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 ةالمقدم
االرتكبا  لمبى الةبول الصبمسة السبيما العسبكرية متيبا التب  ال إلبى  تسعى اغمب  البلول

غتببى لتيببا لت ةيببح مصببال يا الةوميببة العميببا وال ابباا لمببى التببوا ن االسببتراتيج  ومكاتتيببا 
  تريبببل جعميبببا لولبببة ولورهبببا اببب  التابببام الدميمببب  والبببلول  لتبببلما تجبببل  ن هتبببا  دبببو  ا بببر 

هامشية ال ي س  ليبا و ن وهتبا  سعبن مبن البلول تاقبل الةبول التالمبة  لت ةيبح  هبلاايا 
 ومصال يا االستراتيجية.
: تتطمببح مببن ستبباا روسببيا االت اليببة السببتراتيجيتيا العسببكرية الجليببلل أهميةةة الدسا ةةة

ةبببوم  وت ليبببل سمبببا يتقبببمته المايبببوم مبببن دبببلرا  ولةيبببلل لسبببكرية ومايبببوم جليبببل ل مبببن ال
لمبى دبلرتيا وادتاليبا لمبلول التب  تشباركيا البر م اب  لبلم تابرل  مصالر التيليل مبا اتعكب 

دول وا لل لمى التاام اللول  وت ةيح تبوا ن اسبتراتيج  لبن طريبح ديبام ت الابا  سبين هب   
اللول لمواجية الت بليا  والمشبك   اللوليبة التب  تتطمب  مشباركة الةبو  الكسبر  اب  ديبالل 

اام اللول  سمتاور وادع  ي ئم ه   الت ليا ، ات ةيح  ل  يعتمل لمبى مةومبا  ماليبة الت
ومعتويببة وت ليببلاس االسببتراتيجية العسببكرية  وتيببا الةببول الةببالرل لمببى تةييببر مببوا ين الةببول ابب  

 كل الاروف واو وال. 
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: روسبببيا االت اليبببة هببب  الوريبببح الشبببرل  ل ت بببال السبببوايت  لمبببى إشةةةيةلية الدسا ةةةة
اسعببل اتتيبباا ال ببر  السببارلل ااببر   مر مببة مببن القببساسية ابب   ياتيببا  0المسببتويا  كااببة،.

لةبول الواليبا  المت بلل االمريكيبة ودائبل  السيما وان االت ال السوايت  كان يعل الةبول الموا يبة
ل مف لسكرم يقم لول للل ودول دالرل لمى التيليل سما ي ةبح التبوا ن االسبتراتيج ، وتبم 

م تمببببف البببب رائ ، ووجببببل  تاسببببيا ابببب  وادبببب  سببببيطر  لميببببه الواليببببا  المت ببببلل ت جيميببببا س
ا ببببت ل ميبببب ان الةببببو  الببببلول  و ةببببح ليببببا السببببيطرل إلببببى  االمريكيببببة كةطبببب  وا ببببل مببببا  ل 

والييمتببة لمببى العببالم  لبب ل  كببان لمببى روسببيا االت اليببة سالةببائمون لمببى السببمطة اييببا  ان 
لدميمب  والبلول   لكب  يعيبلوا ليبا هيستيبا ودوتيبا يعيلوا التار ا  مود  لولتيم ا  التاام ا

كةط  االل ومبثرر اب  مسبرال اال بلاح الدميميبة واللوليبة، وت باول اللراسبة الجاسبة لمبى 
 للل من التساثال  وه :

 ماه  استراتيجية روسيا االت الية ل من الةوم ؟  -
 ماه  إمكاتا  روسيا االت الية العسكرية؟  -
وم سيبببا روسبببيا االت اليبببة ستبببااس لمبببى اسبببتراتيجيتيا مببباه  الت الابببا  اتببب  تةببب  -

 العسكرية؟
تتطمبببح اللراسببببة مببببن ارقبببية ماالهببببا ان لروسببببيا االت اليببببة لور فسضةةةةية الدسا ةةةةة  

اسبتراتيج  لسبكرم ابب  ستباا الت الابا  ا سببيوية لت ةيبح مصبال يا الةوميببة العميبا وال ابباا 
لدميمببب  والبببلول  ويكبببون  لببب  لمبببى المكاسببب  االسبببتراتيجية ولبببلم ا بببت ل ميببب ان الةبببو  ا

اسببتراتيجية لسببكرية دويببة لت تمبب  سيببا الببلول او ببر  ليكببون صببوتيا واعميببا إلببى  اسببتتالاس 
المساشر  ا  ود  لمى اللول الت  تعلها من مصالر تيليبلها لي سب  ليبا  سبا  اب   م 

 لول  وهو ما تةوم سه روسيا االت الية كلولة كسر . و  لمل إدميم  و  اعل
مبن اجبل الجاسبة لمبى التسباثال  التب  تستتيبا اللراسبة تبم االلتمبال  البحةث منهجية 

لمبببى متببباهة لمميبببة متيبببا المبببتية التببباري   والمبببتية الوصبببا  والمبببتية الت ميمببب  والمبببتية 
 المستةسم  االستشراا  ليكون لمل ه   المتاهة مشتركاس سما يثمن التراسط ايما سيتيا.

السا بح  هميبة اللراسبة والشبكالية والارقبية التب   ستااس لمى ت ليبل هييلية الدسا ة 
 رسعبة مسا بح اقب س لبن مةلمببة إلبى  اتطمةب  متيبا اللراسبة، وادتقبى العمبل تةسبيم الس ببح
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اطبببار  اوولو اتمبببة تقبببمت  االسبببتتتاجا  التببب  توصبببل الييبببا السا بببح، اتقبببمن المس بببح 
م  لروسببيا االت اليببة، امببا تاببرم لملراسببة، امببا الرببات  اتتبباول لراسببة اسببتراتيجية اومببن الةببو 

الرالبببح اكشبببف لبببن إمكاتبببا  روسبببيا االت اليبببة العسبببكرية، امبببا الراسببب  ا ببب  سلراسبببة ستببباا 
 ت الاا  روسيا االت الية ا سيوية.

 األولاملبحث 
 االطار املفاهيمي للدراسة

يعببل مصببطمه مايببوم الببلور مببن المتاببور السياسبب  ميمبباس ويا بب  سعببلاس ت اوجيبباس لمببى 
البببوطت ، البببلور السياسببب  ال بببارج ، البببلور االسبببتراتيج ، االبببلور السياسببب   شببباكمة البببلور

الواببائف الرئيسببة التبب  تةببوم سيببا إلببى  ال ببارج  يببرتسط سالسببمو  ال ببارج  لملولببة ويتصببرف
 ا  ال ارج لسرل ملل  متية طويمة  لت ةيح  هلاف سياستيا ال ارجية.

 ارجيبة لممجباال  الرئيسبة االلور اب  السياسبة اللوليبة هبو تصبور صبات  السياسبة ال
 و  ولموايابببة التببب  تتمتببب  سيبببا لولتبببه ستابببو  وتصبببور  لمبببلواا  الرئيسبببة لمسياسبببا  ال ارجيبببة

الواائف الت  يمكن ان يثلييا وتودعاته ل جم التةيير المتتار سواا  كان  لب  اب  التابام 
 . 1سالدميم   م التاام اللول 

المتطمببب   و  المبببييمن الدميمببب إلبببى  ةويصبببتف سليايبببل مببباير    لوار الاوالبببل اللوليببب
لمييمتببة والمسببباوم والمببوا ن، اةبببلر تعمببح االمبببر سروسبببيا االت اليببة ااتيبببا تسببعى مبببن  ببب ل 

لبلل مبن البلول التب  تعبل  و  استراتيجيتيا العسكرية لمةيبام سبلور المبوا ن لتبلما تكبون لولبة
ل التابببام، ايببب  اببب  البببلول ، وتةبببوم سميبببام م تمابببة لا ببب و  االمبببة لا بببل التابببام الدميمببب 

البلول  و  المتطمب  لمييمتبة مبن جيبة واللولبة و  الةال  م ايلل ا  الصرالا  سين المييمن
تكبببون لمتبببوا ن لا بببل التابببام  و  المسببباومة مبببن جيبببة   بببر ، ايببب  متوا تبببة سبببين الطبببراين

                                                           

ؽغ٧ٛٙ ر١ن٧ى إثشا٧ٕٞ، ٖصش ن٥ اْٛظبٔ اإلي٥ٗ٧ٓ ثعدذ يٗدخ اٗدب٘، ٖغٓدخ اْٗغدزًجّ اْعشثد٥، ٖشَدض ( 1)

 .44، ص1191، 122د ا١ْؽذح اْعشث٧خ، ث٧ش٠د، اْعذد دساعب
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، وي بلل سسيرسبون  رب ح مسبتويا  لمتاالبل  1سالدميم  واللول  لم ل من سبيطرل دبول وا بلل
 : 2سلور اللولة الموا تة وه ا  

 مل  دلرل تجاو  اللولة م  الت اع الرئي  المرار لا ل التاام.  النزاع -1
مببببببل  مشبببببباركة اللولببببببة ابببببب  الع دببببببا  اللسموماسببببببية واالدتصببببببالية  المشةةةةةةةسية  -2

 والعسكرية م   لقاا التاام.
للل مبل  مشباركة اللولبة اب  الةقبايا الدميميبة واللوليبة وتةبليم المسبا الم ةعدة  -3

 ا  ود  ال اجة.
ّن ت ةيبح التبوا ن االسببتراتيج  يبرتسط سسببمو  اللولبة ال ببارج  سرتبائيت  االسببتة لية  وا 

وشببببكل اولاا الجمببببال  الاببببرلم، وتسببببر  سمارجريبببب  هيرمببببان   –المسببببالرل / رل الاعببببل  –
 :  3سالع دة سين الرتائيتين سين  شكال متعللل لمسمو  ه 

 ويثل  سشكل ارلم. سمو  مستةل يتطمح من المسالرل -1
سببمو  متببراسط يتطمببح كببرل اعببل لمببى سببمو  سبباسح ويببتم الاا  سشببكل جمببال  مبب   -2

 الو لا  اللولية او ر .
 سمو  م تمط يجم  سين السموكين الساسةين. -3

ويت ببلل  لاا البببلور سببباولوا  المسبببت لمة سلسموماسبببية، ادتصبببالية، لسبببكرية، لمميبببة 
ية كييئا  المجتمب  المبلت  واال ب ا  وتتايمبا  تكتولوجية، رم ية  اق س لن  لوا  لا م

جماهيرية، ودلر تعمح اومر ساولوا  العسبكرية ايبو يشبمل مجمبوع الةبلرا  العسبكرية سمبا 
التيليبببببل ساسبببببتعماليا  و  اييبببببا اتشببببباا الةبببببوا  المسبببببم ة، وتبببببلريسيا وتو يعيبببببا، واسبببببت لاميا

ال  . 4ستااديا والمساللل العسكرية، والتعاون العسكرم، ولةل اال  ف وا 
واولوا  العسببببكرية تببببرتسط ساالسببببتراتيجية العسببببكرية التبببب  ت ببببللها اللولببببة، اتعببببرف 
االستراتيجية ساتيا ت لل طريةبة التعامبل مب  المتةيبرا  المتودعبة اب  المسبتةسل سبواا  كاتب  

                                                           

دساعددخ ندد٥  ادد١ِ اْع يددبد اْذ٧ْ٠ددخ  -ًٚدد ع اددٙ ٖؾٗددذ اْغددع٧ذ ادس٦ددظ، رؾ٧ٓددّ اْددٛظٕ اإلي٧ٗ٧ٓددخ( 1)

 .51، ص٠2001اإلي٧ٗ٧ٓخ، ٖشَض اْذساعبد االعزشار٧غ٧خ، اًْبٞشح، 

 .61اْٗصذس ٚهغٝ، ص( 2)

،ص 1119، ٧2خ، ُٖزجدخ اْٟٛةدخ اْٗصدش٦خ، اًْدبٞشح،  ٖؾٗذ اْغ٧ذ ع٧ٕٓ، رؾ٧ّٓ اْغ٧بعخ اْخبسع( 3)

 .95-94ص

 .10اْٗصذس ٚهغٝ، ص( 4)
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ا  السيئة التتااسية  م دوالل المتااسبة، كمبا ت بلل طسيعبة الو بلل اللوليبة لمواجيبة المسبتةسل 
 . 1سم اتيا تجي  لن السثال كيف ستمع  لتكس ؟ 

ولببر ابب  االسببتراتيجية: ساتيببا لمميببة  مببح الوسببائل العسببكرية التبب  تمكببن السياسببة 
، ااالسبببتراتيجية همببب ل وصبببل سبببين الوسبببائل العسبببكرية والةايبببا   2سال صبببول لمبببى  هبببلاف

تتبببائة إلبببى  السياسبببية سمعتبببى ه بببر  تيبببا العمميبببة التببب  تتبببرجم مبببن   ليبببا الةبببول العسبببكرية
، ولبببرف ساتلريبببه سبببوار  االسبببتراتيجية الشببباممة:  3سسياسبببية وت الابببا  اسبببتراتيجية مسبببتيلاة

 . 4سساتيا ان ال وار سين إرالتين متقالتين تست لمان الةول ل ل   ااتيما
ااالستراتيجية ا  جميب  مسبتوياتيا  سبا  اوهبلاف والماباهيم والمبوارل قبمن  بلول 

تببائة  ا  م ايببا  اقببل ممببا كببان يمكببن  ن تكببون لميببه اومببور لببو مةسولببة لمم بباطرل ل مببح ت
، ولببببرف سليببببلل هببببار   االسببببتراتيجية  5ست بببب   يببببلم اطببببراف   ببببر  و  تركبببب  لممصببببالاة

العسبببكرية ساتيبببا ابببن تو يببب  واسبببت لام م تمبببف الوسبببائط العسبببكرية لت ةيبببح هبببلف السياسبببة، 
ارتساطيببا سالسياسببة العسببكرية  ىاألولةةااالسببتراتيجية العسببكرية تت ببلل طسيعتيببا ابب   بباال : 

مكاتا  الةبوا  المسبم ة، مب  اال ب  اب  االلتسبارا  الةوميبة الشباممة لملولبة  لملولة، ودلرل وا 
تست لم الةبول العسبكرية  لال مبن  لوا  اللولبة،  الثةنيةوالاروف الدميمية واللولية المثررل. 

 ةيبح اوهبلاف الةوميبة، ودبل لن طريح االست لام الاعم  ليا لتبامين المصباله ال يويبة، وت
إجسبببار الببببلول او بببر  لمرقبببوه والتسبببميم ساهبببلاف هبببب    و  يبببتم التيليبببل ساسبببت لاميا لبببرلع

                                                           

عبعددٕ عددٓ ب٘، اْزه٧ُددش االعددزشار٧غ٥ ٠اْخددش٠ط ٖددٙ اْٗدد صو اْددشاٞٙ، أ اًْددش٢ ْٓزشعٗددخ ٠اْٛ ددش ( 1)

 .20، ص٠2005اْز١ص٦ع، اْٗٛص١سح، اًْبٞشح، 

 2001عددجزٗش11ٜ اْغضائددش ثعددذ اؽددذاس ٚدد١س اْددذ٦ٙ ؽ دد١د، االعددزشار٧غ٧خ ام٧ٖٛددخ االٖش٧ُ٦ددخ رغددب( 2)

رؾ١ْذ ن٥ اْع٧ًذح ام٧ٖٛخ،   ش٠ؽخ دَز١ساٜ غ٧ش ٖٛ ١سح، عبٖعخ اْؾدبط ْخةدش ثبرٛدخ، اْغضائدش، 

 .11، ص2015

، ٖشَدض 4، دساعدبد ٖزشعٗدخ -ع٧بعدخ ٠ عد١ٓة اْؾدشة  –ع١٘ اعز١٘، االعزشار٧غ٧خ اْعغدُش٦خ ( 3)

، 2014ظجددد٥، االٖدددبساد اْعشث٧دددخ اْٗزؾدددذح، االٖدددبساد ْٓذساعدددبد ٠اْجؾددد١س االعدددزشار٧غ٧خ،  ثددد١ 

 .14ص

ٖؾٗذ ثٙ اجدذاْعض٦ض ثدٙ اجدذاْشؽٗٙ اْٗؾدبسة، ١ًٖٖدبد االعدزشار٧غ٧خ ام٧ٖٛدخ، سعدبْخ ٖبعغدز٧ش ( 4)

غ٧دددش ٖٛ ددد١سح، اْٗشَدددض اْعشثددد٥ ْٓذساعدددبد ام٧ٖٛدددخ ٠اْزدددذس٦ت، اْٗعٟدددذ اْعدددب٥ْ ْٓعٓددد١ٔ ام٧ٖٛدددخ، 

 .4، ص1199اْغع١د٦خ، 

اْزه٧ُدددش االعدددزشار٧غ٥ ٠اددد٧بغخ  –ار٧غ٧خ ٠ٖؾزشنددد١ امٖدددٙ اًْددد٥ٖ١ ٞدددبس٤ اس.٦دددبست، االعدددزش( 5)

، رشعٗخ ساعؼ ٖؾشص ا٥ٓ، ٖشَض االٖبساد ْٓذساعبد -االعزشار٧غ٧خ ن٥ اًْش٘ اْؾبد٤ ٠اْع ش٦ٙ

 .16، ص٠2011اْجؾ١س االعزشار٧غ٧خ، اث١ظج٥، االٖبساد اْعشث٧خ اْٗزؾذح، 
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، االةالببلل  1ساسببت لاما  الةببول العسببكرية كببالال هجوميببة ولااليببة ورلليببةالثةلثةةة السياسببة. 
 : 2سالرئيسة ل ستراتيجية العسكرية تتمرل ا 

  ر  المةسمة وت ةيح االتتصارا .إللال وتطوير الةوا  ل ون ال -1
توايببف الةببوا  ابب  ال ببر  لت ةيببح معاللببة اببرن الرالل السياسببية لمببى الطببرف  -2

 ا  ر.
 تطوير اوسم ة والمعلا  لمى واح داللل لممية تكتولوجية لالية المستو . -3

ويببتعك  تببارير االسببتراتيجية العسببكرية لمببى العةيببلل العسببكرية لملولببة  تاببر  لمع دببة 
المسبال  الرئيسبة ال  مبة لمستباا  و  ة سيتيما  ون العةيلل العسكرية ه  اوس  العامةالورية

العسببكرم لملولببة،  م اتيببا ت ببت  سالمسبببائل المتعمةببة سالةوالببل اوساسببية لمصببراع المسبببمه 
والمتقبببمتة تابببرل اللولبببة لطسيعبببة ال بببر  وطبببرح إلارتيبببا واوسببب  الجوهريبببة ولبببلال البببس ل 

.  م اتيبببا مجمولبببة  3سالمسبببم ة وت قبببيرها و سبببالي   بببون ال بببر  ومسبببائل ستببباا الةبببوا 
المااهيم واووامر والتعباليم التب  تتستاهبا الت سبة السياسبية ال اكمبة اب  كبل مبا يتعمبح سبامور 
الصراع م  الةو  الدميمية واللوليبة اب   ودبا  السبمم وال بر  وكيايبة التعامبل مب  مصبالر 

يح الميمبا  الةوميبة التب   بللتيا االسبتراتيجية الةوميبة التيليلا  اللا مية وال ارجية  لت ة
 . 4سالعميا لملولة

 ا  طببباس  سياسببب    األولا  تتبببالف العةيبببلل العسبببكرية مبببن مكبببوتين رئيسبببين همبببا: 
وه  مجموع المسال   ا  الصسةة السياسية ال  تعبالة المسبائل المتعمةبة سالصبراع المسبمه 

، وهبب  تشببكل اوسببا  السياسبب  لمعةيببلل، واسببر  والتطببور العسببكرم –العةيببلل اوساسببية  –
مقاميتيا هب  تابرل اللولبة لطسيعبة الصبراع المسبمه، وكيايبة االسبتجاسة العسبكرية لمتيليبل، 
ومتطمسا  الستاا العسكرم، اق س لن تارل اللولة الست لام  سبم ة البلمار الشبامل وكيايبة 

                                                           

االعدددزشار٧غ٥ اعدددزشار٧غ٧بد امٖدددٙ اًْددد٥ٖ١ خ٧ٓدددّ ؽغددد٧ٙ ٠ؽغددد٧ٙ اج٧دددذ، االعدددزشار٧غ٧ب  اْزه٧ُدددش ( 1)

، 2013اْؾددش٠ة ٠اعددزشار٧غ٧خ االيزددشاة غ٧ددش اْٗجبرددش، ٖٛ دد١ساد اْؾٓجدد٥ اْؾ١ًي٧ددخ، ث٧ددش٠د، 

 .26-25ص

ٚضاس إعٗبا٧ّ اْؾ٧ب٥ْ ٠اٗدبس ؽ٧ٗدذ ٦بعد٧ٙ، يدشايح ند٥ اْٗدزٞت اْعغدُش٤ اْش٠عد٥ ثد٧ٙ  ًٚ ع اٙ( 2)

، ص 56عدبد اْذ٧ْ٠دخ، عبٖعدخ ثددذاد، اْعدذداْٗبض٥ ٠اْؾبضش، ٖغٓخ دساعبد د٧ْ٠خ، ٖشَض اْذسا

10-11. 

، 2004دساعددخ االعددزشار٧غ٧خ، ُٖزجددخ اْغدد١ٟٛس٤، ٖصددش، إْدد٣  اجددذاًْبدس ٖؾٗددذ نٟٗدد٥، اْٗددذخّ( 3)

 .34ص

 .14-13ٚضاس إعٗبا٧ّ اْؾ٧ب٥ْ ٠اٗبس ؽ٧ٗذ ٦بع٧ٙ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص ( 4)
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 ا  طببباس  لسبببكرم وهبببو  ثةةةةن  الاالسبببتجاسة لمصببباله اللولبببة ال يويبببة والميمبببة والرببباتوم، 
مجمببببوع المسببببال   ا  الصببببسةة العسببببكرية التبببب  تعببببالة المسببببائل المتعمةببببة سالببببلال الةببببوا  
المسببم ة واسببت لاميا ابب  ال ببر ، و سببر  مقبباميتيا هبب  طببرح اسببت لام الةببوا  المسببم ة، 
 والم ببباور الرئيسبببة لستببباا الةبببوا  المسبببم ة، وسياسبببيا  التببب ول ساوسبببم ة وااللتبببلل ال رسيبببة
وطسيعببة االسببتراتيجية العسببكرية لم ببر  الةالمببة، وتوايببف الةببوا  ابب  العمميببا  المشببتركة 
مبببب  التببببلديح ابببب  إجببببرااا  الةيببببالل والسببببيطرل ابببب  المسببببتويا  الم تماببببة، واجببببرااا  صببببت  

هبببب ين المكببببوتين ابببب ن  الةببببرارا  العسببببكرية، والتببببلري  والم اااببببة لمببببى الكابببباال الةتاليببببة.
 .   1سسيتيما ل دة تارير وتاررمرتسطان سسعقيما السعن و 

تاببرم ي بب   األولاالسببتراتيجية العسببكرية ت تببوم لمببى جبباتسين: ابب ن  سصبباة لامببة
ت تبوم الةبلرا   لممب  والثةن وريةة اومن الةوم  سما ت تويه من لةيلل وم ه  لسكرم. 

 الةتالية لملولة.
الت ببليا  التبب  لمبب   جببم وتوليببة  اوولواالسببتراتيجية العسببكرية ترتكبب  ابب  المةببام  

صتع  لتواجييا، وا  ا  لةيتا تابرل لمب  المشباكل والت بليا  التب  يمكبن مبن   ليبا ت ليبل 
طسيعببببة العمببببل العسببببكرم  و  داتوتيببببة الصببببراع المسببببمه األولاسببببتراتيجية لسببببكرية سببببتجل: 

 جببم التاباح العسببكرم ابب   الثةنيةةةالمتودب  ابب  المبل  الطويببل مبن الةببول العسببكرية لملولبة، 
مببببلم تةسببببل الببببر م العببببام الببببلا م  والعببببالم  لمت ركببببا  الثةلثةةةةة الةصببببير والسعيببببل، المببببل  

ت ليبل  جبم وتوليبة االلمبال  السابعةةالعسكرية ك ل ل  ما  ا  التطاح الدميمب  لملولبة، 
لراسبببة االسبببتراتيجية العسبببكرية  الخةم ةةةةالعلائيبببة الم تممبببة لمبببى المبببل  الةريببب  والسعيبببل، 

العتصبببر السشببببرم  ال ةد ةةةةين ابببب   م صبببراع مسبببمه دببببالم، والسياسبببية لم صبببوم الم تممببب
ومببل  دلرتببه لمبببى للببم التاريبببة سببالتطسيح العممبب  ل مبببح اسببتراتيجية يمكبببن تطسيةيببا لمببب  

 جم وتولية او  ف والصلادا  العسبكرية والسياسبية واالدتصبالية  ال ةبعة رن الواد ، 
ا تماليببة تببل ميا المساشببر ابب   ومببلم تاريرهببا لمببى ميبب ان الةببو  الدميمبب  والعببالم  ولراسببة

 م م  مقااا إليه للم ال مااا لمىدلرل االدتصال ال الثةمنةصراع مسمه من للمه، 

                                                           

 .12-11، ص اْغبثىاْٗصذس ( 1)
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 . 1سالصمول ا  صراع مسمه سم تمف  شكاله سواا  كان طويل المل   م دصير المل 
كبب ل  يعببل ت ليبببل اومببن الةببوم  ويبببة لولببة مببرتسط سجممبببة مببن المتةيببرا  والعوامبببل 

ايمببا سيتيببا وايايبباس، اكببل متةيببر متيببا يتببارر ويببثرر ابب  المتةيببر ا  ببر. و هببم هبب    المترسطببة
المتةيببرا  هبب  الم ببيط االسببتراتيج  والدميمبب  لملولببة، ومببلركا  وتصببورا  التيليببل ليبب   
اللولببة سلا ميبباس و ارجيبباس ، والمبب ه  والعةيببلل العسببكرية التبب  تقببعيا اللولببة لصببياته  متيببا 

 . 2سلتيليلا  والت  سمجموليا تصسه لليتا استراتيجية لسكرية كاممةالةوم  ا  مواجية ا

 املبحث الثاني
 التصورات الروسية لألمن القومي

"االلبببلاا ي يطبببون سس لتبببا مبببن كبببل جاتببب ، ولميتبببا  ن تبببلر  اتبببه لبببي  لروسبببيا مبببن 
هببببب ا مبببببا دالببببببه الةيصبببببر الروسببببب  الكسببببببتلر   صبببببلداا سبببببو  جيشبببببيا واسببببببطوليا الس بببببرم"

 . 3س 1894 -1845الرالحس
تط دببباس مبببن هببب   المةولبببة لممببب  روسبببيا االت اليبببة لمبببى تطبببوير اسبببتراتيجية  متيبببا  وا 

إلببى  الةببوم   لت ببلل مصببالر  لتيليببل البب م تواجيببه مببن الةببو  اللوليببة او ببر  التبب  سببع 
إ ا تيببا مببن سببمم التاببام الببلول  السببيما واتيببا ل مبب  مر مببة جليببلل ابب  اببل اببروف لوليببة 

اتبه  ب ل ال بر  السبارلل، استاكب  االت بال السبوايت  مبر  اب  ابروف مةايرل تمامبا لمبا لر 
لا ميبببة و ارجيبببة جعميبببا تعيبببل التابببر اببب  صبببياغة اسبببتراتيجيتيا اومتيبببة اببب  ابببل التابببام 
العببببالم  الجليببببل البببب م تسببببيطر لميببببه الواليببببا  المت ببببلل االمريكيببببة السببببيما واتيببببا الوريببببح 

  اومببن الببلول  مبب  دببول لسببكرية هائمببة الشببرل  ليبب ا االت ببال ولببلييا مةعببل لائببم ابب  مجمبب
 اكيف يمكن صياغة استراتيجية لي   اللولة؟

                                                           

خ ٠ صشٞددددب آدددد٣ اْع٧ًددددذح اًْزب٧ْددددخ، ١ٖعدددد١اخ اْعٓدددد١ٔ ٠اْٗعشنددددخ، إثددددشا٧ٕٞ ٠اسس، االعددددزشار٧غ٧( 1)

 –اٚزش٧ٚددددددددددددددددددددددددددددذ  -، رددددددددددددددددددددددددددددجُخ اْٗع١ٖٓددددددددددددددددددددددددددددبد اْذ٧ْ٠ددددددددددددددددددددددددددددخ24/4/2011

http://www.musuotai.7olm.org/t92-topic.. 

