريع وسننلس لروسننيا

اقتصنادك الغربن . وبنرزت  -سياس  و الجينو  -اإلتحادية مع الرمام الجيو 
ارجيننة لتجنناوز خيبننة األمننل التنن  سننببأا حاجننة إلننى رؤيننة جدينندل للسياسننة الخ

 .(09)ا تحادية المتواصل من سياسات الغر  تجاهأا ررور روسيا
تبنننندل عمليننننة إعننننداد اإلسننننتراتيجية العسننننكرية والتخبننننيب لحمايننننة المصننننال  
األمرية العليا من تحديند ربناق األمنن الونوم  للبلند  فلكنل دولنة مجنال حينوك 

ثر وتننؤثر بمننا يحنند  فيننه  ويتننرل  هنناا ربنناق لمرأننا الوننوم  النناك تتننر يمثننل
المجننال مننن لقنناليم جغرافيننة توننع خننار  الحنندود الرسننمية لأننال الدولننة. ويعننر  

)الحديوة الخلرينة(. وقند لحابنت روسنيا ررسنأا عبنر  المجال الحيوك صحريا  بن
األل  سرة الماصية بركبر مجال حينوك عرفتنه اإلمبرابورينات  ي نمل لربعنة 

لبلبينننق النننثك  )إسنننتوريا   ترينننا  ليتوارينننا(  دول لوروبنننا لقننناليم رئيسنننة  دول ا
البيصنننننناي  لوكراريننننننا  مولنننننندافيا(  دول جرننننننو   )بيكروسننننننيا  روسننننننيا ال ننننننرقية
)لرميريا  لاربيجنان  جورجينا(  دول آسنيا الوسنبى  - ترارس قرواسيا -الووقاز

)كازاخستان  لوزبكستان  قرريزستان  باجيكستان  تركمارستان(. فصك  عن 
للمجنال  التن  تصنم مرنابق محناددل )لقناليم تصنادم الونوي( ما يمكنن تسنميته بنن

الحيننوك الروسنن   لو تلننك التنن  ت ننأد ترافسننا  بننين الوننوي العالميننة علننى الررننوا 
والأيمرة  وه ؛ مربوة تركستان ال رقية ) يرغيارغ( ف  الصين  ولفغارسنتان 

يران وال رق األوسب  .(21)وباكستان وك مير  وا 
ي إزدياد ر ابات حلن   نمال  األبلسن  فن  المرنابق التن  كارنت لود لد

)السنننننننابق(  والمجننننننناورل افن لحننننننندود روسنننننننيا  خاصنننننننعة لإلتحننننننناد السنننننننوفييت 
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اإلتحادينننة  إلنننى تعزينننز قراعنننات الوينننادات الروسنننية بالمخنننابر الراجمنننة عنننن 
  وقند تولندت هنال (20)التداعيات السلبية للن )الرراا( الغربن  ل راصن  الروسنية

وراعننات مرننا عأنند يلتسننين  النناك ليوننن وحكومتننه بننرن هنناا الر نناب األبلسنن  ال
. فرننن  منننرل (22)سننيؤدك بالصنننرورل إلنننى عزلنننة بكدهنننم وتوننوي  لمرأنننا الونننوم 

رئنيس لجرنة ال نؤون الخارجينة فن   Ambartsumovصرأل ك. لمبارتسومو  
المجننننال السننننوفييت  السننننابق مربوننننة  إن" 5995البرلمننننان الروسنننن  فنننن  عننننام 

 لنلرروا الجيوبوليتيك  الروس ". وقد حرصت روسيا اإلتحادينة بعند خاصة ل
فاقنننت منننن صننندمة ارأينننار اإلتحننناد السنننوفييت  علنننى بلنننورل إسنننتراتيجيتأا تجنننال 
جاراتأا وتجال العالم الخارج  صمن إبنار يبنين ان لمنن الندول المجناورل لأنا 

تنن  لعلننن جننزي مننن لمرأننا  وهنناا مننا تصننمرته اإلسننتراتيجية الروسننية الجدينندل ال
  والتنن  يمكننن الوننول 5998كننارون الثننار / يرنناير  1عرأننا الننرئيس يلتسننين فنن  

تصننمرت اإل ننارل إلننى التنندخل بحسننم باسننتخدام الوننوات المسننلحة لحمايننة  بررأننا
مصال  روسيا ف  راببة الدول المستولة والمرابق األخري الت  كارنت تابعنة 

الروسننن  فننن  ال ي نننان  لإلتحننناد السنننوفييت  )السنننابق(  وجننناي التننندخل المسنننل 
 Andre. وفننن  هننناا السنننياق صنننرأل اردرينننه كوزيرييننن  (23)دلنننيك  علنننى النننك

Kozyreev 5998 كنننننارون الثنننننار / يرننننناير 54الروسننننن  فننننن   الخارجينننننة وزينننننر 
)بنننالررم منننن كورنننه حيرنننااك منننن الننندعال الرا نننبين للموقننن  الروسننن  المنننوال  

لعسنننننكرك فننننن  للغننننر (  قنننننائك :" يتوجننننن  علننننى روسنننننيا ا حترنننننام بوجودهننننا ا
المرنابق التن  كارننت علنى منندي قنرون مجننا   حيوينا  لمصننالحأا". وممنا يؤكنند 

 4 العمل الرعل  لأنال اإلسنتراتيجية منا لعلرتنه صنحيرة )إزفسنتيا( الروسنية فن 
 (14)منن ان روسنيا ا تحادينة تمكرنت منن اإلبوناي علنى  5998 ريسان/ إبريل

فأ  قامت بإعادل ر ر  ل.قاعدل عسكرية ف  لراص  الدول الحديثة اإلستوك
قواتأا ف  بع  دول راببة الدول المستولة  حتى وصل عدد الجرود الروس 

 (3) لل   وف  لوزبكستان (53) ال   وف  تركمارستان (18) ف  باجيكستان
 .(24)آف . وكالك الحال ف  بع  الجمأوريات السوفييتية السابوة
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أننننا مننننع النننندول الحديثننننة   يمكننننن لروسننننيا ا تحاديننننة إن تعننننود فنننن  عكقات
للصنيغ ا ردماجينة التنن  كارنت متبعنة فنن  زمنن اإلتحناد السننوفييت   ا سنتوكل

)السابق(  ولكنن يمكرأنا تبرن  صنيغ متودمنة منن التعناون   سنيما وان لرلن  
هننال البلنندان إمننا رريننة بننالموارد الببيعيننة كننالررب والغنناز والمعننادن  لو تحننوك 

وارد  وروسيا اإلتحادينة تنري ررسنأا لحنق لراصيأا خبوب لرابي  رول تلك الم
فبننالررم مننن ان دوائننر صننرع الوننرار  مننن هننال المزايننا. ا رترننا مننن الغننر  فنن  

 ت يلكتحنننناد السننننوف الوننننديم اإلبنننار إعننننادل اسننننتحالةتنننندرك جيننندا   فننن  موسننننكو
 ملننت تسننعى باسننتمرار بعنند الحننر  البنناردل إلر نناي تكتننل لرأننا  إ  )السننابق(

هننال  الأند  الرئيسن  لسياسنةومنل   )السنابق(ت  ييوفيحنل محنل ا تحناد السن
ا تحنننناد التنننن  كارنننت تؤلننن  بلننندان الالتكامنننل بنننين  بعنننن  الرخننن  هنننو إقامنننة

فنننن  منننننا ي ننننبه ا تحننننناد  موسنننننكو تحننننت قينننننادل وسننننيبرلالسنننننابق( )ت  يالسننننوف
 علنىيببنع آثنارل  هناا الأند    ومنا زالتبنورا  هيكنل لكثنر ربما األوروب   لو 

. وفننن  هننناا (25)ونننوم األمنننن الو  قتصنننادا   مجنننال  فننن قنننرارات روسنننياخبنننب و 
اإلبار يمكن تحديد المصنال  العسنكرية اإلسنتراتيجية لروسنيا فن  هنال الندول 
بمحاولننة الحرننام علننى الررننوا الروسنن  الموجننود وتنندعيم مكارتننه فنن  مواجأننة 
الننندول الغربينننة وحماينننة مصنننال  النننروس ا قتصنننادية فيأنننا  والنننتحكم بنننالمواقع 

والمصنننننايق البحرينننننة الموجنننننودل فننننن  هنننننال الننننندول  فصنننننك  عنننننن  اإلسنننننتراتيجية
ا سترادل من موقنع هنال الندول كسنيا  لمرن  يحنيب بروسنيا  منن جأنة لخنري 
ساعد وجود لقليات روسية كبيرل رسبيا  ف  هال الجمأوريات على تحويق تلك 
األهدا  من خكل إعباي المسوغ لروسنيا اإلتحادينة للتندخل فن   نؤون تلنك 

. فصننك  عننن ان (23)اخليننة بحجننة النندفا  عننن حوننوق هننال األقلينناتالنندول الد
دول الراببة لم تنتمكن منن برناي قنوات عسنكرية كافينة لتلبينة حاجاتأنا األمرينة 
والدفاعينننننة   فتوارهنننننا للخبنننننرل الكزمنننننة فننننن  برننننناي الجينننننول وصنننننع  قننننندراتأا 

لننم يتجنناوز جننيل كازاخسننتان التنن  يبلننغ عنندد  5998 عننام اإلقتصننادية  فحتننى
بلغننننت قننننوات  فننننرد  وكننننالك (81111) مليننننون رسننننمة لكثننننر مننننن (54) ارأاسننننك
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الرئيس األوزبكسنتار  إسنكم كريمنو   فرد  وصرأل (91111) روسيا البيصاي
Islam Karimov (5991) :برنناي  بننكدل لننن تننتمكن مننن "إن فنن  العننام ررسننه
 .(27)جيل عصرك قوك"

 ننرعت روسننيا اإلتحاديننة بعنند تركننك اإلتحنناد السننوفييت  )السننابق( إلر نناي 
عبننناي دور  قينننادات عسنننكرية م نننتركة منننع بلننندان راببنننة الننندول المسنننتولة  وا 

للجيل الروس  ف  السيبرل على حا ت عدم ا ستورار الت  تمأر ف  تلك 
لسننوفيت  السننابق. لكننن فنن  الموابننل الحنندود الوديمننة اإلتحنناد ا واسننتخدامالنندول 

تلننك الجمأوريننات لصننبحت دو   مسننتولة مجنناورل لروسننيا  ويحنناول قسننم مرأننا 
الخرو  من دائرل ا رتباب الروس   األمر الاك تبل  من روسيا بال المزيد 
مننننن الجأننننود السياسننننية واإلقتصننننادية مننننن لجننننل الحرننننام علننننى الننننروابب التنننن  

الجمأورينننات. فوننند لجنننرت موسنننكو إلنننى  تسننناعدها علنننى مننند ررواهنننا إلنننى هنننال
وسننننننائل عنننننندل لتركينننننند هيمرتأننننننا علننننننى دول الراببننننننة  مثننننننل وسننننننائل اإلكننننننرال 

. ممنا توندم يمكنن تحديند لهنم األهندا  العسنكرية اإلسنتراتيجية (23)اإلقتصادك
لروسيا ف  هال الدول بصمان وجود مرابق عازلنة للحرنام علنى لمنن روسنيا 

