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النفوذ البحري: 
لماذا أصدرت روسيا العقيدة البحرية الجديدة؟

أعلــن الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن، فــي 31 
يوليــو 2022، عــن إصــدار عقيــدة بحريــة جديــدة 
ــي فــي إطــار محــاوالت موســكو لالســتجابة  تأت
وتأثيــرات  الغربــي،  الروســي  الصــراع  لتطــورات 
جائحــة كورونــا، ومواجهــة الدعايــة الســلبية التــي 
باتــت تالحــق القــوات البحريــة الروســية. ويالحــظ 
واســعة  خريطــة  تقــدم  الجديــدة  العقيــدة  أن 
النتشــار القــوات البحريــة الروســية باعتبارهــا أداة 
لتأكيــد المكانــة الروســية ومواجهــة التهديــدات، 
وربمــا لتأكيــد االســتعداد للتحــوالت المحتملــة 
فــي النظــام الدولــي خــالل الســنوات القادمــة. 

ــن الرئيــس الروســي “فاديميــر بوتيــن”، خــال الكلمــة التــي  أعل
ألقاهــا فــي ســان بطرســبرج بمناســبة يــوم األســطول الحربــي 
ــوم  ــى مرس ــه عل ــن توقيع ــو 2022، ع ــي 31 يولي ــي، ف الروس
ــدة، وهــي  ــة الروســية الجدي ــدة البحري ــه العقي ــر بموجب رئاســي يق
العقيــدة التــي ُتحــدد اســتراتيجية تطويــر القــدرات البحريــة، والمهام 
األساســية الموكلــة إليهــا، وخطــط االنتشــار المســتقبلية، فضــاً عن 
تحديــد أبــرز التحديــات والمخاطــر التــي تواجــه القــوات البحريــة 
الروســية، وكيفيــة مواجهتهــا. ويكتســب توقيــت اإلعــان عــن 
ــع اســتمرار  ــه م ــى تزامن ــرة نظــراً إل ــة كبي ــدة أهمي ــدة الجدي العقي
ــا، ومحــاوالت موســكو  ــي أوكراني ــة العســكرية الروســية ف العملي
تحجيــم تحــركات حلــف الناتــو فــي الــدول المجــاورة التــي تنظــر 

ــاً لهــا. إليهــا روســيا باعتبارهــا مجــاالً حيوي

دالالت التوقيت 

يأتــي إعــالن الرئيــس الروســي “فالديميــر بوتيــن”، عــن العقيــدة 
البحريــة الروســية الجديــدة فــي توقيــت يحمــل عدداً مــن الدالالت، 

: منها

ــاء  ــي الروســي: ج ــوم األســطول البحــري الحرب ــال بي 1- االحتف
اإلعــان عــن العقيــدة البحريــة الروســية بمناســبة احتفــال موســكو 
بيــوم األســطول الحربي الروســي؛ حيــث يحتفل األســطول الحربي 
الروســي بعيــده فــي اليــوم األخيــر مــن شــهر يوليــو. وبينمــا أشــاد 
ــر”  ــن، بالقيصــر “بطــرس األكب ــر بوتي ــس الروســي فاديمي الرئي
لجعلــه روســيا قــوة بحريــة عظمــى، فإنــه قــد أعلــن خــال خطابــه 
عــن خطــط لتطويــر التســليح البحــري الروســي، وضــم صواريــخ 
تفــوق ســرعتها ســرعة الصــوت، فضــاً عــن اإلعــان عــن 
التوقيــع علــى وثيقتــي العقيــدة البحريــة الجديــدة، وميثــاق األســطول 

البحــري الروســي.
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ــوم  ــة ي ــام موســكو باســتغال رمزي ــى اهتم ــا يشــير إل وهــو م
البحريــة الروســية لإلعــان عــن تعديــات جديــدة فــي عقيدتهــا 
العســكرية فــي ظــل اهتمامهــا بتنشــيط وتطويــر قواتهــا البحريــة 
بحيــث تكــون “قــادرة علــى الــرد بســرعة البــرق علــى كل مــن 
يقــرر التعــدي علــى ســيادة روســيا وحريتهــا” علــى حــد تعبيــر 

الرئيــس الروســي.