، سعدبْخ ٖبعغدز٧ش غ٧دش -دساعدخ ؽبْدخ  ٠َشا٧ٚدب  –ٖشاد ن٧صّ، اْغ٧بعخ اإلي٧ٗ٧ٓخ اْغذ٦دذح ْش٠عد٧ب ( 2)

 .53، ص2016، اْغضائش،3بع٧خ ٠اْع يبد اْذ٧ْ٠خ، عبٖعخ اْغضائشٖٛ ١سح، ٧َٓخ اْع١ٓٔ اْغ٧

، اْددذاس -اصٖددخ اْهزددشح االٚزًب٧ْددخ -اددب م ٖعزٗددذ اجذاْؾ٧ٗددذ، اعددزعبدح س٠عدد٧ب ُٖبٚددخ اًْ ددت اْددذ٥ْ٠( 3)

 .32، ص2001اْعشث٧خ ْٓع١ٓٔ ٚبرش٠٘، ٖشَض اْغض٦شح ْٓذساعبد، ي ش، 
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ن تاكبب  االت ببال السببوايت  جعببل روسببيا االت اليببة تواجببه مودابباس جيوسوليتكيبباس جليببلاس إ
مبببن تبببوا   لبببلل، اتةيبببر   بببلولها اببب  الةبببر  سشبببكل كسيبببر كمبببا تةمببب  مجاليبببا تاريرهبببا 

السمطيببببح ت بببب  سببببيطرتيا متبببب  الةببببرن الرببببامن لشببببر الجيوسببببوليتيك  سعببببل ان كاتبببب  متطةببببة 
وقية   سارتيا ميتائ  ريةبا وتبالين تاو هبا لمبى س بر السمطيبح ورغبم  لب   اااب  سبلور 
سياسببب  ميبببم اببب  سي روسبببيا التببب  تالببب  االسبببتة ل رسبببمياس، اال  ن  سبببارتيا  وكراتيبببا كبببان 

ا مببببن مودعيببببا مصببببلر دمببببح وا لبببباج لاببببيم  وتببببه يمرببببل اتتكاسببببة لمودعيببببا الببببلول  و رميبببب
المببت كم ابب  الس ببر اوسببول، كبب ل  تاكبب   مببف وارشببو يعتبب  ان لول  ورسببا الوسببطى التبب  
كاتبب  تببلور ابب  امكيببا اتجيبب  ت ببو  مببف شببمال اوطمسبب  سالتبباتو  واالت ببال اوورسبب  كببل 

اتتقببمن تصببورا  اومببن ،  1سهبب   الةقببايا جعميببا تعيببل التاببر ابب  اسببتراتيجيتيا العسببكرية
ريابببباس لصببببورل صببببتاع الةببببرار ومسببببالئيم التبببب  يقببببعوتيا ومببببن لولببببتيم الةببببوم  الروسبببب  تع

ومصببال يا والواببائف التبب  تثلييببا ابب  التاببام الدميمبب  والببلول ، ويتقببمن  لبب  مصببالر 
التصببور سببواا  كاتبب  لا ميببة  م  ارجيببة، ومتةيببرا  السيئببة اللا ميببة تشببمل التبباري  والمودبب  

رلع الببلول، اقبب س  و  سببكرية ابب  شببن ال ببرو الجةراابب  والمببوارل االدتصببالية والةببلرا  الع
 لن الستاا السياس  واالجتمال  ليا. 

 مبببا المتةيبببرا  ال ارجيبببة تتقبببمن ل دبببا  الصبببلادة والعبببلاول التاري يبببة لملولبببة ومبببا 
ي ماببه مببن إلتمببال  متبب  متسببالل سببواا  كببان ساتجببا  االسببتةرار  م التةببوين، وكببل مببا تلركببه 

 . 2س ته تيليل ومن لولتيمالت سة السياسية الروسية لمى 
تطبببببببوير روسبببببببيا االت اليبببببببة   صبببببببائ  رئيسبببببببة كاتببببببب  ورااإلبببببببى  يمكبببببببن الشبببببببارل

   3سوه  1991ستراتيجيتيا اومتية مت  لام ال
 تاكيل التيليلا  ال ارجية ا  استراتيجية  متيا العسكرم. -1
دامبببة المتببباطح  -2 رغستيبببا الجام بببة ل مبببن لبببن طريبببح التوسببب  اببب  مجاليبببا ال يبببوم وا 

 لة كعمح استراتيج  ليا، كما هو ال بال اب   مبف وارشبو دسبل تاككبه، والتعباون العا
                                                           

اْغ٧ شح االٖش٧ُ٦دخ ٠ٖدب ٦زشردت ا٧ٟٓدب ٖدٙ عد٧ شح  –صث٧ٛد١٧ ثش٦غٛغ٥ُ، سيعخ اْ  شٚظ اُْجش٢ ( 1)

 .120، ص1111، اال٧ٓٞخ ْٓٛ ش، اٗب٘،-ع١٧عزشار٧غ٧ب 

 .53-52ٖشاد ن٧صّ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 2)

(3 )Mercal De Haas, Russians Foreigen in The 21st Centry Putim– 

Medevedev And Beyond, Contemporary Security Studies, Londan, 2010, 

p3. 
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العسبببببكرم سةيبببببالل روسبببببية اببببب  متاومبببببة راسطبببببة البببببلول المسبببببتةمة سمعاهبببببلل اومبببببن 
لمتعباون اب  هسبيا  الجمال  ، وك ل  التعاون م  الصين ا  إطار متاومبة شبتةيام

 الوسطى.
لم لمببببى مببببر التبببباري  كاتبببب  لولببببة شببببعورها سببببالتاوح كببببون مرك هببببا الةيببببالم ابببب  العببببا -3

امسراطوريببة ولولبببة وريربببة كاتببب  سببباسةاس قببمن   بببل الةطسبببين المببب ان يت كمبببان سالعبببالم 
 ساسح ليلها.إلى    ل ال ر  السارلل تس ح لائماس لن التاوح والعولل

روسببيا االت اليببة ال تمتمبب  تةميببلاس ليمةراطيببا مرببل الواليببا  المت ببلل االمريكيببة وتعتمببل  -4
طة  لمرك يببببة التبببب  تتركبببب  ابببب  يببببل الببببرئي  الروسبببب  وهبببب ا يببببتعك  لمببببى لمببببى السببببم

اسببتراتيجيتيا اومتيببة السببيما وتسببرر  لبب  مكاا تيببا ل رهببا  االصببول  وت وايببا مببن 
ال ركببا  االسبب مية ابب  الشيشببان  لبب ل  تةببوم لايمببا ست ببليح اسببتراتيجيتيا العسببكرية 

 اومتية.
جببة الت ببوال  التبب  شببيلها العببالم ول مبب  وتةيببر  اسببتراتيجيتيا اومتيببة العسببكرية تتي

تطببوير ل داتيببا اللوليببة ساتسبباع امسبباة سراغماتيببة وادعيببة جليببلل وتراجبب   مر مببة جليببلل مبب 
لور االيللوجيببة، ا  ركببب  هببب ا التوجببه الجليبببل لمبببى التا يببة الجيوسياسبببية، و مايبببة  ةوديبببا 

  العسبكرية واالدتصبالية  ارج  لولها، وس ل الجيول لست لام الةول التكتيكية ا  المجباال
 :. الوائر إهتماميا اومت  يلور ا  1سوالسياسية

لا ميبباس تتجببه ت ببو الم اااببة لمببى  راقبب  اللولببة وقببمان لببلم المسببا  سيببا  أواًل 
ادتصبببالياس ولسبببكرياس و متيببباس، مببب  رابببن ايبببة هتلسبببة  ارجيبببة تبببر  اييبببا تيليبببلاس لسرتامجيبببا 

 . 2ساللا م 
اسطة البلول المسبتةمة  وهبو لبلم التبل ل اب  ت ركاتيبا لا بل الجوار الةري  سر  ثةنيًة 

المتاطح الوسيطة الت  تاصل روسيا االت الية واللول التب  كاتب  تاسعبة ليبا اب  الماقب ، 
وهببب ا يعتببب   تيبببا دائبببل اومبببن واالسبببتةرار لمبببى  راقببب  االت بببال السبببوايت  سكاممبببه وات ا هبببا 

ا مبب  جيراتيببا وا قبباليم لمصببال يا سياسببة  كرببر صببرامة لببم تكببن موجيببه مببن  جببل تكامميبب
                                                           

ْٗض٦ذ ٖٙ اْزهبا٧ّ ٦ٛظش  ن٧ُز١س ٧ْج٧ذ٦م، ام٠ضدب  االيزصدبد٦خ ٠اْغ٧بعد٧خ ٠ام٧ٖٛدخ ند٥ س٠عد٧ب ( 1)

، ٖشَدض االٖدبساد ْٓذساعدبد ٠اْجؾد١س االعدزشار٧غ٧خ، 29االرؾبد٦خ، عٓغٓخ ٖؾبضشاد االٖبساد 

 .21-3، ص1111 ث١ ظج٥، االٖبساد اْعشث٧خ اْٗزؾذح،

 .54ٜ، صٖشاد ن٧صّ، ٖصذس عجى رَش( 2)
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الةومية، واسةائيم قبمن الييكبل العسبكرم العبام مب  إسةباا الةوالبل العسبكرية اب  هب   البلول 
  وتببه يمرببل الببلااع لببن ال ببلول ال ارجيببة لراسطببة الببلول المسببتةمة  1سسلول هسببيا الوسببطى 

ن متطةبببة لبببلم لمبببلااع لبببن  راقبببييا وجبببلاراس لبببا الس لببب اوولواببب  تارهبببا ال بببط البببلاال  
 . 2ساالستةرار ا  هسيا الوسطى

تعمببببل روسببببيا  ىةألولفةةةةوالشببببرح اووسببببط، والشببببرح اودصببببى ، شببببرح   ورسببببا ثةلثةةةةًة 
امن  جل إيجبال مبوطق دبلم ليبا  االت الية لمى متعيا من التوجه غرساس،  ما الشرح اووسط

يا الوسبطى التب  لقعاف الواليا  المت لل االمريكية كما ت لل  مصال يا ا  الةودا  واسب
تيبببببلل امتيبببببا ساوصبببببولية السببببب مية ،  مبببببا الشبببببرح اودصبببببى مبببببن اجبببببل ت ةيبببببح التبببببو ان 

الم ببيط اليببال  سالساسبباي   السببيما مبب  سياسببة إلببالل التببوا ن ابب   -االسببتراتيج  ابب  هسببيا 
هسببيا التبب  اتسعتيببا الواليببا  المت ببلل االمريكيببة ابب  ليببل الببرئي  اومريكبب  السبباسح سسببارا  

 . 3س وساما 
مكاتتيببا ابب  التاببام الببلول  البب م هببو ابب  طببور التشببكيل السببيما سعببل ايببور  سابعةةًة 

متةيرا  للل، اتعمل لمبى إسعبال تبل ل الواليبا  المت بلل االمريكيبة لبن مصبال يا الةوميبة 
التبببب  تسببببعى لائمبببباس لقببببعاف روسببببيا االت اليببببة وتاكيبببب  ت الااتيببببا وتةارسيببببا مبببب  االت ببببال 

ميمباس وهبو الركيب ل الرئيسبة ل مبف شبمال اوطمسب  سالتباتو  الب م  اوورس  التب  تعبل  شبريكاس 
تواجييبا سببه الواليببا  المت ببلل االمريكيببة مببن   لبه لسببكرياس ابب  متبباطح تاو هببا ومصببال يا 
الةوميبببببة، ورغسبببببة متيبببببا اببببب  ال صبببببول لمبببببى وقببببب  متميببببب  و بببببا  اببببب  صبببببياغة اومبببببن 

 . 4ساوورس 

                                                           

ر ص٧ش رؾ١الد ٠ٖزد٧شاد اْج٧ئخ اْذاخ٧ٓخ ا٣ٓ اْغ٧بعدخ اْخبسع٧دخ اْش٠عد٧خ ٚؾد١ ، إثشا٧ٕٞ( ث١ُْٗبؽّ 1)

االرؾبد ام٠سث٥ ْهزشح ٖب ثعذ اْؾشة اْجبسدح، سعبْخ ٖبعغز٧ش غ٧ش ٖٛ ١سح، ٧َٓدخ اْؾًد١و، عبٖعدخ 

 .44، ص2001ْخةش ثبرٛخ، اْغضائش،

 .55ٖشاد ن٧صّ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص ( 2)

 ساثؼ صغ٥ٚ١ ٠ْضٞش ٠ٚبع٥، اٛع اْغ٧بعخ اْخبسع٧خ اْش٠ع٧خ ْٗب ثعذ اْؾشة اْجبسدح، ثؾش ًٖذٔ( 3)

، 2004يغٕ اْع١ٓٔ اْغ٧بع٧خ ٠اْع يبد اْذ٧ْ٠خ، ٧َٓخ اْؾ١ًو، عبٖعخ ْخةدش ثبرٛدخ، اْغضائدش، إ٣ْ 

 .9ص

جددبسدح، عغدد١س ( اددبثش ت٦ددذ اجذاْغدد ٔ، اْز١عٟددبد اُْجددش٢ ْ عددزشار٧غ٧خ اْش٠عدد٧خ ثعددذ اْؾددشة ا4ْ)

 ،6ص، -اٚزش٧ٚذ –، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ ٧ٚ2012غب٘  16اْذساعبد اْذ٧ْ٠خ، 

http://internationalstudiesbridges.blogspot.com  

http://internationalstudiesbridges.blogspot.com/
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ة جليبلل موااةبة لبلوائر اهتمبام  متيبا وتتيجة ل ل  تسع   همية صياغة لةيلل لسكري
 : 1سالةوم  ت تمف لما كان لميه   ل  ةسة االت ال السوايت  الت  كات  ترتك  لمى

لببل ال ببر  ابباهرل اجتماليببة تاري يببة وهبب    ببل االشببكال الرئيسببة لمصببراع سببين  -1
 الطسةا  تمجا إلييا الطسةة الر سمالية لت ةيح  غراقيا التوسعية المصم ية.

لمايببوم العببالم  ل مببن ليشببمل كببل لول  مببف وارشببو والببلول الصببليةة ابب  تستبب  ا -2
 العالم ساكممه.

ستببباا دبببوا  مسبببم ة التمبببالاس لمبببى طسيعبببة العبببلو الم تمبببل وتطبببور  وال بببر  التببب   -3
 يتوم شتيا.

 م  ر  تتش  سين االت ال السوايت  و ماائه قل المعسبكر الةرسب  تكبون  رسباس  -4
 صارو ية تووية. 

الت ببال السببوايت  اكببان ال مببا لمببى الةيببالل العسببكرية صببياغة لةيببلل  مببا سعببل تاكبب  ا
لسكرية سمراسة اوسا  الب م ي كبم لمميبة ستباا الةبوا  المسبم ة وابح مسبال  توقب  ت ب  
قوا الت ميل الموقول  لممعطيا  السياسية والعسكرية الةائمة ا  العبالم، اركب   لمميبة 

العسببكرم الروسبب  وهبب  ا تببواا العببلوان، يببا  ابب  الاكببر اوولالصببياغة لمببى مجمولببة مببن 
وااللببلال لمواجيببة ال ببرو  الم ميببة والدميميببة، واالهتمببام سببالتطور التكتولببوج  العسببكرم، 

، و هبم مصبالر التةييبر  2سواالهتمام سةقايا االتتشار االستراتيج ، والوادعية ا  ان ال بر 
 :  3سالت  طر   ا  متية التاكير االستراتيج  العسكرم ه 

معسبكرين إلبى  واةبا ليب   الةالبلل كبان العبالم يةسبمالتخل  عةن االيدلوجيةة    ىألولا
شرد سإشبتراك   وغرسب  سر سببمال   وكبان الصبراع ايببه سبين دبو  ال يببر والشبر و تميبة هبب ا 

الشيولية، كب ل  االلتمبال لمبى االيللوجيبة كبان سبسساس  –الصراع يكون ساتتصار االشتراكية 
غم مبن الت مب  لبن االيللوجيبة اال ان  لب  ال يعتب  لبلم الت مب  ا  سساح التسمه لمبى البر 

                                                           

 10-1، صاْغبثىاْٗصذس ( 1)

٦٠١ٛخ ثعدذ اٚزٟدبي اْؾدشة اْجدبسدح، داس صٞدشا٘ ْٓٛ دش ٠اْز١ص٦دع، ععذ ؽ٥ً ر١ن٧ى، االعزشار٧غ٧خ اْ( 2)

 .32-31، ص2009ٖصش، امسد٘، 

دساعخ االعزشار٧غ٧خ، داس ٖغذال٤٠ ْٓٛ ش ٠اْز١ص٦دع، امسد٘، إ٣ْ  اجذاًْبدس ٖؾٗذ ن٥ٟٗ، اْٗذخّ( 3)

 .315-313، ص2015
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تيائيباس لتيببا سبل سةيبب  هب  ال اكمببة اب  اسببتراتيجيا  هب   الةببو  الكسبر  ابب  التابام الببلول  
 الوادعية.إلى  واستعاق  لتيا سمةترسا  اكرية تميل

اليبا       تع   من مةوما  ستائيا االستراتيج  اب  اطبار توا تيبا مب  الو  الثةنية 
المت ببلل االمريكيببة و مببف شببمال اوطمسبب  سالتبباتو ، اتستبب  مايببوم التببوا ن التتااسبب   كرببر 
مببن التببوا ن التصببارل  وهبب ا يعتبب  وجببول  مابباا ادميميببين يببللمون هبب   االسببتراتيجية التبب  

 تصمم وتستى لمييا موادف روسيا االت الية ا  مواجية اوللاا ال ارجيين.
الدميمية، ا  لليبل مبن مااهرهبا سمتباطح متراميبة إلى  لميةالت ول من العا الثةلثة 

اومتيبة  -والتطبورا  العسبكرية ، اوطراف تعل تاسيا طرااس اييا مرل متطةة الشرح اووسط
الم بببيط اليبببال  سالساسببباي   تتيجبببة اهتمبببام الواليبببا  المت بببلل االمريكيبببة  -اببب  إدمبببيم هسبببيا
 المت ايل اييا.

ية العسببببكرية واةبببباس لطسيعببببة مصببببالر التيليببببل واولببببلاا صببببياغة االسببببتراتيج السابعةةةةة 
ال ةيةيبببببين والم تممبببببين، سعبببببل  ن كاتببببب  تعطببببب   ولويبببببة لم بببببرو  التوويبببببة لون ال بببببرو  

التيليببل  و  الم ببلولل التةميليببة، صبب يه اتيببا تممبب  اسببم ة توويببة اال ن سوالببح اسببت لاميا
مة  راقييا و طبار جليبة ويا ، وا  مةلمتيا س اوولساست لاميا تكون م كومة سجلولة 

   و كيلل.
إلبببى  ، اشبببار 1992يبببة لمعةيبببلل العسبببكرية الروسبببية  لمبببن لتيبببا لبببام اوولالصبببيةة 

الةبر  اليب ال مصبلر تيليبل لمبى امتيبا الةبوم   تتيجبة  ىاألولةر رة مصالر لمتيليل ه : 
مببن  توسبب   مببف شببمال اوطمسبب  سالتبباتو ، وتواجببل الواليببا  المت ببلل االمريكيببة ابب  العليببل

متبباطح العبببالم، اقببب س لببن القبببةوط السياسبببية واالدتصببالية التببب  تمبببار  لمييببا مبببن دسبببل 
لببببلم االسببببتةرار السياسبببب  ابببب  لول العببببالم الرالببببح،  الثةنيةةةةةالواليببببا  المت ببببلل االمريكيببببة، 

لا ميبببة تتيجبببة الت بببوف مبببن  بببلوح  الثةلثةةةةوم ببباطر اتتشبببار التسبببمه التةميبببلم والتبببووم، 
سطببة الببلول المسببتةمة مببن  بب ل إتقببمام إ ببل  هبب   الببلول ابب  ابب  را و  اقببطراسا  اييببا

. امةومببببا   1سترتيسببببا  امتيببببة مبببب  الةببببو  اوجتسيببببة التبببب  ت بببباول إ توائيببببا والقببببةط لمييببببا
 : 2ساستراتيجيتيا اومتية تمرم  ا 

                                                           

 .66-65ٖشاد نص٧ّ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 1)

 .34-33جى رَشٜ، صععذ ؽ٥ً ر١ن٧ى، ٖصذس ع( 2)



  اآلسيوية التحالفات بناء في الروسية العسكرية االستراتيجية دور 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

14 

: تعيببببلهم سال ابببباا لمببببى الترسبببباتة التوويببببة اليائمببببة وهببببو مببببا  كببببل لميببببه و يببببر والً ا
سان روسببيا رسمببا ال تكببون دببول لامببى،  1992لر سسببمارتتي  لببام ال ارجيببة السبباسح الكسببت

ولكتيا ستسةى دول كسر  لسكرية، وج اس من التوا ن االستراتيج  الشبامل، وسبتكون مسبتمرل 
 ل ت ال السوايت  ا   ةل اوسم ة التووية .

ل ان إلالل ستباا الةبول العسبكرية يبتم لبن طريبح إدامبة دبول اعالبة ولكتيبا ال تيبلثةنيًة  
ت شبببى ال بببرو  سبببين الجيبببران، ويبببر  البببسعن اتيبببا تواجبببه  رسببباس سبببا تة وان  العبببالم  وتيبببا

جيولهبببا تتصببب  اببب  اللسموماسبببية والبببلااع مبببن  جبببل تجتببب   لببب   ون الت البببا  اللا ميبببة 
 تتطور وتصسه ت الا  لولية تل ل اييا اطراف معارقة.

اببببب ن  رح  ورسبببببا،ال اببببباا لمبببببى لول شببببب و  سبببببلالس مبببببن المواجيببببة مببببب  الةبببببر  ثةلثةةةةةًة 
االسبتراتيجية العسبكرية تكبون دائمبة لمبى  مايببة المصباله الةوميبة، ولمبى التتشبار السببري  

 لمةوا  الجوية وو لا   اا التاام.
ال ابباا لمببى ديببالل روسببيا االت اليببة ل سببم ة التوويببة ومتبب  كببل مببن روسببيا  سابعةةًة 

 لاميا قبلها يجب   ن يبرلع، السيقاا واواكراتيا وكا  سبتان مبن السبيطرل لمييبا، و ن اسبت
 ولي ا رك   لمى مت  اتتشار  سم ة اللمار الشامل.

التركي  لمى اوسم ة غير التووية  وتيا كااية لتجا  الميمة الموكمبة سيبا  خةم ًة 
السيما سعل االط ع لمى تتائة  ر  ال مية الراتية والعج  االستراتيج  ال اصل اب  كب  

 لتكتيك .المستويين االستراتيج  وا
، تتقببمن المواصبباا  1993وهبب   المةومببا  ايببر  ابب  وريةببة اومببن الةببوم  لعببام 

 : 1سالتعسوية وترتك  لمى الجوات  ا تية
 إمت   الةلرل لمى الةيام سقرسة استسادية.إلى  الت ول من وق  اللااع -1
تصبور التصبعيل الم تمبل إلبى  الرجوع لن إل ن للم است لام اوسم ة التووية، -2

 ست لاميا.ا  ا

                                                           

رشعٗددخ  ٓعددذ اْ ددب٦ت، اْٗشَددض اًْدد٥ٖ١ ، -د٧ْددّ ٖشععدد٥  –ث٧ددشد ر ددب٦ٗب٘، اْع٧ًددذح اْعغددُش٦خ ( 1)

 .141-140، ص2014ْٓزشعٗخ، داس اُْزت اْٗصش٦خ، ٖصش، 
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التاكيبببل لمبببى الةبببوا  االسبببتراتيجية غيبببر التوويبببة مربببل الصبببواري  الساليسبببتية التببب   -3
تطمببح مببن الةواصببا ، والصببواري  العبباسرل لمةببارا ، وصببواري  كببرو  التبب  تطمببح 

 من الس ر.
التاكيببببل لمببببى اسببببت لام التكتولوجيببببا ابببب   سببببم ة الةيببببالل والسببببيطرل والتصبببباال   -4

 لمى ال ركة الجوية والاقائية. واالست سارا  و يالل الةلرل
االسببتعلال ل تتةببام رلاس لمببى  يببة  لمببال للائيببة موجيببة قببلها ابب  لول االت ببال  -5

 السوايت  الساسح.
تجسببيلاس  يبباس لمتةييببر ابب  المبب ه  العسببكرم  1993تعببل وريةببة اومببن الةببوم  لعببام 

عببل المبب ه  الروسبب  سببواا  كببان ابب  جاتسببه السياسبب   م العسببكرم، االجاتبب  السياسبب  لببم ي
العسببكرم يببرسط سببين امتيببا ومصببال يا سببامن ومصبباله المتاومببة االشببتراكية، كمببا لببم تعببل 
الواليببا  المت ببلل االمريكيببة و مببف شببمال اوطمسبب  سالتبباتو   لببلاا اعميببين ومتيببا الةببوم  

ن كان يتار او يبر سعبين الريسبة والشب   لتوسبعه شبرداس، اال  ن الوريةبة شبلل  لمبى إلى  وا 
والتيليبببلا  الم ميبببة والدميميبببة مربببل  ركبببا  االتاصبببال اللا ميبببة وت لبببا  لول الم ببباطر 

االت بببال اوورسببب  و مبببف شبببمال  –المثسسبببا  الةرسيبببة إلبببى  الكومتولبببح المسبببتةمة ل تتمببباا
 اوطمس  سالتاتو ، وا تمالية تعرن رلاياها ل قطراسا  الت  ت صل ا  لول الراسطة.

الببلااع لببن  متيببا قببل إلببى  ا العسببكرم الببلال وستببااس لميببه تببم ت ببلل اهببلاف مبب هسي 
 بببلولها اللوليبببة، و مايبببة التابببام إلبببى  ا تمببباال  وصبببول  مبببف شبببمال اوطمسببب  سالتببباتو 

السياسببب  واللسبببتورم، ومواجيبببة الت لبببا  االتاصبببالية والةوميبببة اللا ميبببة، و مايبببة اودميبببا  
المب ه  وابح الوريةبة  الروسية ا  لول الكومتولح المستةمة.  ما الجات  العسكرم امبم يكبن

كيايببة  و  يمتمبب  رثيببة واقبب ة  ببول طسيعببة ال ببر  التبب  يمكببن ان ت وقببيا ابب  المسببتةسل
البببلااع لبببن  متيبببا قبببل ا تمببباال  التيليبببل السبببيما سعبببل  ن  صبببسه  مبببف شبببمال االطمسببب  
سالتبباتو  متاودبباس لمييببا لموليبباس و اةيبباس، وهبب ا يببلل لمببى لببلم تعويميببا لمببى الةببوا  التةميليببة 

 . 1سجية مرل ه   التيليلا  سعل  ن اةل  الكرير متيالموا
موقبببولاس  اسببتراتيجية اللتمببال المت ايببل لمببى السبب ال التببوومإلببى  لبب ل  سببل  التوجببه
سياسببة لببلم اسببت لام السبب ال التببووم  والس تتيجببة ات اببان م بباطر  مرك يبباس سعببل  ن  سببةط 
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  1999توويبببة جليبببلل لبببام  ال بببر  التوويبببة، وتشبببكم  م مبببه لةيبببلل و  المواجيبببة الشببباممة
للطاا الس ال التووم ميام جليلل لمت  تشو  ال رو  التةميليبة الم بلولل تتيجبة لباممين 

 : 1سهما
وجول دتالة لل  الةيالل الروسية سوجبول  طبر  ةيةب  يتمربل اب  لجبوا  مبف   األول

ى الةببول العسببكرية لمببى تطبباح م ببلول مببن  جببل ال صببول لمببإلببى  شببمال اوطمسبب  سالتبباتو 
 مكاس  سياسية وسطريةة شسيية سال رو  ا  السمةان.