ا سننتورار فنن  المربوننة لتجرنن  التننوترات ومصننالحأا الجيوبوليتيكيننة  وصننمان 
العرقية وامتدادها لروسيا  ومرنع هيمرنة لك دولنة لخنري علنى مرنابق ا تحناد 

. لنالك يتمثنل لهنم لهندا  التوجأنات السياسنية واألمرينة (29)السوفييت  السنابق
الروسننية تجننال بلنندان راببننة النندول المسننتولة  بمرننع تغلغننل لمريكننا والغننر  فنن  

فنن  موسننكو ألك ر نناب سياسنن  لو لمرنن  رربنن  فنن  يرمننر إا هننال المرننابق  
بنوتين هنال الرؤينة بوصنوأل واكنر  لروسنيا. ةتلوائينعلى لره خسارل هال الدول 

ر ننبة  اتسياسننالويننام بروسننيا عننن  امترعننتإاا " :1118قننال فنن  عننام  عرنندما
   لأنال السياسنات مؤقتنة وقرةإاا قامت ب لو حتى  ف  راببة الدول المستولة

هناا  المتحدل والغر  بم  الو ياتقيام هاا سيؤدك حتما إلى فإن   أامبرر ل
 .(31)الرراغ"

http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_Karimov
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_Karimov


 
   

  [819]       واثق محمد براك السعدون                                   ..اإلستراتيجية العسكرية الروسية

اكتسبت اإلستراتيجية العسنكرية الروسنية زخمنا  تصناعديا  بوصنول النرئيس 
 (30)بننوتين للسننلبة  إا لبنندي األخيننر اهتمامننا  كبيننرا  بصننيارة عوينندل عسننكرية

تحاديننننننة فنننننن  البيئننننننة جدينننننندل للتعامننننننل مننننننع التحننننننديات المواجأننننننة لروسننننننيا اإل
اإلسننننتراتيجية الدوليننننة  وبخاصننننة فنننن  مننننا يتعلننننق بتصنننناعد حنننندل التننننوتر مننننع 
الو يات المتحندل األمريكينة والغنر  ب نرن العديند منن الوصنايا  وفن  موندمتأا 

النناك تتبرننال اإلدارل األمريكيننة  وصننرورل تركيننز  (32)م ننرو  النندر  الصنناروخ 
األمننن الوننوم  الروسنن   والمتمثلننة هننال العوينندل علننى التأدينندات التنن  تواجننه 

فنننن ؛ محاولننننة إصننننعا  روسننننيا سياسننننيا  واقتصنننناديا  وعسننننكريا  لمرننننع عودتأننننا 
لمسننننتوي الوننننول والتننننرثير العننننالم  النننناك كارننننت عليننننه فنننن  العأننننود الويصننننرية 
قامننة الوواعنند العسننكرية  والسننوفييتية  وتوسننيع حلنن   ننمال  األبلسنن   ننرقا  وا 

زدياد الصنراعات الوومينة والديرينة وسنباقات األجربية على الحدود الروسية  و  ا 
. لننننالك  ننننددت العوينننندل العسننننكرية (33)التسننننل  فنننن  المجننننال الحيننننوك الروسنننن 

  1111كننارون الثننار / يرننناير  18الجدينندل التنن  لعلرتأننا الويننادل الروسننية فنن  
علنى لن منن المأمنات اإلسنتراتيجية األساسننية لصنمان لمنن روسنيا اإلتحاديننة 

عسكرك فعال مع دول راببة الدول المستولة  وان صنمان  تركيد إقامة تعاون
مصنننال  لمنننن روسنننيا اإلتحادينننة يسنننتلزم وجنننودا  عسنننكريا  لروسنننيا فننن  بعننن  

 .(34)المرابق اات األهمية اإلستراتيجية ف  العالم
وفننن  منننا يخنننا األسنننلحة الرووينننة  تصنننمرت العويننندل العسنننكرية الروسنننية 

وأنننا با سنننتخدام األول ل سنننلحة احترنننام روسنننيا بح 1111المعلرنننة فننن  العنننام 
الروويننة حتننى فنن  حالننة حنندو  عنندوان عليأننا باألسننلحة التوليديننة فنن  مننرو  
حرجننة ل مننن الوننوم  الروسنن   فصننك  عننن إسننتخدامأا ل سننلحة الروويننة للننرد 
علننى هجمننات برسننلحة النندمار ال ننامل كلأا)الروويننة  الكيميائيننة  األحيائيننة(. 

والغنننر   المعلرنننة هننن  رد  الو ينننات المتحننندلوكارنننت الغاينننة منننن هنننال العويننندل 
ومواجأنننة سياسننناتأم المصنننادل لمصنننال  روسنننيا فننن  المربونننة )بحسننن  وجأنننة 
 الرمنننننر الروسنننننية(  وبالرعنننننل لثنننننارت هنننننال العويننننندل إسنننننتياي الو ينننننات المتحننننندل
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والغر   وبالبوا روسيا بتعديلأا والتركيد على التعاون من لجل الحرنام علنى 
بنندل التحننديات الخبيننرل التنن  وردت فنن  تلننك العوينندل   األمننن والسننلم النندوليين

لكننن الننروس وجنندوا فنن  التأدينند باسننتخدام الوننول الروويننة عرصننرا  دفاعيننا  فنناعك  
زدادت وتينرل عملينات تبنوير األسنلحة اإلسنتراتيجية  لصيارة لمرأم الونوم . وا 

الروسننية فنن  عأنند بننوتين  وبخاصننة األسننلحة الروويننة  فونند لعلننن بننوتين فنن  
 1118ما  مع قنادل الونوات المسنلحة الروسنية فن  ت نرين الثنار / رنوفمبر اجت
األسنلحة الرووينة   تملكنه قنوي رووينة لخنري  بكدل تبور جيك  جديندا  منن إن

فنن  العننالم  وارننه سننو  ينندخل الخدمننة فنن  رصننون السننروات الموبلننة  لحمايننة 
فننن   روسنننيا ممنننا وصنننره بتحنننديات لمرينننة مسنننتوبلية  وعننناد فننن  منننؤتمر مينننورال

ليؤكننند هننناا األمنننر  وسننناردل فننن  الونننول وقتأنننا الكولورينننل  1113  نننباب/ فبراينننر
 -1115)وزينننر الننندفا  الروسننن   Sergei Ivanov إيرنننارو جرنننرال سنننييرر  

ة بعيرأا  بل تأند  الاك لكد إن هال األسلحة ليست موجأة إلى دول (1113
لصننننمان لمننننن وسننننيادل روسننننيا فنننن  مواجأننننة لك تأدينننندات مسننننتوبلية. ولعلننننن 

 -Medvedev  Dmitry 1114  ميدفينند الننرئيس الروسنن  السننابق ديمتننرك 

ان بنكدل مسنتمرل فن  تبنوير قندراتأا الرووينة  1119ف  آاار/ منارس  (1151
رحننننننو وسننننننترفع مننننننن مسننننننتوي تسننننننلي  جي ننننننأا لمواجأننننننة التورننننننل األمريكنننننن  

 .(35)حدودها

وفننن  البعننند الننندول  لإلسنننتراتيجية العسنننكرية الروسنننية بعننند الحنننر  البننناردل  
تزاينننندت محنننناو ت روسننننيا اإلتحاديننننة إلسننننتعادل صننننرة الدولننننة العممننننى علننننى 
المسننتوي العسننكرك فنن  عأنند الننرئيس بننوتين  مننن خننكل عنندد مننن المؤ ننرات  

ت حكمه فن  الكثينر فود استعرصت روسيا قدراتأا البحرية العسكرية ف  سروا
من مرابق العالم الت  ت أد ترافسا  دوليا  على الوجود العسكرك مثنل الوبن  
ال نننمال  وبحنننر العنننر  وخلننني  عننندن وسنننواحل الونننرن األفريوننن   فصنننك  عنننن 
جنراي  إر اي قواعد بحرية روسية على سواحل سوريا علنى البحنر المتوسنب  وا 

مننا إن هرالننك محننور آخننر فنن  ك .(33)المرنناورات البحريننة فنن  البحننر الكنناريب 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Ivanov
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البعد الدول  لإلستراتيجية العسكرية الروسية المعاصرل  يتمثنل بالحرنام علنى 
مكارننة روسننيا اإلتحاديننة فنن  بيننع األسننلحة والويننام بالتنندريبات عليأننا  إا تحتننل 
روسننيا المرتبننة الثاريننة بعنند الو يننات المتحنندل األمريكيننة فنن  تصنندير األسننلحة 

هاا التوجه بالرسبة لروسيا ف  تنوفير العمنكت الصنعبة  للعالم  وتكمن فوائد 
مننن الخبننراي والعنناملين الننروس  وتننوفير  اف  وتننرمين فننرا عمننل لع ننرات 

األمننوال الكزمننة لتبننوير لسننلحة الجننيل الروسنن  ومعداتننه وتجأيزاتننه  وبرنناي 
عكقننننات عسننننكرية ولمريننننة متيرننننة مننننع الكثيننننر مننننن دول العننننالم  األمننننر النننناك 

 .(37)با  على عكقاتأا السياسية واإلقتصادية الدوليةسيرعكس إيجا
ممننا تونندم يمكننن إيجنناز لهننم لهنندا  اإلسننتراتيجية العسننكرية الروسننية بعنند 

 :(33)الحر  الباردل  ف  ما يل 
 تووية الودرات العسكرية الروسية. -5
 الحرام على األمن الووم  الروس  ووحدل األراص  الروسية. -1
 راسبة للتبور اإلقتصادك للبلد.ترمين المرو  الم -5
 مكافحة )اإلرها (.  -8
توبيد لمن وسكم الجمأوريات واألقناليم المكورنة لإلتحناد الروسن  وجنوارل  -3

 اإلقليم .
 حرم هيبة روسيا اإلتحادية ومكارتأا الدولية. -1
 

 :الباردة الحرب بعد الروسية العسكرية اإلستراتيجية تطبيقات -ثالثاي 
إتخنناتأا روسننيا اإلتحاديننة خننكل األعننوام  مننن المواقنن  التنن  هرالننك الكثيننر

الت  لعوبت تركك اإلتحاد السوفييت  )السابق(  لو التحركات العسنكرية التن  
قامننت بأننا  لو السياسننات األمريننة التنن  اتبعتأننا  لو العكقننات العسننكرية التنن  

رية اإلسننتراتيجية العسننك لر نرتأا  فنن  تلننك المندل  جننايت مرسننجمة منع لهنندا 
 ت تببيوا  لأا.عدّ الروسية بعد الحر  الباردل  و 
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فرنن  مننا يتعلننق بوحنندل لراصنن  روسننيا اإلتحاديننة ولمرأننا الننداخل   لعبننت 
إرننناارا   (5991 -5998) هزيمنننة روسنننيا اإلتحادينننة فننن  حنننر  ال ي نننان األولنننى

بصننرورل إصننكأل لوصننا  الجننيل الروسنن   وقنند تركننزت عمليننات اإلصننكأل 
 (5)ا الوصنناي علننى ترهننل الجننيل بتخريصننه مننن علننى محنناور لساسننية لهمأنن

عننادل ترميمننه  والرأنننو  ( 1 -5,3)مليننون فننرد إلننى  فننرد  وتحننندي  الجننيل وا 
بمستوي الخدمات الببينة واإلجتماعينة المودمنة ألفنرادل  والتن  وصنلت آرنااك 
إلى مستوي متدن. لالك لمأر الجيل الروسن  فن  اجتياحنه التنال  لل ي نان 

سرا  كبيرا  ف  لدائه الوتنال  عنن الحنر  السنابوة  تح 5999ف  آ / لرسبس 
رئنيس وزراي  فكديمينر بنوتينكنان  وتمكن من تحويق األهدا  المرسومة لنه.