2- االســتجابة لتطــورات الصــراع الروســي الغربــي: يرتبــط 
ــى  ــت، عل ــذا التوقي ــي ه ــية ف ــة الروس ــدة البحري إصــدار العقي
الروســي  الصــراع  لتطــورات  باالســتجابة  خــاص،  نحــو 
الغربــي، خاصــة علــى وقــع الحــرب األوكرانيــة ومــا أحدثتــه 
الــذي  الرئاســي  المرســوم  نــص  ولذلــك  مســتجدات؛  مــن 
ــدة  ــن، العقي ــر بوتي ــس الروســي فاديمي ــه الرئي أصــدر بموجب
ــة الروســية  ــدة البحري ــل العقي ــى أن تعدي ــدة، عل ــة الجدي البحري
يســتجيب للتحديــات الجديــدة واألوضــاع الجيوسياســية الراهنــة 
بالتطــورات  فــي العالــم، وهــو مــا يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 
االســتراتيجية الجديــدة التــي عكســتها الحــرب األوكرانيــة، 
ــة،  ــدول الغربي ــكو وال ــن موس ــة بي ــدام المواجه ــاع واحت واتس
فــي  جديــدة  لمرحلــة  بدايــة  األوكرانيــة  الحــرب  واعتبــار 
ــي عامــًة، يطغــى  ــة، والنظــام الدول ــات الروســية الغربي العاق
ــح  ــن الواض ــكرين. وم ــن المعس ــي بي ــع الصراع ــا الطاب عليه

أن الصــراع بيــن المعســكرين وإن كان يــدور حاليــاً علــى 
األراضــي األوكرانيــة، إال أن العقيــدة الجديــدة تعتبــره صراعــاَ 
مســتمراً ســينعكس علــى األوضــاع الجيوسياســية فــي عــدة 

ــية. ــح الروس ــم المصال ــم ته ــي العال مناطــق أخــرى ف

3- التفاعــل مــع تأثيــرات جائحــة كورونــا الممتــدة: يأتي إقرار 
العقيــدة البحريــة الجديــدة محاولــًة مــن موســكو للتفاعــل مــع مــا 
أحدثتــه جائحــة كورونــا مــن تغيــرات وتأثيــرات عالميــة؛ حيــث 
ــرة  ــراض الخطي ــة واألم ــدة أن األوبئ ــة الجدي ــرت الوثيق اعتب
تعتبــر مــن المخاطــر الجديــدة التــي تواجــه األنشــطة البحريــة 
ــرات  ــرة بتأثي ــط بدرجــة كبي ــا يرتب لاتحــاد الروســي. وهــو م

جائحــة كوفيــد - 19 علــى النظــام العالمــي. 

وقــد رأت الوثيقــة أن الجائحــة قــد أســفرت عــن حالــة مــن 
عــدم اليقيــن الجيوسياســي، وأدت إلــى أزمــة اقتصاديــة عالميــة. 
وهــي األزمــة التــي ارتبطــت برغبــة بعــض الــدول الصاعــدة 
الرائــدة فــي تغييــر النظــام العالمــي، فضــاً عــن تعزيــز 
االتجــاه نحــو الحــد مــن عمليــات العولمــة، وكذلــك زيــادة دور 
االقتصــادات الوطنيــة والحكومــة فــي المجــاالت المختلفــة بمــا 

فيهــا مجــال األنشــطة البحريــة.
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4- مواجهــة الدعايــة الســلبية التــي تالحق البحرية الروســية: 
ــي  ــدة ف ــية الجدي ــة الروس ــدة البحري ــدور العقي ــم ص ــن فه يمك
إطــار محاولــة موســكو تأكيــد قــدرة قواتهــا البحريــة علــى 
ــة، فــي ظــل مــا تطرحــه الحــرب  مواجهــة التهديــدات المحتمل
األوكرانيــة وتطــورات الصــراع مــن مخاطــر محتملــة. وربمــا 
تســتهدف موســكو فــي هــذا الســياق مواجهــة الدعايــة الســلبية 
التــي باتــت تاحــق البحريــة الروســية وإظهارهــا فــي موقــف 

ضعــف.

ــدة  ــة الجدي ــى أن اإلعــان عــن الوثيق ــا اإلشــارة إل ــي هن ويكف
جــاء فــي اليــوم الــذي أفــاد فيــه حاكــم “سيباســتوبول” ميخائيــل 
رازفوزجاييــف، بوقــوع هجــوم بطائــرة مســيرة اســتهدف مقــر 
األســطول الروســي للبحــر األســود فــي المدينــة؛ مــا أســفر عــن 

جــرح 6 أشــخاص. 