وجببول دتالبة سقببعف الةببوا  التةميليببة ولببلم دبلرتيا لمببى المواجيببة ابب  اببل  الثةةةن  
، ومبن متابور الةيبالل كبان اللتمبال  التباتوسالتاوح التول  والكم  ل مبف شبمال اوطمسب  

 سببا   ن الةببلرا  التوويببة لمببى السبب ال التببووم رلاس متطةيبباس قببل م اوايببا المجتمعببة لمببى 
لبببلييا م ايبببا غيبببر تمببب  التببب   صبببرتيا الةيبببالل السبببوايتية السببباسةة سبببرلع هجبببوم تبببووم واسببب  

 التطاح.
االعةيلل العسكرية تقمت  مايوماس موسعاس لواياة الس ال التبووم تبر   ن مبن  ةيبا 

سببالل  م مببن  ماائيببا ليجببوم ساسببم ة ال و  اسببت لام السبب ال التببووم ابب   ببال تعرقببيا هبب 
الشاممة، ك ل  رلاس لعلوان ساسم ة تةميليبة اب   بال ودبوع روسبيا االت اليبة اب  وقب   برج 

معتبى هبب ا إتيبا تعببل رثوسبيا التوويببة، وكاتب  الصببيةة التب  لرقببتيا و ارل  ومتيبا الةببوم .
 ةيببا ابب  ان إلببى  الببلااع لمببى مجمبب   متيببا الةببوم  تشببمل لسببارا   طيببرل تشببير صببرا ة

 . 2س لام الس ال التوومتكون سالئة ا  است
التمبببل البببرئي  الروسببب  سا ليميبببر سبببوتين  مايومببباس جليبببلاس ل مبببن  2000واببب  لبببام 

المودبف الجيوسبولتيك : الب م ال بل م اولبة سعبن البلول  األولالةوم ، اتم التركي  لمبى: 
متبب  التاببو  الروسبب  ابب  متطةببة الةودببا  وهسببيا الوسببطى والتيليببل البب م يمرمببه  مببف شببمال 

اال طببار العسببكرية: وتتمرببل ابب   ببلوح  ببرو  لمببى  ببلولها،  الثةنيةةة  سالتبباتو ، اوطمسبب

                                                           

ش٠عدد٧خ اْغذ٦ددذح  اْغدد ػ اْٛدد٤٠١ عدد٧هبع ٠ْدد٧ظ دساددبع، اُْغددٛذس عدد٧ٗش١ٚل، اْعًذ٦ددخ اْعغددُش٦خ اْ( 1)

 -اٚزش٧ٚددددذ  –. رددددجُخ اْٗع١ٖٓددددبد اْذ٧ْ٠ددددخ 4، ص13564/4/5/2000اددددؾ٧هخ اْؾ٧ددددبح، اْعددددذد

http://www.alhayat.com 
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تلهور المودبف االدتصبالم واالجتمبال  الب م يسبتم م إلبالل التابر اب  تةويبة دبوا   الثةلثة
 . 1سال لول واروف تمويل الص  ا 

،  ن مسببببثوليا  وميببببام الةببببوا  المسببببم ة 2000وتقببببمت  الوريةببببة الصببببالرل لببببام 
العسبكرية التبب   و  االت اليبة هبو البرل اب  الودب  المتاسب  لمبى او طبار السياسبيةلروسبيا 

تيببللها، والجاه يببة واالسببتعلال التبببام لمةببوا  التةميليببة والتوويببة، و يبببالل لرجببة التكامببل اببب  
الببببلااع الجببببوم، و مايببببة  جيبببب ل ومةببببلرا  امببببن المعمومببببا  وتكتولوجيببببا االتصببببال، والةيببببام 

إلبببى  ، وهببب   الوريةبببة اسبببتتل  2سمتعبببللل قبببل دبببوا  العبببلو و  اراليبببةسعمميبببا  اسبببتراتيجية ات
الوريةببببة السبببباسةة وطر بببب  ا تمببببال السببببلا ساسببببت لام السبببب ال التببببووم اقبببب س لببببن الشببببارل 
ل وقاع االسترتائية لا ل الس ل مرل ال ر  الشيشاتية، ووجو   مايتيبا مبن  طبر ودبوع 

ال اوطمسبب  سالتبباتو  الجويببة ابب  هجببوم جببوم / اقببائ  كتتيجببة لت ميببل لمميببة  مببف شببم
يوغسببب ايا ومشبببروع البببلااع االسبببتراتيج ساللرع الصبببارو    الببب م سبببل   الواليبببا  المت بببلل 

 . 3ساالمريكية ستتاي  
العةيبببلل اللااليبببة إلببى  إن العةيببلل العسبببكرية الروسببية اببب  هببب   المر مببة كاتببب   دبببر 

دعببة الشببطرتة اللوليببة ، اببال وف تمبب  التبب  تسببعى لمييمتببة وتةاسببم ر  و  اليجوميببةإلببى  متيببا
مبن المترسصبين ساللولببة التاشبئة، وم باوال  تشببويه صبورتيا والتبل ل ابب  شبثوتيا اللا ميببة، 

كبببان واقببب ا لمتع يببب   مبببن ال بببلول  االشبببةل الشببباغل لمةبببالل العسبببكريين والسياسبببيين البببرو 
يعببل الجتوسيببة ليببا مبب  هسببيا الوسببطى والصببين، ومببن جيببة   ببر ، الجببي  الروسبب  مببا  ال 

، وكاتب  هب    مف التاتو تيليبلا، ويسبتم م تةويبة الةوالبل الةرسيبة واال تاباا سةبلرتيا التوويبة
 المر مة تسمى مر مة االتتشال سلةيلل استعالل اللولة .

المايبوم الروسب  الجليبل اب  إلبى  امبا االسبتراتيجية التوويبة البوارلل اب  الوريةبة اتشبير
ا   لب  االلتبلاا التبووم لمييبا و ماائيبا، وامبت    تواير الرلع ال م يمت  شن التلاا سما

ت ببببالف مببببن الببببلول  و  اوسببببم ة التوويببببة الةببببالرل لمببببى ال بببباح القببببرر سايببببة لولببببة معتليببببة
المعتليببة ت بب   م اببرف، واسببت لام جميبب  الةببوا  والوسببائل المتا ببة سمببا ابب   لبب  السبب ال 
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ية ل بل اال مبة ورستب  اشبميا، التووم ا   ال ل م اومر سعل ان تستتا  جمي  الوسائل الرام
وهبب ا التةييببر ابب  العةيببلل التوويببة الروسببية مببرتسط مساشببرل ستوصببيايا سالتيليببلا  الم تممبببة 

مجمولبا  لا بل اللولبة  و  الت  يم صيا المايوم الجليل ل من الةوم  سرغسة سعن اللول
ة التكبببت   ست جبببيم لور ا ليبببا  الةائمبببة لتبببواير اومبببن والسبببمم البببلوليين لبببن طريبببح تةويببب

 شبول لسبكرية اب  الجبوار  و  العسكرية والسياسية وت الااتيا، وايور دوالل لةوا   جتسية
الةريبب  ل ببلولها، واتتةببال لمميببا   مببف شببمال اوطمسبب  سالتبباتو   ببارج تطبباح مسببثولياته 

 . 1سلون تاوين من مجم  اومن اللول 
العسببكرم الروسبب  او كببام التبب  مرمبب  الجاتبب  العسببكرم لممبب ه   ويمكببن توقببيه

 : 2سوالورائح او ر  الت  التمل  لمييا ومتيا 2000واةاس لما جاا ا  وريةة لام 
ييببببببلل  و   ةيبببببا ابببببب  اسببببببت لام سبببببب  يا التببببببووم لصبببببل  م لببببببلوان يةبببببب  لمييببببببا  - أ

التببب   جسببب  اسبببت لام اوسبببم ة التوويبببة  1993مصبببال يا،   اببباس لوريةبببة العبببام 
وسببع   2000لكببن ابب  وريةببة لببام قببل توسببي   مببف شببمال اوطمسبب  سالتبباتو  

من لوائر ه ا االست لام ليشمل كل التيليلا  الت  دبل تتعبرن ليبا سبواا  كاتب  
 .إدميمية صالرل من التاتو  م من دو  م مية  م

ابب  التشببر االسببتراتيج  لةواتيببا التةميليببة لمواجيببة اال مببا  التبب  تيببلل  متيببا  يببا ة - ب
روسبب   م لول  وروسببا الشببردية، سببل سببواا  كاتبب  صببالرل مببن متطةببة الكومتولببح ال

ان الوريةببببة وسببببع  مببببن السعببببل الجيوسببببوليتك  السببببت لام الةببببول التةميليببببة الروسببببية 
ليشمل التبل ل اب  متباطح سعيبلل إ ا طمسب  متيبا اومبم المت بلل  ابا السب م اب  

إلبى  تم  المتباطح، سمعتبى يجب   ن يكبون  لب  االسبت لام السعيبل شبرلياس ومسبتتلاس 
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ر ددش٦ٙ  21د اْٗغددزًج٧ٓخ، امسثعددبي ، اْٗشَددض اْعشثدد٥ ْٓذساعددب2015-2011اْعغددُش٦خ اْش٠عدد٧خ 

 اٚزش٧ٚذ  –، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ 1، ص2010اْضب٥ٚ 

http://mostakbaliat.blogspot.com . 

اْددذة اْش٠عدد٥ ٦ٛددزهء  يددشايح ندد٥ اْع٧ًددذح اْعغددُش٦خ اْش٠عدد٧خ ثدد١ر٧ٙ  رهُددٍ ٖؾٗددذ ٚغ٧ددت اْغددعذ، ( 2)

، رؾبد اْغ١ن٧ز٥ اْغدبثى خ د  اعدزشار٧غ٥ ٠آد٥ؤ ٖغد ٧ْ٠خ رصدؾ٧ؼ ٞدزا اْخ د ، ادؾ٧هخ اْد١ ٙاال

 اٚزش٧ٚذ . –، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ ٧ٚ2014غب٘ 11اٗب٘، 

http://alwatan.com/details/13777 . 

http://mostakbaliat.blogspot.com/
http://alwatan.com/details/13777
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اومبببن لمبببى لكببب  االسبببت لام الودبببائ  واالسبببتساد  الببب م يمرمبببه دبببرارا  مجمببب  
 .الم ه  العسكرم لمواليا  المت لل االمريكية

ا  تطوير دلراتيا العسكرية التةميليبة وغيبر التةميليبة سمبا يتتاسب  مب  طسيعبة   ةيا - ت
التيليلا  التب  مرميبا الجاتب  السياسب  لممب ه  العسبكرم لمبى لبل  مبف شبمال 

لببببلواس اعميبببباس ولببببي  كشببببري  مةمببببح تتيجببببة ديامببببه سالعليببببل مببببن   التبببباتوساوطمسبببب  
العمميببا  العسببكرية  ببارج إطببار الةبباتون الببلول  وموااةببة مجمبب  اومببن الببلول ، 
وتوسي  ال لول المرسومة له جيوسوليتيكياس، وتشبر مابرلا  البلرع الصبارو   مربل 

ا، وراقبه تشر رالارا  متطورل ا  تشيكيا وسطاريا  مقالل لمصواري  اب  سولتبل
تجليبببل التوديببب  لمبببى معاهبببلل  ابببن اوسبببم ة التةميليبببة اببب   ورسبببا المعةبببولل لبببام 

 . 1س1990
لت بليح العةيبلل العسبكرية الروسبية سعتبوان سميبام  2003وصلر  وريةة جليلل لام 

لاجمببة لتطببوير الةببوا  المسببم ة ل ت ببال الايببلرال  الروسبب   اطمببح لمييببا وريةببة سسببيرج  
ير لااليا هتب ا ، وكبان اولاا العسبكرم القبعيف اب   بر  الشيشبان ايااتوف  تكريما لو  

، والقبعف اب  ت طبيط اوركبان العامبة ومسبتويا  تبلري  الةبوا  لمكاا بة 1999-2001
الرهببا  متلتيببة وتةبب  ابب  معببلا  االسببتط ع واالتصبباال  المتةلمببة، واقبب س لببن الببرل 

والعراح. واهم ما يميب  هب   الوريةبة  لمى لمميا  الواليا  المت لل االمريكية ا   اةاتستان
 يبببالل التاكيبببل لمبببى الةبببول الجويبببة، وتطبببوير إلبببى  الت بببول اببب  لمميبببا  اوسبببم ة المشبببتركة

الصواري  الموجية جبواس وتطبوير دبوا  مشبال  ايابة ال ركبة مب ولل س مكاتبا  لمتةبل الجبوم، 
 .   2سلرل الةتاليةوتطوير ميام الةوا  المسم ة لمكاا ة الرها  والةلرل لمى اايار الة

  ستببببااس لمببببى العوامببببل 2010-2005وتشببببكم  العةيببببلل العسببببكرية الروسببببية لممببببلل س
االسبببتتاار إلببى  الجيوسياسببية، والتوجيببا  االسبببتراتيجية لتمبب  العةيببلل وهببب   دببر  مببا تكبببون

مر مببة هبب  لةيببلل ستبباا المودببف الببلاال  المتاببرج، وهبب   الإلببى  والمواجيببة مبب  الةببر  متيببا
العةيبببلل العسبببكرية اببب  هببب   اببب ن  ميبببة العببباسرل لمةبببارا  وابببرن اال تبببرام ومبببن ربببماللولبببة الةو 

المر مببة السببل ان تتسبب  مببن هبب ا التوجببه والبب م يةببوم لمببى ستبباا وتاسببي  جببي  دببوم ودببلرا  
                                                           

٧ّ اْؾ٧ددب٥ْ ٠اٗددبس ؽ٧ٗددذ ٦بعدد٧ٙ، ٖصددذس عددجى رَددشٜ، ٚددضاس إعددٗبا( ْٗض٦ددذ ٖددٙ اْزهبادد٧ّ ٦ٛظددش  1)

 . 21-29ص

 .142ث٧شد ر ب٦ٗب٘، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 2)
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لسكرية لاالية وهجومية اسبتراتيجية دبالرل لمبى مواجيبة كبل الت ليبلا  ال ارجيبة الجليبلل 
ليبببلل، والتببب  تبببلا  سالعبببالم السياسببب  ت بببو تستببب  لبببللا مبببن ت ليبببلاس  ببب ل المبببلل ال متيبببة الج

اواكببار والتوجيبببا  الجيوسياسبببية االسبببترتائية، التببب  تمببب  مبببرور العبببالم سعبببلل مبببن ال بببرو  
 . 1سوالصرالا  اللولية

مرسبببوماس  اصببباس  بببول اسبببتراتيجية اومبببن  2009ااصبببلر  ال كومبببة الروسبببية لبببام 
اوهببلاف االسببتراتيجية سح سبباومن الةببوم  ان ، ابب  الستببل المتعمبب2020الةببوم   تببى العببام 

لتطببوير الببلااع الببوطت  تكمببن ابب  ال يمولببة لون تشببو  ت الببا  إدميميببة ولالميببة، وت ةيببح 
، وكشبببف الجتبببرال سم مبببول  2سرلع اسبببتراتيج  اببب  مصبببم ة سةببباا اومبببن العسبببكرم لمبببس ل 

لل، وهبب   ن روسببيا غببارييف  مببلير اكاليميببة العمببوم العسببكرية ال طببوط الرئيسببة ليبب   العةيبب
االت اليببة سببتعمل لمواجيبببة لببلم االسبببتةرار ابب  سعببن السمبببلان السببيما ال بببرو  التبب  تمجبببا 

يبببة، هببب ا ال يجعميبببا اوولالييبببا الواليبببا  المت بببلل االمريكيبببة لم صبببول لمبببى الطادبببة والمبببوال 
 تببل ل ابب  مواجيببة لسببكرية مساشببرل ولكتيببا تعتمببل اسببتراتيجية لااليببة تجعميببا  كمبباس لالميبباس 

، و هببم 2015ابب  الصببرالا ، وتيببلف هبب   العةيببلل وقبب  اسببتراتيجية لشببرية  تببى العببام 
 : 3سلتاصر ه   العةيلل ه 

 الصراع لمى الطادة  وتيا السس  الرئي  لمت الا  السياسية والعسكرية. اواًل 
دامببببة تاببببام متعببببلل اودطببببا   الن ثةنيةةةةًة    اببببن الييمتببببة او اليببببة لمببببى العببببالم وا 

 عمح سطسيعة التاام السياس  اللول .تت التيليلا 
روسية السل ان ت تار الواليا  المت بلل سبين الشبراكة مب   – م ل دة  مريكية  ثةلثًة 

 للها للواس يج  ت ييل . و  روسيا االت الية

                                                           

 .2ٖؾٗذ ثٙ عع٧ذ اْه ٧غ٥، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 1)

َٗبِ ٖغباذ، ا٧ًذح اغُش٦خ س٠ع٧خ عذ٦دذح  اْٛدبر١ ٠ا١ْال٦دبد اْٗزؾدذح االٖش٧ُ٦دخ  ادذاي، ادؾ٧هخ ( 2)

 .10، ص2014ر ش15ٙ٦، 2411ذداالخجبس، ْجٛب٘، امسثعبي، اْع

ع١صل اجذهللا، ٖغبس ٠تنبو اْصع١د اْش٠ع٥ ن٥ رشر٧ت اْٛظبٔ اْعب٥ْٗ ٠اٚعُبعبرٝ آد٣ اًْةدب٦ب ( 3)

، رددجُخ اْٗع١ٖٓددبد 3، ص2004، رٗدد١ص 40اْعشث٧ددخ ٠اإلعدد ٧ٖخ، ٖغٓددخ اْعددشة ٠اْع١ْٗددخ، اْعددذد

 . http//:www.awlamat.kobayat.net اٚزش٧ٚذ  –اْذ٧ْ٠خ 
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إلبببالل ال يبببال ل مبببم المت بببلل والتعببباون البببلول  تابببراس لميببب ان الةبببو  العبببالم ،  سابعةةةًة 
اومبببم المت بببلل و مبببف شبببمال اوطمسببب  سالتببباتو  ومتامبببة إلبببى  تالارغستيبببا التعببباون ساالسبببت

 التعاون واومن اوورس  واالت ال اوورس  والصين واليتل .
شببببروط م ئمببببة لببببلور روسبببب  لببببالم   تتيجببببة مواجيببببة الواليببببا  المت ببببلل  خةم ةةةةًة 

االمريكيببببة مبببب  دسببببم واسبببب  مببببن العببببالم هبببب ا يببببوار ليببببا شببببروط موقببببولية لتببببل ميا ك كببببم 
 س .جيوسيا

ن مكببببامن تيليببببل اومببببن الةببببوم  الروسبببب  هبببب  مببببا يتعمببببح سالتيليببببلا  العسببببكرية  وا 
 ببببر  شبببباممة واالسببببت لام التببببووم قببببلها، والتيليببببلا  غيببببر إلببببى  المساشببببرل التبببب  تت ببببول
الت ببببوال  السياسببببية واللسموماسببببية واالدتصببببالية والمعموماتيببببة، إلببببى  العسببببكرية التبببب  تسببببتتل

جمتيبببببا سوسبببببائل غيبببببر لسبببببكرية مربببببل التتادقبببببا  ابببببا طر التيليبببببلا  هببببب  التببببب  تبببببتم تر 
االجتمالية والسياسية واالدتصالية والمتاطةية والليتيبة واالرتيبة والةوميبة اب  شبتى المتباطح 

 .  1سالعسكرم اييا –واللول تسةى اعمياس مصالر لتعةيل الوق  السياس  
: ورالببب  لتبببل صبببياغة اسبببتراتيجيتيا لمكاا بببة الرهبببا  االسبببتتال لمبببى لوامبببل هببب 

طسيعببببة العمميببببا  الرهاسيبببة ابببب  إدمببببيم سببببتااروسول لمببببى  ببببلول الةودببببا  الشببببمال ،  ىاألولةةةة
وتعببلل  وتتولبب  صببور اليجمببا  متيببا قببل الستببى الت تيببة وا تطبباف الطببائرا  واغتيببال 

 صبائ  مسبرال العمميبا  ايعبل إدمبيم شبمال  الةودبا  جتبوس   الثةنية المسثولين الرسبميين،
لثةلثةةةة ، ا 2ساليم لتاببباس ويشبببمل سالشيشبببان، لاغسبببتان، اتةوشبببيا روسبببيا االت اليبببة اكربببر اودببب

ا ليبببال الم ببباوف مببببن المسبببتةسل السببببيما مببب  ا تمبببباال  تجببباال الرهبببباسيين إمبببت    سببببم ة 
،  3سرسمبببا الةتسمببببة الةبببب رل و  البببلمار الشببببامل سالتوويببببة والكيمياويبببة والشببببعالية والسيولوجيببببة 

رببارل اقببطراسا   يببالل لمميببا  إسببةاط إلببى  و شببار  الوريةببة اوتامببة السياسببية الشببرلية وا 
دوالبل التتشببار إلببى  وت البا  لا ميببة، مب  ت ببول اوراقب  التبب  تسبتعير اييببا االقبطراسا 

                                                           

 .4اجذهللا، ٖصذس عجى رَشٜ، ص ع١صل( 1)

 -ْٗض٦ذ ٖٙ اْزهبا٧ّ ٦ٛظش  ربٖش ثذ٤٠، اْز ص٧شاد اْٗؾزٗٓخ ْزٛظ٧ٕ اْذ٠ْدخ آد٣ اْٗغدبِ اال٠ساعد٥( 2)

 -اْزدد ص٧ش –، ندد٥ نب ٗددخ اْصددٗبد٤، رٛظدد٧ٕ اْذ٠ْددخ اإلعدد ٧ٖخ  اْٛ دد ح -االثعددبد ٠اْزددذاا٧بد اإلي٧ٗ٧ٓددخ

 .41-65، ص2014اْضب٥ٚ اْٗغزًجّ، ٖشَض اْغض٦شح ْٓذساعبد، ي ش، ر ش٦ٙ

اجددذاْدهبس اْددذ٦٠ٍ، ُٖبنؾددخ اإلسٞددبة ندد٥ اْع٧ًددذح ام٧ٖٛددخ اْش٠عدد٧خ، ٖشَددض االٖددبساد ْٓجؾدد١س ( 3)

 –، رددجُخ اْٗع١ٖٓددبد اْذ٧ْ٠ددخ 2-1، ص٧ٚ2010غددب٘  ٠29اْذساعددبد االعددزشار٧غ٧خ،  ثدد١ ظجدد٥، 

 . http://www.ecssr.com -اٚزش٧ٚذ 

http://www.ecssr.com/
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ايببببور المتامببببة الرهاسيببببة التبببب  اطمةبببب  لمببببى تاسببببيا تتاببببيم اللولببببة سالرهببببا . و قبببباا  
سعبببن البببلول اببب  وتع يببب  تاو هبببا كاتببب  تتيجبببة لسياسبببة المعبببايير الم لوجبببة التببب  تتستاهبببا 

 . 1سمكاا ة الرها  
، 2020وجاا  االستراتيجية العسكرية الروسية لمكاا ة الرها  شاممة لةايبة لبام 

وتت ببببر  ابببب  م ببببورين لمكاا تببببه لا ميبببباس ولوليبببباس، الجمبببب  سببببين ال ببببر  الودائيببببة معموماتيبببباس 
لممب  ، و  2سةوالعمميا  االستسادية لسبكرياس قبل مراكب  التبلري  وتجمب  التتايمبا  االرهاسيب

 ارجيببباس لمبببى جببب   البببلول المجببباورل ليبببا اببب  مثسسبببا  تعاوتيبببة مربببل متاومبببة شبببتةيام 
لمتعبباون ومتاومببة اتااديبببة اومببن الجمبببال  واالت ببال الكمركببب  اووراسبب  ولول الكومتولبببح 

وهبببب  سيبببب ا تسببببتةل ت واببببا  لول الجببببوار مببببن  طببببر التطببببرف الببببليت  والاكببببر  المسببببتةمة.
لكبببى تابببرن تاسبببيا وتوسببب  لائبببرل تواجبببلها لمبببى اورن ل مايبببة االرهببباسى المتتشبببر سةبببول  

، الببب م 2004لعبببام  1540، ودبببل تستببب  دبببرار مجمببب  اومبببن  م البببردم 3سالمتشبببو  وال بببلول
متببب  ودبببوع  سبببم ة البببلمار الشبببامل سيبببل التتايمبببا  الرهاسيبببة، وشبببار  البببرئي  إلبببى  ييبببلف

، مبن 2010واشبتطن لبام  الروس  الساسح سليمترم ميلايبليف  اب  دمبة اومبن التبووم اب 
 جبببل تبببامين المبببوال التوويبببة اببب  جميببب  ات ببباا العبببالم وا  سببباط  م  طبببط لجمالبببا  إرهاسيبببة 

 . 4سلةيلتيا العسكريةإلى  لم صول لمييا استتالاس 
رم سل   مر مة تاكيبل مكاتتيبا العالميبة االتمبل  لةيبلل التبوا ن االسبتراتيج  وسبل   

لمبى اسبتراتيجية اومبن الةبوم  لمواليبا  المت بلل  ، وه  رل اعبل2011تطسيةيا لممياس لام 
االمريكيببة والتبب  اسببتسعل  روسببيا االت اليببة مببن دائمببة  ماائيببا ابب   رسيببا قببل الرهببا ، 

                                                           

اددددؾ٧هخ اخجددددبس اْخٓدددد٧ظ، ع٧بعددددبد ثدددد١ر٧ٙ ٠اعددددزشار٧غ٧خ امٖددددٙ اًْدددد٥ٖ١ اْش٠عدددد٥، اْجؾددددش٦ٙ، ( 1)

 -اٚزش٧ٚذ  –، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ 2016رجب 22، االص٧ٛٙ، 13941اْعذد

http://www.akhbar-alkhaleej.com  .  

؛ ٠ْٗض٦ددذ ٖددٙ اْزهبادد٧ّ ٦ٛظددش  ١ٚسٞددب٘ اْ دد٧ ، 2عددجى رَددشٜ، صاجددذاْدهبس اْددذ٦٠ٍ، ٖصددذس ( 2)

، اْٗشَدض )2016 – 2011) رٛظد٧ٕ دااد   دساعخ ؽبْدخ“ا١ْٗيم اْش٠ع٥ رغبٜ ُٖبنؾخ االسٞبة 

 ام٠َِددب١ٚ٘  22اْددذ٦ًٗشا ٥ اْعشثدد٥ ْٓذساعددبد االعددزشار٧غ٧خ ٠اْغ٧بعدد٧خ ٠االيزصددبد٦خ، ٖصددش، 

 /.http://democraticac.de -ٚزش٧ٚذ ا –، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ 13-11، ص2016

 – 2011رٛظد٧ٕ دااد  )  ا١ْٗيم اْش٠عد٥ رغدبٜ ُٖبنؾدخ اإلسٞدبة  دساعدخ ؽبْدخ١ٚسٞب٘ اْ ٧ ،  (3)

 22، اْٗشَض اْذ٦ًٗشا ٥ اْعشث٥ ْٓذساعبد االعزشار٧غ٧خ ٠اْغ٧بع٧خ ٠االيزصبد٦خ، ٖصش، )2016

  -٧ذ اٚزشٚ –، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ 11، ص2016 ام٠َِب١ٚ٘ 

http://democraticac.de . 

