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توسع جيوبوليتيكي:
أسس العقيدة العسكرية لسالح البحرية الروسي

اأواًل: ال�صياق الدويل امل�صاحب للعقيدة 
بعــد انهيــار االتحــاد الســوفييتي أصبحــت الواليــات المتحــدة القــوة 
العظمــى الوحيــدة التــي ليــس لهــا أي خصــوم أيدولوجييــن تقريبــاً، 
ــد  ــكري الوحي ــف العس ــو الحل ــي ه ــمال األطلس ــف ش وصــار حل
ــد  ــة. وق ــى الســاحة الدولي ــى التحــرك عل ــدرة عل ــك الق ــذي يمتل ال
تســبب توســع الحلــف واقترابــه مــن الحــدود الروســية إلــى توتــر 
العالقــات بيــن واشــنطن وموســكو، ووضــع روســيا فــي موقــف 

دفاعــي.

مــن جهــة أخــرى، أدت التغيــرات التــي شــهدها العالــم خــالل 
الســنوات الماضيــة إلــى فــرض تحديــات وتهديــدات جديــدة، 
خاصــة فــي ظــل االنتقــال التدريجــي مــن نظــام أحــادي القطبيــة 
إلــى النظــام متعــدد األقطــاب، واالنتقــال التدريجــي للقــوة العالميــة 

ــى الشــرق.  مــن الغــرب إل

وقــد بــدأت روســيا مــن جانبهــا خــالل العقــد األول مــن القــرن 
ــة والسياســية،  ــا االقتصادي ــي اســتعادة قوته الواحــد والعشــرين ف
قدراتهــا  الســتعادة  أكبــر  مــوارد  تخصيــص  لهــا  أتــاح  ممــا 
العســكرية مــن أجــل تعزيــز ســيطرتها علــى حدودهــا المتراميــة، 
ومواجهــة توســع حلــف شــمال األطلســي )الناتــو( نحــو حدودهــا.  

ــالب  ــد "انق ــرب بع ــيا والغ ــن روس ــرات بي ــم التوت ــع تفاق وم
ــده  ــز تواج ــو لتعزي ــركات النات ــف وتح ــي كيي ــر 2014" ف فبراي
لموســكو  يكــن  لــم  الشــرقية،  أوروبــا  بلــدان  فــي  العســكري 
خيــاراً ســوى التحــرك الســريع الســتعادة شــبه جزيــرة القــرم 
االســتراتيجية، والتــي تتمركــز بهــا قاعــدة أســطول البحــر األســود 
ــاع عــن  ــة الدف ــك الخطــوة تحــت ذريع ــد قامــت بتل الروســي. وق
الســكان الــروس األصلييــن المقيميــن بالجزيــرة. لكــن الهــدف 
ــة  ــد ذي البني ــاء الوحي ــدان المين ــدم فق ــي ع ــل ف ــتراتيجي تمث االس
التحتيــة العســكرية، والــذي يتمركــز بــه أحــد أهــم األســاطيل 
ــد أدت  ــة، فق ــم تكــن دون تكلف ــر أن هــذه الخطــوة ل الروســية، غي
ــة. ــات المتبادل إلــى توتــر العالقــات مــع الغــرب، وفــرض العقوب

ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــن – نائ ــري روغوزي ــار ديمت ــا أش وكم
الروســي والمســؤول عــن الصناعــات الحربيــة – فــإن "التغيــرات 
التــي طــرأت علــى الشــؤون الدوليــة وتعزيــز وضــع روســيا كقــوة 
ــة  ــدة البحري ــل العقي ــببان الرئيســيان وراء تعدي ــا الس ــة" هم بحري
القديمــة)1(، وبالتالــي يمكــن القــول إن هــذه التطــورات مثلــت 
ــدة  ــة الجدي ــدة البحري ــن للعقي ــت إعــالن بوتي ــي صاحب ــة الت الخلفي
لالتحــاد الروســي فــي عيــد البحريــة فــي 26 يوليــو 2015، 
والتــي تحــدد األولويــات واالســتراتيجيات وامتــالك المعــدات 

