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مقدمة
حتتل أسيا منذ القدم مكانا رياديا يف أي فكر إسرتاتيجي ،ولطاملا إرتبطت أمهيتها بأهنا بوابة أو جسر السيطرة
على العامل ،نظرا لعمقها احلضاري الضارب يف التاريخ ،و متوقعها اجليوبوليتيكي احلساس ،عالوة على القيمة
الطاقوية و الدميغرافية اهلائلة ،هذه اخلصائص اتاحت السيا ان تكون أكثر مناطق العامل عمقا أمهية ،وهو ما يفسر

وترية التحركات العاملية جتاهها.

ما يزيد من امهية املنطقة هو أهنا لطاملا كانت ساحة للصراع الدويل حول الزعامة ،وهو ما متثل جليا ابان مرحلة
ماعرف باحلرب الباردة ،حيث عرفت االقاليم االسيوية صدامات بني عدة فواعل و أزمات التزال قائمة حلد
الساعة؛ كان سببها التناحر العاملي حول السيطرة ،هذا التنافس الذي خصص آلسيا حصة االسد من مضماره مل
يكن وليد الرتف االسرتاتيجي ،بل انه كان مؤسسا له مبنايري جيوبوليتيكية و قواعد اسرتاتيجية ،كان االاماع فيما
بينها بأن اسيا هي مفتاح قيادة العامل ،لذلك ميكن أن نفسر سبب االزمات يف اسيا ،و اعطاء تفسريات منطقية

لظاهرة ان معظم املعضالت العاملية تتمركز على النطاق االسيوي.

ان املقدرات االقتصادية املتنامية بصورة مطردة يف اسيا ،اضافة اىل املؤهالت اجلغرافية واحلضارية اهلائلة ،تتعزز
أكثر بالقوى االسيوية الفاعلة يف النظام الدويل كالصني وروسيا ،لذلك فان الضمانة الوحيدة للحصول على
املكانة العاملية هي اجياد موطئ قدم يف اسيا والسيطرة على أحد اقاليمها وحماولة تشكيل سياسة تطويق للمنطقة
خمافة بروز قوى حقيقية منها.
المشكلة البحثية لموضوع الكتاب:
يعرف اجملال االكادميي حالة من التحيز و التشويه للحقائق و التسويق ألفكار معينة كانت السبب انتاج افكار
مغلوطة وبناء صورة منطية عن بعض مناطق العامل بأهنا تتمركز دائما وراء الغرب و الواليات املتحدة االمريكية ،فانه
جدير بالذكر بان القارة االسيوية تتوفر على اكرب االقتصاديات العاملية ،كما أنه هبا اكرب عدد من القوى النووية،
وكذلك الق وى العسكرية ،وتعترب اسيا القارة االكرب من حيث املساحة و الكثافة السكانية ،اضافة اىل املوارد
الطاقوية ،و االرصدة املالية الضخمة ،عالوة على ذلك تشهد القارة ازمات خطرية ذات تداعيات عاملية كالقضية
الفلسطينية و االزمة السورية ،لذلك و على ضوء هذه القدرات و املتغريات يربز لدينا االشكال التايل:
الى اي مدى يمكن فهم المكانة االسيوية في النظام الدولي؟ وما هي قدراتها على التأثير في معادلة السياسة الدولية ؟

املدخل
االمهةي ايجةيسيةيسيةي لقاسة االيةيسة
The geopolitical importance of the Asian continent
*
بقعةيش حممد
:تادمي
، اليت تفكك الاسة االيةيسة اىل جممسع من االقسلةيم،ةعترب هذا ايجزء من الكتسب متهةيدا اىل جممسع من احملسوة
 لذلك وجب االةفسء بتخصةيص هذا العنصر كمدخل، كل حمسة منهس ةعسجل جزءا من اشكسلةي الكتسب الرئةيسةي
 فمن العرف،تأصةيقي تتفرع منه جممسع من احملسوة كل حمسة ةتعمق يف عالج عنصر قد اشسةه الةيه هذا التمهةيد
املنهجي أن نستهل الكتسب مبدخل مفسهةيمي ةتحسس الاسةئ من خالله االمهةي اليت ترتبع عقةيهس هذه الاسة
.العسملةي وإلزال االهبسم و الغمسض قبل التعمق يف مس جسء يف احملسوة
This part of the book is a prelude to a group of axes, which disintegrate the
Asian continent into a group of regions, each axis dealing with part of the
problem of the main writers, so it must fulfill the assignment of this element as
an introduction to a branch of a group of axes each axis deep in the treatment of
an element may It is a systematic custom to start the book with a conceptual
approach, in which the reader senses the importance of this world continent and
removes the ambiguity and ambiguity before going deeper into what came in the
axes.