 .2اجذاْدهبس اْذ٦٠ٍ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 4)

http://www.akhbar-alkhaleej.com/
http://democraticac.de/
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اادبلم  روسببيا االت اليبة لمببى تستب  سعببن ال يببارا  العسبكرية االسببترتائية متيبا ال ببح ابب  
مكاتية است لام دواتيا  ا  .   1سرج  لول اللولةتوجيه قرسة تووية استسادية، وا 

، لمببببى مراجعببببة العةيببببلل العسببببكرية 2014وصببببالح الببببرئي  ا ليميببببر سببببوتين لببببام 
جعمبب   مببف شببمال اوطمسبب  سالتبباتو  التيليببل  -وريةببة الت طببيط االسببتراتيج   –الروسببية 

اوسبببا  سعبببل ان كاتببب  الوريةبببة السببباسةة تعبببل  تيليبببلاس كسيبببراس، وركببب   العةيبببلل الجليبببلل لمبببى 
 : 2سم اطر
 ن  يبببة ممارسبببا  إرهاسيبببة تسبببتيلف  ل لبببة اسبببتةرار اووقببباع اببب   اواًل داخليةةةة  

 الس ل تشكل  طرسا لسكريسا لا ميسا رئيسسا. 
 ّكل  العةيلل الجليلل  نَّ سرتبامة الواليبا  المت بلل اوميركيبة المتمربل  ثةنيًة خةسجية 

ّون االسببتةرار العببالم  إتشبباا وتشببر  تامببة الببلااع الصببارو   الساليسببتية االسببتراتيجية، يةبب
ال ببال  وي ببل سميبب ان الةببول البب م ي كببم الةببلرا  الصببارو ية التوويببة. كمببا  ن تتايبب  مسببالرل 

سسرتببامة لسببكرم  ميركبب  ييببلف لتوجيببه قببرسة لسببكرية  PGSالقببرسة العالميببة الاوريببة 
ساسببم ة تةميليببة لديةببة ابب   م مكببان ابب  العببالم  بب ل سببالة وا ببلل ، وتشببر اوسببم ة ابب  

قبباا اقبب س لبببن اوسببم ة التةميليبببة االسببتراتيجية اائةبببة اللدببة، سبببيتيه لمواليببا  المت بببلل الا
االمريكيببة توجيببه قببرسا  اسببتراتيجية مببن لون اسببت لام اوسببم ة التوويببة، ويببثمن هيمتتيببا 
السياسببية والجيوسببتراتيجية لمببى العببالم، وكبب ل  تشببر الةببوا  اوجتسيببة ابب  الببلول المجبباورل 

 لام الةبببول العسبببكرية اببب   راقببب  هببب   البببلول، وايبببور سبببثر لمت البببا  واببب  مياهيبببا، واسبببت
دامة  تامبة تيبلل سسياسبتيا المصباله الروسبية، كمبا  شبار  الوريةبة إلبى  العسكرية هتا ، وا 

                                                           

 .10َٗبِ ٖغباذ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 1)

، 2015، رددجب 356اؽٗدذ آدد١، اْع٧ًددذح اْعغددُش٦خ اْش٠عدد٧خ اْغذ٦دذح، ٖغٓددخ اْغدد٧ ، ْجٛددب٘، اْعددذد( 2)

 ، -اٚزش٧ٚذ  –٧ْ٠خ ، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ1ص

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/army_magazine؛ 

ٚبٞذ رع ٘، ر ٓعبد س٠ع٧ب ن٥ ظّ اْع٧ًذح اْعغُش٦خ اْغذ٦ذح، ٖشَدض اْٗغدزًجّ ْحثؾدبس ٠اْذساعدبد  

.رددجُخ اْٗع١ٖٓددبد 1، ص2015ام٠ِر ددش٦ٙ  3ذح، اْٗزًذٖددخ،  ثدد١ ظجدد٥، االٖددبساد اْعشث٧ددخ اْٗزؾدد

 ؛ ٠ْٗض٦ذ ٖٙ اْزهبا٧ّ ٦ٛظش   ae-aear-https://futureuae.com/ar-، -اٚزش٧ٚذ–اْذ٧ْ٠خ 

Margarete Klein, Russias New Military Dectrine:Nato,The Untited State 

and The Colore Revolution, Stiftung Wissenschaft und Politik, German 

Institute for International and Security Affairs, SWP Comments9, February 

2015, pp1- 4. https://www.swp-berlin.org. 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/army_magazine؛
https://futureuae.com/ar-aear-ae-


  اآلسيوية التحالفات بناء في الروسية العسكرية االستراتيجية دور 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

24 

الم ببببباطر التاتجبببببة لبببببن تشببببباطا   جيببببب ل االسبببببت سارا  والمتامبببببا  اوجتسيبببببة الم رسبببببة، 
كاايبببة التعبببباون البببلول  اببب  هبببب ا وتيليبببلا  الرهبببا  المتصببببالل والتطبببرف اببب  اببببل لبببلم 

لبببى م ببباطر اتتشبببار  سبببم ة البببلمار الشبببامل والصبببواري  وتةتياتيبببا و ل مببب  ،  1سالمجبببال، وا 
العةيبببلل الجليبببلل مايبببوم سالبببرلع غيبببر التبببووم  الببب م يرتكببب  لمبببى ال تاببباا سةبببوا  لسبببكرية 
قبببارسة س البببة مبببن الجيو يبببة العاليبببة، وتصببب  الوريةبببة لمبببى  ن إ بببل  الميمبببا  الرئيسبببة 
لةواتيببببا المسببببم ة ابببب  ودبببب  السببببمم، هبببب  ل مايببببة المصبببباله الوطتيببببة لروسببببيا ابببب  الةطبببب  
الشببمال ، وهبب  متطةببة اسببتراتيجية ت تببوم كميببا  كسيببرل مببن الببتاط والةببا  وتتا ليببا لمييببا 

، وتمرمبببب   ركببببان التةييببببر ابببب   2سالواليببببا  المت ببببلل االمريكيببببة وكتببببلا والتببببروية والببببلاتمار 
 : 3سللل ه  الوريةة الجليلل ا  م اور

: يركب  اييبا البرئي  الروسب  سا ليميبر سبوتين  لمبى ت ةيبح إعتمةد أهداف محةدودة -أ 
 هلاف سسيطة وواق ة  السترمار الةبول الروسبية سصبورل  كيبة ولبلم التبورط اب   م 
تبب اع لسببكرم ممتببل، لون اقببعاايا لا ميبباس و يببر لليببل لمببى  لبب  اال مببة االوكراتيببة 

سببب  هبببو للبببم المتمبببرلين اببب  الشبببمال االوكراتببب  كبببان هبببلف التبببل ل العسبببكرم الرو 
 مبببف شبببمال اوطمسببب  سالتببباتو  مبببن  ببب ل تييبببل االسبببتةرار إلبببى  ولردمبببة إتقبببماميا

 اللا م  االوكرات ، لون تورطيا ا  ت اع لسكرم ممتل م   وكراتيا واللول الةرسية.
رو  تتس  روسيا االت اليبة هب ا البتمط مبن ال ب ا تخدام تيتييةت الحسوب الهجينية  -ب 

الببلمة سببين المواجيببا  العسببكرية التااميببة  لمواجيببة  صببوميا الةببرسيين، لببن طريببح
التةميلية وال رو  غير المتمارمة من   ل االلتمال لمى الميميشيا  المتمبرلين اب  
تيليل اومن والستةرار ا  اللول المستيلاة، سالتوا م مب  اسبت لام تكتيكبا  ال بر  

 تشتي  دلرل ال صم لمى المواجية. االلكتروتية والل مية سيلف

                                                           

 (1) Polina Sinovets and Bettina Renz, Russia’s Military Doctrine and 

Beyond: Threat Perceptions, Capabilities and Ambitions, Researd 

Division, NATO Defense College, Rome, July 2015, p.3. 

 .2اؽٗذ ا١ٓ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 2)

 عددٗبي اؽٗددذ ردد١َذ، ا٧ًْددبدح اْغ٧بعدد٧خ ٠اْزد٧٧ددش ندد٥ اْغ٧بعددخ اْخبسع٧ددخ اْش٠عدد٧خ رغددبٜ د٠ِ تعدد٧ب ( 3)

ا ٥ اْعشثدددد٥ ْٓذساعددددبد االيزصددددبد٦خ ٠اْغ٧بعدددد٧خ ، اْٗشَددددض اْددددذ٦ًٗش2015-2000ا١ْعدددد ٣ 

 -اٚزش٧ٚذ  –. رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ 11، ص٠1/1/2014االعزشار٧غ٧خ، ٖصش، 

http://democraticac.de . 

http://democraticac.de/
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للراكيببا م بباطر تكماببة إالت ببراط المساشببر ابب  الصببرالا   اإلعتمةةةد علةةى الةةوي    -ج 
إاللتمبال لمبى إلبى  العسكرية سعل تل ميا العسكرم ا  الشيشبان وجورجيبا، مبا لاعيبا

البببوك ا الم ميبببين اببب  المتطةبببة التببب  ترغببب  التبببل ل اييبببا، مربببل التبببل ل اببب  سبببوريا 
دتصببر لمببى البببللم الجببوم والصببارو   سببلرجا  متااوتبببة سيتمببا كببان معابببم والبب م ا

سشببار اوسببل  و ماائببه، ومتبب  تببل ميا العسببكرم سالببللم موجببه لتاببام الببرئي  السببورم
هجببوم جببوم وصببارو    669، دامبب  س ببوال  2015لببام  اوولتشببرين  15ولةايببة 

تاببام السببورم لمببى  هببلاف م تماببة مببن اوراقبب  السببورية  لتببامين متبباطح هيمتببة ال
 سم ا ال السا ل.

 م  ن التل ل الروسب  اب  سبوريا لكسبر  المنةوسة الخةسجية لتحقيق أهداف داخلية  -د 
سياسببببة العبببب ل واال تببببواا التبببب  اتسعتيببببا الةببببو  االورسيببببة قببببلها لةبببب  التببببل ل ابببب  
 وكراتيببا، وتع يبب  التواجببل ابب  الس ببر المتوسببط، وتببامين مسببارا  جليببلل ل طببوط تةببل 

 الةا .

 الثالث املبحث
 املقوم العسكري الروسي

يعببل المةببوم العسببكرم مببن المةومببا  الميمببة ابب   لاا اللولببة السببتراتيجيتيا الدميميببة 
والعالمية، اتستارر الةول العسكرية لملول ساهميبة سبار ل  ون لمميبة توايايبا كاتب  وما الب  

إلبببى  ى الببلولا ببل  الوسببائل الرئيسببة اببب  ت ةيببح مصببال يا الةوميببة والبببلااع لتيببا، وتسببع
تع يببب  تاريرهبببا اببب  السبببا ة اللوليبببة س ايبببار مكاتتيبببا العسبببكرية، واسبببتراتيجية اللولبببة تعتمبببل 
لمبببى دوتيبببا العسبببكرية، االلولبببة  ا  الةبببلرا  العسبببكرية الكسيبببرل دبببالرل لمبببى ت مبببل تكببباليف 

 ، وتارير الةول العسكرية مستمر لةايبة يومتبا هب ا لمبى البرغم مبن سبرو  1ساستراتيجية لالمية
لور الةول التالمة ا  السياسة اللوليبة غيبر  ن  لب  ال ي بل م بل الةبول العسبكرية لمعالجبة 
ال بببباال  التبببب  تسببببتلل   لبببب ، وتايببببر م م يببببا ابببب  اسببببتمرار معببببلال  التسببببمه العاليببببة، 

 ولورها ا  الع دا  والتاال   اللولية والت  تشاهلها اليوم ا  لالمتا

                                                           

ثدددذاد، َددبظٕ ٞبرددٕ ٚعٗددخ، اْع يددبد اْذ٧ْ٠ددخ، رددشَخ  ٦ددبد ْٓ جباددخ، ( ْٗض٦ددذ ٖددٙ اْزهبادد٧ّ ٦ٛظددش  1)

 150-149، ص1194
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 . 1ساللولة ا  التاام اللول المعاصر، وت يل من ار  ارن إرالل 
وت تببوم دائمببة المسببال  االسببتراتيجية العسببكرية الروسببية لمببى لببلل  صببول صببية  

 : 2سا  صورل   كام وتوجييا  تمت م سيا ديالتيا ا  لمميا  هميا
تسعيبببببة االسبببببتراتيجية العسبببببكرية الروسبببببية لمسياسبببببة و هميبببببة اوهبببببلاف السياسبببببية  -1

 . لصراع المسمهالعسكرية لت ليل المصاله وميام ا
يتودف التجاال ا  الصراع لمى طسيعبة ومسبتو  التطبور االدتصبالم والتةتب  اب   -2

 . اللولة ومل  توار وسائل ال ر  ال ليرة لل  الةوا  المسم ة الروسية
 .الم اااة لمى لرجة استعلال دتال  لال  لمةوا  المسم ة ا  جمي  اوودا  -3

رية ه  الصباة اوساسبية التب  ت بلل اتجبا  إن الطسيعة اليجومية ل ستراتيجية العسك
 للال الةوا  المسم ة و ن اليجوم هو اوسا  اب  الصبراع المسبمه و ن البلااع هبو مر مبة 

 . راتوية ايه
وستببببااس لمببببى مببببا جبببباا ابببب  ورببببائح اومببببن الةوميببببة الروسببببية ومصببببالر التيليببببل التبببب  

تعسويبة، دبالرل  -رية سبودية تواجييا، اتجه اهتمام الةيالا  العسكرية لمى ستاا دلرا  لسك
معموماتيبببة اببب  المجبببال العسبببكرم والتسبببمه، ابببتم  -لمبببى اسبببتيعا  مبببا اار تبببه ربببورل التكتبببو

معمومبببات ، وتتمتبببب   -: ستببباا دبببول لسبببكرية متوائمببببة مببب  العصبببر التكتبببواوالً التركيببب  لمبببى 
اومبة ديبالل تبامين متثةنيةًة  سجاه ية دتالية دالرل لمى مواجية الت ليا  التةميلية والتوويبة، 

ت ةيببببح تاببببوح تببببول  ابببب  متاومببببة اوسببببم ة  ثةلثةةةةًة وسببببيطرل للارل ال ببببرو  االلكتروتيببببة، 
االلتمبببال لمبببى متاومبببا  اودمبببار الصبببتالية لرصبببل مسبببرال  سابعةةةًة الجويبببة والصبببارو ية، 

تببببامين وسببببائل االتتشببببار السببببري  سببببراس وس ببببراس سببببواا  كببببان لا ميببببا  م  خةم ةةةةًة العمميببببا ، 
وسيا االت الية ا  العيل السوايت  وكرر من تصف دبرن، دبول لسبكرية ، ام  ر  3س ارجيا

% مبن الةببوا  االسببتراتيجية 90لامبى متكاائببة مب  الواليببا  المت ببلل االمريكيبة، ر ببم ورربب  
                                                           

ٖٟٛددذ اٗددشا٘،  صددش اًْدد١ح ٠اًْددذسح ٠ؽش٦ددخ اْعٗددّ ندد٥ االعددزشار٧غ٧خ اْ ددبٖٓخ ْٓذ٠ْددخ  دساعددخ ؽبْددخ ( 1)

ع١ٟٗس٦خ اْٗب٧ٚب االرؾبد٦خ، سعدبْخ ٖبعغدز٧ش غ٧دش ٖٛ د١سح، ٧َٓدخ اْعٓد١ٔ اْغ٧بعد٧خ، عبٖعدخ ادذأ، 

 .33، ص2003ثدذاد،

اْغدضي   اْش٠ع٥ اشا  عذ٦ذ أ ا١دح ْٓؾدشة اْجدبسدحا ػ  ث١ ثُش اْض٦ذا٥ٚ، ٖٛب٠ساد اْغ٧  ( 2)

 ، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ 2016 ام٠ِر ش٦ٙ  12اْضب٥ٚ، ٖغٓخ اْٗغٓؼ، ٧ْج٧ب، 

،:www.almusallh.ly/ar/Http/ .   

 .320-311اجذاًْبدس ٖؾٗذ ن٥ٟٗ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 3)
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% مبن الةبوا  الس ريبة والسريبة، 85% من دوا  اوسم ة التكتيكية التووية، و85التووية، و
،  1سإلبالل تاهيبل وتطبوير وت بليحإلبى  تب  س اجبةغير  ن سعن هب   المعبلا  والةبوا  كا

يبا  التب  سبعيا الييبا البرئي  الروسب  اوولوكات  إلالل تسبميه الجبي  الروسب  هب   ولبى 
، ايماتباس متبه سبان لبولل لولتبه لبن 2000ا ليمير سوتين مت  ان تولى مةاليل ال كم اب  لبام

متعببببااى، والجببببي  التماسبببب ، تببببات  اال ساكتمببببال لتاصببببر المتاومببببة الر ريببببة: االدتصببببال ال
، ااالدتصببببال لتببببلما يكببببون متعاايبببباس وابببب   الببببة تمببببو يببببتعك  لمببببى  2سوالسياسببببة ال اسببببمة

 استراتيجيا  اللولة والشكل ا ت  يوقه  ل .
(  يوضح النةتج المحل  اإلجمةل  والنةتج المحل  اإلجمةل  ليل فسد للمدة 1الشيل سقم )

 .(3)2006( ح ب تقديسات عةم 2006-2025)

 
   شبببيل الجبببي  الروسببب  إصببب  ا  هيكميبببة لت ويمبببه2009-2000و ببب ل المبببلل س

جببي  ا تراابب  وتةمببي  جتببول  وقببساطه لصبباله االلتمببال لمببى مسببتويا  تةتيببة  كرببر إلببى 
إلبى  ، ا ابن البرئي  سا ليميبر سبوتين  لليبل الجبي  4سكااال ال تةل لن تايرتيبا الةرسيبة

                                                           

اب٥ْٗ ٖ صش، اْٗغٓخ اْعشث٧خ ْٓعٓد١ٔ  ٖؾٗذ ٖغذا٘، ع٧بعخ س٠ع٧ب اْخبسع٧خ ا١٧ْٔ  اْجؾش اٙ د٠س (1)

، 2015خش٦ددم-، ادد٧م49-44اْغ٧بعدد٧خ، ٖشَددض دساعددبد ا١ْؽددذح اْعشث٧ددخ، ث٧ددش٠د، اْعددذدا٘ 

 .50ص

ثبعٕ ساردذ، اْٗصدبْؼ اْٗزةدبسثخ  د٠س ادب٥ْٗ عذ٦دذ ْش٠عد٧ب ند٥ اْشث٧دع اْعشثد٥، عٓغدٓخ  ٠ساو، ( 2)

 .24، ص2013، ٠1ؽذح اْذساعبد اْٗغزًج٧ٓخ، ُٖزجخ اإلعُٛذس٦خ، ٖصش، اْعذد

(3) Olga Oliker and Other, Russian Foreign policy: Sources and Implications, 

RAND Project Air Force, united states, 2009.p.57.  

 .24ثبعٕ سارذ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 4)
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اببب   الجببي  وجعمبببه توليببباس ووجبببو  التموقببب ، وكبببان هلابببه هيكمبببة 2005الببف لبببام  600
الموادبب  االسببتراتيجية التبب  تشببكل تيليببلاس ومتيببا الةببوم  مرببل هسببيا الوسببطى وجتببو  غببر  

 . 1سهسيا
مسبتمراس اييبا لمبن هبم اب  لمبر  -لمبلل سبتة وا بلل  –والي ال تاام التجتيبل االل امب  

  م يببين 700000000  لامبباس، وسبب ل  تسببتطي  ودبب   ل ببر  تجتيببل مببا يةببار  س24 -18س
 ، 4608120552، ابالةو  المثهمبة لم لمبة تسمب  س 2سمةاتل لون ان يتبارر وقبعيا التتباج 

 ، والةبببببببو  العاممبببببببة اعميببببببباس 103540202ساالسبببببببالةون اببببببب  سبببببببن ال لمبببببببة الل اميبببببببة هبببببببم 
  وسبببببب ل  يعببببببل جيشببببببيا ادببببببو  204850000  الببببببف واال تيبببببباط س8000000 -7660055س

  ابب  كبباتون Global fire powerسل  سبب  تةريببر مودبب  جيببو  العببالم مببن  يببح العببل
 . والشكل االت  يوقه  جم الةوا  المسم ة مستةس س. 3س2015الرات  لام 

 .(4)(2025-2002(  يوضح حجم القوات الم لحة السو ية للمدة )2الشيل سقم )

                                                           

، 2006ش٠د، ٧ٓ٧ْب ر٧هزغ١نب، س٠ع٧ب ث١ر٧ٙ، رشعٗخ ثغبٔ ر٧ؾب، اْذاس اْعشث٧خ ْٓع١ٓٔ ٚبردش٠٘، ث٧د( 1)

 .140-161ص

٠ْدد٧ٕ ٚصددبس، س٠عدد٧ب ًَدد٢١ َجددش٢، اْٗغٓددخ اْعشث٧ددخ ْٓعٓدد١ٔ اْغ٧بعدد٧خ، ٖشَددض دساعددبد ا١ْؽددذح ( 2) 

 .31-39، ص2009، خش٦م 20اْعشث٧خ، ث٧ش٠د، اْعذد 

االٖش٧ُ٦دخ خدد ِ نزددشح  –ٖدش٦ٕ ١ٖعدد٣ س٦ددبث، رد ص٧ش اْصددع١د اْش٠عدد٥ آد٣ اْع يددبد اْش٠عدد٧خ ( 3) 

، رددجُخ اْٗع١ٖٓددبد 16، ص1/2/2014اْددذ٦ًٗشا ٥ اْعشثدد٥، ٖصددش، ثدد١ر٧ٙ ٠ا٠ثبٖددب، اْٗشَددض 

 http//www.democraticac.de، -اٚزش٧ٚذ–اْذ٧ْ٠خ 

(4)  Olga Oliker and Other,Op.Cit,p.150.  
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وتتيجببة ت سبببن االدتصببال الروسببب  البب م يعتمبببل اببب  جبب ا متبببه لمببى تصبببلير الطادبببة 
والةا  الطسيعب   اتعكب   لب  اب  مقبالاة التاباح العسبكرم دسبل إت ابان  سبعار  سالتاط

، وتقببالف  1س2010مميببار لوالر لببام  5807الببتاط ابب  الودبب  ال ببال ، اسمبب  هبب ا التابباح 
، وا تمبببب  المرتسببببة الراسعببببة مببببن  يببببح  2س2013مميببببار لوالر لببببام  90سشببببكل كسيببببر اسمبببب  

، والجبببلول 2014اببب  المرتسبببة الرالربببة لبببام  سعبببل ان كاتببب  2015التاببباح العسبببكرم لبببام 
 :  االت  يوقه  ل 

 
( تقديسات معهد  تويهولم ألبحةث ال  م الدول . ن بة االنفةق الع يسي من النةتج المحل  )

 .2015عةم  األولبيةنةت صندوق النقد الدول  تشسين إلى  اإلجمةل  ا تنةداً 
 (3)يسي ف  العةلم(  يوضح مقةسنة ن ب االنفةق الع 3الشيل سقم )

                                                           

 .29ثبعٕ سارذ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 1)

 .19ٖشاد ن٧صّ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 2)

(3)  Ibid,p.3. 
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مببن لتالهببا العسببكرم  %50وستببااس لمببى  طببة التسببمه التبب   لببلتيا ت ببليح  ببوال  
  للبالل 2022-2012مميبار لوالر لممبلل س 770ت اول روسيا االت الية اتااح ما يةبار  

ت بببليح المثسسبببة العسبببكرية سمبببا اببب   لببب  تطبببوير التكتولوجيبببا العسبببكرية، وتطبببوير الةبببلرل 
ا امبببت   دبببول االتتشبببار  بببول العبببالم وسرو هبببا كةبببول لوليبببة مبببثررل اببب  الصبببارو ية، لرغستيببب

البرئي  ا ليميبر إلبى  السا ة اللولية، ويعول الاقل ا  إلالل الروال وتتشيط دلرا  دواتيبا
-2015تاهبل الجبي  ليصبل  رو  دوتبه التاريبة اب  المبلل س سوتين، لوقعه  طة لسكرية

ادبو  جبي  اب  العبالم مبن  يبح التسبميه   ، اعال مبرل   بر  الجبي  الروسب  كربات 2020
، وهببب ا االتاببباح لمواجيبببة التةمةبببل العسبببكرم لمواليبببا   1سوالةبببلرا  العسبببكرية واالسبببتراتيجية

، ودواتيبا المسبم ة تتبالف  2سالمت لل االمريكية ا  سملان  ورسا الشبردية وهب ا تيليبلح ل بلولها
يبا المسببم ة الةبوا  الصببارو ية مبن الةبوا  السريببة والس ريبة والجويببة، كمبا يبل ل قببمن دوات

االسبببتراتيجية والةبببوا  الاقبببائية والماميبببون الببب ين يسبببمون سبببالةوا  المسبببتةمة، وتبببم تشبببكيل 
. والجببلول ا تبب  يوقببه  جببم الةببوا  المسببم ة  3س2015الةببول الجويببة الاقببائية ا  لببام 

 . الروسية
 (4)(  يوضح تشييل القوات السو ية2الجدول سقم )

 المعدات القوات

 
 
 السرية

 2800لساسا  
 1200لرسة استط ع 

 7360لرسة مشال ملرلة دتالية 
 9700تاد   جتل ملرلة

 5436ملاعية 

                                                           

٢١ اْعغدددُش٦خ اْعب٧ْٗدددخ   ٖش٦ُدددب، س٠عددد٧ب، ا٦دددشا٘، ا٧ُْدددب٘ ٞدددبد٤ صادددش٠س، رددد١اص٘ اْشادددت اًْددد( 1) 

٣ ٠عد٧ٛبس١٦ٞبد دي٧ًدخ ام٠ْداْص٥ٚ١٧ٟ، ؽضة هللا، ١َس٦ب اْ ٗب٧ْخ اعدشاس اغدُش٦خ رُ دم ْٓٗدشح 

 95،ص2013رش٤٠ اْؾش٠ة اْٗغزًج٧ٓخ، رشَخ اْٗ ج١ابد ْٓز١ص٦ع ٠اْٛ ش، ث٧ش٠د، 

 .35اب م ٖعزٗذ اجذاْؾ٧ٗذ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 2) 

، رددجُخ 2016رددجب  1ٖغٓددخ اْٗغددٓؼ، اخزجددبساع ٖهددبع  ًْٓدد١اد اْغ٦١ددخ اْهةددبئ٧خ اْش٠عدد٧خ، ٧ْج٧ددب،  (3) 

 .http://www.almusallh.ly/ar، -اٚزش٧ٚذ –اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ 

١ٖعدد١اخ ًٖبرددّ ٖددٙ اْصددؾشاي ؽًددبئى ٠رَش٦ددبد ( خبْددذ ثددٙ عددٓ ب٘ ثددٙ اجددذاْعض٦ض ٠اخددش٠٘، 4) 

 -يغدٕ د٠ِ ٠ٖدذ٘ ٠ ٖدبَٙ ٖ د١ٟسح، زشَخ ٠ٖغدشػ اْع٧ٓٗدبد٠سا٦٠بد ٖغدزًج٧ٓخ ًْبئدذ اًْد١اد اْٗ د

 .http://www.moqatel.com، -اٚزش٧ٚذ –س٠ع٧ب االرؾبد٦خ، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ 
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وللل غير معموم من  562 سم ة مقالل لملساسا  ما يةار  
 الصواري  الموجية المقالل لملساسا  وملاا  لليمة االرتلال

 
 الس رية

 

 ارس  اساطيل
هسيا  –الشمال  س

الم يط اليال  
س ر  –سالساسايك   

السمطيح الس ر اوسول 
اسطول صةير ا   –

  الس ر الكاريس 

تشمل غواصا  تووية وتكتيكية وت مل صواري   65الةواصا  
 ساليستية وت مل دوالل اط ح صواري  غير ساليستية

مسم ة ستاام ستاام  1Oral kuznetsov اممة الطائرا  للل 
تااماس لط ح صواري  جو / سطه  12 م دا اا  راس  مسمه 

طائرل  24-18طادتيا  و تامة اط ح راس  مسمه سصواري  سام
طائرا  توع  4و su-33 flanker dمن توع  مةاتمة هجوم ارق 

su-25UTG frogfoot طائرل لمولية قل الةواصا  من توع  15و
KA-27HELIX طائرل ل ت ار المسكر توع  2وKA-31HELIX 

 6 طرالا 
 18ملمرا  
 8ارداطا 

 421ال وارح السا مية واللوريا  
تشمل طائرا  دتالية وتةل  363 طائرا  تاسعة لمةوا  الس رية

تةا  و ر   ولمولية وغران ال ر  قل الةواصا  وس ح وا 
 الكتروتية

دوا  اللااع السا م  
  9500الماريت  س

 تاسعة لمس رية

لرسة دتالية مشال ملرلة ، 60لرسا  استط ع ، 1600لساسا  
،  سم ة مقالل 367، ملاعية 750، تاد   جتل ملرلة 150
لااع جوم ، وللل غير معموم من ملاا  مقالل لملساسا  72لملساسا  

 صاروه سام 320
دوا  اللااع السا م  

  ا تياطس 2000
، 320، تاد   جتل ملرلة 450، لرسة مشال ملرلة 350لساسا  

 صاروه سام 50اع جوم ، لا364ملاعية 

 
 

 الجوية

تشمل طائرا  دا اا  دتاسل ومةات   وهجوم ارق   1793الطائرا  
 وهجومية

، طائرا  ديالل 20، طائرا   ر  الكتروتية 148طائرا  استط ع 
، طائرا  337، طائرا  تةل 20، طائرا  تاد   ودول 4وسيطرل 

تروتية وطائرا  هجومية و ر  الك 989، طائرا  لمولية 201تلري 
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تةل، طائرا  سلون طيار للل غير معموم، صواري  ساليستية لاسرل 
طائرل هجومية ت مل  79طائرا  تاسعة لطيران الجي  ‘ 292لمةارا  

 24،  دمار صتالية 2064صواري  كرو  تووم، اللااع الصارو   
دوا  الاقاا تاسعة 

الف  40لملااع الجوم 
 ارل

اري  لمى الةوا  الروسية و ماائيا، و لا  الكتشاف هجوم الصو 
 والال لملااع الصارو   الساليست .