ــة. ــكرية البحري العس

ـــو  ـــي يف 26 يولي ـــة الروس ـــالح البحري ـــكرية لس ـــدة العس ـــن العقي ـــة م ـــخة املعدل ـــني النس ـــري بوت ـــس فالدمي ـــدر الرئي أص
2015، لتواكـــب التطـــورات املســـتجدة علـــى الســـاحتني الروســـية والدوليـــة، حيـــث مل تعـــد الوثيقـــة الســـابقة، والتـــي مت 
ـــع  ـــل م ـــة للتعام ـــة أو مالئم ـــث، كافي ـــيا احلدي ـــخ روس ـــة يف تاري ـــدة بحري ـــا أول عقي ـــو 2001 باعتباره ـــا يف 27 يوني إقراره

ـــن. ـــت الراه ـــيا يف الوق ـــط بروس ـــي حتي ـــدة الت ـــات اجلدي ـــريات واملعطي املتغ

أليكسي كليبنيكوف

حملل سياسي متخصص يف العالقات 
الدولية، موقع روسيا مباشر
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ثانيًا: اأربعة اأبعاد وظيفية 
تحــدد العقيــدة الجديــدة أربعــة أبعــاد وظيفيــة الســتراتيجية روســيا 
ــل البحــري، والكشــف عــن  ــاط النق ــز نش ــي: تعزي ــة، وه البحري
والمحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة فــي البحــر المفتــوح، وتكثيف 
البحــوث العلميــة البحريــة، وأخيــراً االهتمــام بالنشــاط العســكري 

البحــري. 

ومــن المثيــر لالهتمــام، أن البعــد العســكري لــم يحتــل المرتبــة 
األولــى، ممــا يــدل علــى الطابــع "الشــامل" لالســتراتيجية، والــذي 
ــذا  ــة ه ــرز أهمي ــاس، وتب ــادي" باألس ــب االقتص ــا "الجان يحركه
ــدة الجديــدة مــن خــالل تطلــع روســيا لتحســين  الجانــب فــي العقي
نظــام النقــل البحــري الخــاص بهــا، وزيــادة وجودهــا فــي الميــاه 
المفتوحــة، وتطلعهــا كذلــك لتطويــر البنيــة التحتيــة لموانئهــا، 
خطــوط  وحمايــة  الجديــدة،  الطبيعيــة  المــوارد  والكتشــاف 
ــة  ــع بأهمي ــاً، وهــو أمــر يتمت ــة الموجــودة حالي أنابيــب نقــل الطاق
اســتراتيجية كبيــرة، خاصــة فــي ضــوء حقيقــة أن حجــم صــادرات 

النفــط والغــاز تمثــل نصــف ميزانيــة الدولــة 
ــاً. تقريب

االهتمــام  بــدوره  هــذا  ينفــي  وال 
ــدة  ــا العقي ــكرية، إذ تعتبره ــب العس بالجوان
مصالــح  عــن  للدفــاع  الرئيســية  األداة 
روســيا القوميــة ومنــع االعتــداء عليهــا، 
إلجــراء  ومســتقرة  آمنــة  بيئــة  وخلــق 
األنشــطة االقتصاديــة والعلميــة فــي البحــار 
والمحيطــات. وهــو مــا يؤكــد أن األهــداف 
االقتصاديــة هــي المحــرك األساســي لعقيــدة 
روســيا البحريــة، وأن الجوانــب العســكرية 
ــارات  ــة االعتب ــية، توظــف لخدم أو السياس

االقتصاديــة.

ومــن المهــم التأكيــد أن العقيــدة البحريــة ضمــت قســماً جديــداً 
يختــص ببنــاء الســفن، إذ تشــدد الوثيقــة علــى أهميــة تطويــر البنيــة 
التحتيــة لبنــاء الســفن محليــاً، لتحقيــق االكتفــاء الذاتــي فــي إنتــاج 

الســفن، ســواًء كانــت المدنيــة أم العســكرية. 

ثالثًا: اأولوية القطب ال�صمايل واملحيط االأطل�صي 
توضــح الجوانــب اإلقليميــة للعقيــدة البحريــة الروســية األولويــات 
الجغرافيــة التــي توليهــا موســكو مزيــداً مــن االهتمــام بنــاًء علــى 
ــة  ــة القومي ــدة البحري ــير العقي ــة، فتش ــدات األمني ــا للتهدي تقديراته
إلــى ســت مناطــق إقليميــة رئيســية هــي: المحيــط األطلســي، 
والقطــب الشــمالي، والمحيــط الهــادي، وبحــر قزويــن، والمحيــط 
الهنــدي، والقطــب الجنوبــي، وإن كانــت تعطــي أولويــة واضحــة 
للمحيــط األطلســي والقطــب الشــمالي، نظــراً ألهميتهمــا وموقعهما 