)mohammedbelaicha@gmail.com(  الربةد االلكرتوين،"  ختصص "دةايست ايةيسة، بسحث دكتسةاه يف العقسم السةيسيةي و العالقست الدولةي

3

*

المحور االول :تعريف قارة اسيا
أوال:الموقع
تعترب قسة ايةيس اكرب قسة يف العسمل مبسسح تبقغ 44.936.000كقم 1،2مشكق بذلك ثقث مسسح الةيسبس
يف العسمل ،وحيددهس الدكتسة "حممد مخةيس الزوك " بني دائريت عرض خط االيتساء بسلارب الطرف ايجنسيب لشبه
جزةر املالةس  810 ،500مشسل خط االيتساء حةيث تاع جزة "فرانز جسزةف" السسفةيةيتةي بسحملةيط املتجمد
الشمسيل ،واذا اضفنس نطسق ايجزة املمتد اىل ايجنسب من كتق الاسة وحىت دائر العرض  100جنسب خط االيتساء
فسن ذلك ةعين امتداد آيةيس من الشمسل اىل ايجنسب يف حسايل  91دائر عرضةي  ،واذا ايتثنةينس ايجزة االيةيسة يف
ايجنسب فسن الاسة متتد بكسمقهس يف نصف الكر الشمسيل ،وهي متتد من الشرق لقغرب بني خطي طسل 550
شرقس عند مرتفعست اوةال اليت تفصقهس عن اوةوبس 1700 ،غربس تارةبس عند مضةيق "برنج" الذي ةفصقهس عن امرةكس
الشمسلةي  ،ومعىن ذلك ان االةاضي االيةيسة متتد يف حنس  135خط من خطسط الطسل.

2

اخلرةط ةقم  :01خرةط ايةيس

املصدةhttps ://www.almrsal.com/post/472297/asia-interactive-map:

يةيسيةيس تتكسن الاسة االيةيسة من مثسنةي و اةبعسن ( ) 48دول اضسف اىل كةيسن واحد وهس (الكةيسن االيرائةيقي)
وجرى احتسسبه لساقعةي البحث و االبتعسد قدة االمكسن عن الذاتةي  ،لذلك فسننس ميكن ان نذكر الدول االيةيسة
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كسلتسيل (بسلرتتةيب االجبدي)( :االةدن -أةمةينةيس -أذةبةيجسن -أفغسنستسن -االمسةات العربةي املتحد  -إندنسيةيس-
أوزبكستسن -إةران -بسكستسن -البحرةن -برونسي -بنغالدةش -هبستسن -مةيسمنسة -تسةالند -تسةسان -تركمنستسن-
تركةيس -تةيمسة الشرقةي  -جسةجيةيس -العربةي السعسدة  -ينغسفسة  -يسةةس -يريي النكس -الصني -طسجةيكستسن-
العراق -عمسن -الفقةيبني -فقسطني -الفةيتنسم -قربص -قطر -قرغةيزةس (قرغةيزيتسن) -كسزاخستسن -كسةةس ايجنسبةي -
كسةةس الشمسلةي  -كمبسدةس -الكسةت -الالووس -لبنسن -املسلدةف -مسلةيزةس -منغسلةيس -النةيبسل -اهلند -الةيسبسن-
الةيمن)( ،3الكةيسن االيرائةيقي).
كمس تعترب ايةيس قسة مركب من جممسع من النظم االققةيمةي ايجزئةي املكسن يف جتمعهس الكل االيةيسي ،وميكن أن
نفككهس اىل االقسلةيم التسلةي :
الشكل ةقم  :01تركةيب قسة ايةيس