ودام  روسيا االت الية ستطبوير ترسباتتيا التوويبة ووسبائل إط ديبا و  اطتيبا سسبرية 
، دبببلر  ترسببباتتيا التوويبببة س بببوال  2005تامبببة  طمبببح لمييبببا السبببتار ال ليبببلم ولةايبببة لبببام 

اتة الواليبببا  المت بببلل االمريكيبببة التوويبببة ر   تبببووم، اببب   بببين دبببلر  ترسببب  لبببف 18000
، اال ان تودي  اللولتان لمبى معاهبلا   ابن اوسبم ة التوويبة  1سالف ر   تووم 10500

مبا  وقب ه التةريبر الصبار لبن معيبل سبتوكيولم إلبى   اق  مبن ترسباتتيما  تبى وصبم 
موقبه اب   ، سين ايبه ترتيب  البلول المالكبة لمسب ال التبووم كمبا2016وس اح الس م لعام

 الجلول ا ت :
 (2)( تستيب الدول المةلية لل  ح النووي3الجدول سقم )

 اللول  
الرثو  ال رسية 

 المتتشرل
الرثو  ال رسية 

 السةية
الجمال  لام 

2016 
 7290 5500 1790 روسيا االت الية 1

2 
الواليا  المت لل 

 االمريكية
1930 5070 7000 

 300 20 280 ارتسا 3
 260 260 ___ الصين 4
 215 95 120 المممكة المت لل 5
 130-110 130-110 ___ ساكستان 6

                                                           

ٖؾٗذ عٗبِ ٖظ١ٓٔ ٠ٖٗذ٠ػ ؽبٖذ ا ٧خ، اْصشا  ا٤٠١ْٛ ند٥ تعد٧ب، اُْٗزجدخ االَبد٧ٗ٦دخ، ٖصدش، ( 1) 

 .44، ص2010

(2) Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Global nuclear 

weapons: downsizing but modernizing,13 June 2016, 

https://www.sipri.org. 
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 120-100 120-100 ___ اليتل 7
 80 80 ___ اسرائيل 8
 10 10 ___ كوريا الشمالية 9

 15395 11275 4120 المجموع
 

وساقببل السبب ال التببووم و ببل  تسببطي  الللبباا ساتيببا دببول لسببكرية مياسببة، وابب  هبب ا 
تشببكل م ببط إهتمببام روسببيا االت اليببة امكبب  تسةببى دببول لامببى يجبب   تببا   طرو ببةالصببلل ه

ان تكببون دببالرل لمببى مواجيببة الم بباطر كميببا مببن  م جيببة  ارجيببة  لبب ل  السببل ليببا مببن ان 
ت ببتاا سةببول توويببة تعببالل دببول متااسببييا مجتمعببين وهببو مببا يثكببل لببلم الت اميببا سمعاهبببلا  

 . 1سلواليا  المت لل االمريكية ان اوسم ة التووية الت  ودعتيا م  ا
كبببان البببرئي  الروسببب  سا ليميبببر سبببوتين   بببلل اببب  اجتمببباع ديبببالا  و ارل البببلااع و  

، ميبببببام رئيسبببببة قبببببمن  ولويبببببا  تطبببببوير الةبببببوا  المسبببببم ة 2015الببببب م لةبببببل اببببب  لبببببام 
والصتالا  العسكرية. ومتيا: إل ال تعبلي   اب   طبة البلااع لبن البس ل واةبا لمتطبورا  

وقببباع العسبببكرية والسياسبببية اببب  العبببالم، واالسبببتمرار اببب  تتايببب  سرتبببامة تسبببميه او يبببرل ل 
الجي ، وتع يب  الةبلرل الةتاليبة لةبوا  الصبواري  التوويبة االسبتراتيجية، وراب  كراابة واالميبة 

 .   2سالتلري  الةتال  وارال الةوا  المسم ة، وتطوير التعاون العسكرم م  ال مااا
، ت ببو 2015الجببي  الروسبب  لببام  اةببل  جببر ، ل الببلااعوسببالرجوع ل صببائيا  و ار 

متبباورل لسببكرية وتببلريساس  80 ببوال   2016و بب ل العشببرل اشببير مببن لببام  متبباورل، 3500
وي  ببا مببن  بب ل الجببلول السبباسح التتببوع الكسيببر  الةيببالل العسببكرية كااببة، لمببى مسببتويا 

يبا سبين اوراقب  الروسبية ال اصل ا  تولية التلريسا  و ماكن  جرائيبا  يبح تسايتب  موادع
والمتاطح ال لولية واللول ال مياة والصليةة ليا والت  تثكل جميعيا لمبى الجاه يبة العاليبة 
التبب  تتمتبب  سيببا و ببلا  الجببي  الروسبب  ولمببى التمببا ج المايببل البب م ي صببل تتيجببة تسببالل 

                                                           

 .40ععذ ؽ٥ً ر١ن٧ى، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 1) 

، رددددجُخ 24/12/2015، 2016اْش٠عدددد٧خ، ر١يعددددبد ر دددد١س اْغدددد٧  اْش٠عدددد٥ اددددبٔ  RTيٛددددبح ( 2) 

 /.https://arabic.rt.com/news، -اٚزش٧ٚذ- اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ
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ول ال سبببببرا  والعةائبببببل الةتاليبببببة و اصبببببة اببببب  المتببببباورا   ا  الطسيعبببببة المشبببببتركة مببببب  البببببل
 . 1سالصليةة

، لمبببببى لبببببوااين مبببببن متصبببببا  الصبببببواري  اليجوميبببببة 2016و صبببببم  دواتيبببببا لبببببام 
وتبم ،  تواع مبن الصبواري  الساليسبتية وصباروه مجبته 4 م" الم ولل سب  –التكتيكية "إسكتلر 

" لمبببلااع الجبببوم التببب   صبببم  لمبببى صببباروه 400 – ابببواج مبببن متاومبببة "    5تشبببكيل 
ل العببام تاسببه تجرسببة صببواري  سوسببتا متةولببة دصببيرل جببو جليببل سعيببل المببل . وشببي – رن 

و صببم  س ريتيببا ،  م" ابب  دواتيببا السريببة 10 –المببل ، التبب   مبب  م ببل صببواري  "سببتري  
التب  22350لمى للل من السان ال رسيبة  هميبا ارداطبة ساوميبرال غورشبكو  مبن مشبروع 

، .885ن مشبببروع سبببتتر    سبببرل الارداطبببا  ال ليربببة، وغواصبببة ياسبببين ال ريبببة ال ليربببة مببب
  غواصبببا  غيبببر التوويبببة مبببن طبببرا  اارشبببااياتكا. 6وشبببيل  سبببطول الس بببر اوسبببول ل بببول س

و ول اوسببطول تاسببه سسببان  ليرببة، وسيتيببا ارداطببة ساوميببرال غريةببوروايت   مببن مشببروع 
 . 2س11356

صباروه ساليسبت   400الجي  سيستمم  كربر مبن ا ن  و  ل الستوا  العشرل المةسمة
غواصبة متعبللل  20غواصبا  صبارو ية اسبتراتيجية، وت بو  8ام، و-توسبول جليل مبن تبوع

جيببا  اقببائ  ل غببران العسببكرية، و كرببر  100سببايتة، و ببوال   50الميببام، و كرببر مببن 
 8طببائرل لموليببة هيمكببوستر، و 1000طببائرل لسببكرية، و 600طببائرل  ليرببة، و 1600مببن 

  لتسببببميه  اببببواج 500، ا 400-متاومببببا  صببببواري  مقببببالل لمطببببائرا  مببببن طببببرا  سا 
ستبباا دببو  لسببكرية  دببو  ل مايتيببا مببن الم بباوال  اوجتسيببة  الببلااع الجببوم، م اولببة سبب ل 
وسيسبببببتمر العمبببببل لمبببببى إلبببببالل تصبببببتي  دطبببببار الصبببببواري  ، 3سل كببببباا الصبببببرالا   وليبببببا

سسرغببو م  البب م تببم إت اببه ابب  ليببل الببرئي  السببوايت  او يببر مي ائيببل غورساتشببوف والبب م 
 ، كمببا سيسببتمر العمببل لمببى2019الصببواري  االسببتراتيجية سببلاس مببن لببام  سببت ول سببه دببوا 

تصميم صباروه اسبتراتيج  جليبل لامبل سبالودول السبائل ومب ول سبرثو  دتاليبة متشبطرل مبن 

                                                           

 .21؛ ثبعٕ سارذ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص10َٗبِ ٖغباذ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 1) 

 -اٚزش٧ٚذ –، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ24/12/2015اْش٠ع٧خ اْٛب ًخ ثبْعشث٧خ، RTيٛبح ( 2) 

https://arabic.rt.com  

 .21؛ ثبعٕ سارذ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص10باذ، ٖصذس عجى رَشٜ، صَٗبِ ٖغ( 3) 

https://arabic.rt.com/
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  ومقبالا  الطيبران سمبورا   لبام T-99وسيل ل جيل جليل مبن لساسبا س"طرا  "سارما 
 . 1س2023ي  لاما  ركتا  الج  س  ت  ارس، وستتمرك  لساسا  2020
وتوقبببي اس لمةبببول العسبببكرية الروسبببية التببب  تشبببكل  طبببراس وتيليبببلاس لمواليبببا  المت بببلل  

 The National االمريكيببة ابب   ببال  صببول مواجيببا  واسببعة معيببا. تشببر  مجمببة
Interest مت صصبة سالشببثون ال ارجيبة اومريكيببة دائمبة سببادو  اوسبم ة الروسببية لمببى ال

لميا تاببببوح لمميببببات  يببببات  ستتببببائة لمببببى المسببببتو  التعسببببوم مسببببتو  العببببالم وتببببثمن لمسببببت 
  التببببب  تعببببببل متااسبببببة لممةبببببات   االمريكيببببببة، 35والسبببببتراتيج  متيبببببا المةاتمببببببة سسبببببو وم 

وسغواصببببة  مببببور  وهبببب  معببببلل لمتصببببلير تتميبببب  سمببببلل  طببببول لمسةبببباا ت بببب  المبببباا ومبببب ولل 
  وهببب  T-90  و بببلا  اطببب ح لموليبببة، ولساسبببا  س10  وس533سطورسيبببلا  مبببن ليبببارس

 دبو  لساسببة دسببل اسببت لام لساسببة سارماتببا  وادبل تكماببة مببن لساسببا  االسرامبب  وليوسببارل الةرسيببة  
وصببببباروه ساوتبببببيك   مقبببببال لمسبببببان يكمبببببن اط دبببببه مبببببن الةواصبببببا  والسبببببان والطبببببائرا  

كببم، ياببوح  300والةا اببا  السريببة وصببت   صيصبباس ل هببلاف الس ريببة ويصببل مببلاها سريببة 
ه اومريكبببب  هببببارسون ولببببن تببببتمكن  تامببببة الببببلااع الصببببارو   سشببببكل كسيببببر لمببببى الصببببارو 

  وهببو السبب ال او طببر البب م 62-53لمواليببا  المت ببلل االمريكيببة مةاومتببه، وطورسيببلا  س
تواجيببه الةببوا  الس ريببة لمواليببا  المت ببلل االمريكيببة كوتيببا تممبب   جيبب ل استشببعار ل مببواج 

صبلر  روسبيا دائمبة سبادو   سبم ة لبلييا ، واستكماالس لما سسح   2سالت  تكوتيا  ركة السان
 :  3سمن صتوايا الم تماة ه 

  وهبببو تاببام لاببباع جببوم دببالر لمبببى رصببل وتتسببب  400-متاومببة صببواري  سا   -1
اتامببببة لمصببببين 6والتعامببببل مبببب  مةببببات   الشببببسه ودا اببببا  الةتاسببببل، وتببببم تصببببلير

  لت ببل (SSGNتاامباس، والةواصببة ائبة ياسببين  12وتسبعى اليتببل لم صبول لمببى 
  32  لمواجيبببببة الةواصبببببا  االمريكيبببببة مببببب ولل سSSNالةواصبببببة اكتبببببور س م بببببل

                                                           

( ث٧بس ا٥ً٧ً، اْغ٧  اْش٠ع٥.. اعز٧ د اْٗغزًجّ ثع١٧٘ عد١ن٧بر٧خ، ادؾ٧هخ اْعشثد٥ اْغذ٦دذ، ْٛدذ٘، 1) 

 .https://www.alaraby.co.uk .، -اٚزش٧ٚذ  –، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ 1/4/2014

، ٖغٓددخ اٚبردد١٧ٚبِ إٚزشعددذا امٖش٧ُ٦ددخ رٛ دش رصدد٧ٛم ميدد٢١ امعددٓؾخ ندد٥ اْعددبْٕٖغٓدخ اْٗغددٓؼ، ( 2) 

 ، -ٚزش٧ٚذ ا –، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ 2016 ام٠ِر ش٦ٙ  ٧ْ11ج٧ب، 

http://www.almusallh.ly/ar  

َدب١ٚ٘ اْضدب٥ٚ  4ٖؾٗذ عٓدبل، اي٢١ ٠انةّ ا ش  عٓؾخ ْٓغ٧  اْش٠ع٥، ٖغٓخ اْٗغدٓؼ، ٧ْج٧دب، ( 3) 

 //:almusallh.ly/ar/www http. -اٚزش٧ٚذ  –، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ 2014

http://www.almusallh.ly/ar/news/849-2016-10-11-13-18-05
http://www.almusallh.ly/ar
http://www.almusallh.ly/ar/
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طورسيبببل مبببا تسبببمه ليبببا سشبببن اليجمبببا  اورقبببية والطاايبببة  38صببباروه كبببرو  و
 والةاطسة.

سببا  ابباير وهبب  اللولببة الو يببلل سعببل  3ام  22سبب   جالبب  وتبب  يببو  160تبب  يببو -2
اوهببلاف سعيببلل  الواليببا  المت ببلل االمريكيببة تممبب  الةا اببا  االسببتراتيجية لةصببف

طتبببباس مببببن الةتاسببببل وصببببواري  كببببرو  واسببببتعمم  ابببب   ببببر   24المببببل ، ت مببببل 
اب   150متيبا اب ن  طبائرل 497الشيشان وجورجيا وا ن اب  سبوريا. ومبن اصبل 

  لمة الةوا  الجوية الروسية.
وتشبكل العمبول الاةبرم  15وطورتيبا لمواجيبة طبائرا  اف 30و34و 35سو وم  -3

 الةالمة لملاها الطويل و مولتيا الكسيرل. لمةوا  الجوية ا  العةول
طرال كيروف صمم لغبراح  بام   الطبائرا  االمريكيبة سصبواري  كبرو  طويمبة  -4

صبباروه كببراتيت   20المببل  والةببو  الرئيسببة لببه تكمببن ابب  قببرساته اليجوميببة ال 
 وسيتم استسلال ه   الصواري  ساوتك  الم كور  ل  .

اليببة لت ببل م ببل االالف الببلساسا  والعرسببا  ارماتببا وهببو مشببروع طمببوال لمركسببة دت -5
ممبببم ورشبببا  رببباتوم  125  مببب ولل سمبببلا  T-14الملرلبببة اقببب ن لبببن لساسبببة س

 4ممبببببم و 30  مببببب ولل سمبببببلا  T-15ممببببم ومركسبببببة مشبببببال دتاليبببببة ملرلببببة س7.62
  SPHصببببببواري  كراتبببببب  مقببببببالل لمببببببلساسا  ومببببببلا  كواليسببببببتيا  اتبببببب  ال ركببببببة س

 ممم.152
، دببالرل لمببى 1990ف لببم تكببن روسببيا االت اليببة لببام الارداطببة الميببرال جورشببكو  -6

ستبباا ارداطببا  إال  تيببا ا ن دببالرل لمببى ستبباا هبب   الةطبب  العسببكرية وجعميببا لمببى 
دلم المساوال م  الارداطا  الةرسية ومن المةرر  ن تكون قمن الةطب  اوساسبية 
 اببب  االسبببطول الروسببب  مسبببتةس س وستيتيبببا العمويبببة مصبببتولة مبببن  ليببباف الكبببارسون

 مايجعميا دالرل لمى الت ا  وتةميل المةط  العرق  الرالارم ليا.
صببببمم  لمتشببببوي   A-Fوريتشببببا   4-2متاومببببة ال ببببر  االلكتروتيببببة كراسببببو ا -7

لمبببببببى الطبببببببائرا  سبببببببلون طيبببببببار، و الواكببببببب ، وطبببببببائرا  االسبببببببتط ع واالدمبببببببار 
، C41االصبببطتالية مبببن  جبببل ت طبببيم الستيبببة الت تيبببة وتامبببة الةيبببالل والسبببيطرل 

تيببا التشببوي  لمببى رالارا  الببت كم ابب  إطبب ح التببار المرستببة ابب  الطببائرا  ويمك
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المةاتمبببة والصبببواري  مبببن  جبببل ت ييبببل التابببوح التكتولبببوج  لمطبببائرا  سبببلون طيبببار 
 وال ر  االلكتروتية الةرسية.

 A-64)  وسA-10طببور  لتكببون متصببة صببل هجمببا  الطببائرا س S1ساتتسببير  -8
ة مبببلاا  صبببواري  مقبببالل لمطبببائرا  ومرستببة لمبببى ملرلبببة مت ركبببة، وهببب  متاومبب

  تتميببب  سةبببلرا  صبببواري  سبببام الطويمبببة والةصبببيرل SPAAG-M اتيبببة ال ركبببة س
 ممم من كل جات .  30صواري  سام م  ملا  ال  ليار  6المل  مرس  لمييا 

وس س  تصري ا  الجترال سهات  لوتار لومريب   ممربل الةبوا  اولماتيبة اب  ديبالل 
كببوتترا ماغببا ين التمسبباوية سروسببيا تتاببوح لمببى  صبب ياةإلببى  و مببف شببمال االطمسبب  التببات

 مببف التبباتو ابب  المجببال العسببكرم  معسببراس اييببا لببن رةتببه سببان ميبب ان الةببو  يببرجه لمصببم ة 
 بل كسيبر إلبى  دواتيبا المسبم ة  كربر  لاربة و دبلر لمبى ال ركبة روسيا االت الية، ااصس  

تةّمبب  ايببه لببلل دببوا   مببف شببمال هبب ا لون ال ببليح لببن لببللها اليائببل ابب  الودبب  البب م 
%   ل العةلين او يرين، إن اللول الةرسيبة يروليبا مبا تةبوم 25اوطمس  سالتاتو  ستسسة 

سه روسيا االت الية من قرسا  جوية كسر  ا  سورية م  التوقي ا  الشباممة التب  تةبوم 
  وهببب  طبببائرا  موقبببولة اببب  24سيبببا  بببول هببب   القبببرسا  التببب  تسبببت لم اييبببا سسبببو وم

 لببب  إط ديبببا لمصبببواري  مبببن س بببر دببب وين، امبببر س إلبببى  يقببباف 1974ال لمبببة متببب  العبببام 
سبيتم ت ويبلها سبرالارا   ليربة.  T50 PAK-FA) الطبائرا  المةاتمبة مبن طبرا  سسبو وم

  ساتامبة تشبوي  لمبرالار صبلم  24، تبم تجييب  سسبو وم2014كما  ته متب  تيسبان لبام 
تب  هب   الطبائرل مبن تعطيبل تابام المرادسبة لمصبواري  الواليا  المت لل االمريكية لتلما تمك

اومريكية ال ليرة جلاس ا  الملمرل لوتالل كو  ا  الس ر اوسول  م إن هب   الطبائرل وا بلل 
لتصببراس مببن الاريبببح  27مببن   طببر الةا اببا  التكتيكيببة الروسببية، وسعببل تمبب  ال الرببة تةببلم 

  . 1سال لمةالعامل ا  الملمرل اومريكية سطمسا  إلاائيم من 
كما  ن روسيا االت الية تعل من  كسر اللول المصتعة والمصلرل لممعبلا  العسبكرية 

م، وت تبببل المركببب  الربببات  لالميببباس، و سبببر  البببلول التببب  تشبببترم متيبببا اوسبببم ة هببب  اببب  العبببال
 ساليتل، الصين، ايتتام، سوريا . والشكل ا ت  يوقه  ل .

                                                           

ٖٟب ٖؾه١ظ ٖؾٗذ، اْزه١و اْش٠ع٥ ا٣ٓ اْٛدبر١ ثهةدّ رؾدذ٦ش اْغد ػ، ادؾ٧هخ اْضد١سح، عد١س٦ب، ( 1) 

 http//:www.thawra.com، -اٚزش٧ٚذ–، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ 10/1/2016
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 للمدة تصديس األ لحة )حصتهة دوليًة %((  يوضح الدول العشسة ف  4الشيل سقم )
(2011-2015)(1) 

 
وروسبببيا االت اليبببة اسبببتطال  س سراتيبببا اليائمبببة ومتشبببوتيا ومعابببم لممائيبببا واتيييبببا 
الاقائيين، مبن اسبتعالل مودعيبا المتابوح اب  الاقباا، سعبل مبا وداب  تراجعيبا وتج ب  اب  

  تشببيل تشبباطاس اقببائياس ابب  إتشبباا المتشببال اليائمببة دببر  توليبب  جتببو  طاجيكسببتان، وسببل 
 تشببببطة سببببساح التسببببمه الاقببببائ ، وال تبببب ال اودمببببار الصببببتالية الروسببببية المتبببباا  الببببرئي  

، وه  ت تل المرك  الرات  اب  مجبال االستكشبااا  الاقبائية  2سلمواليا  المت لل االمريكية
 . 3سما يجعميا ا  سعن او يان تاوح لمى الواليا  المت لل االمريكية

                                                           

(1) Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), International 

arms transfers, 2016. https://www.sipri.org. 

ٖع٧ٙ اؽٗذ ٖؾ١ٗد، ٖغزًجّ اغُشح اْهةبي.. ٠عبؽخ عذ٦ذح ْٓزٛبنظ اعزخذاٖبد اْهةبي ٖٙ اعدّ ( 2) 

، 513اْغدد٧ شح ٠ا٧ْٟٗٛددخ آدد٣ امسث، ٖغٓددخ دس  اْدد١ ٙ، االٖددبساد اْعشث٧ددخ اْٗزؾددذح، اْعددذد 

 .64، ص2014 ام٠ِر ش٦ٙ 

اْغ٧بعخ اْخبسع٧خ اْش٠ع٧خ رغبٜ ا١ْال٦بد اْٗزؾذح االٖش٧ُ٦خ ن٥ ٖشؽٓخ ٖبثعدذ اهبي ؽغ٧ٙ ا٥ٓ، ( 3) 

، 2اْؾشة اْجبسدح، ٖغٓخ ٧َٓخ اًْب١ٚ٘ ْٓعٓد١ٔ اًْب٧ٚ١ٚدخ ٠اْغ٧بعد٧خ، عبٖعدخ َشَد١ٌ، اْعدشاو، اْعدذد

 .352، ص2013



  (0202لعام )ا(/43(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

39 

تجاهاتببببه  بببب ل الةببببرن ال ببببالم ومببببن الم تودبببب   ن تتةيببببر وسببببائل الصببببراع و لواتببببه وا 
والعشببرين ت ببو ال ببرو  والصببرالا  التبب  تعتمببل لمببى  لوا  السعببل الاقببائ  التبب  تعمببل 
لمببى شببل ال صببم الكتروتيبباس مببن  بب ل لببلل مببن الاببواهر والت ركببا  التبب  تةببوم سيببا الةببو  

م لولياسببك  : ان اوسببم ة التبب  سببل  العمببل الكسببر ، وهببو مببا  كببل  الجتببرال اومريكبب  سغببار 
ا  تصتيعيا ستقمن لمواليا  المت بلل االمريكيبة ت ةيبح السبيطرل لمبى الاقباا. كمبا تةبوم 
روسيا االت الية سعلها   ل ادطا  الصبراع الكبوت  ستتايب  سرتبامة اقبائ  يتقبمن ت بليح 

م صصببة ل مببل  دالببلل سسميستيسبب   الاقببائية وتجيي هببا سمتصببا  إطبب ح صببواري  جليببلل
اودمبببار الصبببتالية مبببن تبببوع ساتةبببارا ، وتطبببوير دالبببلل الستيبببة الت تيبببة لةالبببلل سسبببايكوتور  
الاقبببائية، وتةبببوم وكالبببة اودمببببار الاقبببائية الروسبببية والةببببوا  الاقبببائية ستطبببوير متاومببببة 

 . 1ساودمار الصتالية ال اصة سيا
م  -سموليتببا لاوو ، 2001ابباطمح الجببي  الروسبب  صببارو ين ابب  شببير  يببار لببام  

مبن دالببلل سسميستيسبب   الاقببائية ابب  شببماليا لوقبب  دمببر تجسبب  ابب  مببلار ، وارسببم  دمببراس 
  سصبباروه اولتببا اطمةتببه الةواصببة التوويببة مببن لمببح سببتين 1-ل س بباح العمميببة سكو مببو 

  دمبببراس صبببتالكاس لسبببكركاس لمصبببم ة و ارل لااليبببا 15، وارسبببم  س 2سمتبببراس اببب  س بببر سبببارتتي 
  وهببو 2479 ، ودمرسكومببو  6-دمببر سمريببلين 2012، واطمةبب  لببام 2005سلايببة لببام 

  2481دمببببر ل تبببب ار المسكببببر وتجسبببب  يةطبببب  تصببببف الكببببرل اورقببببية، ودمببببر سكومببببو  
صبباروه سروكببو    2015و طمةبب  لببام دمببراس تجسسببياس،  70ليت مببح سشببسكتيا المثلاببة مببن 

سببب   مبببن طبببرا     دمبببار صبببتالية لسبببكرية مبببن دالبببلل سسميسيت3والببب م  مبببل لمبببى متتبببه س
 . 3سوهى مت صصة لقمان االتصال م  المتاطح السعيلل التائية رولت 

ن دلرا  جيشيا اليائمة تعول المعبلل مبن تابام (SITREP)اسبت لام تكتولوجيباإلبى  وا 
ال م تسبت لمه دبوا  الاقباا الروسبية ودب   SVP-24 ارل  ا  ال وسسة ال اصة ستاام

كبببن  ل بببل لمبببى الطبببائرا   يبببح يبببتم ايبببه ، ل (KIT JDAMمالمعبببار ، وهبببو يعبببالل تابببا

                                                           

ٕ، اْٗشَدض اصٖخ ا١ًْيبص ٠اصشٞب ا٣ٓ اْعبْٕ اْعشث٥ ٠اْٗغٓ  ثبعٕ خهبع٥، س٠ع٧ب ١ٖ٠اعٟخ اْدشة( 1) 

 .112، ص2009اْعشث٥ ْٓذساعبد اإلٚغب٧ٚخ، اًْبٞش، 

 .64ٖع٧ٙ اؽٗذ ٖؾ١ٗد، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 2) 

، ردبس٦  اْض٦دبسح ANNإ٦ٟبة رد١ي٥، اميٗدبس اْصدٛبا٧خ اْعغدُش٦خ، يٛدبح ردجُخ االخجدبس اْعشث٧دخ ( 3) 

 .http://anntv.tv، -اٚزش٧ٚذ  –، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ 22/2/2014
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المطاسةبببة سبببين وقببب  الطبببائرل مببب  هبببلايا الم بببلل و لببب  ساسبببت لام معطيبببا  لمتابببام العبببام 
اومريكببب ، وابب  ليبببل  GPS الببب م يتبباا  تاببام س* لم  ببة اودمببار الصبببتالية غموتببا 

  . 1سالرئي  سوتين  صسه تطوير ه   المتاومة من  ولويا  ال كومة الروسية
، اتجيب  الواليبا  المت بلل 2001اير  ال ر  العالمية قل الرها  لبام ولتلما 

مراجعببببة سياسببببتيا الاقببببائية ست ويببببل اودمببببار الصببببتالية سصببببواري  توويببببة إلببببى  االمريكيببببة
ل قببباع البببلول المعاليبببة ليبببا س جبببة تبببواير ال مايبببة ل دمبببار، االمبببر الببب م للتبببه روسبببيا 

ن الواليبا  المت بلل االمريكيبة سعبلم ت ويبل اودمبار االت الية  رداس ل تااح السباسح سيتيبا وسبي
 – تيببا تةببوم ستسببميه الاقبباا لط ديببا المركسببة ا ليببة اكبب  الصببتالية سصببواري  توويببة، و 

،  2س س  الصةيرل ال جم، وه  تس ة لممكو  الاقائ  ال م يمكته تاريباس  مبل اسبم ة 37
ة اقائية تشبسه المركسبة الاقبائية إالللاا سوف تةوم س تتاج مركسإلى  اومر ال م  ل  سيا

الت   طمةتيا الواليا  المت لل االمريكية تستطي  الةصبف ستيراتيبا مبن  م مودب  لمبى الكبرل 
 وتبه يةبول االرقية   ل سالتين، يعت   لب  اطب ح سبساح ل سبم ة التوويبة اب  الاقباا 

ابببب  مجبببببال ودببببال ساليكسبببب  سبببببولولواتيكوف  ال سيببببر ا بببب ل ميبببب ان الةبببببو  سيتيمببببا، إلببببى 
الصبواري  اب   كاليميببة دبوا  الصببواري  االسبتراتيجية ابب  سبات  سطرسببسور ، والب م يشببرف 
لمببى تطببوير طببائرل الاقبباا: إن تمبب  الةا اببة الملاريببة سببتكون جبباه ل لمت ميببح س مببول لببام 

، والاكرل تةوم لمى اسا  اتط ح الةا اة من مطار لالم لمةيام سالمال لوريبة اب  2020
الاقباا ال بارج ، وقبر  هبلف إلبى  ولتبل إلطائيبا اووامبر سبوف ترتاب المجال الجبوم، 

 . 3سالةاللل الت  اتطمة  متياإلى  سرثو  تووية، وتعول سعلها
 

                                                           

غ١ٓٚبط ٥ٞ ٖٛظ١ٖخ س٠ع٧خ ْٓٗ ؽخ اْهةدبئ٧خ رد د٥ ٖغٗدّ عد ؼ اُْدشح امسضد٧خ رًش٦جدبع ردذ٠س  )*(

يٗدشاع ادٛبا٧بع ردذ٠س ندد٥  24دي٧ًدخ ٠رزُد١٘ ٞددزٜ اْٗٛظ١ٖدخ ٖدٙ  15عدباخ ٠ 11ؽد١ِ امسث ند٥ 

آٗبع  ٟٚب امَضش َٓهخ ن٥ ٧ٖضا٧ٚخ ٠َبْدخ اْهةدبي اْش٠عد٧خ االرؾبد٦دخ ٦٠ خدز ، ص صخ ٖغز٦١بد ٖذاس٦خ

اْٛظبٔ ن٥ اْؾغجب٘ ا١اّٖ اذ٦ذح ٖضدّ اْةددا اْغد٤١، اْش ١ثدخ، اْغدشاخ، االسرهدب ، عدشاخ  ٞزا

اْش٦ؼ، عشاخ اْ بئشح، صا٦٠خ اْٟغ١ٔ ٠ا١اّٖ  خش٢ ٠ٖٙ صٕ ٦زٕ إعدًب  اًْٛجٓدخ ث دُّ  ٠ر١ٖدبر٥ُ٧ 

 ٖٟب ٖؾه١ظ ٖؾٗذ، ٖصذس عجى رَشٜ،.ْزص٧ت اْٟذل، ْٗض٦ذ ٖٙ اْزهبا٧ّ ٦ٛظش  

 ٖصذس عجى رَشٜ. ٖٟب ٖؾه١ظ ٖؾٗذ،( 1) 

 .64ٖع٧ٙ اؽٗذ ٖؾ١ٗد، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 2) 

ٖؾٗددذ ؽغددٙ، عددجبو اْزغددٓؼ اْٛدد٤٠١ اْهةددبئ٥.. ثدد٧ٙ س٠عدد٧ب ٠ ٧ٖشَددب، اددؾ٧هخ اًْددجظ ( ًٚدد ع اددٙ 3) 

 /.http://alqabas.com، -اٚزش٧ٚذ  –، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ 29/5/2016ا٦١ُْز٧خ، 
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 املبحث الرابع
 تكوين التحالفات الروسية االسيوية

تسبببت لم اللولبببة  لاتبببين اببب  ل داتيبببا اللوليبببة ساللسموماسبببية وال بببر  ، اعتبببلما تاشبببل 
االستراتيجية العسكرية لجسار الطرف ا  بر لمبى ال لبان لرالل الطبرف  إلى ى تمجااوول

الةوم وتصسه قرورل ورسا  الةبلرل وابرن اال تبرام واجسبار الطبرف ا  بر لمبى ال قبوع 
 . 1سلرالل الةوم

االوادعيون يرك ون لمى  ن اللولبة الةوميبة هب  اوسبا  كو بلل لمت ميبل، وان البلول 
مكاتاتيببا تببثلم لوراس ميمببا ابب  ت ليببل إلببى  جببة تةببوللر إلببى  تتقببار  مصببال يا ال ببر ، وا 

تتيجة الصراع اللول  والةبلرل لمبى التبارير اب  سبمو  ا  برين، وهب  التب  ت بلل مصبال يا 
 : 2سسمةة الةول ومن رم تصسه الةول وسيمة وغاية. واهم مسال  الوادعية الجليلل ه 

 ببر اوقببوم والتاببام الببلول  وا  ،الببتام السياسببية تا بب  شببكمين ا ببلاهما تسمسببم  -1
 الشكل الاوقوم.  يا  

اب  التابام الاوقبوم، البلول كاابة ليبا وابائف متشباسية، ايب  متمباي ل مبن  يببح  -2
 الةلرا  ولي  الواائف.