هننننال    وكننننان هننننو الوائنننند الرعلنننن  إلستحصننننارات5999روسننننيا إبننننان اجتينننناأل 
ب نن حنر  علنى  يلتسنينهو من سعى إلى ترسيال قراعات النرئيس و  الحر  

تخبنننيب المحكننم لكافنننة الجوارننن  العسنننكرية والسياسنننية يتننن زر فيأنننا الال ي ننان 
  ثنم تخنر  السنابوة رتنائ  الحنر  رادك تكرارواإلعكمية  لصمان رجاحأا  وت

روسيا من هال الحر  الجديدل دولة قوية مرتصنرل  قنادرل علنى قمنع لك تمنرد 
يحصنننننننننل فننننننننن   الجمأوريننننننننننات واألقننننننننناليم والموابعننننننننننات المكورنننننننننة لروسننننننننننيا 

عيد الويادل الروسية مصداقيتأا ف  رمر الروس  وتستعيد وتست  (39)اإلتحادية
الروسن   ا جتيناألروسيا مأابتأا فن  الخنار   ومنن جأنة لخنري فمنن لهندا  

لل ي ان  هو تجر  لجراي ا سترتاي الخناا بتورينر مصنير ال ي نان  الثار 
آ /  55الننناك رصنننت علينننه ا تراقينننات المبرمنننة بنننين النننروس وال ي نننان فننن  

   والتن  تنم إيونا  إبنكق الرنار فن 5993 لينار/ منايو 51و  5991لرسبس 
علننننى لساسننننأا  ألن  (5991 -5998)ال ي ننننارية األولننننى  -الروسننننية  الحننننر 

موسنننكو تعنننر  بنننرن رتنننائ  هننناا اإلسنننترتاي لنننن تكنننون فننن  صنننالحأا فننن  حالنننة 
 .(41)حدوثه

وتزايدت خبوات إصكأل الجيل بعد وصول بوتين إلى الرئاسنة فن  عنام 
وزينننر الننندفا  الروسننن  سنننييرر  ة منننع الجأنننود التننن  قنننام بأنننا   وبخاصننن1111
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بزيادل المخصصات المالية ألفراد الووات المسلحة والتوجه رحو براي  إيرارو 
جيل إحتراف . وف  محاولنة لمواجأنة التغلغنل العسنكرك األمريكن  فن  بلندان 

لتسل  لوروبا ال رقية  لعلرت وزارل الدفا  الروسية عن زيادل ميزارية بررام  ا
 اسنننننتبدالمليننننار دو ر  مننننن لجننننل  (531)مليننننار دو ر إلنننننى ( 13)مننننن رحننننو 

وتوريننننات حديثننننة بحلننننول عننننام  برسننننلحةمننننن السننننكأل الروسنننن  الوننننديم %( 31)
. وي ننننمل بررننننام  تحنننندي  األسننننلحة فنننن  روسننننيا لجأننننزل رادار ولجيننننال 1153

جدينندل مننن الصننواريال العننابرل للوننارات وبننائرات  وتخصننيا األمننوال الكزمننة 
رواصنات رووينة. وبنررت  (5)حاملة بائرات و (1)سريرة مواتلة و (51) لبراي

الوينننادل الروسنننية بنننرن السنننب  األسننناس الننناك يننندفعأا إلنننى رفنننع وتينننرل تسنننلي  
صننكحه هننو تزاينند ر ننابات حلنن   ننمال  األبلسنن   الحنندود  باتجننالجي ننأا وا 

  .(40)الروسية
   اسننتولت عنننبالجمأوريننات التنن ا تحاديننةوفنن  مننا يخننا عكقننة روسننيا 

بعننند تركنننك اإلتحننناد  ا تحادينننة نننرعت روسنننيا  اإلتحننناد السنننوفييت  )السنننابق( 
السوفييت  )السابق( ف  إعادل دم  لمرأا برمن بلندان راببنة الندول المسنتولة  
والويننام بمحنناو ت إر نناي قيننادات عسننكرية م ننتركة معأننا  فنن  إبننار مرمومننة 

د إتراقينات لمرينة كنالت  ل من الجمناع   والنك منن خنكل إصنرارها علنى عون
منننع كننننل مننننن  كازاخسننننتان  لوزبكسننننتان   5991ليننننار/ مننننايو  53لبرمنننت فنننن  

وقرريزسننتان  وباجيكسننتان  وتركمارسننتان  ولرميريننا  وااربيجننان  وقنند مرعننت 
هننال ا تراقيننة النندول الم نناركة فيأننا مننن النندخول فنن  لك لحننك  عسننكرية لو 

ت مسرلة الدفا  عن الحندود تجمعات لخري صد الدول الم اركة فيأا  وعأد
اإلقليمية ل عصاي إلى قول عسكرية موحدل  ولكن ف  الحويوة إن معمم هال 

منننن جأنننة لخنننري رفصنننت كنننل منننن لوكرارينننا  .(42)الونننول منننن الجنننيل الروسننن 
وروسننيا البيصنناي هننال الصننيغة وفصننلتا ان يكننون لكننل دولننة جي ننأا وقيادتأننا 

ؤدك حتمننا  إلننى هيمرننة روسننيا العسننكرية الخاصننة  ألن الصننيغة الجماعيننة سننت
ا تحادينننة علنننى الراببنننة بسنننب  تروقأنننا العسنننكرك. فرخنننات موسنننكو بالصنننغب 
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عليأما بديا  بمبالبتأما بتسديد ديورأما المستحوة لروسيا ا تحادية وهددتأما 
بوبع الغاز والررب عرأما من لجل إقراعأما بالتخل  عن ترسنارتأما الرووينة  

سننلحة الروويننة اإلسننتراتيجية إلننى روسننيا اإلتحاديننة وبالرعننل تننم إرسننال هننال األ
بغينننة تركيكأنننا  فصنننك  عنننن حنننل م نننكلة إسنننبول البحنننر األسنننود الراسننن  فننن  

للنننروس   %(41)السنننواحل األوكرارينننة بتواسنننم األسنننبول بنننين البلننندين برسنننبة 
ل وكنننراريين. كمنننا لسنننتخدم النننروس وسنننيلة إثنننارل بعننن  الم نننككت  %(11)و

ان المسننتولة حننديثا  صننمن هنناا المسننعى  ب ننرب بونناي والرزاعننات فنن  تلننك البلنند
مثل وقوفأا  تبورات تلك الرزاعات وامتداداتأا تحت سيبرل روسيا اإلتحادية.

  مولنندافيا جمأوريننة ( فنن  توجأاتننه لإلررصننال عنننترارسريسننتريالجارنن  إقلننيم )
  وهننناا فننن  لوروبنننا ال نننرقية )السنننابق( ا تحننناد السنننوفييت  إحننندي جمأورينننات

الاك يوبره سكان من لصول روسية ولوكرارية  يعد مستول مرا حر  اإلقليم 
اإلتحادينننة  ا ررصننناليين المننندعومين منننن روسنننيا التننن  دارت بنننين 5991عنننام 

  .(43)فيةاالمولد وواتالو 
وفنن  السننياق ررسننه  كارننت المواقنن  الروسننية واصننحة فنن  دعننم وتكننريس  

بوال األعوام الت   (44)اررصال إقليم  لوسيتيا الجروبية ولبخازيا عن جورجيا
  وتوجنننت هننال المواقننن  بالتننندخل لعوبننت تركنننك اإلتحنناد السنننوفييت  )السننابق(

الجورجية الت  اردلعت ف   -العسكرك الروس  الواسع خكل الحر  الروسية
. بيرما وقرت روسيا اإلتحادية إلى جارن  جورجينا لمرنع 1114آ / لرسبس 

  لك بمعرنننى إسنننتخدام 1118ام إررصنننال إقلنننيم )إدجارينننا( عنننن األخينننرل فننن  عننن
ملننت ا ختكفننات بننين روسننيا والغننر  تلونن  لونند  سياسننة التررينن  والترهينن .

بمكلأا على عكقنات روسنيا بجورجينا وت و نأا. فوند تراقمنت الخكفنات فن  
حيرما زادت الويادل الجورجية صغوبأا على موسنكو حنول  1113مبلع عام 

 (51)رقم ن يواعدتبال   المتمثللراصيأاعلى  العسكرك الروس  وجودالقصية 
مديرنننة فننن   (11)رقنننم  و عاصنننمة إقلنننيم لدجارينننا الجنننورج  بننناتوم مديرنننة فننن  

وكارننت الوننوات الروسننية   الوريبننة مننن حنندود جورجيننا مننع لرميريننا لخالكننا ك 
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دبابننة   (535)و فننرد  (4111)الموجننودل علننى األراصنن  الجورجيننة تتكننون مننن
موسنننكو  لخلنننت .مرمومنننة مدفعينننة (181)و راقلنننة ل نننخاا مدرعنننة  (185)و

إلنى الواعندل  ورولت قسنم منن لسنلحتأا ومعنداتأا  1114 عام الوواعد قبل تلك
خلرتأا وبالبت بتعوي  عن ممتلكاتأا الت   .ف  لرميريا (511) الروسية رقم

بالررم من  ولكن .مليون دو ر (311)ن يوار  ال ما على األراص  الجورجية 
  فرصننك  جورجيننالأننال الوواعنند  إ  ارننه مننل محيبننا  ب سنن الجننيل الرو إخننكي 

عنننن وجنننود قواعننندل فننن  إقليمننن  لوسنننيتيا الجروبينننة ولبخازينننا المررصنننلين عنننن 
فننن  لرميرينننا بمنننا فننن  النننك فنننو  الصنننواريال الباقينننة  ت نننكيكتههرالنننك  جورجينننا 

وكنننننالك سنننننر  "  SF-300" والمنننننزود بررممنننننة صنننننواريال بنننننائراتالمصنننننادل لل
ا عتراصنننية المواتلنننة  وفوجنننان آلينننان وفنننو  للمدفعينننة.  "19 -بنننائرات "مينننغ

رابب ت. كما رك روس عسك (8111)ما يوار  الن  ويبلغ تعداد تلك الت كيكت
 رناارلرصند واإلل"داريينال"  ف  لاربيجنان حين  تونع محبنة حاليا   يةروس قوات

 مننن الأجمننات الصنناروخية. ويخنندم فنن  هننال المحبننة الواقعننة فنن  بلنندل رابننا 
 .(45)روس  عسكرك (5111) ية ما يوار  الناألار 

منننن جأنننة لخنننري رنننري فننن  الوقنننت الننناك تعلنننن فينننه روسنننيا اإلتحادينننة بنننإن 
موقرأنننا محايننند فننن  الرنننزا  بنننين لرميرينننا ولاربيجنننان حنننول إقلنننيم رننناروررو قنننرل 

فإرأا تووم بندور لساسن  فن  ترناقم هنال الم نكلة  عنن برينق قيامأنا   (43)باخ
جننو  وسننر  بننائرات ميننغ  -زوينندها بصننواريال لر بندعم لرميريننا عسننكريا  وت