املصدة :من اعداد البسحث
 .1جنسب شرق آيةيس :وتضم كال من (اندنسيةيس -برونسي -تسةالند -تةيمسة الشرقةي  -ينغفسة  -الفقةيبني-
الفةيتنسم -كمبسدةس -الوس -مسلةيزةس -مةيسمنسة.
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اخلرةط ةقم  :02منطا جنسب شرق ايةيس

املصدة:

http ://blvcccvrd.com/southeast-asia-map-clipart.html

 .2منطا ايةيس اهلسدي (البسيةيفةيك) :وهي منطا احملةيط اهلسدي و الدول اليت تطل عقةيه من ايجهتني الشرقةي و
الغربةي  ،و تعترب اققةيمس ذو شق ايةيسي ةشمل الدول االيةيسة املشسطئ لقمحةيط اهلسدي من ايجه الغربةي .
اخلرةط ةقم  :03منطا ايةيس اهلسدي

املصدةhttps ://www.livescience.com/43220-subduction-zone-definition.html :

 .3منطا شرق آيةيس :وتضم هذه املنطا كال من (الصني -كسةةس الشمسلةي  -كسةةس ايجنسبةي  -تسةسان -منغسلةيس-
الةيسبسن)
اخلرةط ةقم :03منطا شرق ايةيس
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املصدة:
https ://mawdoo3.com/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8 %B3%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%
B5%D9%85%D9%87%D8%A7

 .4شبه الاسة اهلندة  :وتضم كال من (اهلند -بسكستسن -النةيبسل -بستسن -افغسنستسن -بنغالدةش -يريةالنكس).
اخلرةط ةقم  :05شبه الاسة اهلندة

املصدة:
https ://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D8%B4
%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9

 .5أيةيس السيطى :وهي املنطا اليت تضم كال من (تركمنستسن -طسجةيكستسن -كسزاخستسن -قريغزيتسن-
اوزبسكستسن).
اخلرةط ةقم  :06منطا ايةيس السيطى
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املصدةhttp ://amisvoyages.com/asie-centrale/:

 .6منطا الشرق االويط :ةعترب الشرق االويط اققةيمس ويةيطس ةابطس بني الاسةات الثالث (ايةيس -اوةوبس-
افرةاةيس) ،اذ ةعترب من االقسلةيم املشكق لقاسة االيةيسة حبكم مشسلةيته جملمسع من الدول (اةران -تركةيس -شبه
ايجزةر العربةي  -يسةةس -لبنسن -العراق -االةدن -فقسطني) (الكةيسن االيرائةيقي).
اخلرةط ةقم  :07ايجزء االيةيسي يف منطا الشرق االويط

املصدة:

http ://www.shafaaq.com/ar/Ar_NewsReader/7fd0906f-24e0-47e1-b426-87d3302affa8

احملسة الثسين :االمهةي ايجةيسبسلةيتةيكةي لقاسة االيةيسة
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أوال :تفسير أهمية آسيا في نظرية راتسيل الجيوبوليتيكية (1844م1904-م)
ةضفي "فرةدةرةك ةاتسةيل" يف نظرةته صف العضسة احلةيسة عقى الدول  ،حبةيث ةعتربهس كسئن بةيسلسجي ةنمس و
ةكرب و ةضمحل و ميست ،إذ اعترب ان الرتب هي املعطى املؤيس الذي تدوة حسله مصسحل الشعسب و أن حرك
التسةةخ حمدد مسباس بسلرتب و األةض ،حةيث ةعترب "ةاتسةيل" أن الدول تتكسن من السطح االةضي و من البعد
املسسحي ومن وعي الشعب هلمس ،وةرى "ةاتسةيل" بأن الدول الطبةيعةي هي اليت جتمع بني صف العضسة و بني
الكمةيست املتغري لالم  ،ايجغرافةي و الدميغرافةي و االثنس ثاسفةي .