خرائط االنتشار 

حــددت العقيــدة البحريــة الروســية عــدة مناطــق مجــاالت عمــل 
اســتراتيجية لقواتهــا البحريــة. ويمكــن اســتعراض خرائــط 
انتشــار القــوات البحريــة الروســية وفقــاً للوثيقــة الجديــدة 

ــى النحــو اآلتــي: عل

1- تطويــر التعــاون مــع أســاطيل دول بحــر قزويــن: مــن 
المفتــرض أن تشــهد الفتــرة القادمــة، وفقــاً للعقيــدة الجديــدة 
للقــوات البحريــة الروســية، تطويــر التعــاون العســكري الدولــي 
للبحريــة الروســية مــع أســاطيل دول منطقــة بحــر قزويــن؛ حيث 
ــرك  ــات التح ــن أولوي ــد م ــر يع ــذا األم ــة أن ه ــرت الوثيق اعتب

ــة. ــيا االتحادي البحــري لروس

ــت  ــب الشــمالي: أول ــي القط ــة ف ــف األنشــطة البحري 2- تكثي
ــه  ــاً ملحوظــاً بالقطــب الشــمالي بوصف ــدة اهتمام ــدة الجدي العقي
مجــاالً اســتراتيجياً مهمــاً لموســكو؛ حيــث نصــت الوثيقــة علــى 
زيــادة القــدرة القتاليــة وتطويــر نظــام التمركــز لألســطول 
الشــمالي وقــوات جهــاز األمــن االتحــادي وقــوات الحــرس 
الوطنــي. وكذلــك تكثيــف األنشــطة البحريــة لروســيا فــي 
أرخبيــل ســفالبارد وفرانــز جوزيــف النــد ونوفايــا زيمليــا 
ــاطها  ــف نش ــكو بتكثي ــام موس ــي اهتم ــل. ويأت ــرة رانجي وجزي
فــي تلــك المناطــق علــى وجــه التحديــد ألهميتهــا االســتراتيجية؛ 
حيــث تضمــن لهــا علــى نحــٍو كبيــر تحقيــق وتعزيــز الســيطرة 
فــي القطــب الشــمالي، خاصــة فــي ظــل تزايــد المنافســة 

ــة. ــك المنطق ــي تل ــة ف ــدول الغربي ــع ال ــتراتيجية م االس
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واعتبــرت الوثيقــة أن الســيطرة علــى األنشــطة التــي تقــوم بهــا 
الــدول األجنبيــة فــي ميــاه طريــق بحــر الشــمال مــن أولوياتهــا 

البحريــة.

3- تطويــر مجمــع لبنــاء الســفن فــي الشــرق األقصــى: نصــت 
ــاء  ــر مجمــع لبن ــى تطوي ــدة لروســيا عل ــة الجدي ــدة البحري العقي
ــات  ــاء حام ــك بن ــي ذل ــا ف ــرق األقصــى، بم ــي الش ــفن ف الس
الطائــرات؛ حيــث ســتعمل موســكو علــى تطويــر مجمــع حديــث 
لبنــاء الســفن عالــي التقنيــة فــي الشــرق األقصــى، وهــو مجمــع 
مصمــم لبنــاء ســفن ذات حمولــة كبيــرة وتطويــر حامــات 

ــة. ــرات الحديث الطائ

4- التهيئــة لوجــود بحــري فــي آســيا والمحيط الهادئ: تكشــف 
العقيــدة عــن اهتمــام بتحقيــق وجــود بحــري فــي منطقــة آســيا 
والمحيــط الهــادئ، وتهيئــة الظــروف والبنيــة التحتيــة الازمــة 
لتحقيــق ذلــك الوجــود؛ فقــد حــددت الوثيقــة عــدة مهــام أساســية 
ــاط  ــاء نق ــى إنش ــل عل ــا العم ــية، منه ــة الروس ــوات البحري للق
لوجســتية وقواعــد للقــوات للبحريــة الروســية فــي دول منطقــة 
آســيا والمحيــط الهــادئ؛ وذلــك مــن أجــل تهيئــة الظــروف 
لوجــود بحــري فــي المنطقــة، واالنتشــار والتنقــل واإلمــدادات 
بيــن األســاطيل التابعــة للقــوات البحريــة، وممارســة الســيطرة 
علــى ســامة تشــغيل اتصــاالت النقــل البحــري فــي المنطقــة.
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5- التوســع فــي الشــرق األوســط مــن البوابــة الســورية:  لــم 
تغفــل الوثيقــة الروســية الجديــدة الوجــود الروســي فــي ســوريا 
ــي  ــية ف ــات الروس ــز وانطــاق للطموح ــاره نقطــة تمرك باعتب
ــا؛  مناطــق البحــر المتوســط والشــرق األوســط وشــمال أفريقي
فوفقــاً للعقيــدة البحريــة الروســية، فــإن موســكو ستنشــئ مراكــز 
لوجســتية تابعــة للبحريــة الروســية فــي عــدد مــن دول منطقــة 
ــى غــرار المركــز اللوجســتي األساســي  البحــر المتوســط، عل
التابــع للبحريــة الروســية فــي مدينــة طرطــوس الســورية، وهــو 
مــا يرتبــط بمســاعي موســكو الراميــة إلــى ضمــان حضورهــا 