ــة بهمــا. ــدات والفــرص المحتمل الجيواســتراتيجي، وكــم التهدي

ويرجــع االهتمــام بالمحيــط األطلســي، وفقــاً للعقيــدة، إلــى 
ــاه  ــو تج ــف النات ــة العســكرية لحل ــة التحتي التوســع المســتمر للبني
ــام  ــام بمه ــف للقي ــاوالت الحل ــية، فضــالً عــن مح ــدود الروس الح

الشــرطة الدوليــة، وهــو مــا يعــد أمــراً مرفوضــاً مــن جانــب 
روســيا، ومــن أجــل ذلــك تســعى موســكو لتعزيــز وجودهــا 
العســكري البحــري فــي المحيــط األطلســي وبحــر البلطيــق، 
والبحــر األســود، وبحــر آزوف، والبحــر المتوســط. كمــا تســعى 
كذلــك لتحديــث بنيتهــا التحتيــة العســكرية والمدنيــة فــي المناطــق 

ــف. ــن الحل ــادم م ــد ق ــد أي تهدي ــاحلية لص الس

أما عن أهمية القطب الشمالي فتتمثل في التالي:

• أنــه بوابــة الدخــول للمحيطيــن األطلســي والهــادي مــن دون أيــة 
ــن  ــر بي ــو األكب ــي ه ــمالي الروس ــطول الش ــا أن األس ــود، وبم قي
األســاطيل الرئيســية األربعــة، وال يســتطيع حلــف الناتــو تحجيــم 
حركتــه، فهــذا يمكــن روســيا مــن اســتعراض قوتهــا فــي المحيــط 
األطلســي كخطــوة مضــادة لتوســعات الحلــف فــي شــرق أوروبــا، 
ممــا يعنــي أن لــدى روســيا ميــزة واضحــة فــي مواجهــة الحلــف 
فــي هــذه المنطقــة، وال يمكــن ألي أســطول آخــر فــي ميــاه القطــب 
الشــمالي أن يبســط ســيطرته عليــه بفاعليــة، ممــا يجعلــه المنطقــة 
الوحيــدة المتاحــة لروســيا ألن تصبــح هــي 

القــوة المهيمنــة فيــه.

تطويــر  إلــى  روســيا  ســعت  وقــد 
بنيتهــا التحتيــة المدنيــة والعســكرية فــي 
ســواحل القطــب الشــمالي، وذلــك الســتثمار 
لتحقيــق  الشــمالي  القطــب  فــي  تفوقهــا 
أقصــى اســتفادة ممكنــة اقتصاديــاً وسياســياً 

وعســكرياً.

• التطلــع إلــى تعزيــز وجودهــا االقتصــادي 
فــي القطــب الشــمالي، فعلــى الرغــم مــن أن 
ــة خالصــة  ــة اقتصادي ــك منطق ــيا تمتل روس
الــدول  إحــدى  باعتبارهــا  بحــري،  ميــل   200 تمتــد حوالــي 
الخمــس المشــاطئة لــه، فإنهــا تطمــح إلــى توســيع حــدود الجــرف 
القــاري، خاصــة مــع امتالكهــا اإلمكانيــات التقنيــة، التــي تؤهلهــا 
للســيطرة علــى الجــزء األكبــر مــن الجــرف القطبــي، وفــي ظــل 
ــى  ــل إل ــا يص ــط وم ــن النف ــأن 15% م ــة ب ــرات األمريكي التقدي
ــاع المحيــط  ــم يوجــد فــي ق 30% مــن الغــاز الطبيعــي فــي العال
المتجمــد الشــمالي، ممــا يزيــد مــن أهميــة المنطقــة ويبــرر التنافــس 

ــا)2(. للســيطرة عليه

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن "اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون 
ــة  ــة االقتصادي ــد المنطق ــب بم ــأن تطال ــدول ب ــمح لل ــار" تس البح
ــاً،  الخالصــة، بمــا يتجــاوز الـــ 200 ميــل بحــري المقــررة قانون
إذا مــا اســتطاعت أن تثبــت أن الجــرف القــاري لهــا يمتــد لمســافة 
تزيــد علــى الـــ 200 ميــل بحــري، وقــد ســعت روســيا لالســتفادة 
مــن ذلــك، حيــث وافقــت لجنــة قــاع البحــار التابعــة لألمــم المتحــدة 
 Peanut( فــي مــارس 2014 علــى طلــب روســيا لضــم منطقــة
الخالصــة  المنطقــة االقتصاديــة  تقــع خــارج  Hole(، والتــي 

لروســيا، وهــي منطقــة غنيــة بالمــوارد. 