4

ومن خالل نظر "ةاتسةيل" العضسة ةتضح تربةر نظرةته لقزحف و التسيع الذي تاسم به الدول عقى اهنس عمقةي
طبةيعةي حةي  ،شأهنس يف ذلك شأن منس الكسئنست احلةي  ،ومس ةربز يف هذه النظرة هس متغري املدى ( )raumو ادةاك
امتداد الدول وحدود جسمهس مع البةيئ اخلسةجةي يف إطسة مس ةسمى بـ "اجملسل احلةيسي" ( )lebensenraumو
الذي ةصبح نسعس من "السيط ايجغرايف البةيسلسجي" مس ةعطي الدول املربة يف التسيع.

5

جةيسبسلةيتةيكةي "ةاتسةيل" تار بأن الدول كسئن أمةييب كقمس منس كقمس التهم مس حسله من ايجساة ،إذ أن الدول وحبكم
تصسةهس االقتصسدي وزة سد قسهتس العسكرة و تزاةد الكثسف السكسنةي لدةهس فأهنس بذلك يتحتسج اىل اققةيم اضسيف أو
مس ةصطقح عقةيه "ةاتسةيل" بسلرتب  ،فتصبح الدول تقتهم مسحسهلس من االقسلةيم اليت تعتربهس جمسال حةيسةس هلس من أجل
ان تضمن حجمس مسدةس ةتالئم و حجمهس املتزاةد ،نفس الشيء الذي حدث مع املسنةيس النسزة و حمسول ابتالعهس
الوةوبس.

6

وهنس جند أنفسنس أمسم ظسهر التسيع ،واليت ةصد هلس "ةاتسةيل" قساعد ،مسةيت بـ :قسانني التسيع:
 إمتداد الدول ةتسع وفاس لتطسة ثاسفتهس. تسيع الدول لةيس فاط يف املدى املكسين ،بل ميتد اىل االةدةسلسجةيس و االنتسج ،و النشسط التجسةي واالشعسع ايجسذب الاسي.
 تتسيع الدول من خالل ابتالعهس لقسحدات السةيسيةي الثسنسة االمهةي . احلدود جهسز حةيسي عضسي متسضع عقى االطراف. عندمس تاسم الدول بسلتسيع يف املدى املكسين فسهنس تسةيطر عقى املنسطق الغنةي و الشساطئ و املسطحستاملسئةي .

9

 حسفز التسيع ةأيت من اخلسةج حبةيث ان الدول تثسة لقتسيع عقى حسسب الدول االخرى االقل قس . -املةيل العسم حنس صهر االمم االضعف ومتثقهس و احلضسةات االدىن.

7

وعقى ضسء طرح "ةاتسةيل" التسيعي ،فسننس نتسقف امسم تصسةه لقحدود ومنطهس ،حبةيث جند نسعني من
احلدود ،حدود بةيسلسجةي و حدود شفسف .
 الحدود البيولوجية :ومعروف عنهس بأهنس حدود متحرك  ،حبةيث ةزةد حجمهس بزةسد حجم احتةيسجستالدول و متطقبسهتس ،فنجدهس تبتقع مس حسهلس من اقسلةيم و مسسحست ،حتت مسمةيست عد كسالحتالل و
االنتداب وغريهس من مفسهةيم السةيطر .
 الحدود الشفافة :وهي حدود متتد اىل غسة امتداد مصسحل الدول خسةج حدودهس ،وهي مسعرف بسجملسلاحلةيسي ،و السةيسي الدولةي تعرف عدةدا من االمثق عن احلدود الشفسف .