البحــري علــى أســاس دائــم فــي البحــر المتوســط. 

دعــم  مراكــز  وتطويــر  إنشــاء  إلــى  موســكو  وتطمــح 
ــي  ــى أراضــي دول أخــرى ف ــتية أخــرى لألســطول عل لوجس
المنطقــة، وتطويــر العاقــات مــع دول الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا ذات البحــار المجــاورة والمســاحات البحريــة. بمــا فــي 

ــر. ــك البحــر المتوســط والبحــر األحم ذل

حيــث أشــارت العقيــدة الجديــدة إلــى خطــط موســكو إلنشــاء 
قواعــد بحريــة فــي البحــر األحمــر والمحيــط الهنــدي، باعتبــار 
أن الحفــاظ علــى الوجــود البحــري الروســي فــي منطقــة الخليــج 

ــر  ــي البحــر األحم ــة مراكــز دعــم لوجســتية ف ــي، وإقام العرب
والمحيــط الهنــدي، مــن أولويــات السياســة البحريــة الروســية.

المخاطر والتهديدات

يأتــي إصــدار الوثيقــة الجديــدة فــي ذلــك التوقيــت، ومــا 
ــن  ــدد م ــي ع ــعية ف ــتراتيجية وتوس ــط اس ــن خط ــه م تضمنت
ــر  ــكو للمخاط ــة موس ــار رؤي ــي إط ــم، ف ــول العال ــق ح المناط
ــي تواجههــا بوجــه عــام، وتواجــه انتشــارها  ــدات الت والتهدي

وقوتهــا البحريــة بوجــه خــاص، ومنهــا: 

1- مســاعي الواليــات المتحــدة للهيمنــة علــى البحــار:  بطبيعة 
الحــال فــإن مواجهــة الواليــات المتحــدة يأتي علــى رأس أولويات 
وأهــداف روســيا، خاصــًة فــي ظــل مســاعيها للحــد مــن الهيمنــة 
األمريكيــة وتغييــر نمــط النظــام الدولــي األحــادي القطبيــة، وهــو 
ــه الوثيقــة باعتبارهــا أن “المســار االســتراتيجي  مــا عبــرت عن
للواليــات المتحــدة للهيمنــة فــي البحــار وتأثيرهــا العالمــي علــى 
تطويــر العمليــات الدوليــة، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة باســتخدام 
وســائل النقــل ومــوارد الطاقــة فــي المحيطــات العالميــة” يأتــي 
علــى رأس التحديــات والتهديــدات الرئيســية لألمــن القومــي 

والتنميــة المســتدامة لروســيا المرتبطــة بالمحيطــات العالميــة.
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لماذا أصدرت روسيا العقيدة البحرية الجديدة؟

ــرى  ــاد الروســي: ت ــدود االتح ــى ح ــو إل ــف النات م حل ــدُّ 2- تق
ــات  ــي العاق ــم ف ــل الحاس ــدة أن العام ــية الجدي ــة الروس الوثيق
ــو  ــة للنات ــة التحتي ــدم البني ــول تق ــو هــو عــدم قب ــف النات مــع حل
إلــى حــدود روســيا، وزيــادة عــدد منــاورات قــوات الحلــف فــي 
ميــاه البحــار المتاخمــة ألراضــي االتحــاد الروســي، فضــاً عــن 
توجــه أنشــطة الناتــو إلــى زيــادة مخاطــر المواجهــة المباشــرة 
الــذي تعتبــره روســيا مــن  مــع روســيا وحلفائهــا؛ األمــر 