 جمي  اللول تتمي  سصاة االتاتية من اجل السةاا. -3
اببب   م تابببام لممسببباللل ال اتيبببة السةببباا يةتقببب  االسبببتجاسة لمةبببول التسبببسية وواعبببال  -4

 ال رين.ا
  الة الاوقى ا  التاام اللول  تلا  ت و اتشاا تاام لتوا ن الةو . -5

االوادعيببة اللااليبببة واليجوميبببة  سببب  مبببا جبباا سيبببا السا بببح سجبببون ميرشبببايمر  وابببح 
 : 3س سئمة ويرل سالجاسة لمييا

                                                           

ًد١ح ٠اًْدذسح ند٥ اْهُدش االعدزشار٧غ٥، ٖغٓدخ اْدذنب  اْغد٤١، صا٦ذ ٖؾٗذ ؽغدٙ اْع٧ٗدش٤، ٖهٟد١ٔ اْ( 1) 

 .22-21، ص 2010ا١ٓ٦ِ ،3اْغع١د٦خ، اْعذد

ا٧ْ١٧ْٛجشا٥ْ ؽ١ِ ٖةب٧ٖٙ اْصدع١د اْصد٥ٛ٧  دساعدخ اْدشة٢  -ؽ٥ٗ٧ُ ر١ن٧ى، اْؾ١اس ا٠١٧ْٛايع٥( 2) 

عبٖعدخ  اْٗزةبسثخ ؽ١ِ د٠س اْص٧ٙ اْٗغزًج٥ٓ ن٥ اْٛظبٔ اْذ٥ْ٠، سعدبْخ ٖبعغدز٧ش غ٧دش ٖٛ د١سح،

 .14-11، ص2009اْؾبط ْخةش ثبرٛخ، اْغضائش، 

اددبٖش ٖصددجبػ، ٚظش٦ددخ اْع يددبد اْذ٧ْ٠ددخ  اْؾدد١اساد اُْجددش٢، داس اُْزددبة اْؾددذ٦ش، اًْددبٞشح، ( 3) 

 .50، ص2001
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ماه  اوسسا  الت  تجعبل البلول تتتباا  مبن اجبل الةبول؟ الن ستيبة التابام البلول   -
 اوقوية.

الم اااببة لمببى ميبب ان الةببو  إلببى  جببم الةببول التبب  تريببل  الببلول؟ وتيببا تسببعىمببا   -
 الةائم، والى ال ل اودصى من الةول م  الييمتة كيلف تيائ .

مبب  اتتيبباا ال ببر  السببارلل ت شببى الت ببالف العسببكرم البب م رلببا  االت ببال السببوايت  
المت بلل االمريكيبة متمربل الساسح المتمرل س مبف وارشبو،  مبا الت بالف الب م تةبول  الواليبا  

اسبببتراتيجية الواليبببا   س مبببف شبببمال اوطمسببب  سالتببباتو  ااسبببتمر وتوسببب ، و صبببسه  لال لتتايببب 
المت ببلل االمريكيببة كوتيببا دائببل التاببام الببلول  ابب  اببل التببلااع او ببالم الجاتبب  السببت لام 

  الجليبببل اسبببتياا الةبببو  الكسبببر  والصببباللل اببب  التابببام البببلولإلبببى  الةبببول العسبببكرية، مبببا  ل 
السا رة لن  اتيا ا  المتاطح الدميمية واللولية، وه ا مبا  كبر  السا بح سروسبر  جيبراي   
ال تسبببعى روسبببيا والصبببين ال مبببول م بببل الواليبببا  المت بببلل االمريكيبببة، و م صبببلام سبببيكون 
مسعربببه رغسبببة هببب   البببلول اببب   مبببح مجبببال التابببو ، وااللتةبببال اومريكببب  سبببان هببب   الترتيسبببا  

ا  بببرين... االواليبببا  المت بببلل إلبببى  اببب  لبببالم اليبببوم، لمبببى اودبببل سالتسبببسة ليسببب  متاسبببسة
االمريكيببة ال تببلاا  لببن المصبباله الوطتيببة التةميليببة، تاهيبب  لببن المصبباله ال يويببة، ولكببن 

مبببببا اسبببببما  سارتولبببببل وولابببببر    هبببببلاف السيئبببببة الم يطبببببة: التمسببببب  سةبببببيم مربببببل إلبببببى  تسبببببعى
 . 1سرا  وسيمة لتةير الوق  الراهنالليمةراطية، وتةرير المصير، وران الك

لليببل  لبب  مةببوال  ت ببول الةببول التبب  دببلميا السا ببح اومريكبب  ساورغاتسببك   صببال ة 
ى البببلول اوولببب رسببب  ائبببا : إلبببى  ل  تسبببار التببب  دسبببم  البببلول  سببب  لرجبببة الةبببول والرقبببا

يببببر الةويببببة والراقببببية، الراتيببببة الببببلول الةويببببة وغيببببر الراقببببية، الرالرببببة الببببلول القببببعياة وغ
الراقبببية، الراسعبببة البببلول القبببعياة والراقبببية. اروسبببيا االت اليبببة مبببن قبببمن الائبببة الراتيبببة  
التيببا تمتمبب  مببن الةببول مببا يثهميببا لممارسببة لور لمببى السببا ة الدميميببة واللوليببة، وهبب  مببن 

 لمتةم  لمىتةيير الواد  الةائم، وتاسي  تاام لول  ه ر، إلى  المتااسين ال ين يسعون

                                                           

ن٧ددذ٦ب ٚبدَددبس٥ٚ، اْ ددشاَبد االعددزشار٧غ٧خ ندد٥ تعدد٧ب  ر١اصٚددبد ثدد  رؾبْهددبد، ٖشَددض االٖددبساد ( 1) 

 .51، ص2014ر٧غ٧خ،  ث١ ظج٥، االٖبساد اْعشث٧خ اْٗزؾذح، ْٓذساعبد ٠اْجؾ١س االعزشا
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 . 1سالت  ارق  لمييا ساسةاس   الة التراج 
ا رجبببب  سعببببل تاكبببب  االت ببببال السببببوايت  ابببب  شببببكل جليببببل، امبببب  اةببببلها الكريببببر مببببن 
اوراقبببب  والمببببوارل، لكتيببببا  ااابببب  لمببببى اسببببتة ليا االسببببتراتيج ، وتاو هببببا ابببب  م يطيببببا 
الدميمبب  المساشببر، وتاريرهببا ابب   جبب اا مببن الشببرح اووسببط، وا تاابب  سمةعببلها الببلائم ابب  

ن الببلول  البب م يعببل ا ببل ركببائ  التببوا ن االسببتراتيج  العببالم ، ولكببن اسببتعالل مجمبب  اومبب
مكاتتيا اللوليبة يتطمب  اكربر مبن ال اباا لمبى الوقب  البراهن وس اصبة اتيبا ترادب  الةبر  

 بلولها لسبر  وكراتيبا وجورجيبا دسبل إلبى  ان وصبم إلبى  ال م ي اول التوس  لمى  ساسيا
الصبراع لت ةيبح اهبلاف جيوسولتيكيباس مبا اب ن   لب  المبل،ان تل ل ا  كمتبا البلولتين وتودبف 

 . 2س ال دائماس، ومن هتا  لال  تسة ت الااتيا م  لول هسيوية
إلببببى  ااسببببتطال  روسببببيا االت اليببببة ابببب  ليببببل رئيسببببيا ا ليميببببر سببببوتين مببببن العببببولل

والعمميبة، السا ة اللولية معتملاس لمى المعاللة الر رية الةائمة الةبول االدتصبالية والعسبكرية 
لكببن  لبب  ال يمتعيببا مببن التعامببل مبب  العببالم واببح الرثيببة السببوايتية السبباسةة المعتمببلل لمببى 
الةبببلرا  العسبببكرية والردعبببة الجةراايبببة المتراميبببة اوطبببراف لم اببباا لمبببى المصببباله الةوميبببة، 
وان كان دبل تراجعب  لتيبا  ب ل مبلل مبن الب من إال  تيبا لبال  إلييبا تتيجبة معبالل الةبر  

التمسب  سبالمتطح إلبى  سموكيم تجاهيا ستاتيتيا وجعميا لولة صةيرل هو ال م  ل  سيباليا و 
 . 3سالسوايت  الساسح لم ااا لمى الييسة الدميمية واللولية

ارئيسبببيا سا ليميبببر سبببوتين  كبببان  كربببر جبببر لس واسبببتعلالاس لمواجيبببة الواليبببا  المت بببلل 
كمببببة و صببببس    كرببببر وادعيببببة تةببببي  االمريكيببببة، اشببببيل  اسببببتراتيجيتيا العسببببكرية إلببببالل هي

ت ركاتيا واتجاهاتيا ل جم ما تممكه من دول ومةلار ما ت ةةبه مبن اائبلل لممصباله الةوميبة، 
اعمم  لمى إتيا  وم   مة الواليا  المت لل االمريكية وه  لمى لمبم  ن دوتيبا العسبكرية 

                                                           

ا ي اجذ اْؾه٧ظ ٖؾٗذ، ر رض٧شاد اْصع١د اْش٠ع٥ ٠اْص٥ٛ٧ ن٥ ٧ُّٞ اْٛظبٔ اْدذ٥ْ٠  ند٥ إ دبس ( 1) 

ٚظش٦ددخ رؾدد١ِ اًْدد١ح، اْٗغٓددخ اْعشث٧ددخ ْٓعٓدد١ٔ اْغ٧بعدد٧خ، ٖشَددض دساعددبد ا١ْؽددذح اْعشث٧ددخ، ث٧ددش٠د، 

 .11، ص2016، اراس49اْعذد

اٗبد ١٦عم يذ٠سح، س٠ع٧ب ٠رش٧َب  ا يدبد ٖز د١سح ٠ ١ٗؽدبد ٖزٛبنغدخ ند٥ اْٗٛ ًدخ اْعشث٧دخ، ( 2) 

 .5-4، ص2015رؾ٧ّٓ ع٧بعبد، اْٗشَض اْعشث٥ ْحثؾبس ٠دساعخ اْغ٧بعبد، ي ش، ا٦بس

اْش٠عدد٧خ ٠اْعٗددى االعددزشار٧غ٥ اْٗزجددبدِ، االَبد٧ٗ٦ددخ  -اجددذا١ْٞبة ثددٙ خ٧ٓهددخ، اْع يددبد اال٠سث٧ددخ( 3) 

 .12، ص2014، َب١ٚ٘ اْضب11٥ٚاالعزٗبا٧خ ٠اإلٚغب٧ٚخ، اْغضائش، اْعذدْٓذساعبد 
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ميبببة مبببن الائبببة ال تجبببارم اببب  الودببب  البببراهن دبببول تايرتيبببا، لكتيبببا تبببران  ن تكبببون دبببول لال
 . 1سالراتية وتصر لمى قرورل إلالل تشكيل مي ان الةو  العالم 

الت ببلم  و  وهبب   التوجيببا  الجليببلل ال تعتبب  تةييببر ابب  اسببتراتيجيتيا ت ببو المواجيببة
الببل ول ابب   ببر  مببلمرل سببل هببو إتعكببا  للرا  الةيببالل لقببرورل إلببى  الصبباره والبب م يةببول

اسببتعالل موادبب  التاببو  التبب  اةببلتيا متبب  تاكبب  االت ببال الةيببام سببلور  كرببر االميببة مببن  بب ل 
السوايت  وتص يه ال مل ا  التوا ن  لتصسه الع دة متكاائبة مب  الةبو  التب  تةبول التابام 
الببلول  لمببى دببلم المسبباوال ابب  اطببار تاببام لولبب  متعببلل اودطببا ، اات بب   مببن تاسببيا دببول 

الةرسيببة، وتمبب   مسببتةل لببن التمببا جهسببيوية لببن طريببح ستبباا دوتيببا ال اتيببة سشببكل  - ورسيببة
ورابببن سياسبببة الواليبببا  المت بببلل االمريكيبببة  الةبببول هببب  الم بببلل لوقبببعيا الدميمببب  والبببلول 

تشاا تاام لول  متعلل اودطا  ليمةراطب ، وهبو مبا  شبار اليبه البرئي   او الية الجات  وا 
لببم ت تببف  سببل ،  ن   طببار التا يببة 2007الروسبب  سا ليميببر سببوتين  ابب  كبباتون الرببات  لببام

ات    اشكاالس   ر  والسع  لمييمتة لمى العالم ما الب  دائمبة، وهب ا لليبل لمبى  ّن  طبر 
الواليببا  المت ببلل االمريكيببة يعببالل ال طببر التببا م، السببّل مببن تةمببي  تاببو  الواليببا  المت ببلل 

 . 2ساالمريكية ا  هسيا
روسبببيا هببب  وهببب ا الوقببب  ل صبببه السا بببح السياسببب  س ستيةبببو سريجتسبببك   سةولبببه: س

 قبببعف كريبببراس مبببن ان تسبببتطي  إلبببالل ابببرن سبببيطرتيا االمسرياليبببة، لكتيبببا  دبببو  كريبببرا مبببن 
إمكاتيبببة إ راجيبببا متيبببا، وسبببسا  جةراايببببة وتاري يبببة، رةاايبببة ولرديبببة واسبببتراتيجية، سببببوف 

 .   3ستستعمل روسيا الوسائل المتا ة من  جل م اولة  ماية مصال يا ا  المتطةة 
ومببن الةببوم  الروسبب  ابب  لببالم متعببلل اودطببا  مببرتسط  ساسبباس والسببيما  ّن مايببوم ا

سسياسبببة روج ليبببا سياكيتببب  سريمببباكوف  اببب  تسبببعيتيا  الةبببرن العشبببرين، ومبببا  ال السرلمبببان 
الروس  سالكرممين  يروجيا  تى يومتا ه ا، لمبى لبّل  تيبا إ بل  مراكب  التابو  قبمن هب ا 

  الةببو  او ببر  تع يبب  دوتيببا لتصببسه العببالم، وتيليببلا   متيببا الةببوم  ستتجمببى ابب  م بباوال
  بببل مراكببب  التابببو  اببب  لبببالم متعببببلل اودطبببا ، وهببب ا يتطمببب  لردمبببة مشببباريعيا الوطتيببببة، 

                                                           

 .12ثبعٕ سارذ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 1) 

 .23-22ثبعٕ سارذ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص(2) 

 .54ًٚ ع اٙ  ٖؾٗذ ٖغذا٘، ٖصذس عجى رَشٜ، ص (3) 
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واقعاف مكاتتيا ا   ورسا والشرح اووسط وهسبيا الوسبطى والم بيط اليبال  ولسبر الةودبا  
لمميبب ل ابب  االلتببراف سمصببال يا المشببرولة اإلببى  ومتبباطح هسببيا ، هبب ا الببتية الجليببل  شببارل

الجبببوار الةريببب  وهبببو مبببا يسبببمى سروسبببك  ميبببر  العبببالم الروسببب  الممتبببل اببب  جميببب  متببباطح 
، سببل   روسببيا االت اليببة ساسببتعالل 2003، ومتبب  إ ببت ل العببراح لببام  1ساالت ببال السببوايت 

تاو هببا مببرل راتيببة، ابب  إطببار اسببتراتيجية توسببعية لااليببة تعتمببل لمببى التمببلل  ل مببح متبباطح 
الجةرااية، ولبلرا  طبر الواليبا  المت بلل االمريكيبة و مبف شبمال اوطمسب   لا لة ل لولها

 . 2س سالتاتو 
 و  ت ببالف و  ويشبير السا بح السياسبب  سروسبر  جيببراي   لكب  يصبسه هتببا  شبراكة

رغسبة الةببو   األول  متب  السبل مبن تببواار  رسعبة شبروط: –تابام مثهبل لمةيبام سبلور لسببكرم 
لمشبباركون ويتشبباطرون الةيمببة الممتو ببة ل مببن والتعبباون يببثمن ا الثةةةن الكسببر  ستاسيسببه. 

الكبل  السابة طرف االبل يبثمن ان التوسب  ااقبل السبسل لت ةيبح اومبن.  الثةلث المتساللين.
يثمن  ن ال ر  والسع  الارلم إليه ساها التكماة، وتوار الشبراكا  والت الابا  والترتيسبا  

 .   3سشاا تاام  مت  ا  المستةسلرتائية الطار ال  م لت و  اومتية جمالية
وستببببااس لمببببى مببببا سببببسح ال تسببببتطي  روسببببيا االت اليببببة و ببببلها تمسيببببة متطمسببببا   متيببببا 
الةببوم  سمراجعببة شبباممة لتةمةببل الوااببلين إلييببا وطرلهببا مببن متبباطح تاو هببا الةريبب  والسعيببل 
 متيببببا، إال لببببن طريببببح اسببببتراتيجيتيا العسببببكرية والشببببراكا  والت ببببالف االمتبببب  مبببب  الةببببو 
الدميميبببة واللوليبببة التببب  تجتبببرال  لاا اسبببتراتيج  االبببل التببب  تشببباركيا المسبببال  واو طبببار 

تطببويةيم ولبب ليم، وتببلور اتجاهببا  اسببتراتيجيتيا لمببى إلببى  اومتيببة مببن دسببل الةببو  السببالية
  الن  4سم ببور اسببتراتيج  ميببم، وهببو الشببراكة مبب  الببلول المببثررل ابب  اسببتراتيجيتيا ابب  هسببيا

التوا تببببا  الدميميببببة تتبببباتى مببببن السببببيطرل لمببببى المتبببباطح والةببببول الدميميببببة السببببيطرل لمببببى 

                                                           

خ ٖشَض ادساٌ ْٓذساعدبد تٚب ث١سر٧هُب٦ب، س٠ع٧ب ن٥ اْ شو ام٠عا  اْذ٠انع االصبس ا٨ٖبِ، رشعٗ (1) 

، ردددجُخ 10، ص٠22/3/2016االعز دددبساد، ٠ص٧ًدددخ ادددبدسح ادددٙ ٖعٟدددذ ٠اردددٛ ٙ ْٓذساعدددبد، 

   http://idraksy.net -اٚزش٧ٚذ –اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ 

ٞٛبي رش٠ل، ا١ًْااذ اْعغُش٦خ اْش٠ع٧خ ن٥ اْعبْٕ، اْٗشَض ا١ْ ٥ٛ ْحثؾبس ٠اعدز    اْدش ٤،  (2) 

 .http://ncro.sy. 2، ص-اٚزش٧ٚذ–ْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ ، رجُخ ا1/11/2015ع١س٦ب، 

 .46ن٧ذ٦ب ٚبدَبس٥ٚ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 3) 

 .55ٖؾٗذ ٖغذا٘، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 4) 
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، ايبب   1سالصباللل الم تمابة سمبا ي ةببح ليبا سبيطرل لمببى ت بوم التبوا ن العببالم  والتبارير ايبه
مببن اكرببر الةببو  تطمعبباس لمتوجببه ت ببو التاببال   الدميميببة كجبب ا ال يتجبب   مببن اسببتراتيجيتيا 

لدمببببيم ا سببببيوم  وتيببببا تببببران دوالببببل المسببببارال الصببببارية العسببببكرية ك لبببب  إدميمبببب  ابببب  ا
الت بببالف إلبببى  وال اببباا لمبببى مصببباله  متيبببا الةبببوم  وتبببوا ن الةبببو  والمصببباله، والوصبببول

تببوا ن الةببو  ومسببتةسل إلببى  يتطمبب  وسببائل تتايبب  االسببتراتيجية العسببكرية والبب م سببلور  يةببول
 . 2سالتاام اللول  ا  لالم متعلل اودطا 

ا الةبببببوم  اببببب  سبببببمم  ولويبببببا  اسبببببتراتيجيتيا العسبببببكرية تجبببببا  المجبببببال ايتسبببببوا  متيببببب
الجيوسببولتيك  السبب م  التبب  هبب  متطةببة تاببو  روسببية  ون التيليببلا  تببات  مببن تببل    
الببلول الةرسيببة اييببا لببن طريببح توسببي   مببف شببمال اوطمسبب  سالتبباتو  اييببا  لبب ل   ببلل  

متبب  الجميوريببا  السبب مية مببن   ولاأل اسببتراتيجيتيا العسببكرية م بباور التوجببه الييببا هبب  
ال بببروج مبببن المامبببة اومتيبببة الروسبببية واسعالهبببا لبببن هيمتبببة الواليبببا  المت بببلل االمريكيبببة. 

إلادببببة م بببباوال  ستبببباا الةببببوا  العسببببكرية ال اتيببببة ليبببب   الجميوريببببا  سعيببببلاس لببببن  الثةةةةةن  
ا  كوسبببيمة : اسبببت لام السبببكان البببرو  اببب  تمببب  الجميوريبببالثةلةةةثاسبببتراتيجيتيا العسبببكرية. 

اسببت لام و بببلا  لسببكرية مبببن تمبب  الجميوريبببا   السابةةة  لتكببري  الوجببول العسبببكرم اييببا. 
 . 3سلمعمل م  دواتيا العسكرية ل ماية ال لول

وه  تتسب  اسبتراتيجية لسبكرية اب  هب   المتطةبة  لكب  تكبون مبل ل لتشبكيل ت بالف 
لت الببببا  السيتيببببة، لسببببكرم  متبببب  وارسببببال دواتيببببا العسببببكرية ابببب  لول هبببب   المتطةببببة ل ببببل ا

وتشكيل دوا  الرل السري  لمكاا ة الرها  م  سعن البلول، وتوديب  االتااديبا  العسبكرية 
. وكاتببب   ولبببى تمببب  السبببوالر  4ساومتيبببة، وسيببب  اسبببم تيا ليببب   المتطةبببة -الرتائيبببة العسبببكرية

                                                           

خةش اجبط ا ١ا٘، ا٢١ًْ اْعب٧ْٗخ ٠اْز١اصٚبد اإلي٧ٗ٧ٓدخ، داس  عدبٖخ ْٓٛ دش ٠اْز١ص٦دع، اٗدب٘، ( 1) 

 .43، ص2010

اْددذ٥ْ٠ اْغذ٦ددذ ْش٠عدد٧ب، ٖغٓددخ دساعددبد د٧ْ٠ددخ، ٖشَددض اْذساعددبد ؽ٧ٗددذ ؽٗددذ اْغددعذ٠٘، اْددذ٠س ( 2) 

 .1، ص2001 ام٠ِ، ر ش٦ٙ 42اْذ٧ْ٠خ، عبٖعخ ثدذاد، اْعذد

ابدِ اجبع٥، اْغ٧بعخ اْش٠ع٧خ رغبٜ اْغ١ٟٗس٦بد اإلع ٧ٖخ اْٗغدزًٓخ  نشادٟب ٠ي١٧دٞدب، سعدبْخ ( 3) 

ٙ ١٦عددم ثددٙ خددذح، اْغضائددش، ٖبعغددز٧ش غ٧ددش ٖٛ دد١سح، ٧َٓددخ اْعٓدد١ٔ اْغ٧بعدد٧خ ٠االادد ٔ، عبٖعددخ ثدد

 .141، ص2004

ابدِ اجبع٥، اعزشار٧غ٧خ س٠ع٧ب االرؾبد٦خ ن٥ اعزعبدح ع٧ شرٟب آد٣ ( ْٗض٦ذ ٖٙ اْزهبا٧ّ ٦ٛظش  4) 

اْغ١ٟٗس٦بد اإلع ٧ٖخ اْٗغزًٓخ ثعذ االْه٧خ اْضبْضخ،   ش٠ؽخ دَزد١ساٜ غ٧دش ٖٛ د١سح، ٧َٓدخ اْؾًد١و 

 .110-194، ص2016، ، اْغضائش٠1اْع١ٓٔ اْغ٧بع٧خ، عبٖعخ ثبرٛخ
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، متاومبة اومبن المشبتر  2002العسبكرم مب  لول المتطةبة ااتشبا  لبام  لت ةيح تكامميا
دردي سببببببتان، طاجيكسببببببتان،  و سكسببببببتان ، كا ا سببببببتان –  سعببببببن لول هسببببببيا الوسببببببطى مبببببب

ساالشبترا  مبب   رميتيببا وسي روسبيا، هبب  سمراسببة ت ببالف لسبكرم قببل  مببف شببمال  -2006
اوطمسبب  سالتبباتو  التبب  يببت  ميراديببا لمببى متبب  ودببوع العببلوان سببين الببلول اولقبباا ولببّل 

 . 1سلكلاللتلاا من  ارج المتاومة التلاا لمى ا
اقببب س لبببن التابببر والس بببح ال ريبببح لبببن دوالبببل لسبببكرية  بببارج  بببلولها لم اببباا  

والبببلااع لبببن  متيبببا ومصبببال يا االسبببتراتيجية وسةائيبببا اببب  السبببا ة الدميميبببة واللوليبببة كةبببول 
االمببة ومببثررل ابب  او ببلاح العالميببة لتطسيببح اسببتراتيجيتيا العسببكرية التبب  تببم وقببعيا مببن 

توجببل رب ح دوالبل لسبكرية ابب  دردي سبتان وكا  سبتان، ودالببلتان  دسبل الةيبالل الروسبية، ا 
إتشباا ترتيب  لسبكرم إلبى  ، هب   االسبتراتيجية المتسعبة لاعتيبا 2سلسكريتان ا  طاجكسبتان

ت بالف  و   مت  جمال  سالتعاون م  الصين وهبو متاومبة شبتةيام سلايبة لشبسة ت بالف –
ومبة سالعليبل مبن التبلريسا  العسبكرية لسكرم ا  ه   المتطةة ال يوية، وشرل  ه   المتا

ت ببببالف إلببببى  ابببب  السببببتوا  الماقببببية لت سببببين الجيو يببببة والاالميببببة العسببببكرية وهبببب   دببببر 
وت تكببر سشببكل ، لسببكرم إدميمبب ، وروسببيا االت اليببة ابب  هبب ا الت ببالف هبب  الةببول المييمتببة

الروسبب   والةببلرا  الس ريببة، اسعببل الةبب و مطمببح الصببواري  االسببتراتيجية والببرثو  التوويببة،
، ات ببب    طبببوا  لعسبببكرل المتاومبببة اصبببا  رثسببباا لوليبببا مسبببولل 2008لجورجيبببا لبببام 

جتلم تصبايم مبن روسبيا االت اليبة، وهب  مب   16000إدتراال لةول تاالل سري  مثلاة من 
 . 3سالصين يتشاركان ست الف طالما ال يتةات ن سالسيطرل لميه

يببة الجتبب ا  لولببة مببا تشببكل تيليببلاس واسببت لام الشببراكا  والت الاببا  الرتائيببة والجمال
لول   بببر ، س يبببح تبببت كم دبببلرل الشبببراكا  والت الابببا  لمبببى  و  لممصبببم ة ال يويبببة للولبببة

تعبباون، وهبب ا مببا تاعمببه روسببيا إلببى  إالدتبباع والقببةط وال ببواا ، ستصببرااتيا ويت ببول التيليببل
لصببين واليتببل   الن ا 4ساالت اليببة مبب  الصببين واليتببل، وال ببل مببن التتبباا  العسببكرم الجببامه