8

تتمحسة جةيسبسلةيتةيكةي "ةاتزل" بسلنسب اليةيس حسل فكر "اجملسل احلةيسي" ( ،)lebensenraumحبةيث انه بعد
االهنةيسة السسفةيسيت تشكل مس اصطقح عقةيه "برجيةينسكي" بـ "الثاب االيسد" ،9االمر الذي جعل من الاسة االيةيسة
احملط الاسدم لقاسى العسملةي  ،وذلك لعد العتبسةةن ،االول ةتمثل يف احلةيقسل دون ظهسة قس منسفس جدةد  ،و
الثسين هس االيتفسد من الصحس االقتصسدة و التنمسة اليت تعرفهس املنطا وتقبةي احلسج الطسقسة اليت حتتل ايةيس
الرةسد يف االحتةيسط العسملي لقطسق (حبر قزوةن-منطا اخلقةيج العريب) ،وكأنه بساسط االحتسد السسفةيسيت اصبحت
الاسة االيةيسة مفتسح امسم الاسى الكسنةي بعد ان زال العسزل الشةيسعي ،واعتربت جمسال حةيسةس ةستاطب تسيع
الدول الكربى.
ثانيا :آسيا في نظرية "ماكيندر" الجيوبوليتيكية "قلب األرض" (1861م1947-م)
ةنطقق "هسلفسةد مسكةيندة" يف نظرةته اليت كسنت تسمى ب" :احملسة ايجغرايف لقتسةةخ" من تاسةيم ةبسعي لقبنسء
ايجةيسبسلةيتةيكي لقعسمل ،حةيث ةاسمهس اىل (ققب االةض )heartland -و (ايجزةر العسملةي  )world island -و
(اهلالل الداخقي )inneror marginal crescent -و (اهلالل اخلسةجي او ايجزةيouter orvinsular -
.)crescent
فاقب االةض مل ةكن هبذا االيم عند "مسكةيندة" بل كسن "حمسة التسةةخ ايجغرايف" و ةشمل كل من يهسل شرق
اوةوبس و يهسل شرق و ويط آيةيس ،الذي فرض يةيطرته عقى يكسن يساحل اوةوبس و ايةيس ،10حبةيث ان مسري

10

التسةةخ كسنت تتم من الداخل عرب املركز بسالجتسه اىل االطراف عن طرةق من ةسمةيهم بـ "قراصن الرب" مشريا بذلك
اىل احلمالت املنغسلةي ومس يباهم من الصاسلب و اهلسن و الالن ،وتتم من اخلسةج من منسطق اهلالل ايجزةي عن
طرةق من ةسمسن "قراصن البحر" يف محالت ايتعمسةة قسدم من اخلسةج ومس ميةيز هذه احلمالت حسب
"مسكةيندة" هي التجسة و الصةيغ الدمياراطةي لقسةيسي  ،حمسول بذلك املسازات فةيمس بةينهس وبني الدفعست الربة
املنطقا من الداخل (مركز االةض)،

11

مث اعتمد "مسكةيندة" مصطقح (ققب االةض )heartland -بدل احملسة

ايجغرايف لقتسةةخ نتةيج التاقبست االةدةسلسجةي و ايجةيس يةيسيةي بعد الثسة البقشفةي  ،و حمسوالت االحتسد السسفةيسيت
التادم حنس اوةوبس الشرقةي و السعي لقسصسل لقمةيسه الدافئ .

12

حسب نظرة "مسكةيندة" فسن السةيطر عقى الاقب يتمكن من السةيطر العسملةي  ،وبسلتسيل فسننس بسيتعراض
اخلرةط ميكننس ان جند الاقب ةاع يف ايةيس او معظمهس شسمال بذلك ةويةيس و الصني وايةيس السيطى و منغسلةيس و
حبر قزوةن و اةران ،وبسلتسيل فسن الاسة االيةيسة يف نظر "مسكةيندة" هي ققب االةض و الذي جيب عقى الاس
العسملةي السةيطر عقةيه ،وهس مس ةتم تطبةياه اذ جند نشسطست امرةكةي وصةينةي و ةويةي يف هذه املنطا  ،وكأن هنسلك
ناالت شطرجنةي حتدث داخل منطا الاقب وحىت يف املنطا اهلالل اخلسةجي قصد السةيطر و التطسةق ملنطا
الاقب ،و من اهم مؤشراهتس (الغزو االمرةكي الفغسنستسن -االزم الكسةة  -النسوي االةر اين) وهس مس ةفسر تريخ
الفكر ايجةيسبسلةيتةيكي ودوةه يف حتدةد حتركست الدول جتسه منطا ايةيس.