ممننا رجنن  كرننة األرمننن فنن  هنناا الصننرا   وسنناهمت روسننيا فنن  إسننواب   (19)
  iShaib  Fadl) الت نيبىمرتخن  ألاربيجنان لبنو الرصنل  لول رئنيسحكومة 

 El Abou)
 ) حيندر عليين وحاولنت منرتين اإلباحنة بخلرنه النرئيس   (47 )

Heydar Aliyev  5995- 1115).  وتسننعى موسننكو باسننتمرار إلسننتعادل
دورها الحاسنم فن  تسنيير ال نؤون الداخلينة فن  لاربيجنان  وجنا  كازاخسنتان 
إلننننى النننندخول فنننن  عكقننننة  ننننبه فيدراليننننة مننننع روسننننيا  فصننننك  عننننن إصننننعا  
لوزبكسننننتان  وفيمننننا يتعلننننق بنننناألخيرل  تننننارعت روسننننيا بالتأدينننند المتمثننننل فنننن  



 
 
 

  [403] (32) 01دراسات إقليمية                                                      مركز الدراسات اإلقليمية            

ود الباجيكيننة  واإلحابننة )بإحكننام( لفغارسننتان لتوننوم بر ننر قواتأننا علننى الحنند
 يڤگيرننن  مريمننناكو  بروزبكسنننتان  وقننند لبلنننغ رئنننيس النننوزراي الروسننن  السنننابق

Yevgeny Primakov  (5994- 5999)  دول آسيا الوسبى برره يتعين علنيأم
منا لن يسنددوا بالكامنل  إما العمنل وفنق سياسنات كومرولن  الندول المسنتولة  وا 

مننن  1113تمكرننت روسننيا فنن  عننام وقنند  .(43)الننديون المسننتحوة علننيأم لروسننيا
دفنننع لوزبكسنننتان إلنننى إتخننناا قنننرار بإرأننناي الوجنننود العسنننكرك األمريكننن  علنننى 

فنن  إقرنننا   1119 عنننام األراصنن  األوزبكينننة  كمننا رجحنننت موسننكو فننن  مبلننع
قرريزستان برسال عود إيجار قاعدل )ماراس( الورريزية للووات األمريكية الت  

إلدامننة عمليننات حلنن   ننمال  األبلسنن   1115م بنندلت باسننتخدامأا مرننا العننا
ملينننار دو ر  (1)وعننندت روسنننيا قرريزسنننتان بننندفع مبلنننغ النننن و فننن  لفغارسنننتان 

الناك كارنت الو ينات المتحندل تندفعأا سنرويا لوناي ترجيرهنا لأنال الواعندل موابننل 
 .(49)هاا الورار

 "عنندم إسننتورار منندبر"  فنن  بارتأننا  سياسننة روسننيا اإلتحاديننةالغننر   اتأننم
حالننة تلرننة مننن بلنندان راببننة النندول المسننتولة  وان موسننكو تسننتغل خمرننابق م

 لمرنع تووينة هنال الندول ولك رفن   حنق للررنوا الروسن  لعندم ا سنتورار هنا
  ف  تلنك الندول   ومن ثم المحافمة على الوجود العسكرك الروس ير ر فيأا

ثبات لن الصراعات السياسية كنن تسنويتأا يم المربونة   هنال العرقينة فن  -وا 
األمنننن الونننوم   إسنننتراتيجيةلنننالك تصنننمرت وثيونننة " .(51)دون التننندخل الروسننن 

فن   ميدفيدي عليأا الرئيس  صادق  الت  "1111لكتحاد الروس  حتى عام 
تغيينننرات مأمنننة فننن  التوجأنننات األمرينننة الروسنننية  إا   1119 منننايوآينننار/  51

ات المتحنندل وحلنن  عدائيننة تجننال الو ينن جننايت برننود هننال الوثيوننة بصننيغة لقننل
بمنننا يتعلنننق  عراصنننر الحنننزم   منننع إسنننتمرار إحتوائأنننا علنننىاألبلسننن    نننمال

 رربننننةبالمصننننال  األمريننننة الروسننننية اإلقليميننننة. وقنننند فسننننرت هننننال التغييننننرات ب
بعند منا لصنا  هنال  والغنر  منع الو ينات المتحندل تأناعكق ترميمف   موسكو
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جيننننننة فنننننن  آ  الجور  -الروسننننننية لحننننننر ا رتيجننننننة سننننننلبية آثننننننارالعكقننننننة مننننننن 
1114
(50).  

لمننا عننن الر ننابات العسننكرية الروسننية الدوليننة بعنند الحننر  البنناردل  كننان 
لول  ا تحاديةلعلن مرا توليه مرص  رئيس وزراي روسيا  فكديمير بوتين قد

  عننن قننرارل بإعننادل ترسننيس وجننود عسننكرك 5999مننرل لمنندل قصننيرل فنن  عننام 
موجننودا  خننكل الحوبنننة  روسنن  فنن  مربوننة البحنننر المتوسننب  مثننل النناك كنننان

السنننوفييتية  عرننندما كنننان للسنننوفييت قاعننندل بحرينننة كبينننرل فننن  ميرننناي بربنننوس 
السورك على البحر المتوسب  ووجود عسكرك ف  للبارينا ومصنر. وبعند النك 

التننن  تنننوجز  1115تنننم إدرا  هننناا الأننند  فننن  العويننندل البحرينننة لروسنننيا لعنننام 
   ووفنق هنال العويندل يرمنر1111لهدا  السياسة البحرية الروسية حتنى عنام 

إلننى البحننر المتوسننب علننى إرننه مربوننة مأمننة إسننتراتيجيا   تأنند  روسننيا إلننى 
ترمين وجنود بحنرك مراسن  فيأنا. وقند بندلت التونارير وتصنريحات المسنؤولين 
النننننروس تك ننننن  عنننننن الأننننند  الرأنننننائ  للر نننننابات البحرينننننة الروسنننننية التننننن  

والنناك يتمثننل بخبننب   (1151 -111)تصنناعدت هننال المربوننة خننكل األعننوام 
معمنم لسنبول  لترسيس قاعدل بحرية روسية ف  بربوس  إلستيعا  تمركنز

البحر األسود الروس  فيأا  فالروس يعدون بربوس بوابة إستراتيجية  ليس 
للبحننر المتوسننب فحسنن   بننل للمحننيب األبلسنن  )عبننر مصننيق جبننل بننارق( 

كان هرالك م رو   كما والبحر األحمر والورن األفريو  )عبر قرال السويس(.
بننين روسننيا اإلتحاديننة  1114 جننري التباحنن  عليننه فنن  ت ننرين األول/ لكتننوبر

علنى  (1155 -5919)وليبيا  إبان حكم النرئيس الليبن  السنابق معمنر الونااف  
ويوجنند فنن  الواعنندل البحريننة فنن   .(52)إر نناي قاعنندل بحريننة روسننية فنن  برغننازك

لتننننرمين المسننننتلزمات  ميرنننناي بربننننوس السننننورك فنننن  الوقننننت الحاصننننر مركننننز
الماديننة والتوريننة لسننرن األسننبول الحربنن  الروسنن   وثننك  مرصننات عائمننة  
وحننننو  إصننننكأل سننننرن  ومسننننتودعات  وريرهننننا مننننن التسننننأيكت. وقنننند لكنننند 

هرالنننك  لنعلنننى  1155مصننندر فننن  قينننادل لسنننبول البحنننر األسنننود فننن  ليلنننول 
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د لنة علنى وجود دائم للوبع البحرينة الروسنية فن  قاعندل بربنوس البحرينة لل
الحصور الروس  ف  هال المربوة الت  يلرأا التوتر  وإلستخدامأا ف  إجكي 
الرعايا الروس عرد الحاجة  مثل سريرة "إمان"  وسريرة "إيران بوبرنو " التن  

 .(53)تحمل على مترأا وحدل من م ال البحرية الروسية
فن   وتجلى الوجنود العسنكرك الروسن  الصناعد فن  البحنر المتوسنب ليصنا  

تزاينند المرنناورات العسننكرية التنن  تجريأننا البحريننة الروسننية فنن  هننال المربوننة  
البحنننر المتوسنننب  والتننن    نننرق  1113والتننن  بننندلت لولأنننا فننن  لواخنننر العنننام 

إ ننننتركت فيأننننا حاملننننة البننننائرات الروسننننية )الوحينننندل( "األميننننرال كوزريتسننننو  
Admiral Kuznetsovدريبات "  وقنند ا ننتملت هننال المرنناورات علننى ثننك  تنن

تكتيكينننننة؛ مرأنننننا عملينننننات إبنننننكق حويوينننننة للصنننننواريال  ولخنننننري عنننننن برينننننق 
المحاكال  فصك  عن زينارات لنبع  المنوارو. وهرالنك ممناهر لخنري للر ناب 
العسننكرك الروسنن  فنن  هننال المربوننة تنندل علننى محنناو ت لترسننيس لو إعننادل 

لروسية تعزيز العكقات العسكرية الروسية فيأا  وه  تزايد مبيعات األسلحة ا
)فنن   للبلنندان الواقعننة علننى سننواحل البحننر المتوسننب  وبخاصننة الجزائننر وليبيننا

عأننننند الوننننننااف (  وسننننننوريا  لمننننننا مصننننننر و)إسننننننرائيل(  الحليرتننننننين التوليننننننديتين 
الرئيسننتين للو يننات المتحنندل فنن  هننال المربوننة  فأرالننك مؤ ننرات ليصننا  علننى 

 .(54)حدو  توار  عسكرك بيرأما وبين روسيا اإلتحادية
الدعاينننة واإلعنننكم العسنننكرك   اسنننتخدامجيننند روسنننيا فننن  الوقنننت الحاصنننر ت

بتونديم لفصننل إرتاجأنا العسننكرك فنن  معنار  السننكأل العالمينة  مثننل معننر  
  ومعننننر  موسننننكو فنننن  آ / لرسننننبس 1114بروكسننننل فنننن  ريسننننان/ ابريننننل 

  كمنننا دخلنننت بثونننة ألكبنننر معنننر  ل سنننلحة فننن  ال نننرق األوسنننب فننن  1114
  ومعننننر  1119  ت ننننرين الثننننار / رننننوفمبر لبننننومب  )معننننر  إينننندكس( فنننن

روسنننيا لفرصنننة  هنننال المعنننار  مثنننل  وت1119فننن  ريسنننان/ ابرينننل  اسنننبربول
. وتصدر روسيا مختل  األسلحةاإلتحادية للمأور كوب  دول  ف  تصدير 

لرنننوا  األسنننلحة والمعننندات والتجأينننزات العسنننكرية  البرينننة والجوينننة والبحرينننة  
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عننننالم  بتوريننند لسننننلحة ومعنننندات الأجننننوم ولكرأنننا تتميننننز فنننن  سنننوق السننننكأل ال
مننننن صننننادرات األسننننلحة  %(33)والنننندفا  الجننننوك  والتنننن  ت ننننكل مننننا يوننننار  

مليننار دو ر  (9 -3)التنن  تعننود علننى روسننيا بعوائنند تتننراوأل مننا بننين  الروسننية 
  .(55)سرويا

وفنن  محاولننة لتنناكير للو يننات المتحنندل بررأننا وحلرائأننا تتورننل فنن  مرننابق 
رات األمن الونوم  الروسن   قامنت البحرينة الروسنية فن  مأمة وحيوية إلعتبا