                                                           

 .13ٖشاد ن٧صّ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 1) 

 .3-2( ٞٛبي رش٠ل، ٖصذس عجى رَشٜ، ص2) 

( ٖغ١ٗاددخ اْخددذٖبد اْجؾض٧ددخ، اعزُ ددبل اؽزٗددبالد اْزؾددبْم اْعغددُش٤ اْش٠عدد٥ اْصدد٥ٛ٧،  ٠ساو 3) 

، -اٚزش٧ٚدددذ –. ردددجُخ اْٗع١ٖٓدددبد اْذ٧ْ٠دددخ 2-1، ص25/2/2014اعدددزشار٧غ٧خ، ردددبس٦  اْض٦دددبسح 

http://www.rsgleb.org 

 .45ن٧ذ٦ب ٚبدَبس٥ٚ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص( 4) 
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لببلييما مصبباله  يويببة ودوميببة ابب  متطةببة هسببيا الوسببطى  لبب ل  شببجع  روسببيا االت اليببة 
التبببوا ن اببب ن  الت بببالف، ليببب ا ت بباول ا بببلاح التبببوا ن قببلها،إلببى  كمتببا البببلولتين ل تقبببمام

الةاس   ن ي ل م ل التبوا ن التبالم سشبكل ت الابا  لسبكرية، وهب ا مبا تريبل  مبن متاومبة 
اسببببتراتيجيتيا العسببببكرية، وتيببببا مركسببببة ل مببببن الدميمبببب  وتاج ببببة سسببببس   لتتايبببب  شببببتةيام

طسيعتيا االدصائية ااصس   دمعة امتية سلالس مبن ان تكبون مصبلر لمبة كاالت بال اوورسب  
 ببل التبببوا ن ايبببه قببل تيليبببلا   ةيةيبببة ومتطبببورل، إلبببى  لمببى سبببسيل المربببال، تعبب   التعببباون

رغببببم ا ببببت ف التببببوا ن العسببببكرم سببببين لول  ايتعبببباوتون ابببب  ممارسببببة التببببلريسا  العسببببكرية
 . 1ساولقاا لكتيا تةوم ستةسيم اولساا

وابب  إطببار رثيببة الببرئي  الروسبب  سا ليميببر سببوتين   ببول سإلببالل التببوا ن  سالتوجببه 
شرداس ت و هسيا  يح  كرر من رمر  مسا تيا اييبا، والتب  لمةتيبا او مبة اووكراتيبة وتبوتر 

اببب   س** التعببباون مببب  متاومبببة جتبببو  شبببرح هسبببيا سا سبببيان الع دبببا  مببب  الةبببر ، مبببا  ال 
الةمة الت  لةل  سيتيا وسين المتاومة ت   شعار ت و شبراكة اسبتراتيجية متساللبة المتاعبة 

، والتببب  كشبببا  اييببببا لبببن موااةتيبببا ل يببببالل 2016  اببب   يبببار لببببام 2020-2016لممبببلل س
تطةبة ابب  اسببتراتيجية روسببيا ، وهب ا يببلل لمببى اهميببة الم 2سصبالرا  اوسببم ة لببلول المتطةببة

الم ببيط اليببال  سالساسبباي   التبب  تقببم  –مببثررل ابب  إدمببيم هسببيا  االت اليببة العسببكرية كةببول
متطةببة شببرح هسببيا وجتببو  شببرح هسببيا السببيما سعببل مشبباركتيا ابب  الم الرببا  السلاسببية مبب  

لول ، وهب ا سلايبة لتكبوين ت بالف مب  س*** كوريا الشمالية واستيعاسيا قبمن دمبة شبرح هسبيا

                                                           

 .3( ٖغ١ٗاخ اْخذٖبد اْجؾض٧خ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص1) 

ا ٓى ؽ١اس اْ شاَخ االعزشار٧غ٧خ ث٧ٙ س٠عد٧ب االرؾبد٦دخ ٠د٠ِ ٖٛظ١ٖدخ عٛد١ة  1116ٖٛز ابٔ  *(*) 

اؽٗذ يٛذ٦ّ، االعدزذاسح ردشيبع  رشو تع٧ب )ا٨ع٧ب٘( َٗظٓخ ْز ٦١ش اْزعب٠٘ ث٧ٙ اْغبٚج٧ٙ. اْٗصذس  

ٖشَض اْٗغزًجّ ْحثؾبس ٠اْذساعبد اْٗزًذٖخ،  ث١ ، تع٧ب٘.. ٖغبٍ  ْذإ اْ شاَخ اْٗزجبدْخ –س٠ع٧ب 

-اٚزش٧ٚدددددذ-، ردددددجُخ اْٗع١ٖٓدددددبد اْذ٧ْ٠دددددخ11/6/2016ظجددددد٥، االٖدددددبساد اْعشث٧دددددخ اْٗزؾدددددذح، 

https://futureuae.com 

ٖشَدض اْٗغدزًجّ ، تعد٧ب٘.. ٖغدبٍ  ْدذإ اْ دشاَخ اْٗزجبدْدخ –( اؽٗذ يٛذ٦ّ، االعزذاسح رشيبع  س٠عد٧ب 2) 

، ردددجُخ 11/6/2016ْحثؾدددبس ٠اْذساعدددبد اْٗزًذٖدددخ،  ثددد١ ظجددد٥، االٖدددبساد اْعشث٧دددخ اْٗزؾدددذح، 

 https://futureuae.com-اٚزش٧ٚذ-اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ

ب٘ ٠اْٟٛذ ، رةٕ د٠ِ ع١ٛة رشو تع٧ب + اْص٧ٙ ٠ا٧ْبث2005ٖغ١ٗاخ ايزصبد٦خ ر ُٓذ ابٔ  *(**) 

٠ عددزشا٧ْب ١َس٦ددب اْغ١ٛث٧ددخ، ْزعض٦ددض امٖددٙ ٠اْغدد ٔ اْٗ ددزشٌ. ْٗض٦ددذ ٖددٙ اْزهبادد٧ّ ٦ٛظددش  ثددبر٧ظ 

غ٧ّ، اْٛغٕ اْصباذ  اْص٧ذ دث١ٖٓبع٧خ ا٧ٖٛخ عذ٦ذح، رشعٗدخ دالِ  ثد١ اْخ٧دش، داس اُْزدبة اْعشثد٥، 

 .44، ص2001ث٧ش٠د، 
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سببتة ل تةبباط  بب ف  المتاومببة ا ا اسببتطال  روسببيا االت اليببة اسببتمالة لول المتاومببة وا 
الواليببا  المت ببلل االمريكيببة مبب  لول المتاومببة ابب  اببل سياسببة إسببتع ا الواليببا  المت ببلل 

مميبار لوالر  5إلبى    ليصبل2015 -2010االمريكية، وتقالا  مسيعا  الس ال لمملل س
مببببن إجمببببال  صبببببالراتيا العسببببكرية، مبببب  التببببلريسا  والمتببببباورا  % 15لتسببببت و  المتطةببببة 
سببت لام دالببلل جويببة لتببل او يببرل إلببى  العسببكرية، ولببال  دالببلتيا العسببكرية ابب  ايتتببام، وا 

 26لت ويل تاد تيا ا  الم يط اليال  سالودول، وتم لةل اجتماع لبو راا لاباع المتطةبة اب  
يةسسبببيرج  شبببويجو  تكريبببف االتصببباال  ، و كبببل و يبببر لاببباع روسبببيا االت ال2016تيسبببان 

والتعبباون العسببكرم يصبب  ابب  مصبباله هسببيا الم ببيط اليببال  سالساسبباي   لمكاا ببة تيليببلا  
الت بببببالف يتطمببببب  إجبببببرااا  دسميبببببة وتعببببباون واتصببببباال  إلبببببى  اومبببببن الةبببببوم ، االوصبببببول

 .   1سوشراكا 
ا  دبل مبن كما ان وجول روسيا االت الية اب  هب   المتطةبة لمبى البرغم مبن  ّن تاو هب

تاببببو  الواليببببا  المت ببببلل االمريكيببببة إال اتيببببا تةببببوم سواياببببة التببببوا ن ولليببببل  لبببب  ل ببببول ابببب  
الم الرببببا  السلاسببببية  ببببول سرتببببامة التببببووم الكببببورم الشببببمال  وت ةيببببح ا ليببببة المثسسببببية 
المتودعبببة التببب  يتابببر الييبببا كوليبببة لمم ااابببة لمبببى تبببوا ن الةبببو  مبببن الييمتبببة الصبببيتية مبببن 

 .   2سدميموجية تار لول ال
وتعببل روسببيا االت اليببة والصببين اللسببين مسببتةمين لمببى المسببتو  الجيوسياسبب ، وهمببا 
مكتايتببان  اتيبباس سالمعببايير العسببكرية االسببتراتيجية، وتممكببان  ريببة الةببرار ابب  إدامببة ت الاببا  
رتساطبببا  جيوسياسبببية، ت بببللان تبببوا ن الةبببو  اببب  متببباطح التواجبببل والتابببو  اببب  المسبببتةسل  وا 

طمعاتيما تب لال اب  هسبيا الم بيط اليبال  سالساسباي   والتتباا  معيبا اب  اودباليم الةري ، ات
تشكيل ت الف غير رسبم  ل توائيمبا مب  إلى  او ر ، والواليا  المت لل االمريكية تسعى

البببببلول المرتسطبببببة معيبببببم سمعاهبببببلا  لسبببببكرية كببببب ل  قبببببم لول صببببباللل   بببببر ، وروسبببببيا 
المريكيبببة دبببول معاليبببة السبببيما سعبببل وصبببول البببرئي  االت اليبببة تبببر   ن الواليبببا  المت بببلل ا

                                                           

زٗبصددّ ٖددع االعددزً بة اْٗددش٘  اْددذ٠س ( ١ٚسٞددب٘ اْ دد٧ ، ٚٗددا ٖددٙ اْزدد١اص٘ ٖزعددذد اًْدد٢١ غ٧ددش ا1ْٗ) 

اْش٠ع٥ ن٥ اْزؾ١الد ٠رد٧٧ش ١ٖاص٦ٙ ا١ًْح ن٥ ع١ٛة رشو تع٧ب، ٖغٓخ اساي ؽ١ِ اْخٓد٧ظ، ٖشَدض 

 . 54-56، ص2016 ام٠ِ، ر ش٦ٙ 112اْخ٧ٓظ ْحثؾبس، اُْٗٗٓخ اْعشث٧خ اْغع١د٦خ، اْعذد

ٖشَدض االٖدبساد ْٓذساعدبد   سر١٧ٔ ٧َ١ْٙ، س٠عد٧ب ٠رد١اص٘ اًْد٢١ ند٥ ٖٛ ًدخ ردٗبِ ردشو تعد٧ب، (2) 

 . 22، ص2014، ٠119اْجؾ١س االعزشار٧غ٧خ، اث١ظج٥، االٖبساد اْعشث٧خ اْٗزؾذح، اْعذد
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سلل ال كم وتتار الييا كعلو رئي ، ومبن  جبل إيجبال تبوا ن إلى  االمريك  سلوتالل ترام  
معيبا لمبى روسببيا االت اليبة ايجبال شببراكا  وت الابا  مبب  الةبو  غيبر الةرسيببة مربل الصببين 

ولكبن دبل  اب  الودب  البراهن  متية ال تشبكل  طبراس  –لمى الرغم من تصتيايا كةول لسكرية 
 .   1ستصسه مصلر تيليل ا  المستةسل

وتتشببببباطران اوهميبببببة االسبببببتراتيجية لمت بببببوال  اللوليبببببة الجليبببببلل، اك همبببببا يبببببلركان 
إلببى  الم بباوف االسببتراتيجية التوسببعية ل مببف شببمال اوطمسبب  سالتبباتو  والتتةببال مببن  ورسببا

ام ميببلات  لمببلااع الصببارو   ابب  الم ببيط اليببال  سالساسبباي   مببن  بب ل تشببر تابب -هسببيا 
تببايوان، وتمتعببان اتاببرال الواليببا  المت ببلل االمريكيببة ستشببكيل التاببام الببلول  واةبباس لمصببال يا 

لمببببى اسببببا  تمببببو ج  مايببببة السببببيالل الوطتيببببة، ومتبببب  توايببببف المتامببببا   الةوميببببة العميببببا
وسببيا االت اليببة ، اوجببل  ر  2ساللوليببة، واسببتة لية كببل سمببل سا تيببار تمببو ج التتميببة الوطتيببة

، ولبلها  3سلبام س لمموا تبة اب  التابام الدميمب  والبلول 1997ا  شراكتيا م  الصين لام 
الجاتسبان ساتيبا شبراكة لااليبة غيبر تصبالمية وهب  تبوع جليبل مبن الع دبا  سبين البلول تعبل 

لام م  الواليا  المت بلل االمريكيبة يبثلم ى إلب اوتس  ا  الةرن ال الم والعشرين الن الص 
 ل لببة  جبب اا واسببعة مببن هسببيا و وراسببيا، ورااةيببا معاهببلل  سببن الجببوار والصببلادة ومرمبب  

ومسيعببا  اوسببم ة اايببر التطببورا  ابب  امتببلال السعببل اومتبب  ابب   تسببوية المشبباكل ال لوليببة
ه   الشراكة اةّل من تار   لاهما ل  ر  ساتيا تشكل تيليلاس وجوليباس وشبيكاس، وكمبا  كرتبا 

  2005لبام  ه ا  متاومة  متية جماليبة معيبا، و جبر  متباورا  لسبكريةساسةا ه  لا م
لتسالل المعلا  والمعموما  سين الجيشين الت  اطمبح لمييبا سعربة السب م تقبمت  متباورا  
س ريببة وجويببة وسريببة اسببتعرن كببل متيمببا دوتببه  مببام ال صببوم ومصببالر التيليببلا  اومتيببة 

 . 4سايرتا الرواسط والشراكة الوريةةكالواليا  المت لل االمريكية وتايوان و 
والسمببلان ابب   الببة اتابباح  متبب  ميببتم ستببوا ن التيليببل وتببوا ن الةببو  قببمن المتاومببة 

صبببيت   –الدميميبببة واللوليبببة الاوقبببوية مببب  دبببول لسبببكرية اا تمبببال تشبببوا ت بببالف روسببب  

                                                           

 .34-31ْٗض٦ذ ٖٙ اْزهبا٧ّ ٦ٛظش  اْٗصذس ٚهغٝ، ص (1) 

ثٓؾشث٥ ا١ٖدبس، د٠س اْصد٧ٙ ند٥ عٛد١ة ردشو تعد٧ب ثعدذ اْؾدشة اْجدبسدح، ٧َٓدخ اْعٓد١ٔ اْغ٧بعد٧خ ( 2) 

 .101، ص١٦2009عم ثٙ خذح، اْغضائش،  ٠االا ٔ، عبٖعخ ثٙ

 .34-31ْٗض٦ذ ٖٙ اْزهبا٧ّ ٦ٛظش  اْٗصذس ٚهغٝ، ص (3) 

 . 104ن٧ذ٦ب ٚبدَبس٥ٚ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص (4) 
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السياسبية ا تمال مرجه جبلاس  الن او يبرل مركب  جب   لمةبو  الدميميبة واللوليبة والت بوال  
الجاريببة اببب  هسبببيا، االت بببالف مببب  روسبببيا االت اليبببة يقبببيف ليبببا طسةبببة إقبببااية مبببن اومبببن 

 قمن المتاومة الدميمية واللولية.
امببا ال ببليح لببن ت الايببا مبب  اليتببل ايببات  ابب  اسببتكمال ت الايببا مبب  الصببين وتكببوين 

 – ورسيبببة ت بببالف اسبببتراتيج  يةبببوم لمبببى  سبببا  الشبببراكة مببب  البببلول المبببثررل، سعبببلها لولبببة 
هسببيوية، ايبب  تةبب  ابب  هبب   المتطةببة وتوجببل اييببا مصببال يا ومتيببا تببات  التيليببلا  ومتيببا 

دببول لسببكرية لمواجيببة  طببر الرهببا  إلببى  الةببوم ، ات بباول روسببيا االت اليببة ت ويببل اليتببل
 –المتطببببرف العبببباسر لمةببببارا ، والوجببببول العسببببكرم لمواليببببا  المت ببببلل االمريكيببببة ابببب  هسببببيا 

سالساسبباي   وتجسببل  لبب  ابب  تطببوير ل داتيببا العسببكرية معيببا البب م شببيل الم ببيط اليببال  
  طبائرل مةاتمبة متطبورل 140س لتبلما ودّعبا صباةة الةبرن س تتباج 2001تةمة تولية متب  لبام 

من طرا  سسو وم ، و ح تةل تكتولوجيا ه ا الطبرا  مبن المةبات  . ومبن ربم  تسب  تطباح 
اليتبل وتتوليبا سبين طبائرا ، و بام   إلبى  وسبيةتعاوتيما ا  إرتااع صالرا  اوسم ة الر 

جاتبب  كميببا  قبب مة مببن الببرالارا  والصببواري  ال اصببة ستشببةيل إلببى  طببائرا ، ولساسببا ،
وتصميه اوسم ة والمعبلا  المصبلرل معيبا. ودبل لممب  البلولتان لمبى تعميبح هب ا التعباون 

تطببوير صبباروه   طبن. و 20ساالشبترا  ابب  تصبتي  طببائرل تةببل لسبكرية متوسببطة  مولتيببا س
 سسراهمو   اوسبرع مبن الصبو  سر ربة  قبعاف والب م يطمبح مبن الةواصبا  ويصبل مبلا 

  كبببم، وتبببم إدامبببة المجمببب  الصبببتال  الربببات  لتجميببب  صبببواري  سسراهمبببو   اببب  400سإلبببى 
، اقبب س لببن تجميبب  الصببلارا  2012مليتببة ستريااتببلروم  اليتليببة ابب  تشببرين الرببات  لببام 

 ن إلببببى  يببببة كااببببة لمببببى واببببح التمببببو ج الروسبببب . وتشببببير السياتببببا الس ريببببة والسريببببة والجو 
  مميبار لوالر ابب  407صبالرا  روسببيا االت اليبة مببن اوسبم ة والمعببلا  العسبكرية سمةبب  س

 .   1س2014لام 
لميتبل كاشباة  2010وجاا   يارل رئي  الو راا الروس  هت ا  ا ليمير سوتين لبام 

مرادسبون وجبول ت بالف اسبتراتيج  وادعب  و ةيةب  سين الطراين  تبى لبّل ال التطور ال اصل
يتتاببببر إل تببببه اةببببط السببببيما سعببببل تجليببببل اتااديببببة التعبببباون العسببببكرم التةتبببب  لتتتيبببب  لببببام 

                                                           

عددش٢ صددبٖش ٞددبد٤، اْزدد١اص٘ اْعغددُش٤ ثدد٧ٙ س٠عدد٧ب االرؾبد٦ددخ ٠اْٟٛددذ.. ٧َ٠ه٧ددخ اعددزضٗبسٜ اشاي٧ددبع،  (1) 

، -اٚزش٧ٚدذ –٧غ٧خ، اْعشاو ردجُخ اْٗع١ٖٓدبد اْذ٧ْ٠دخ ٖشَض ؽ١ٗساث٥ ْٓجؾ١س ٠اْذساعبد االعزشار

http://hcrsiraq.org . 
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، الع دبببا  2011ووصبببف البببرئي  الروسببب  السببباسح سليمتبببرم ملايبببليف  لبببام ،  1س2020
ي  البور اا اليتبلم سيتيما سالشراكة االستراتيجية التب  اجتبا   ا تسبار الب من، سعبل  يبارل رئب

السبباسح ماتموهببان سببيت  لروسببيا االت اليببة اصببلر لببن الجاتسببان سيببان مشببتر   ببول تع يبب  
 . 2سل دا  الشراكة االستراتيجية مستةس س ا  ال التةييرا  العالمية

يثكببببل الوادعيببببون الستيويببببون  هميببببة ال ابببباا لمببببى الةببببول العسببببكرية الصببببمسة لكببببل مببببن 
اليتبببل تمربببل مسبببتةراس ميمبببا السبببتراتيجية روسبببيا االت اليبببة اببب   الطبببراين وتع يببب  اومبببن  الن

هسيا، وه  اللالم لميتل لم صول لمى الطادبة والتابو  اب  هسبيا الوسبطى سمساركتيبا السبيما 
، وهبو مبا صبرال سبه  3سسعل تشجيعيا لم صول لمبى العقبوية الكاممبة اب  متاومبة شبتةيام

ل  الشبريكا  الرئيسبة اب  متطةبة هسبيا الرئي  الروس  سا ليمير سبوتين  ان اليتبل هب  إ ب
الم يط اليال  سالساساي  ، وت ن ميتمون س يالل مستو  تاال تتا اب  المجباال  كاابة،  –

ال ب ف لمبى اهبلاف السيئبة السيتيبة  األولامن يتشا الصراع سبين الجباتسين اال لسبسسين همبا: 
الدميميببة ابب  جتببو  هسببيا. ايمببا لببو ر   اليتببل ان روسببيا االت اليببة ت بباول إ ا ببة سببيطرتيا ا

الم ببباوف التبب  دببل تتشبببا لببل  روسبببيا االت اليببة ا ا ر   اليتببل تت بببر  ابب  الم بببور  الثةةةن 
ال سببيما سعببل ان  ودابب  روسببيا االت اليببة تعاوتيببا  -الواليببا  المت ببلل االمريكيببة  –الةرسبب  

جباتسين ، وهبو   بل معودبا  الت بالف سبين ال 4سالعسكرم مب  ساكسبتان ستبااس لمبى طمب  اليتبل
امسبببتو  ل دبببة اليتبببل س سبببرائيل متةلمبببة جبببلاس لتطبببوير وت بببليح دبببلراتيا العسبببكرية لمواجيبببة 
ساكسبببتان وهببب ا يجعميبببا تبببلور اببب  الم بببور الةرسببب  لببب ل  ت ببباول إ بببلاح تبببوع مبببن التبببوا ن 

الصبببين التببب  سبببتكون مرشببب ة إلبببى  االسبببتراتيج   وتيبببا تتابببر  ّن روسبببيا االت اليبببة  دبببر 
لام م  اليتل مست  .   5سةس لمص 

                                                           

٧ٚ١٧ْذ اُْغٛذسس٠نٛز ، اْٟٛذ ٠س٠ع٧ب .. ٖ ش٠  رؾبْم اعزشار٧غ٥ يبدٔ، اؾ٧هخ اْج٧ب٘ ا٧ٖ١٧ْخ،  (1) 

 .http://www.albayan.ae، -اٚزش٧ٚذ  –، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ 20/3/2010االٖبساد، 

، 16/12/2011اْش٠ع٧خ اْٛب ًخ ثبْعشث٧خ، س٠ع٧ب ٠اْٟٛذ .. رؾدبْم اعدزشار٧غ٥ ردبّٖ،  RTيٛبح  (2) 

 . https://arabic.rt.com -اٚزش٧ٚذ –رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ 

 . 3ٖغ١ٗاخ اْخذٖبد اْجؾض٧خ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص (3) 

 .191ن٧ذ٦ب ٚبدَبس٥ٚ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص (4) 

امي بة  س٠ع٧ب رزؾدذ٢ رهدشد ا١ْال٦دبد اْٗزؾدذح االٖش٧ُ٦دخ، ٖغٓدخ  ا٥ٓ ؽغ٧ٙ ثب٧َش، ابْٕ ٖزعذد (5) 

–، رجُخ اْٗع١ٖٓدبد اْذ٧ْ٠دخ 9، ص2005ام٠ِ، ر ش٦ٙ 54اْذنب  ا١ْ ٥ٛ آْجٛب٥ٚ، ْجٛب٘، اْعذد 

 . https://www.lebarmy.gov.lb، -اٚزش٧ٚذ
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وواببر تاببوح الواليببا  المت ببلل االمريكيببة والييمتببة الصببيتية المت ايببلل ادميميبباس، اعممبب  
الت بالف المسبتةسم  ا ا دبلر لبه الايبور، امبا إلبى  ى اايار جواتب  الشبراكة التب  تةبولاوول

الرببات  اسيتبب   ببلول  سعببال الع دببة سببين الجبباتسين  لبب ل  تسببعى روسببيا االت اليببة مببن  بب ل 
تةييل تةمةبل الواليبا  المت بلل االمريكيبة والةرسب  اب   وراسبيا وهسبيا إلى  الف المستةسم الت 

الوسببطى، وهببو اببرف مببن الم تمببل اسببتمراريته تسعبباس لرغسببة روسببيا االت اليببة ابب  دسببول هبب   
الييمتببة ومشبباركتيا ابب   لاا التاببال   الدميميببة، ايبب  تةببوم سواياببة المببوا ن سببين مسيعببا  

ول دتيببا الةويببة مبب  اليتببل واسببت لام متاومببة شببتةيام لشببرا  الصببين  اوسببم ة لمصببين،
ل ببببال اليتببببل كةببببو  ليببببا و تيببببا ابببب  جتببببو  هسببببيا ويكببببون ليببببا لور ابببب  إلارل  ومرادستيببببا وا 

 . 1سالتاال   ا   ل  الدميم
 مبببا الت بببالف ا  بببر المسبببتةسم  ايكبببون مببب  إيبببران لمواجيبببة مصبببالر تيليبببل اومببببن 

لم ا مببة الواليببا  المت ببلل االمريكيببة  –غببر  هسببيا  –ح اووسببط الةببوم  المتببات  مببن الشببر 
سالةلر ال م يتيكيا استراتيجياس للالل تشكيل مي ان الةبو  العبالم ، اتةبوم اسبتراتيجيتيا اب  

وم اولبببة  تمبب  المتطةببة لمببى ت ةيببح اومببن لم بببلول الجتوسيببة السببيما التيليببلا  السبب مية
التبب  اسببت لمتيا روسببيا االت اليببة ابب  ت جببيم إيببران إ ببل  الوسببائل الميمببة  التةببار  متيببا

 20السببت لاميا الوردببة السبب مية سببين مسببمم  روسببيا االت اليببة البب ين ي ةببلَّر لببللهم ت ببو 
مميوتسا، وساو   اب  متطةبة الةودبا  التب  تعبات  مشبك    بالل، اقب س لبن متطةبة هسبيا 

وت ب  هيمتتيببا وهب  التبب  لمييا الوسبطى التبب  تعبلها مجبباالس  يوي با يجبب   ن يابل مةصببورسا
، ووجولهبا اب  المتطةبة اسبتراتيجية لااليبة ليجبال  2سال و  تةلر لملول او بر  سمبل تابو هم

يجببببال  بببب ام مببببن الببببلول التبببب  تةببببف ابببب  وجببببه الواليببببا  المت ببببلل  تاببببام إدميمبببب  مسببببتةر، وا 
تراتيج   إيبران وسبوريا مبن اجبل الاابر سبالتوا ن االسببإلبى  االمريكيبة وهبو مبا ياسبر توجييبا

 متيا السل ليا من تكوين ت الاا  وتيا تر   ن ال ااا لمى هيمتتيا الدميمية الةريسة

                                                           

 .140-131ن٧ذ٦ب ٚبدَبس٥ٚ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص (1) 

٤، اعزعبدح اْذ٠س  اْٗؾدذداد اْذاخ٧ٓدخ ٠اْذ٧ْ٠دخ ْٓغ٧بعدخ اْش٠عد٧خ، اْٗشَدض اؽٗذ اجذهللا اْ ؾ ٠ (2) 

-اٚزش٧ٚذ –، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ْ٠خ 2014 ام٠ِر ش٦ٙ  6اْعشث٥ ْٓجؾ١س ٠اْذساعبد، ٖصش، 

 ،http://www.acrseg.org. 
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 .   1سسعيلل لممارسة القةوط لمى مصالر تيليل مصال يا و متيا الةوم 
ويبببة  وتيببببا اوولمبببن وجيبببة تاببببر الرواسببب  الجيوسوليتيكيببببة، تتمتببب  إيبببران لون شبببب  س

ة، ايببب  لولبببة داريبببة كسبببر  تبببرتسط ارتساطببباس شبببليلاس سوسبببيا تسبببتجي  لجميببب  المعبببايير اووراسبببي
الصببةر ، وهبب  معاليببة لمواليببا  المت ببلل االمريكيببة، وترّكبب  ابب  الودبب  تاسببه لمببى االتجببا  
العسببكرم اومببر البب م يجعببل مببن م ببور روسببيا االت اليببة ايببران دببالراس لمببى  ن ي ببّل لببللاس 

، يمكبببن لروسبببيا االت اليبببة  ن ت ّةبببح قببب ماس مبببن المشببباكل، إ  س ل بببال إيبببران دطسببباس جتوسيببباس 
الميببا  اللاائببة، إلببى  لمببى الاببور اليببلف االسببتراتيج  البب م مببا اتاّكبب  تسببعى إليببه الوصببول