ــب  ــي أغســطس 2015 بطل ــك، تقدمــت روســيا ف ــب ذل وعق

باحمليـــط  موســـكو  اهتمـــام  يرجـــع 
البحريـــة،  للعقيـــدة  وفقـــًا  األطلســـي، 
التحتيـــة  للبنيـــة  املســـتمر  التوســـع  إىل 
العســـكرية حللـــف الناتـــو جتـــاه احلـــدود 
الروســـية، فضـــاًل عـــن حمـــاوالت احللـــف 
للقيـــام مبهـــام الشـــرطة الدوليـــة، وهـــو 
مـــا يعـــد أمـــرًا مرفوضـــًا مـــن جانـــب روســـيا، 
ـــز  ـــكو لتعزي ـــعى موس ـــك تس ـــل ذل ـــن أج وم
وجودهـــا العســـكري البحـــري يف احمليـــط 
والبحـــر  البلطيـــق،  وبحـــر  األطلســـي 
األســـود، وبحـــر آزوف، والبحـــر املتوســـط.
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كيف يفكر العامل الثاين؟

آخــر لألمــم المتحــدة لتوســيع حــدود الجــرف القــاري الروســي فــي 
القطــب الشــمالي)3(. وهــو المطلــب ذاتــه الــذي تقدمــت بــه موســكو 
فــي عــام 2002، إال أنــه رفــض مــن قبــل األمــم المتحــدة لعــدم 
توافــر الدعــم العلمــي الــذي يدعمــه آنــذاك، وتحــاول روســيا هــذه 
المــرة الحصــول علــى مســاحة تمتــد لنحــو 1.2 مليــون كيلومتــر 
ــن  ــاً م ــالً بحري ــن 350 مي ــر م ــد ألكث ــاء، وتمت ــع تحــت الم مرب
ــم جمعهــا خــالل  ــة شــاملة ت ــات علمي ــد قدمــت بيان ســواحلها، وق
ســنوات عديــدة مــن البحــث العلمــي لدعــم مطالبتهــا بالتوســع فــي 

المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة.

ــن  ــد م ــذي يمت ــق بحــر الشــمال الروســي ال ــة طري ــد أهمي • تزاي
أوروبــا إلــى شــرق آســيا، وســيكون أقصــر بحوالــي 13 يومــاً أو 
40% مــن الطريــق الحالــي لقنــاة الســويس)4(، خاصــة فــي ضــوء 
ــي القطــب الشــمالي خــالل  ــد ف ــات بتقليــص مســاحة الجلي التوقع
العقــد القــادم، ممــا ســيفتح ممــرات مالحيــة جديــدة، وبالتالــي 
ســوف تكــون ميــاه القطــب الشــمالي أكثــر مالءمــًة للمالحــة 

ــى مــدار العــام.  ــة عل البحري

ــزم روســيا توســيع حجــم أســطولها  ــك، تعت ــى ذل وعــالوة عل
مــن كاســحات الثلــوج، حتــى تضمــن صالحيــة طريــق بحــر 
الشــمال للمالحــة طــوال العــام، وتركــز اآلن علــى دراســة إنشــاء 
كاســحات جليــد جديــدة تعمــل بالطاقــة النوويــة. وكمــا أشــار 
ــالث  ــاء ث ــل ببن ــوم بالفع ــيا تق ــإن روس ــن"، ف ــري روغوزي "ديمت
ــوام  ــول أع ــل بحل ــزة للعم ــتكون جاه ــة س ــد نووي ــحات جلي كاس
2017 و2019 و2020 بالترتيــب)5(. وإذا تحقــق ذلــك، فــإن 
روســيا ســتكون قــادرة علــى إنشــاء وتحديــث البنيــة التحتيــة 
الســاحلية لطريــق بحــر الشــمال، وهــو مــا يرشــحه ألن يصبــح أهم 
طريــق تجــارة دولــي، ويضيــف مــن أهميــة روســيا االقتصاديــة 
ــي. ــى هــذا الممــر المائ ــا المســيطرة عل ــا أنه واالســتراتيجية، بم