بإجراي مراورات عسكرية ف  البحر الكاريب  الناك يعند  1114ليلول/ سبتمبر 
مربوننة ررننوا توليديننة ألمريكننا  وا ننتركت فنن  تلننك المرنناورات عنندد مننن الوبننع 
البحريننة مثننل البننراد "ببننرس األكبننر" والسننريرة المصننادل للغواصننات "األميننرال 

"  -TU 160"اريركو" وسنننننريرت  إسنننننراد والبنننننائرات الواصنننننرة منننننن بنننننراز ت ننننناب
الوادرل على حمل لسلحة رووية  والتن  اسنتخدمت منوارو ومبنارات دول عندل 
فننن  تلنننك المربونننة إلجنننراي هنننال التننندريبات  وقننند اسنننتثمرت موسنننكو عكقاتأنننا 
بنننبع  خصنننوم الو ينننات المتحننندل األمريكينننة منننن قنننادل تلنننك المربونننة  لمثنننال 

والرئيس الكنوب  , Hugo Chavez (5999- )  هورو ت افيزيس الررزويل  الرئ
لتررينننا تلنننك المرننناورات  وعوننند  Fidel Castro (5939- 1114) فينندل كاسنننترو

فونند تعاقنندت روسننيا مننع البرازيننل علننى  .(53)صننروات تسننلي  مننع تلننك البلنندان
 "   -53 -" و"م 53 -تزويدها ببائرات مروحية عسكرية من برازك "م 

ما تم توقيع إتراق بين روسنيا وبينرو علنى إر ناي مركنز لصنيارة المروحينات ك
ت"  كمننننا وقعننننت  -11 -" و"منننن 53 -" و"منننن 4 -الروسننننية مننننن براز"منننن 

 . (57)مليار دو ر (5.4)روسيا مع فرزويك عوود تسلي  بويمة 
 

      :اإلستراتيجية العسكرية الروسية بعد الحرب الباردةمعوقات  -رابعاي 
ق اإلسننننتراتيجية العسننننكرية الروسننننية بعنننند الحننننر  البنننناردل علننننى فنننن  سننننيا

الصنننعيد النننداخل   يبنننرز تنننرثير الوصنننية ال ي نننارية بوصنننرأا التحننندك األكبنننر 
بنننالررم منننن تمكنننن موسنننكو منننن  لوحننندل األراصننن  الروسنننية ولمرأنننا النننداخل  
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  إ  ان 5999ترصنني  حكومننات مواليننة لأننا فنن  ال ي ننان بعنند اجتينناأل عننام 
بننين الرؤيننة  فجننول كبيننرل بسننب  وجننود م يجنند بريوننه للحننل النندائم هنناا الرننزا  لنن

 ارية إلرأاي هنال الم نكلة التاريخينة  إا لن روسنيا تنري الروسية والرؤية ال ي
   هن را  الت  تتوافق منع مصنالحأا اإلسنتراتيجيةبرن صيغة تسوية هاا الص
ورنننننز  سنننننكأل الرصنننننائل  صننننند الونننننوات الروسنننننية  إيونننننا  عملينننننات المواومنننننة

وعننننندم ا سنننننتوكل عنننننن روسنننننيا ا تحادينننننة  وصنننننمان المصنننننال   نننننارية  ي ال
 نننار  )الموننناوم( فإرنننه يلمنننا البنننر  ال  ا قتصنننادية الروسنننية فننن  ال ي نننان.

يوننا  العمليننات الحربيننة   يصننر علننى ترريننا  ننربه الوحينند لتحويننق السننكم وا 
  ولن تكنننننون المراوصنننننات علننننننى لسننننناس المعاهننننندل التننننن  وقعننننننت ا سنننننتوكل

5993عام
(53). 

ف  ما يتعلق بعكقنة روسنيا اإلتحادينة ببلندان راببنة الندول المسنتولة  فنان 
بعنن  السياسننات الروسننية اإلسننترزازية تجننال هننال النندول  التنن  تروعننت مننابين 
الصغوب ا قتصادية والتدخل السياس  واألمر  السافر ف   ؤورأا الداخلية  

تلنك الندول  ولدت  ساهمت فن  تووينة دوافنع التمسنك بالسنيادل وا سنتوكل فن 
إلى تكثي  سع  حكوماتأا ف  البح  عن  ركاي دوليين جندد رينر روسنيا  
التنن  ترتوننر إلننى المننوارد الكزمننة لتحويننق بموحاتأننا ببرنناي مرمومننة إقتصننادية 
فننن  راببنننة الننندول المسنننتولة تصنننمن لأنننا إسنننتمرار هيمرتأنننا وررواهنننا فننن  هنننال 

ا قتصننادات الحديثننة ريننر النندول  إا ان ا سننتثمارات الروسننية فنن  قباعننات 
موجنننودل رأائينننا  فننن  دول الراببنننة  كمنننا ان روسنننيا لنننن تنننتمكن )علنننى المننندي 
البويل( منن ا حترنام باحتكارهنا لصنادرات النررب والغناز فن  المربونة. ومنن 

مبنندل روسننيا العسننكرك النناك يحنندد محيبأننا النندفاع  بالحنندود  إنجأننة لخننري 
اك يرنننر  علنننى الجنننيل الروسننن  الخارجينننة لإلتحننناد السنننوفييت  السنننابق  والننن

واسننعا   يكلنن  الخزارننة الروسننية إرراقننا  صننخما  يجعلأننا تمننر بحالننة مننن  ارت ننارا  
"اإلسننترزا  اإلسننتعمارك" التنن  تتبلنن  المزينند مننن المننوارد "المتولصننة لصننك "  

ف  مسيرل اإلصكأل الداخل  ف  روسيا  لالك يربغن  علنى   حتما   مما سيؤثر
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ل إلنى ترتيبننات لخنري لتلبينة حاجننات روسنيا األمريننة الوينادات الروسنية التوصنن
 .(59)الم روعة

دول الووقننننناز الجرنننننوب   بإسنننننتثراي لرميرينننننا  لنننننديأا مواقننننن  عدائينننننة لو  إن
متحرمننة علننى النندور الروسنن  فنن  اإلقلننيم  فجورجيننا تعننار  مننن دعننم روسننيا 

إسننتراتيجية مرأننا  لمننا لاربيجننان فتننتحرم  - ررصننال لقنناليم اات لهميننة جيننو
ى النندعم الروسنن  المرتننوأل ألرميريننا التنن  تحتننل لراصننيأا فنن  كارابنناخ ومننا علنن

حولأننا. وترننت  جورجيننا ولاربيجننان لارعأننا للتعنناون مننع قننوات الرنناتو وتسننعى 
كازاخسنننتان  فنننرن  باسنننتثرايللحصنننول علنننى عصنننويته. وفننن  آسنننيا الوسنننبى  

 تحننترم بتنناريال ودك للأيمرننة الروسننية )الويصننرية ثننم  ننعو  هننال المربوننة  
السننوفييتية(  ولننو  سننيبرل رمننم سياسننية  ننبه  ننيوعية علننى تلننك النندول بعينند 
ارأيار اإلتحاد السوفييت   لكارت حالة ا رركت من ترثير روسيا وا ستجابة 
للوعود الغربية لكثر مما ه  عليه ف  الوقت الحاصر. وقند خصنع عندد منن 

سنننكرية لمريكينننة هنننال الننندول بالرعنننل لإلرنننراي األمريكننن  فوبلنننت إقامنننة قواعننند ع
 .(31)على لراصيأا

وفنن  البعنند النندول  لإلسننتراتيجية العسننكرية الروسننية بعنند الحننر  البنناردل   
ان عننودل مأننور البحريننة الروسننية فنن  بعنن  مرننابق ررننوا الغننر  والو يننات 
المتحدل األمريكية  مثل البحر المتوسب وخلي  عدن وسواحل الورن األفريو  

يب   لنننم ت ننكل تحنننديا  عسننكريا  مبا نننرا  للسنننيبرل والبحننر العربننن  والبحننر الكنننار 
األمريكية لو السيبرل الغربية على هال المرنابق  فمنا زالنت الو ينات المتحندل 
تحمننى بترننوق إسننتراتيج  حاسننم فنن  هنناا المجننال  رننات  مننن صننخامة قنندرتأا 
البحريننة العسننكرية  فاألسننبول األمريكنن  السننادس وحنندل مترننوق علننى جميننع 

الروسية  كما ان لرل  الموارو والسواحل والمصنايق البحرينة الووات البحرية 
المأمة توع صمن لراص  دول حليرة للو يات المتحندل والغنر   األمنر الناك 
يمكنن البحريننة األمريكيننة منن الوصننول السننأل ألك مربونة بحريننة فنن  العننالم  

ار لمحدوديننة إمكاراتأننا البحريننة وقلننة ارت نن ا تحاديننةوهننو مننا ترتوننر لننه روسننيا 
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لونننند لعربننننت بعنننن  وسنننننائل اإلعننننكم عننننن ان الوبننننع البحرينننننة  .(30)حلرائأننننا
الروسية الت  عبرت إلى البحر الكاريب  ولجرت فيه مراورات لم ت كل خبرا  
كبيننرا  علننى الو يننات المتحنندل بونندر مننا هنن  خبننر علننى البحننارل الننروس علننى 

الكنة  مثنل مترأا  والاين تحاصرهم مخابر الموت ررقا  ف  هال الوبنع المتأ
  1111عننننننام  مننننننا حنننننند  مننننننع الغواصننننننة الروسننننننية الروويننننننة )كورسننننننيك( فنننننن 

الوبعننة  إنواست ننأدت وسننائل اإلعننكم هننال برحنند الخبننراي الننروس النناك لكنند 
البحرية الرئيسة الت  قادت تلنك المرناورات والتن  تحمنل اسنم "ببنرس األكبنر" 

 .(32)ف  حالة متردية تجعلأا لقر  إلى الوربلة الموقوتة
مصمار صراعة األسلحة وتوريدها  قد تتمكن روسيا من التودم رحو  وف 

مكارننة الوبنن  النندول  فنن  سننوق السننكأل  بسننب  ارخرننا  لسننعار لسننلحتأا  
والمرورننة التنن  تبنننديأا فنن  توريننند مرتجاتأننا العسنننكرية لكننل منننن يرينند  نننراؤها  
سواي كان م ترك السكأل جيل رمنام   لو رينر رمنام   وهنو األمنر الناك 

  مننننع إمكارنننننات ومتبلبننننات الكثيننننر منننننن دول لفريويننننا وآسننننيا ولمريكنننننا يتراسنننن
الكتيريننة  التنن    تسننتبيع تحمننل كلرننة األسننلحة األمريكيننة والغربيننة  فصننك  
عننن الويننود التنن  ترننر  علننى عمليننات التجأيننز. ولكننن سننيكون مننن الصننع  
علننى الصننراعة الحربيننة الروسننية مصنناهال جننودل األسننلحة األمريكيننة والغربيننة 

تبورهننا  ألسننبا  عنندل  لهمأننا؛ ارخرننا  مسننتوي مرورننة المصننارع الروسننية و 
فنن  التكينن  مننع متغيننرات ومتبلبننات سننوق السننكأل والتبننورات السننريعة فنن  
صننراعة األسننلحة  رتيجننة التراجننع النناك لصننا  الصننراعة العسننكرية الروسننية 
خكل تسعيرات الورن الماصن  لصنعوبة تنوفير األمنوال الكزمنة لتبنوير هنال 