نظرية ماكيندر

11

املصدة:
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/map01.GIF_cvt.htm
ثالثا :نظرية "ألفريد ماهان" الجيوبوليتيكية "القوة البحرية" (1840م1914-م)
تسري جةيسبسلةيتةيكةي "الفرةد مسهسن" عقى العكس متسمس من جةيسبسلةيتةيكةي "ةاتسةيل" و "مسكةيندة" ،حبةيث أن هذه
االخري تعطي االولسة لقاس الربة  ،إال أن "مسهسن" ةعطي االيباةي لقاس البحرة ( ،)sea powerاذ ةذهب يف
تسجهه اىل أن قسى البحر هي اليت تتفسق دائمس عقى قسى الرب ،حبةيث أهنس أكثر منسع نتةيج احلصسة املسئي هلس من
خمتقف ايجسانب ،حةيث ةسمح هلس ذلك بسلتحكم يف حرك التجسة العسملةي حبكم ان النال التجسةي و اخلطسط
التجسةة الرئةيسةي هي خطسط يف االصل حبرة .

13

12

نظرية "الفريد ماهان" للقوة البحرية

املصدةhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/map02.GIF_cvt.htm :

يف نظر "مسهسن" التجسة هي االدا االولةي لقسةيسي  ،و الدوة املنسط بسلذةاع العسكرة هس تأمني وتسفري شروط
احلمسة و االمسن الالزم لقتجسة  ،و ةربط التجسة و ةارهنس بسلاس عنده و اليت هي "البحر" حبةيث أن (الحضارة
البحرية=حضارة تجارية) ،لذلك فسلدوة االقتصسدة عند "مسهسن" تبدأ بـ:
 االنتسج (تبسدل السقع و اخلدمست عرب الطرق املسئةي ). املالح املسئةي (اليت حتاق هذا التبسدل). -املستعمرات (اليت حتاق تداول السقع عقى املستسى العسملي).

14

وعقى هذا ةادم مسهسن بنسد يت ملعرف السضع ايجةيسبسلةيتةيكي لقدول و هل ميكننس وصفهس بسلاس من منطق
نظرةته:
 مةيز التمسضع ايجغرايف. شساطئ منسيب لقمسانئ ومساةد كبري ومنسخ منسيب. مسسح كبري من االةض. -كتق يكسنةي تسمح بسلدفسع.

13

 جمتمع مسلع بسحلر و التجسة . -حكسم ةاغب بسهلةيمن عقى البحسة.

15

قد ةعتاد البعض أن نظرة "مسهسن" بعةيد عن أمهةي الاس الربة و يةيطرهتس العسملةي  ،و يف الساقع فسن هذه النظرة
تسصقت اىل ان اخلطر الداهم لقسالةست املتحد االمرةكةي هي هذه املنطا االوةايةي الاسةة وحتدةدا يف الدةج
االوىل ةويةيس و الصني ،حبةيث أن الصراع مع هذه الكتق الاسةة املمتد من غريب أيةيس الصغرى وحىت خط الطسل
الةيسبسين يف الشرق ،و لذلك نال "مسهسن" مبدأ "االنسكسندا" الذي جسء به ايجنرال االمريةكي "مك-كقةيالن" اةسم
احلرب االهقةي يف امرةكس خالل السنسات 1861م1865-م ،وةتجسد هذا املبدأ يف حصسة االةاضي املعسدة من
البحر و عرب اخلطسط السسحقةي وايتنزاف العدو ايرتاتةيجةيس ،فسذا كسنت قس الدول هي قس حبرة ويساحل قسة
فسهنس جيب ان تعمل عقى يقب هذه الناسط من العدو وحرمسهنس من تكسةن قس حبرة و امتالك شساطئ قسة ،
ولذلك فسن "مسهسن" ةركز عقى عمقةي خنق الكتق الاسةة بـ "االنسكسندا" و ان تسحق هذه املنطا عن طرةق
يحب املنسطق السسحقةي ومس جسوةهس من حتت يةيطرهتس واغالق منسفذهس عقى اجملسل البحري بادة املستطسع،16
وهنس تربز أمهةي "منطا االةتطسم "cruch zone-و اليت جيب ان تسعى السالةست املتحد حسب النظرة اىل يقبهس
من الاسى الربة ةويةيس و الصني ملنعهس من السصسل اىل املنسفذ البحرة حبةيث احسطتهس غربس بسحلقفسء االوةوبةيني ،و
جنسبس مبنطا آيةيس السيطى ومنطا حبر قزوةن ،وعقةيه فسن العسمل جةيسبسلةيتةيكةيس يف نظرة "مسهسن" ةناسم:
 قسى حبرة (السالةست املتحد االمرةكةي و اجنقرتا و فرنسس و املسنةيس). قسى برة (ةويةيس ،الصني). منطا االةتطسم "."cruch zoneومس ةتجقى يف نظرة "مسهسن" هس "منطا االةتطسم  ،"cruch zoneواليت تعمل الاسى البحرة عقى يقبهس من
الاسى الربة  ،وهذه املنطا اةضس تاع يف الفقك االيةيسي ،لذلك جند ان هذه املنطا عبسة عن حزام ازمسيت اهلدف
منه تطسةق الاسة االيةيسة حبرمسهنس من الشساطئ و االطالالت البحرة .
رابعا :نظرية "سبيكمان" الجيوبوليتيكية "حافة االرض" (1893م1943-م)
ةطرح "نةيكسالس يبةيكمسن" ةؤة تنسةياةي يف نظرةته ايجةيسبسلةيتةيكةي بني ققب االةض (" )heartlandمسكةيندة" و
الاس البحرة ( )sea powerلـ"مسهسن" ،حةيث ةعطي االمهةي لقاس الربة (التةيقسةوكراتةيس) 17شأنه شأن "مسكةيندة" و
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كذلك ةسافق "مسهسن" خبصسص أمهةي الاس البحرة (التاليسكراتةيس) ،نظرة "يبةيكمسن" تاسم عقى مسسةةن ضسبني
حلرك العسمل مهس:
 االول :صنع نظسم عسم لتسازن الاسى كسالمم املتحد . -الثسين :من ةسةيطر عقى اهلالل الداخقي يف ايجزةر العسملةي ةسةيطر عقى العسمل.