ــة.  ــا البحري ــا ولقوته ــدات الرئيســية ألمنه التهدي

ــر  ــي للقطــب الشــمالي: تعتب ــن القانون 3- عــدم اكتمــال التعيي
ــة الروســية، أن أحــد أوجــه المخاطــر  ــدة للبحري ــدة الجدي العقي
االســتراتيجية التــي تواجــه األنشــطة البحريــة الروســية يتمثــل 
فــي عــدم اكتمــال التعييــن القانونــي الدولــي للمســاحات البحريــة 
فــي القطــب الشــمالي، ومســاعي مراجعــة أحــكام القانــون 
ــي القطــب الشــمالي  ــة ف ــم األنشــطة البحري ــي تحك ــي الت الدول
ــق  والبحــر األســود ومناطــق أخــرى، وبوجــه خــاص مــا يتعل
باتفاقيــة نظــام المضائــق لعــام 1936. وهــو مــا يفســر اهتمــام 
العقيــدة بمنطقــة القطــب الشــمالي وســعيها إلــى تكثيف األنشــطة 

البحريــة هنــاك.

4- المشــاركة غيــر الكافيــة فــي النقــل البحــري الدولــي: 
مــن بيــن المخاطــر التــي لفتــت التطــورات االســتراتيجية 
ــة  ــات الغربي ــع العقوب ــى وق ــرة النظــر إليهــا، خاصــة عل األخي
ــة،  ــدالع الحــرب األوكراني ــب ان ــى روســيا عق المفروضــة عل
مســألة المشــاركة غيــر الكافيــة لألســطول التجــاري الروســي 
ــذي تعتمــد  ــت ال ــي الوق ــي العالمــي، ف ــل الدول ــي حركــة النق ف
ــل  ــى النق ــرة عل ــة الروســية بدرجــة كبي ــه التجــارة الخارجي في
البحــري وتشــغيل أنظمــة خطــوط األنابيــب البحريــة؛ مــا يخلق، 
ــة أســطول  ــن وحال ــن تكوي ــة الروســية، تناقضــاً بي ــاً للرؤي وفق

ــة. ــام الازم ــل المه ــاث الروســي لح األبح

ــن  ــة:  يمك ــن القواعــد الخارجي 5- عــدم وجــود عــدد كاِف م
ــة  ــي إقامــة القواعــد البحري ــط الروســي للتوســع ف فهــم التخطي
ــم،  ــول العال ــق ح ــدة مناط ــي ع ــتية ف ــم اللوجس ــز الدع ومراك
بالنظــر إلــى تخــوف روســيا مــن عــدم وجــود عــدد كاٍف مــن 
ــاالت  ــر مج ــي لتوفي ــاد الروس ــارج أراضــي االتح ــد خ القواع
لحركــة الســفن واإلمــدادات وتســهيل األنشــطة التــي يقــوم بهــا 
األســطول فــي المحيطــات، واعتبــار ذلــك علــى رأس المخاطــر 

ــة الروســية. ــي تواجــه األنشــطة البحري الرئيســية الت
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعالمية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640
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6- فــرض قيــود علــى مؤسســات بنــاء الســفن:  وفقــاً للوثيقــة 
ــه  ــي تواج ــر الت ــن المخاط ــن ضم ــإن م ــدة، ف ــية الجدي الروس
الوجــود الروســي البحــري فــي العالــم، فــرض عــدد مــن 
ــاء الســفن الروســية للمجمــع  ــى مؤسســات بن ــوداً عل ــدول قي ال
الصناعــي العســكري وشــركات النفــط والغــاز، بمــا فــي ذلــك 
تلــك المتعلقــة بنقــل التقنيــات الحديثــة وإمــدادات المعــدات 

ــل. ــل األج ــل الطوي ــذب التموي وج

ــدة  ــة الروســية الجدي ــدة البحري ــة العقي ــاً.. أشــارت وثيق ختام
إلــى أن موســكو ســتزيد القــدرات العملياتيــة لقواتهــا البحريــة 
مــن أجــل ضمــان األمــن القومــي للبــالد وحمايــة مصالحهــا في 
ــا ورد  ــي لم ــق الفعل ــال أن التطبي ــن إغف المحيطــات؛  وال يمك
ــي  ــس الدول ــن التناف ــد م ــدة ســيعني المزي ــدة الجدي ــي العقي ف
ألنظمــة  التطويــر  مــن  والمزيــد  البحــار،  علــى  للســيطرة 

ــة. التســليح البحري