رابعًا: اخل�صوم واحللفاء
ــدة إلــى أي عــدو أو خصــم، ولكنهــا تقــدم  ــدة الجدي ال تشــير العقي
البنيــة  توســيع  وأهمهــا  الحاليــة،  للتهديــدات  واضحــاً  تعريفــاً 
التحتيــة العســكرية لحلــف الناتــو باتجــاه الحــدود الروســية، وهــو 

ــا.  ــد ألمنه ــر تهدي ــره روســيا أكب ــا تعتب م

وتنظــر روســيا للحلــف باعتبــاره تهديــداً ألمنهــا القومــي منــذ 
انهيــار االتحــاد الســوفييتي، وقــد تأكــدت تلــك النظــرة خــالل العقــد 
األول مــن القــرن الواحــد والعشــرين عندمــا بــدأ حلــف األطلســي 

فــي ضــم دول االتحــاد الســوفييتي الســابق، خاصــة دول أوروبــا 
الشــرقية كأعضــاء جــدد فــي الحلــف، ممــا أثــار المخــاوف لــدى 

موســكو.

الروســي –  المحــور  الوثيقــة  تعكــس  أن  المنطقــي  ومــن 
اآلســيوي، فهــي تنــص علــى أهميــة المحيــط الهــادي نتيجــة 
للتطــور المســتمر للعالقــات الثنائيــة بيــن روســيا والصيــن. وُتعتبر 
ــادي،  ــط اله ــة المحي ــي منطق ــيا ف ــف الرئيســي لروس ــن الحلي بكي
وتهــدف روســيا مــن هــذه العالقــات إلــى موازنــة تهديــدات حلــف 
ــات  ــاظ بعالق ــا تســعى لالحتف ــرب، كم ــن الغ ــمال األطلســي م ش

ــة. ــة محوري ــا دول ــد، نظــراً ألنه ــع الهن ــة م ودي

خامتة
ــدة  ــرب– أن العقي ــي الغ ــًة ف ــراء– خاص ــن الخب ــر م ــرى الكثي ي
ــي  ــتغرباً ف ــك مس ــد ذل ــديدة، وال يع ــة الش ــم بالعدائي ــدة تتس الجدي
ضــوء التوتــر الــذي تمــر بــه العالقــات الروســية الغربيــة، 
وبالنظــر إلــى أن تلــك العقيــدة تحــدد رؤيــة طويلــة المــدى، وترســم 
ــية،  ــة الروس ــة بالبحري ــي الخاص ــث التدريج ــتراتيجية التحدي اس
والموانــئ البحريــة، والبنيــة التحتيــة التــي يعتبرهــا الغــرب تهديــداً 
محتمــالً ألمنهــم، كمــا أنهــا تؤشــر إلــى مخططــات روســيا للتوســع 

فــي القطــب الشــمالي.

وقــد وضعــت االســتراتيجية بالفعــل الخطــوط العريضــة لخطة 
طويلــة األجــل لتطويــر وتحديــث البحرية الروســية، ســواء المدنية 
أو العســكرية، وكذلــك البنيــة التحتيــة الســاحلية لروســيا، ويمكــن 
تنفيــذ كل ذلــك– حســبما جــاء فــي الخطــة المحــددة– بحلــول 
عــام 2050)6(. ومــن الطبيعــي أن يثيــر ذلــك مخــاوف وقلــق 
ــتراتيجية  ــة اس ــدة برؤي ــك العقي ــيا تل ــد روس ــا تعتم ــرب عندم الغ
ــك،  ــى ذل ــة إل ــة. وباإلضاف ــا الوطني واضحــة ألهدافهــا ومصالحه
فــإن المحيــط األطلســي والقطــب الشــمالي معروفــان بأنهمــا األهــم 
فــي الوثيقــة، فالتهديــدات الرئيســية لألمــن القومــي الروســي تأتــي 

مــن الغــرب، ممــا يضيــف طابــع المواجهــة.

ومــع ذلــك، تكشــف القــراءة المتأنيــة للعقيــدة أن مبادئهــا 
وأولويــة  الدولــي،  بالقانــون  "االلتــزام  فــي  تتمثــل  الرئيســية 
اللجــوء إلــى اســتخدام األدوات السياســية والدبلوماســية والقانونيــة 
واالقتصاديــة واإلعالميــة وغيرهــا مــن األدوات غيــر العســكرية 
فــي حــل أي نــزاع فــي أعالــي البحــار"، وهــو مــا قــد يســاهم فــي 

ــة. ــي النهاي ــة ف ــاوف الغربي ــص المخ تقلي
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