صننراعة بسننب  تننردك األوصننا  اإلقتصننادية فنن  روسننيا اإلتحاديننة فنن  تلننك ال
الصنراعة العسنكرية الغربينة التوندم بخبنوات كبينرل  اسنتباعتالمدل  بالموابنل 

مستريدل من ا رتعال اإلقتصادك لبلندارأا فن  المندل ررسنأا  منن جأنة لخنري 
)ب نننكل تنننام( يسنننم     يوجننند فننن  روسنننيا اقتصننناد متبنننور حنننر رينننر محكنننوم

بمأور  ركات خاصة تستثمر ف  هاا المجال وتتحرك فيه بارسنيابية لكثنر. 
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فبالررم من إن خبنب وبنرام  تبنوير الونوات المسنلحة الروسنية تتبلن  زينادل 
فنن   ات كبيننرلاسننتثمار  وجننود كبيننرل فنن  موازرننة الجننيل  إ  اررننا رلحننم ارعنندام

كزمننننة لننننالك سننننتمل زيننننادل تخصننننيا األمننننوال ال  البريننننة التحتيننننة العسننننكرية
كمنننا ان هنننال  .(33)ارترنننا  لسنننعار النننرربة بم نننروب لتبنننوير الجنننيل الروسننن 

اإلمكاريات المحدودل لإلقتصاد الروس  تو  عائوا  ليصنا  لمنام تمكنن الجنيل 
الروسنن  مننن تببيننق رمننام خدمننة إحترافيننة تعتمنند علننى المتبننوعين النندائميين 

ا زالوا خليبنا  بنين فوب  كما ف  الجيول العالمية المتودمة  فالجرود الروس م
المجرنننندين الننننوقتيين والنننندائميين  ولثبتننننت التجننننار  المعاصننننرل بننننرن الجيننننول 
المتجارسة الاك يكون فيأا رمام خدمة موحد تكون لكثر كرايل من تلك الت  

 .(34)تترو  صيغ خدمة لفرادها
 

 خاتمة واستنتاجات
روسية بعد من خكل مراجعة التحو ت التاريخية لإلستراتيجية العسكرية ال

وتحليلأا  وبعد تسنليب األصنواي علنى لبنرز اإلتجاهنات العامنة  الحر  الباردل
لتلك اإلستراتيجية ولهدافأا وتببيواتأا  يتبين لرنا إن سياسنة روسنيا اإلتحادينة 
الدفاعينننة مننننرت بمراحننننل عنننندل بعنننند تركننننك اإلتحنننناد السوفيت )السننننابق(؛ لولأننننا 

)السننابق( علننى الونندرات العسننكرية اإلتحنناد السننوفيت   تكفنن  تننداعيات ارأيننار
قليميننا    واتخنناا الروسننية  وثاريأننا تحدينند المصننال  األمريننة الروسننية  وبريننا  وا 

)والممكرة( لحمايتأا. والمرحلة الثالثة ه  تسجيل الحصور  الخبوات الكزمة
الروسننن  فننن  سننناحة الترنننافس األمرننن  العنننالم  ومحاولنننة إسنننتعادل قنننول وتنننرثير 

العأننود الويصننرية والسننوفييتية. وقنند خلننا البحنن  فنن  الجننيل الروسنن  إبننان 
 سياق معالجته للموصو  إلى مجموعة من اإلسترتاجات  لهمأا:

اإلتحنناد السننوفييت   تركننك رافوننت التنن  وا قتصننادية السياسننية لدت التحننو ت -5
تسننننلي   مسننننتوي إرخرننننا  إلننننى المرصننننرم الوننننرن مبلننننع تسننننعيرات )السننننابق(
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معروينات لفنرادل  تراجنع فصنك  عننإلتحادينة  روسيا ا وترميم جيل وتجأيز
 هاا الحد  التاريخ . ف  األعوام األولى الت  لعوبت وكرايتأم الوتالية

اإلتحاد السوفييت  )السابق(  بعد إرأيار تولا اإلرت ار العسكرك الروس  -1
ف  الكثير من المواقع المأمة والحيوية لمتبلبات األمن الووم  الروسن   

 لميا .إقليميا  وعا
اإلتحنننناد السننننوفييت   إرأيننننار بننننالررم مننننن صننننعوبة التحننننديات التنننن  لفرزهننننا -5

)السننابق(  سننرعان مننا بنندي الننروس بننالتخبيب والتحننرك إليوننا  تننداعيات 
عننننادل صننننيارة مرنننناهيم جدينننندل للمصننننال  األمريننننة الروسننننية   اإلرأيننننار  وا 

فنق والعمل على حمايتأنا وفنق المنرو  اإلقليمينة والعالمينة المعاصنرل  وو 
 الحدود الحالية للودرات العسكرية الروسية.

تمحننورت اإلسنننتراتيجية العسنننكرية الروسننية بعننند الحنننر  البنناردل فننن  ثكثنننة  -8
إتجاهننننننات  األول داخلنننننن  يتمثننننننل لهننننننم لهدافننننننه بالمحافمننننننة علننننننى وحنننننندل 
الجمأوريننات واألقنناليم والمرننابق المكورننة لروسننيا اإلتحاديننة ومرننع إرسننكخ 

الثار  إقليم  هدفه األساس المحافمنة علنى ررنوا  لك جزي مرأا. واإلتجال
وهيمرننة الننروس فنن  الجمأوريننات السننوفييتية السننابوة ومرننع تغلغننل الغننر  
ولمريكا إلى هال المرابق. لما اإلتجال الثال  واألخير فكان هدفنه النرئيس 
هننو إسننتعادل المكارننة العالميننة للوننول العسننكرية الروسننية  وبرنناي  لو إعننادل 

ت روسننننيا العسننننكرية  وتسننننجيل حصننننور فعننننال لروسننننيا فنننن  برنننناي  عكقننننا
 ساحات الترافس األمر  العالمية. 

مننن سننمات اإلسننتراتيجية العسننكرية الروسننية بعنند الحننر  البنناردل هننو ترننو   -3
األسالي  والوسائل المستخدمة لتحوينق األهندا   منابين مسنارات التعناون 

ثنارل الم نككت للخصن وم إلررامنه علنى مع الحلراي  ومسارات الصغوب وا 
التعننناون  فصنننك  عنننن مرورنننة هنننال اإلسنننتراتيجية التننن  تمكرأنننا منننن الجمنننع 
مابين لهدا  ور ابات مختلرة صمن إبار توجه واحد  فلبالما إستخدم 
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النننروس وسنننيلة عسنننكرية لتحوينننق لهننندا  إقتصنننادية لو سياسنننية  والعكنننس 
 صحي  ليصا .

فنننننة األهننننندا  سنننننيكون منننننن الصنننننع  علنننننى روسنننننيا اإلتحادينننننة تحوينننننق كا -1
المرسومة إلستراتيجيتأا العسنكرية بعند الحنر  البناردل  وبخاصنة فن  مثنل 
البيئنننة الدولينننة الحالينننة التننن  تتسنننم بسنننرعة التحنننو ت والتغيينننرات السياسنننية 
واألمريننننة  ولكننننن فنننن  صننننوي معبيننننات ترننننام  الونننندرل العسننننكرية الروسننننية  

ألدوار الروسننية والمؤ ننرات اإليجابيننة الحاليننة لرمننو اإلقتصنناد الروسنن   وا
فننن  قصنننايا السياسنننة الدولينننة المعاصنننرل  سنننتمل الونننول العسنننكرية الروسنننية 
متروقة ف  إقليمأا ف  مجال األسلحة التوليدينة  وفن  الوقنت ررسنه سنتمل 
روسنيا اإلتحاديننة مننن النندول المتودمننة عالمينا  فنن  مجننال األسننلحة الروويننة  

إسنتمرارية هناا التنرثير  مما يجعلأا دولة مؤثرل فن  المواقن  الدولينة  ولكنن
م ننننروب ببونننناي تماسننننك األوصننننا  السياسننننية واألمريننننة وا قتصننننادية فنننن  

 الداخل الروس .
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Abstract 
 Preparing military strategies, testing, evaluating and reviewing 

them are considered operations in military - political leaderships for 

countries in general and for Federal Russia in particular. Russia had 

become the legal heir for the previous Soviet Union, one of the great 

power poles in the world throughout the years of Cold War (1945 -

1991). The fall of Soviet Union Formed a heavy burden on the 

Russia military abilities, thus, Russia witnessed so many attempts to 

stop the consequences of that fall on the Russian Army trying to 

regain its place and abilities and in order to make the Russians able 

to practice the influence in regional and international situations.  
 الهوامش والمصادر

                                                 
(1) Steven E. Miller, "Introduction: Moscow’s Military Power: Russia’s 

Search for Security in an Age of Transition", p.1. 

    <mitpress. mit. edu / books / chapters / 0262633051intro1.pdf> 

البيريستتوركي: تعني تتاعة تت ناعالب تت ا عركعمعتت عكفنعبي  متت ع تتاعةيتترعبيتت إنعالتعتت عالرك تتي ع    تت عني تتاع (1)
نعالستف ييواعبيا ئيتغعرففة نفتفم عبيوقتدا عة  ناعال ظرع اعاليق ئد.عكماع  جع ي  تاعرنبيتاعالت  ي

ةأ تتاعاليريتتصعال تتالي عوضتت اعركاتت لعافنالتت نعالستتف ييواعالعورنيتت ع  تتفاص.عكلع يتتدعبتت عالو  ضتتيغع
ي ظتتترتعبيا ئيتتتغعرففة نفتتتفم عالبيريستتتوركي:  عنرإعتتت تع بتتت شع تتتتو عالعير تتت علت فتتترعكالوف يتتت  ع

 .7( عص5441، )ةعدان
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نكل عم  تعن:فنع اعالست ةصعإع ففيت اعافنالت نعع(51)عي عنو:فنعب فاةي عالدكلعالعسوقت تعماعفاةع(0)

الستف ييوا.عكمتتفلعالتتدكلعمتاتعافبي يتت  عا فةيجتت ن عإففإيتت  عفك تي عالبينتت ا عم  ا ستتو ن ع رري  تتو ن ع
فك تتي عافنال نيتت  عبفلتتدا ي  عنرمع  ستتتو ن ع  إ:ستتو ن عركمرا يتت  عرك ة:ستتتو ن.عك  ضتتع عالراةيتت عمتتتاع

نتتت ا.عي ظتتترتعربجتتتدعإ تتت نع بتتتدار عالوالتتتففاعاف تتتورانيجي ع تتتاعالي  تتت اعبي ستتتيع تتتاعفك تتتي عالبي
ععععع.41( عصع1155 عنافعالع  غعالتب   ا ع)ةيركا ع5الرك ي  عطع-األبري:ي ع

شتتتب طعع5 عكلتتتدع تتتاافنالتتت نعالستتتف يواةيتتتدعن :تتتيععال نيتتت افنعفك تتتي ركلعفؤ تتت اععتةتتتففيلعيتوستتت ع(9)
 تاعبق  يتت ع  يرنلف ستيع)ي:تت نري بففاع  ليت (ع تتاعب يقت عاألكفالع تتاعفك تي  عكرضتتب ع تتاعع5405
فئيس علع   ع  يرنلف سيعلتب  اعالج م .عالوالصعة  فمعالال بعالفيف اع تاع ت معع5481  مع