الس رّيببة ساللرجببة  الشببواطق اليراتّيببة والةوالببل ال رسّيببةإلببى  مببن  بب ل الوصببول االسببتراتيج 
ابببو  الواليبببا  المت بببلل ى، وسببب ل  يكبببون هببب ا الت بببالف ميمببباس وي ةبببح ا تبببراح متببباطح تاوولببب

 . 2ساالمريكية
 وكببان التعبباون العسببكرم ومسيعببا  اوسببم ة إ ببل  الوسببائل التبب  التمببلتيا لموصببول

الت بالف لصباله روسبيا االت اليبة لوليباس إلى  شراكا  ول دا   ا  مستو  متةلم يةولإلى 
اري  ، وسبممتيا متاومبة صبو 30لمبى مةبات   سبو وم 2016وادميماس، ا صم  ايران لام 

سعببل رابب  الببرئي  الروسبب  ا ليميببر سببوتين ال اببر الماببرون  2015تيايببة لببام  300ا  
، ووصبل  جبم مسيعبا   3سلمى ه   اوسم ة ال م اشرف ستاسه ا  سعبن تااصبيل التسبميم

 2016/2017مميببار لوالر، و صصبب  لعببام  304إلببى   2015-1990اوسببم ة لممببلل س
و سبل  ايبران رغستيبا لشبراا المتاومبة الصبارو ية  مميار لشراا االسبم ة الروسبية، 21مسم  

، ابب   البة موااةببة مجمبب  اومببن البلول ، وهتببا  سببين الجبباتسين 400المقبالل لمطببائرا  ا 
تتسببيح لسببكرم مشببتر  متيببا اسببت لام روسببيا االت اليببة لةالببلل همببلان الجويببة العسببكرية 

مبب  اومببن الةببوم  لمكاا ببة الرهببا  ابب  سببوريا سولالبب  وجسيببة التصببرل  و كببل رئببي  مج
،  4س،  ن التعبباون العسببكرم سيتيمببا  يببار اسببتراتيج 2016اليراتبب  س سببن رو ببات   لببام 

                                                           

عدجزٗجش  11خذ٦غخ ْعش٦ج٥، اْغ٧بعخ اْخبسع٧خ اْش٠ع٧خ رغبٜ ٖٛ ًخ اْ دشو ام٠عدا ثعدذ اؽدذاس  (1) 

، سعبْخ ٖبعغز٧ش، ٧َٓخ اْؾ١ًو ٠اْع١ٓٔ اْغ٧بع٧خ، عبٖعخ ٖؾٗذ خ٧ةش، ثغدُشح، اْغضائدش، 2001

 .116-115، ص2014

 .1ا٥ٓ ؽغ٧ٙ ثب٧َش، ٖصذس عجى رَشٜ، ص (2) 

 .21تٚب ث١ر٧هُب٦ب، ٖصذس عجى رَشٜ، ص (3) 

ْزؾدذ٦بد اْشٞبٚدبد، ٖغٓدخ ٖؾٗذ ٖغبٞذ اْض٦بد، اْز١اص٘ اْعغُش٤ اْخ٧ٓغ٥ اال٦شا٥ٚ  اْٗخدب ش ا (4) 

 .46، ص 2014، رجب 116اساي ؽ١ِ اْخ٧ٓظ، اُْٗٗٓخ اْعشث٧خ اْغع١د٦خ، اْعذد 



  (0202لعام )ا(/43(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

55 

االمصبببباله تةببببول ت الااتيببببا لمببببى  سببببا  اومببببن الببببلول  وهببببو مببببا  كببببل  الكاتبببب  سجببببورج  
ايبران التوويبة ااقبل س، تة س لن   ل مسثول  و ارل الشثون اللا ميبة 2015ميرسك   لام 

ن المواليببة لمواليببا  المت ببلل االمريكيببة  االشبب ا الميببم  ن ت ببااا لمببى ت الايببا لتببا مببن إيببرا
م  إيران، وال ييميا ما سي ل سالشرح اووسط سل ان تكبون معيبا اب  التبوا ن االسبتراتيج  
قل الواليا  المت لل االمريكية، وه ا الت الف يتابح اب  اوهبلاف ايمبا ي ب  سبوريا لمبى 

  .1سان كان ي تمف ا  المل  السعيلالمل  الةصير والمتوسط و 
يبران لتبلما تبم  وهتا  إشارا  لتكوين ت بالف جليبل سبين روسبيا االت اليبة والصبين وا 

، الببب م يمربببل الم ببباوف اومتيبببة العالميبببة 2015مبببثتمر موسبببكو ل مبببن البببلول  لبببام لةبببل 
لممتطةبببة اوطمسبببية غيبببر اووروسيبببة، و اصبببة اببب  الشبببرح اووسبببط وهسبببيا والم بببيط اليبببال  
سالساساي   لمواجية التيليلا  اومتيبة مةاسبل مبثتمر ميبوتي  ل مبن البلول  ستابرل  طمسبية، 
و ببببّ ر السا ببببح السياسبببب  االمريكبببب  س سيةتيببببو سريجتسببببك   الت بببب  اومريكيببببة مببببن تشببببكيل 

وامبب  اكبرل تكبون التعبباون البلاال  سببين روسبيا االت اليببة ، ت بالف  وراسب   وروسبب  هسبيوم
، وكاتبببب  هتببببا  إشببببارا  لتكببببوين تاببببام لاببببال  2011متبببب  لبببباموالصببببين وايببببران متسببببمرل 

صارو   مشتر  لمواجية الواليا  المت لل االمريكية و مف شبمال اوطمسب  سالتباتو  هب ا 
ت بالف وريبح مب  إيبران يواجيبه إلبى  ، ولكبن الوصبول 2سمثشرا  توال توع الت بالف مسبتةس س 

يبة دبل ت ّمب  لبن الوردبة التركّيبة، وال إّن إتشباا الت بالف يعتب   ّن روسبيا االت ال شكمة هب 
يمكتيببا الببل ول ابب   مببف مببن لون  ن يبب لة  لبب  تركيببا، ايبب  ت تاجيببا مببن  جببل المسببالة 
الشيشاتّية ا  ال وجبول جاليبة مبن  صبل شيشبات  اب  تركيبا، كمبا  ّن التعباون معيبا يعتب  

سالتببباتو  سببب  ح لمسسببباط مبببن الواليبببا  المت بببلل االمريكيبببة وا تبببراح  مبببف شبببمال  اوطمسببب  
كوتيا اللولة الراتية ا  المتاومة اومتية الةرسيبة، ايبل تقبّ   روسبيا االت اليبة سكبل هب   
المكتسبببسا  لصببباله الت بببالف مببب  إيبببران؟ ال سبببيما و ّن كسببب  تركيبببا هبببو كسببب  كبببل هسبببيا 

 . 3سالوسطى والةودا  سالشعو  الت  تت ّلح التركّية 

                                                           

 .30تٚب ث١سر٧هُب٦ب، ٖصذس عجى رَشٜ، ص (1) 

إ٦شاٚدد٥ ٦عددبسث  –س٠عد٥  –ٖشَدض اْددش٠اثا ْٓجؾد١س ٠اْذساعددبد االعددزشار٧غ٧خ، رؾدبْم ادد٥ٛ٧  (2) 

 .http://rawabetcenter.com، -اٚزش٧ٚذ –٧ْخ ، رجُخ اْٗع١ٖٓبد اْذ٧ٚ2015٠غب29٘اْٛبر١، 

 10-1ا٥ٓ ؽغ٧ٙ ثب٧َش، ٖصذس عجى رَشٜ، ص (3) 
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الس ر المتوسط  الن  روجيبا مبن هب    ويعل ت الايا م  سوريا ركي ل استراتيجية ا 
الميا  تكون اةل  داللتيا االسبتراتيجية اب  الشبرح اووسبط سالكامبل ال سبيما سعبل  سبارتيا 
ل ماائيا سالعراح ليسيا  ويرس  ه ا لرن الةول الس رية العسكرية من  ب ل تواجبل اسبطوليا 

لسببال  وسببان االسببطول ابب  السببا ل السببورم مةاسببل اسببطول الواليببا  المت ببلل االمريكيببة ا
 . 1سالارتس  والسريطات  ا  لرن المتوسط  مام السوا ل الميسية

الةيصبببر  سبببرل الميبببا  اللاائبببة إلبببى  ااهميبببة ت الايبببا مببب  سبببوريا مبببن اجبببل الوصبببول
 اوول  وتعببل مببن  ولويببا  اسببتراتيجيتيا ابب  ربب ح تةبباط رئيسببة هبب : اوولالروسبب  سسيتببر 

وان ل مبب  ابب  صببراع مبب  الاببر  سوهبب ا مببا تجببل  ابب  ميببا  الم ببيط اليببال ، إلببى  الوصببول
ميببا  الس ببر المتوسببط اللاائببة، وان  ل  إلببى  اليراتبب  ، الرببات  الوصببول -الت ببالف الروسبب 

صببراع مبب  التببر  سوهببو مببا يت ةببح ابب  اتااديببة مببوتترو وتةتببين  ركببة السببير ابب  إلببى   لبب 
ةبو  المت كمبة اب  متطةبة ااقبل مبل  مب  الإلبى  السساور لولياس ، الرالبح ت سبين الع دبا 

اليببب ل ال صبببي  سسبببوريا جببب ا ال يتجببب   مبببن تمببب  المتطةبببة، وهببب  مبببا تسةبببى ليبببا لتت بببالف 
 . 2سمعيا 

ات الايبببا مببب  سبببوريا يجعميبببا لولبببة دبببالرل لمبببى المبببته والمتببب  معببباس، اسبببيطر   جبببواا 
ال ببر  السببارلل مبب  الةببر  مجببللاس لم ابباا لمببى التببوا ن االسببتراتيج  مببن  بب ل ت ركاتيببا 

،  طة لتع ي  دبلراتيا الس ريبة القبارسة اب  الميبا  اللوليبة 2012العسكرية، ا   لمت  لام 
مميببببار لوالر، وهببببو مببببا اكببببل  الببببرئي   70مبببب  توسببببي  دطعاتيببببا الرئيسببببة سكماببببة ت يببببل لمببببى 

الروسببب  سا ليميبببر سبببوتين   ن تطبببوير دبببول س ريبببة دويبببة واعالبببة مبببن  ولويبببا  اسبببتراتيجيتيا 
، 1971لبببلل طرطبببو  دالبببلل لسبببكرية ميمبببة ليبببا سموجببب  اتااديبببة ، وتعبببل دا 3سالعسبببكرية

تطبوير وت بليح هب   الةالبلل لتسبتةسل السبان ال رسيبة ال ليربة القب مة التاسعبة إلبى  وسع 

                                                           

(، سعدددبْخ 2014-2011ٖدددب٥ُْ ٖدددش٦ٕ، اْغ٧بعدددخ اْخبسع٧دددخ اْش٠عددد٧خ ارغدددبٜ االصٖدددخ اْغددد١س٦خ ) (1) 

ٖبعغز٧ش غ٧ش ٖٛ ١س، ٧َٓخ اْؾ١ًو ٠اْعٓد١ٔ اْغ٧بعد٧خ، عبٖعدخ اْغ٧ ْد٥ ث١ٚعبٖدٝ، ثخٗد٧ظ ٧ٖٓبٚدخ، 

 .54، ص2015ضائش، اْغ

اعدد ٔ اؽٗددذ، ع١٧ث١ْز٧ددٍ س٠عدد٧ب ٠ع٧بعددزٟب اْخبسع٧ددخ  اعددزٗشاس٦خ ثدد  اًٚ ددب ، ٖشَددض ادساٌ  (2) 

، -اٚزش٧ٚددددذ –، رددددجُخ اْٗع١ٖٓددددبد اْذ٧ْ٠ددددخ 13، ص2016ْٓذساعددددبد ٠االعز ددددبساد، ؽض٦ددددشا٘

http://idraksy.net./ 

ام٠عدا  ؽٓهدبي س٠عد٧ب .. ٠اسس اؽٗذ د٦بة، ّٞ رغزشعع س٠ع٧ب ربس٦خٟب اْغد١ن٧بر٥ ند٥ اْ دشو  (3) 

 .1، ص2013ام٠ِ، ر ش٦ٙ 1599ثش٦غ٧ٛم، اْٗغٓخ، ْٛذ٘، اْعذد
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طور  الةاللل تةتياس سالطريةة التب  تسبمه ليبا ستتايب  الميبام الموكمبة  2011ليا، وا  العام 
 مبببية  -الةالبببلل تةطبببة إتطببب ح لمتوجبببه ت بببو، وهببب    1سليبببا لون ت ليبببل طسيعبببة تمببب  الميبببام
ايببب  لمبببى اتبببم االسبببتعلال لعمبببل  م شببب ا مبببن  جبببل  -لبببلن، الم بببيط اليتبببلم واالطمسببب 

ال ابباا لمببى هبب ا الت ببالف، وسةبباا الةالببلل دالببلل لسبباتيا التوويببة شببرط شببط  ليببون سببوريا 
تسببسة ، و صببس   المببورل الببرئي  ل سببم ة لسببوريا س 2سمبب  شببرائيا  سببم ة ومعببلا  لسببكرية

مميبببار لوالر، هببب ا الت بببالف  4.7   بببوال  2010-2007% اسمةببب  المسيعبببا  لممبببلل س78
يببات  ابب  اطببار الببرل روسببيا االت اليببة قببل مببا يسببمى لسببكرل السياسببة ال ارجيببة لمواليببا  

 . 3سالمت لل االمريكية
ولم ابباا لمببى ت الايببا تببم الولببوج العسببكرم المساشببر اييببا البب م يمكببن توصببياه واةببا 

 طول ارقتيا القرورل التاشئة لن الم ابة السياسبية والعسبكرية ال رجبة الوادعية  لمملرسة
اببب  الممبببف السبببورم، إ  تسبببل  م مبببه ال سبببارل االسبببتراتيجية لببب لوا  ال ارجيبببة الروسبببية 
وا  تماليبببة ت ايبببل ابببر  تعببباام هببب   ال سبببارل  مبببام تتبببام  لبببلل لوامبببل يمكبببن  كبببر  هميبببا 

 : 4سسا ت 
كرية لةبببو  المةاومبببة اببب  مةاسبببل لجببب  متبببل رج لةبببو  التابببام ت ايبببل التجبببا ا  العسببب -1

السببورم وميميشببياته، اومببر البب م ادتببر  مببن دمبب  المببوا ين العسببكرية ابب  الجةراايببة 
السبببببورية  لببببب ا كبببببان قبببببرورياس  وابببببح التةالهبببببا، التبببببل ل المساشبببببر وقبببببسط السبببببيولة 

 العسكرية وتةويقيا  و ل  لصل اواعال الميللل لمصال يا.
تااسية الدميمية اب  السبيطرل لمبى م بللا  المعسبة اب  الممبف السبورم س كبم ت ايل الت -2

اليامشببية التاجمببة لببن سياسببة الواليببا  المت ببلل االمريكيببة المتببرللل وغيببر المكتررببة 
لجممة الصرالا  التاجمة ساسترتاا ال ر  قل الرها ، وهتا تعتةبل  ن هب ا التبل ل 

ولية ودطبر وتركيبا  وسبيجسر الاالبل سيصل طمو ا  سعبن البلول الدميميبة سكالسبع
ال م استطرل ساالست وا  لمى إلارل ممابا  التابام االدتصبالية والعسبكرية  -اليرات  

                                                           

 .3ٞٛبي رش٠ل، ٖصذس عجى رَشٜ، ص (1) 

 .14اع ٔ اؽٗذ، ٖصذس عجى رَشٜ، ص (2) 

 .36تٚب ث١سر٧هُب٦ب، ٖصذس عجى رَشٜ، ص (3) 

اْٗجبردش ند٥ عد١س٦خ  يددشايح  ٖشَدض اٗدشا٘ ْٓذساعدبد االعدزشار٧غ٧خ، اْزدذخّ اْعغددُش٤ اْش٠عد٥ (4) 

، -اٚزش٧ٚدددذ  –ردددجُخ اْٗع١ٖٓدددبد اْذ٧ْ٠دددخ  3-2، ص2014 ام٠ِر دددش٦ٙ  14رؾ٧ٓ٧ٓدددخ، دٖ دددى، 

https://www.omrandirasat.org. 
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لمبببى صبببياغة سياسبببته وابببح دوالبببل التعببباون والستببباا المشبببتر ،  -و تبببى التااوقبببية 
تاهيبببببب  لببببببن  ن هبببببب ا التببببببل ل سببببببي ا  سعببببببن الببببببلول اللالمببببببة لمرببببببورل المقببببببالل 

 الارصة لسمورل م ور إدميم  سةيالتيا. ويييق ساالصطااف  مايا
 وجببببب  تبببببل  س لسبببببكرياس مبببببن شببببباته إ بببببلاح تةييبببببر اببببب  دوالبببببل التعببببباط  السياسببببب   -3

 والعسكرم م  الممف السورم لم ااا لمى التاام.
لولل تولية جليلل ليا لممتطةة، يعمبل مبن   ليبا لمبى مبلا الشبواغر التاجمبة لبن  -4

  السباسح سبارا   وسامبا الةائمبة لمبى مسبل  اللارل م للا  استراتيجية الرئي  اومريكب
مببن  مببف ولببلم االت ببراط المساشببر ابب  مماببا  الشببرح اووسببط، تثسبب  هبب   العببولل 

ابب  المتطةببة سعببل سمسببمة ال سببائر االسببتراتيجية التبب  متيبب   لمر مببة ت سببين الشببروط
دتصبالية سيا سعل رورا  الرسي  العرس  وسعبل الةقبية اووكراتيبة اقب س لبن او مبة اال

اتتيبباج مسببل  إلارل ساو مببة ساو مببة  ابب ن  الروسببية التبب  ال تبب ال ه بب ل سالتعبباام  لبب ا
لببه اتاراجببا  اسببتراتيجية، كمببا  تببه يعمببل لمببى ا تسببا   رسمببا ي ةببح ليببا ارصبباس تييببق

 واالستراتيجية ا  المتطةة. شروطيا ا  جل الصي  اومتية
الواليببا  المت ببلل االمريكيببة و ماائيببا معاللببة  متيببة تقببمن التببوا ن االسببتراتيج  سببين  -5

 معيا و ماائيا الجلل من جية   ر .
ترسيبب   ولويبببة مكاا ببة الرهبببا  لمببى  سبببا  دقببايا التةييبببر السياسبب ،  لببب  لسبببر   -6

االسببببتمرار ابببب  االسببببترمار والتوايببببف السياسبببب  غيببببر المساشببببر لمجمالببببا  العبببباسرل 
  .لم لول
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 الخةتمة
االمبة والمبثررل اب  التابام الدميمب  والبلول   يرمبا تعل روسيا االت الية مبن الةبو  ال

كببل لولببة  ا  مودبب  اسببتراتيج  ابب ن  وجببل  مصببال يا الةوميببة العميببا، وتسعبباس لتاريببة الببلور
ومكاتببة  قببارية متميبب ل وسببسح  متبب  ابب  ديببالل التاببام الببلول ، السببل ان يكببون ليببا وجببول 

لتب  ارقب  لمييبا وهب ا مبا اعمتبه اعم  و ةية  سعيلاس لن التيمبي  واالتطب ح مبن الةيبول ا
روسبببيا االت اليبببة سعبببل تاكببب  االت بببال السبببوايت  ا  راقببب  لبببرن البببلول الةرسيبببة المتمرمبببة 
سالمسبباللل واالتببلماج معيببم ابب  ديببالل التاببام الببلول  وتيببا تببر  هبب ا العببرن تطويببح ليببا 

مبا   لاا لور وتيليل ومتيا من اجل جعميا  ارج المعسة الدميمية واللولية وتيا تممب  مةو 
إدميمببب  ولولببب  وابببح اسبببتراتيجياتيا ال اصبببة، اعممببب  لمبببى مراجعبببة شببباممة السبببتراتيجيتيا 

السيئبة اللوليبة وال اباا لمبى التوا تبا  االسبتراتيجية اب  إلبى  العسكرية من اجل العولل سةبول
السيئبببا  الدميميبببة المتعبببللل ل مايبببة مصبببال يا الةوميبببة العميبببا وجعمببب  مبببن ت الااتيبببا تةببباط 

رتكببا  اسببتراتيجية لم ا مببة وتيليببل  مببن الةببو  التبب  تريببل التاببرل ابب  ديببالل التاببام الببلول  ا
وابببح مصبببال يم ال اصبببة لون اال ببب  ستابببر االلتسبببار مصببباله الةبببو  او بببر  الاالمبببة اببب  
التاببام الببلول  ارسببم  ت الااتيببا واببح  لبب  ابب  السيئببة ا سببيوية رلاس لمببى اسببتراتيجية إلببالل 

مواليا  المت لل االمريكية، اتسترمر إمكاتاتيا كااة لدامبة تابام متبوا ن االتتشار ا  هسيا ل
التيليببلا  والت ببليا  اومتيببة، إلببى  لم ببل مببن الاوقببى التبب  يعيشببيا التاببام الببلول  اسببتتالاس 

 تتائة  هميا:إلى  ودل توصم  اللراسة
اسبببببتمرار روسبببببيا االت اليبببببة اببببب  تةييبببببر اسبببببتراتيجيتيا العسبببببكرية  سببببب  التطبببببورا   -1

 سببب  متابببور  متيبببا  – لبببلاا و صبببلداا  –ل اصبببمة اببب  الكبببون وتصبببتيايا لمبببلول ا
 ورائةيا ل من الةوم .إلى  الةوم  استتالاس 

التمببببل  لمببببى اسببببتراتيجيا  متعببببللل قببببمن اسببببتراتيجيتيا العسببببكرية لم ابببباا لمببببى  -2
التببوا ن العسببكرم ول مببح متبباطح لا لببة واال تابباا س ببح توجيببة القببرسة االسببتسادية 

 واتيا  ارج ال لول.واست لام د
تطبببور الةبببلرا  العسبببكرية لروسبببيا االت اليبببة، ا  تاودببب  اببب  سعبببن المجببباال  لمبببى  -3

 الةلرا  العسكرية لمواليا  المت لل االمريكية.
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اقم  روسيا االت الية المشاركة الاعميبة مب  الةبو  الكسبر  اب  ديبالل التابام البلول   -4
ة تيليببلا  االدصبباا س ةيببا لمببى التصببالم العسببكرم لكببن  لبب  ال يمتعيببا مببن مواجيبب

من التبل ل العسبكرم المساشبر كمبا  بلح اب  جورجيبا و وكراتيبا وسبوريا لتبلما يكبون 
 التيليل اعم  لوجولها وكياتيا ومصال يا.

ا تببواا لول الجببوار والببلول المتشبباطئة لمببى الس ببار والمقببايح لببن طريببح اتااديببا   -5
الكاممبببة لمبببى صبببتاع وا ببب ف لسبببكرية مببب  لبببلم الاصببباال لبببن تيتيبببا اببب  السبببيطرل 

الةببرار ابب  هبب   الببلول، وجعمبب  هببب   االتااديببا  واال بب ف  لال لاببرن تاسببيا لمبببى 
 الشركاا.

تكبوين شبراكا  إلبى  اتعكس  اسبتراتيجيتيا العسبكرية اب  جب   البلول التب  تشباطرها -6
وت الاا  مسبتةسمية ترسبم واةيبا تابال   السيئبة اللوليبة لكسبر تابرل الواليبا  المت بلل 

 ة واوقوية ديالتيا لمتاام اللول .االمريكي
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 قةئمة المصةدس والمساج 
 أواًل  المصةدس العسبية

إسببببببراهيم وارح، االسببببببتراتيجية و ررهببببببا لمببببببى العةيببببببلل الةتاليببببببة، موسببببببولة العمببببببوم والمعراببببببة،  .1
 –اتترتيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب   -، شبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببسكة المعمومبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا  اللوليبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة27/4/2011

http://www.musuotai.7olm.org/t92-topic.. 
هببل تسببترج  روسببيا تاري يببا السببوايات  ابب  الشببرح اووسببط؟  مابباا روسببيا ..  ا مببل ليببا ، .2

 . 2013اوول، تشرين 1588وارح سريجتيف، المجمة، لتلن، العلل
ا مبببل لسبببلاال الط ببب وم، اسبببتعالل البببلور: الم بببللا  اللا ميبببة واللوليبببة لمسياسبببة الروسبببية،  .3

، شببببسكة المعمومبببببا  2014 اوولتشبببببرين  6المركبببب  العرسبببب  لمس بببببوح واللراسببببا ، مصببببر، 
 .http://www.acrseg.org، -اتترتي  –اللولية 

، 356ا مببببببل لمببببببو، العةيببببببلل العسببببببكرية الروسببببببية الجليببببببلل، مجمببببببة الجببببببي ، لستببببببان، العببببببلل .4
 ، -اتترتي   –، شسكة المعموما  اللولية 1،  2015شساط

مركبببب  ، تساللببببةهسببببيان.. مسبببباعل لببببللم الشببببراكة الم –ا مببببل دتببببليل، االسببببتلارل شببببرداس: روسببببيا  .5
المسببببببببتةسل ل س ببببببببباح واللراسبببببببببا  المتةلمبببببببببة،  سببببببببو اسببببببببب ، االمبببببببببارا  العرسيبببببببببة المت بببببببببلل، 

   https://futureuae.com :اتترتي -، شسكة المعموما  اللولية11/6/2016
مركبببب  ، هسببببيان.. مسبببباعل لببببللم الشببببراكة المتساللببببة –ا مببببل دتببببليل، االسببببتلارل شببببرداس: روسببببيا  .6

االمبببببببببارا  العرسيبببببببببة المت بببببببببلل،   المتةلمبببببببببة،  سببببببببو اسببببببببب ، المسببببببببتةسل ل س ببببببببباح واللراسبببببببببا
 https://futureuae.com-اتترتي -، شسكة المعموما  اللولية11/6/2016

 رتيبوم لبوكين، روسبيا وتبوا ن الةبو  اب  متطةبة شبمال شبرح هسبيا، مركب  االمبارا  لملراسبا   .7
 .  2014 ،118والس وح االستراتيجية، اسواس ، االمارا  العرسية المت لل، العلل

اسببب م ا مبببل، جيوسولتيببب  روسبببيا وسياسبببتيا ال ارجيبببة: اسبببتمرارية سببب  اتةطببباع، مركببب  الرا   .8
، -اتترتيبببببببببب  –، شببببببببببسكة المعمومببببببببببا  اللوليببببببببببة 2016لملراسببببببببببا  واالستشببببببببببارا ،   يببببببببببران

http://idraksy.net./ 
ول  سببماا ا مبببل شببوك ، الةيبببالل السياسبببية والتةييببر اببب  السياسبببة ال ارجيببة الروسبببية تجبببا  ل .9

، المركب  البليمةراط  العرسب  لملراسبا  االدتصبالية والسياسبية 2015-2000هسيا الوسبطى 
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-اتترتيببببببب   –. شبببببببسكة المعمومبببببببا  اللوليبببببببة 11،  1/1/2017واالسبببببببتراتيجية، مصبببببببر، 
http://democraticac.de.  

واا  االرببببار ا مببببال، ترجمببببة مركبببب  الرا  هتببببا سورشببببياكايا، روسببببيا ابببب  الشببببرح اووسببببط: الببببل .10
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  الملخص
 تكبون  ن السبارلل ال بر   ب ل استطال  كسر  لسكرية دول االت الية روسيا تعل

 لول ال التاام صياغةإلى   ل  ما الملل تم    ل االستراتيج  التوا ن معاللة ا  طرااس 
 لمببى االرتكببا  ساعببل واللوليببة الدميميببة السببا ةإلببى  تعببول اليببوم وهبب  التببوا ن، هبب ا واببح

 الةببو    طبباا واسببترمار الاببر  اسببتة ل ليببا تقببمن المببل  سعيببلل لسببكرية اسببتراتيجية
 واالسبتعلال الةبوم   متيبا تيليبل لوامبل ت ليل   ل من تصتيايا  س  المعالية اللولية

 مسببتمرل سصببورل ستطويرهببا تةببوم التبب  دببلراتيا واببح  صببوليا  الببة ابب  العسببكرية لممواجيببة
 متعبببلل متبببوا ن لبببالم  تابببام لصبببياغة سيبببا ال اصبببة الةبببوم  االمبببن وربببائحإلبببى  اسبببتتالاس 
 ال تبواا لمتب  مسبتةسمية وت الابا  شبراكا  وتكبوين لسبكرية دوالبل إتشباا لسر اودطا 

  .الييمتة سياسا  وران والم اصرل
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ABSTRACT: 

Russia is considered as a major military force which could 

be, during the Cold War, a part in the strategic balance during that 

period which led to the formulation of the international system 

according to this balance, today , it comes back to the regional and 

international arena by building on a long-term military strategy 

guaranteeing them to exploit opportunities and phishing the 

chaotic mistakes of international powers oppose it according to its 

classification throughout identifying a threat to its national 

security factors and preparation for military confrontation in case 

of taking place according to its capabilities that it develops 

continually based on documents of national security of its own for 

the formulation of a balanced global system and multipolar 

through the establishment of military bases and to form future 

partnerships and alliances to prevent containment and besieged 

and rejected hegemony policies. 

 