فئيستتت علتج تتت عالال ةيتتت عاو تيعيتتت علتب تتت اع تتتاع  يرنلف ستتتي.عنتتتنعع5489 عا واتتتيع تتتاع تتت مع5485
 ت:رنيراعاكلعلتج ت عالالت بعالفتيف اع تاعبدي ت ع  يرنلف ستيع ترمع  تاعع6791ا وا ةاع اع ت مع

يتتت عافشتتتورامي عالتتتفم اعكالوعتتترنعكالي تتتي ن.عنتتتنعا واتتت بعيتوستتتي عفئيستتت علجع ففيتتت عفك تتتي عافنال ن
بتتت عاألضتتتفاا عكرضتتتب عركلعفئتتتيلع(ع٪ع17)ةأرتبيتتت عع5445ع/عيف يتتتف  يتتترانع51الستتتف ييوي ع تتتاع

كالديعقرا يت عب وايعشيبي  ع اعالو فيخعالرك ا عم نعبفا عربغعالفييعالرك اعالعويتت علتالريت ع
كاألمتتنعبتت ع لتتيعةلتتمعبستتوفضعبييفتت عر نتتغ عل:تت عبتتداع :تتنعيتوستتي عشتت داعا وفتت فعال ستت ن ع
كا  يتتتت فعا و تتتت نوعم ئتتتتغ عكبفتتتت مغع ي  تتتتي عكاإوع  ي .ا تتتتوي لعيتوستتتتي عال تتتتف عبتتتتراعر تتتترضع تتتتاع

 ع ي عت عا توق لعبت عب  تب ع جتأاع5444    يت ع ت م وتمععكةقمع تاعالستتي ع5448ع  ما وا ة اع
ع  نيعيترعةتفني   لع ي بعف عاعر وتففع يتاع ت ع تدمعنالقيقتاعأل ت معالفتييعالرك تاعكفشت ع

ا تتوق ل عةتتففيلعع،بتت مرع ستت ع.عي ظتترت1117ع/عرةريتتغ يستت نع10 ت تت علتتا عنتتف اع تتاعبف تت:فع تتاع
 .1117/ 51/ 05( ع5148)ع)الع ري ( علعضالي  عالع روعاليفمع يتوسي 

دعالالتربعالبتت فناعكا ي:  تت ن  ع تتتمعالع يقتت عاليرةيتت  علعتمعبنتترعاوبتت فا عاو تتورانيجي عالرك تتي عةيتت (1)
عصع( 1114،  عبرمتت عنفا تت اعالف تتداعاليرةيتت  ع)ةيتتركا5 عط(70) تستتت عر رك تت اعالتتدموففالع

 .48 -41صع
ع.48ع بدار عالع دفعالس ةص عصع(8)

(7) R. Craig Nation, "Russian Security Strategy under Putin", Strategic 

Studies Institute, (USA, 2007),  p 3.ع 
ع5411ع/عرموتفةرنفتري عاألكل 7افنال ني عالال لا عكلدع تاععفك ي   نيعيرعةفني عمفعفئيلعك فااعع(9)

يت  عالوالتصعة:تيت عالالقتف ع تاعإ بيت عالي ضتع عالفتع لي علرك تي عاونال نع  اعبدي  ع ت نعةير تبرا
ةج   علج  عرب عالدكل عالسف ييوي ع)العا ةرااعماعإتاعةتا( عرضتب عع5471لي ي عران عالوالصع  مع

 عةففيلعيتوسي ك ليعة  وي فعب عالرئيلععفك ي عافنال ني فئيس  علف فااعع5444ع/عررسيل اع ب
ة لفم لتت عةيتتدععنال نيتت فك تتي عافنتتفلمعا و  ضتت اعفئتتيلعع5444ع/عنيستتعبرمتت  فنعاألكلعع05ك تتاع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1931
http://ar.wikipedia.org/wiki/1931
http://ar.wikipedia.org/wiki/1965
http://ar.wikipedia.org/wiki/1968
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1996
http://ar.wikipedia.org/wiki/1999
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1999
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1999
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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 عيتت لرك تتي عافنال نفئيستت عع1111ع/عبتت فش  افع18 عكا واتتيع تتاعةتتففيلعيتوستتي ا تتوق ل عالتترئيلع

شعغعب  تيعفئتيلعع1119ع/عب يفري ف 9ك اعع،1119ع/عب فش  افع59كر يدعا وا ةاعلترئ   ع اع
ي ظتترعبالعتتدعع.1151يتتدعا وا ةتتاعفئيستت  علرك تتي عافنال نيتت ع تتاع تت مع عثتتنعر ك فااعفك تتي عافنال نيتت 

ع عنفا تت اع تتاعنتت فيخعالقف تت  عالعي ضتتر ةتتراصعالستتيدكنعبالعتتدعكعكاثتتصع بتتدالر ع عيتتف لعاليبيتتدو

ع)العفضتتغ ع عبرمتت عالدفا تت اعاو تيعيتت عةج بيتت عالعفضتتغ 5( عط08 تستتت عشتتإكنعة تيعيتت عف تتنع)

ع.71صعع( 1155
(9) Miller, Op. Cit., p. p 5, 6. 

   وعبيوعدع بدعالالعيد عة وي ناعفك ي عب:   عالقييعالدكلاتعر ب عال وراعاو وق ليت  ع تستت عع(51)
 .18( عصع1114 عبرم عالج يراعلتدفا  ا ع)الدك   ع5 عط(51)ركفا عالج يراع

ي ع  بت ع وي  عة ص ع))فك ي ..نقيينعة تيعتاع ت م(( ع تاعةيترلعنيت تففنعك  تركن ع)فؤيت عة تورانيج (55)
برمتتت عاوبتت فااعلتدفا تتت اعكالبالتتتف عع(،50)لألكاتت لعالي لعيتتت ( ع تستتتت عنفا تت اع  لعيتتت  علع

 .01او ورانيجي  ع)رةفظبا عن.ا.( عصع
 عبرمتتت ع6 تت افعة تتع  يغعالاليتت لا عنكفع تتتوعشتتع لاعاأل تستتتاعةيتتدعا و تت اعالالتتربعالبتت فنا عطع(51)

ع.517 ( عص1110 اوب فااعلتدفا  اعكالبالف عاو ورانيجي  ع)رةفعظبا 
 .170اوب فا عالع دفعالس ةص عصعع(50)
 .511الالي لا عالع دفعالس ةص عصعع(59)
بف تتمع عتتدعالقتت ب عرنكافع تتتوعال تت نفعاو تيعيتت عكنكفلعالعالوعتتغع تتاعب يقتت عالاتتتيج عبرمتت عع(51)

 .11( عصع1111، الاتيجعلألةال   ع)نةا
 .17، 18  بدالالعيد عالع دفعالس ةص عصعصع(58)
اثصعبالعدعةراص ع"او ورانيجي عكبفوق ن  " عبق ل عب فففاع اعضالي  ع ومعاليرا ع)العفضتي ( عكعع(57)

 .1114/ 51/ 54(، 174)لع
م يغع بدعالعفلمع فيفش عاألب عالف  اعك   ضرع فاعالدكل ع اعظتغعال ظت معاليت لعاعالجديتد عع(59)

 عع.77( عص1151 عنافعالال بدعلت فرعكالوف ي  ع) ع ن ع5ط
وتت لاع تتفب:  عالي  تت اعالرك تتي عبتت عركفكةتت عكالففيتت اعالعوالتتداعاألبري:يتت تعة ي:  تت اع تتتمع يع(54)

 عبرمت عاوبتت فااعلتدفا ت اعكالبالتتف ع5( عط44األبت عاليت لعا ع تستتت عبال اترااعاوبتت فااع)
 .9، 0صعصعع(،1118رةفعظبا ع)او ورانيجي  ع

 .41 بدالالعيد عالع دفعالس ةص عصع (11)
(21) Mamuka Tsereteli, "Russia's Strategic Interests in Eurasia", Asia- 

Caucasns Institute Analyst Issue, Vol. 12, No. 11, (USA, 2008),  p 1. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/2000
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/2004
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(22) Julianne Smith, "The NATO–Russia Relationship", Strategic & 

International Studies Center Issue, (Paris, 2008),  p 2. 

.10لا عالع دفعالس ةص عصعالالي ع(10)  
ع.590، 591 بدار عالع دفعالس ةص عصعصعع(19)

(25) Pavel Felgenhauer ,  " Delusions in US-Russian Relations", Perspective, 

Vol. XVII, No. (1), Boston  University, (USA, 2006). 

  .598 -599 بدار عالع دفعالس ةص عصعصعع(18)

ع.11لع دفعالس ةص عصعالالي لا عاع(17)
ع.10الع دفع  سا عصعع(19)
ع.511 -594  بدار عالع دفعالس ةص عصعصع(14)

(30) Jakub Grygiel, "Russian Strategy toward Central Europe", (CEPA) 

Center for European Policy Analysis, Report No. 25, (Washington DC, 

2009), p.4. 
تعمتتاعالتت  جعالتتفوعنوبيتتاعالدكلتت ع تتاعنيب تت ع تتدفان  ع(Military Doctrine) عاليقيتتداعاليستت:ريع(05)

 ف تتت عاليستتت م عة تتتورانيجي ععاليستتت:ري عكنفإي  تتت ع تتتاع دبتتت عاو تتتورانيجي عاليستتت:ري .عي ظتتترت
 عالفتب: عاليرةيت علألةالت  ع5الرنلتعاليقيداعاليس:ري عاألبري:ي عالجديداعكاو وقرافعالتدكلا عط

ع.589ع-580 صعصع( 1119كال فر ع)ةيركا ع
ة تتت اعشتتتب: اع ع يتتت عب:ف تتت عبتتت عر ظعتتت عضتتتفافيخعرفاتتتي عبفتتتركلععتالتتتدفلعال تتت فك اعاألبري:تتتاع(01)

ضتت فكبعة ليستتواع تت ةرعلتقتت فااععروعة تتق ط قتت طعافن:تت  عإعرا يتت ع تتدا ع تت نفاع تتتمععةلتتمبستتو داع
ع تيعيت او تاعالتدكائرععاألبري:يت يسو دمعاألفاااعاألبري:ي عركعرب م عكإفنعالقفااعكالع ت ل ع

ر تتتصععالتتفوالعاوت تت ع)ركفكةتت  عشتتر ع  تتي  عالفتتر عاألك تتل عب يقتت عالاتتتيج( عكمتتفاعالعفتتركلع
  لعن  يفلعييبصعلتعراعاألكلتمععDefense Missile Nationalعال  فك ا تياعالد  لعالف  اع

 ستت مع تتفيتن ع"بفتتركلعالتتدفلعتعكلع يتتدعبتت عالعيتفبتت اعر ظتترع تتاعاليتت لنعبتت ع بتتغعنكلتت عمبتترض 
" عبجتت عالالترشعالتف  اع-ك :تراع عتتاعNMDب:ف  اعال ظ معع-عاعاألبري:اعك و ئجاال  فك 

ع.1110شب طعع5ع (199)عل)السيفني ( ع
  .007 اليس م عالع دفعالس ةص عص (00 
 .511  بدار عالع دفعالس ةص عص  09 
 .009س ص اليس م عالع دفعالس ةص  01 
 .44 -47، 87 -81 ص  بدالالعيد عالع دفعالس ةص عص  08 
 .190 -191 اوب فا عالع دفعالس ةص عصعص  07 
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 .108 -157 ص اوب فا عالع دفعالس ةص عص  83 
ع(4)ة تتتتتتين ع (98)إع ففيتتتتت  عع(15)ب:تتتتتفن عع(91)بتتتتت ععال يتتتتتدفالاعيوتتتتتألوعاونالتتتتت نعالرك تتتتتا (04)

ب تتت  صع :تتتنع انتتتا عكبتتتدي و نع يتتتدفاليو نعمعتتت عبف تتت:ف عك تتت نعةيتتترشعةتتتففا.عع(9)بق  يتتت ا ع
  اعبو   ع اعبف  عالس  فاعالرك ي ع اعكاش ي ع تمعالفب: اعالعو ت ع)اف ور يت(تالعيتفب

www.russianembassy.org 

بالعتتدعيف تتوع تتدش عالالتتربعالفيفتت  ي تعةتتي عالوتتأليوعكالو ييتتو عالعاوتت فعاو تت باعلت فتتر ع (91 
 .85ص ع(1111 عالق مرا)

 . 85 -17  بدالالعيد عالع دفعالس ةص عصعص (95)
 .177 ب فا عالع دفعالس ةص عصاو  91 
 .10 الالي لا عالع دفعالس ةص عص  90)
الجبتتتتا عكنبتتتتتعبستتت  و  عع–نقتت ع)رك تتتيوي عالج فةيتتت (ع تتتاعك تتتلعإففإيتتت ع تتاعاليتتترمعالفتتتع لاع (99)

 (ع ستع  71111   يبتتع فالا 1111  سيعة   اع  مرب ع دنع :    ع س 1من 0411 
 ع  ضتع عاو تتين كنيتدعبدي  )نستيا   لا(عن ب  نعإففإيفع%( 01)ب  نعرك يويفنعك  81% 

ةيتتدعن :تتيععرك تتيوي عالج فةيتت عن   عتتتعر بتت كييتتدعاألك تتيويفنعر  ستت نع ت تت اعنتت فيايي علتتتركش.ع
ة ف   تتت لع تتت عاألك تتتيويفنع  تتتفاصعاونالتتت نعالستتتف ييوا عكة تتتوق لعإففإيتتت  عة ع  لتتتيعبيظتتتنع
نال نيتت عكالوتتاعنال ننمتت عبتت عالفتتع ل عإففإيتت عكافنالتت نعبتت عاك تتيوي عالفتتع لي عالو ةيتت علرك تتي عاو

 ع   تدليتع ت   نع ت لبفاعة لبقت اعاتع عإففإيت عرك يوي عالج فةيت عبت عرضتغعإتففإاعبفا  فب  داع
 ويتغعك فمعالجر تم ع بتغعةيقت مع  711) او تين عفااعااليو  عرمثرعب   ربعرمتي ع اعمفا

 ت معبفتورم ع)إففإيت ععافن   ع تمع فرع تفااع  ت  عكع5441عة   عال  فع اع  يران/عيف يف
 Mikhail  بيا ئيتغع  م شت يتا كإعداعالقني .ع  كلعالرئيلعالجتففإا عكاك يوي عكفك ي (

Saakashvili (1119)ف تتوي ناعالستتييراع تتتمعمتتفاعاو تتتينع تتاع تت م القيتت معةيعتيتت ع ستت:ري ع 
 9  تتاع.عثتتنعمتترفعالعال كلتت الرك تتاعلتعيتيفتتي اعاألك تتيوي  كل: تتاع فتتغعة نتتغعالتتد نس 1119

 تأإبرعالتركشعالجتي ع عريرعرنعالرنعالرك اعإ اعرمثرع فا عة ي  عرك   1119  ب/عررسيل
كالوق قرعنا تغعاليعتصعالجتففإا عةتغعك والتتععرك يوي عالج فةي الجففإاع تمعاف سال بع  فجع

إب تتت عإديتتتداعاتتتدعالجتتتففإيي ع تتتاعة تتتتينعرةا  يتتت عالعوعتتترنعرينتتت   عك تتتاع نتتتنعمتتتفلعالويتتتففااع
 ب/عررستتيلعع18 تت عإففإيتت عكا تتوق ل  ع تتاع يوي عالج فةيتت عا   تت ل  العوستت ف  عر ت تتتعرك تت

اف تتوق لعكن عوتتا.عربتت عة تتتينع)رةا  يتت (ع   تتاعيقتت ع تتاعالفتتع لع  عكا ور تتتعفك تتي عة تتفا1119
 ع تدنعالست: نع ستيع1متنعع(9811) تمع ت  غعالبالترعاأل تفنعكبست  و  ع العرةاعب عإففإي 

رةا  عكإتففإيي عع ر ي  عةلمع فائوعبو ف   ع سع  عي وعفنع(541111)مفعع1118ة   اع  مع
رفثتف ملعةلتمعبستياليي ععكفكشعكرفب عكر فيي عكيف   يي عكنو فعكشرملعكشيف نعكر عتفش عكني يت  ع
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كبستعي .عةدراعبال كفاعاةا  ي عل     لع  عإففإي عب تفعبيتت عنستيي  اعالقترنعالع  ترم ع

 فجع تتتييراعإففإيتتت  عك تتت فاعكةيتتتدعإتتتففاع تتتداعبتتت عالعفاإ تتت اعالعستتتتال عرضتتتب عاو تتتتينع تتت
األبتتففع تتتاعرةا فيتت عل تتت ل عن:تتريلعكاتتت عاف   تت لعالعجعتتتد عة نتتغعن تتتنعبف تت:فعالسي  تتتاع

  ستتت  عمجع ففيتتت عبستتتوقت عنع بتتت  ع تتت عإففإيتتت عةيتتتدع تتتتربع ب/عا ت تتتتعرةا  يتتت ععكاليستتت:رو 
عالواعم بتع ي  عفك ي عالقفااعالجففإي ع اعرك يوي عالج فةيت عكرةا  يت .علع يتدع1119ررسيلع

 عع.17 -54ع عصعصالع دفعالس ةصالسيدكن ععب عالو  ضيغعي ظرتعاليبيدوعك
 .11 نومكنس المصدر السابقس ص (91)
ة تينعن ة عأل فةيج نعنس: ع ياعررتبي عرفب ي عنرريعة ف   ت لع ت عر فةيجت نع  رفف فع راعة بتع  98)

األبتترعالتتفوعرنضعةلتتمع ع5445كاف نتتع معألفبي يتت  عر تتت عاو تتتينع  ستتاعإع ففيتت عبستتوقت ع تت مع
 فتتتفبعضتتترالعبستتتت علتستتتييراع تتتتمعاو تتتتينعةتتتي عر فةيجتتت نعكرفبي يتتت ع تتت لعنستتتيي  اعالقتتترنع

 رميستتي نعي تتف عة لرئ  تت عاألفب يتت ععالع  تترم عكاو تتتينعاانع تت فجعالستتييراعاأل فةيج  يتت .عي ظتترت"
 ني ( عل" عبق لتت عب فتتففاع تتاعضتتالي  عالريتت  ع)الستتيفعكالعي فاتت عنفتت:يع تتاع  امتت عاف وا ةتت ا

 .1119شب ط/ع برايرعع15 (،59998)
عنيعقرا يت ع تاعر فةيجت ن عفئ  تي عأكلعا وا ةت ا   عةع فئيلعر فةيج نعالس ةص عرةفعال نغعالوفيبا (97)

.ع تتو عبيرمتت عبتت عالتتب نشتت داع وتتراع :عتتاعااتتيراة اعمتت ناعن تتدنعة   يتت فع س5441 تع تتايتترإرع
يتت  عك تتاعالج تتفبعبتت ع:الرمتت عالقفبيتت عال  يكا ويتتغعبفتت:ت ع تتاعالفتتع لعبتت عالع ةيتترانع تتفلعنبريتت 

 نتتت  ع تتت ع تتتربع تتت رفف فععع   لتتتيعمتتتإفاعة ف   تتت لك تتتدع عبتتت ع كوعاألضتتتفلعال  ف تتتي .عييتتت لال
الوفتتيباعالتتفوعلتتنعي:عتتغع  بتت  ععةستتقفطع :فبتت عستتبتبتنم فاةتت بعالوتتاع عقتتتعمتتفلعافاتتيراة اعكع

ل رافعبت عةت مفع تتمعرثترعنعترنع تمعاعالوفيباعرإبركعس 5440 كا دا ع اعالرئ   ع اعب و وع  يران
.عكلع يتدع يتدفع تييتوعلوتفلاعبق ليتدعالال:تنعمفاعاف ق بعا ود اع تمعرثرع اب طعالجي كع  ناع

 عبق ل عب فففاع اعضتالي  عاأل بت فع"  رفف فعم فاة بكع  فةيج نع"  ةيتاعشت فبب عالو  ضيغعي ظرتع
ع-و   ع تمعالراةلتالعيتفب اعبع)افل:ورك ي (ع اعالفب: اعالعو ت )اف ور يت( 

http://al-akhbar.com/ar/node/18981 

 عبرم ع5ط (،09) ريدفييع و ف عالبي  عاألب ي ع اع  ي عالف يم ع تست عبال ارااعافب فااع (99)
 . 11 ص س 5444اوب فااعلتدفا  اعكالبالف عاو ورانيجي  ع)رةفعظبا ع

 .41 بدالالعيد عالع دفعالس ةص عصع (94)
  .1ع دفعالس ةص عص فب:  عال  11 

(51) Javier Morales, "Russia’s New National Security Strategy: Towards a 

‘Medvedev Doctrine’?", (ARI) Analysis of Elcano Royal Institute, No. 

135 , Area: Security & Defence, (Madrid, 2009), p.1. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng
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نيرييعلفنرةييعكعإتففإاعة عتبريتت عالعتربعكفك تي ع تاعالبالترعاألةتيرعالعوف تلتع التفعن ت  لع (11)

لتدفا تتتتتتت اعكالبالتتتتتتتف ع برمتتتتتتت عاوبتتتتتتت فااس 5طع(،40)بوجتتتتتتتدن ع تستتتتتتتت عنفا تتتتتتت اع  لعيتتتتتتت ع
  .11، 11 صعص س 1151 او ورانيجي  ع)رةفظبا 

ضتالي  عال بت نع)اليرا يت ( ععبق لت عب فتففاع تاع بغعاأل بت عكةيتدم "  تففي ..ع-   مع تا ع"فك ي  (10)
 .59 صس 1151/ 9/ 51(، 9571) ل

 .01 -11 لفنرةييعكة عتبريت عالع دفعالس ةص عصعص (19)

 .75، 71  بدالالعيد عالع دفعالس ةص عصعص (11)
 .47 -48 الع دفع  سا عصعص (18)
 .095 اوب فا عالع دفعالس ةص عص (17)

 .589 الع دفعالس ةص عصعليبيدوعكالسيدكن ا (19)
 .19 -11 و ف عالع دفعالس ةص عصعصع (14)

 .41، 45  بدالالعيد عالع دفعالس ةص عصعص (81)

 .54 -59لفنرةييعكعة عتبريت عالع دفعالس ةص عصعصع (85)
 .515، 511 بدالالعيد عالع دفعالس ةص عصعصع (81)

(63) Grygiel, Op.Cit., p.7. 

(64) Miller, Op.Cit., p.22. 

 