18

ويف كتسبه "جغرافةي السالم" الصسدة ين 1944م طرح "يبةيكمسن" ماسةب جةيسبسلةيتةيكةي تركز عقى املنطا
احملسةة حمل تنسفس الاسى الربة و الاسى البحرة  ،وحدد هذه املنطا مبس عرف بـ "اهلالل الداخقي" وةسمةيهس
منطا "أةض احلسف  " rim land -و اليت تشمل كل من ( اوةوبس و شبه ايجزةر العربةي و العراق و آيةيس السيطى
و اةران و افغسنستسن و اهلند وجنسب شرق ايةيس و الصني وكسةةس) ،كمس أن "يبةيكمسن" قد ققل من أمهةي منطا
الاقب اليت نظر الةيهس "مسكةيندة" حبةيث اعتربه ققبس مةيتس ةستسةد امهةيته من املنطا اهلسمشةي اليت تعترب شرةسن احلةيس
بسلنسب له ،حبةيث ان هذه املنطا تتمتع بكثسف يكسنةي تاسةب ثقثي يكسن العسمل ،وتنتج ثقثي النستج االمجسيل
العسملي ،كمس هبذه املنطا اكرب الدول عسملةيس من حةيث املسسح و السكسن (الصني و اهلند) ،عالو عقى املساةد
الطبةيعةي و املمرات احلةيسة االيتثنسئةي فضال عن الادةات النسوة و االيرتاتةيجةي يف هذه املنطا .

19

ولذلك فإن نظرة احلسف ( )rimlandترتكز عقى قسعد جةيسبسلةيتةيكةي مفسدهس ان الصراع التسةخيي ةتم عقى
اةض احلسف أو اهلالل الداخقي و قرى البحر ،وبسلتسيل فسن من ةسةيطر عقى نطسق احلسف ( )rimlandةسةيطر عقى
اوةوبس و ايةيس ،ومن ةسةيطر عقى اوةوبس و ايةيس ةسةيطر عقى العسمل ،20جتسد واقع هذه النظرة يف احلرب العسملةي
الثسنةي حةيث انتصر احلقفسء عندمس يةيطروا عقى الشساطئ و الةيسبس يف العدةد من منسطق اهلالل الداخقي ،كمس
كسنت هذه النظرة مصدةا لسةيسي االحتساء اليت طرحهس "جسن كةينسن" عاب احلرب العسملةي الثسنةي لتطسةق االحتسد
السسفةيسيت و منعه من التسيع و االنتشسة ،وبذلك تستمر هذه املنطا بسعتبسةهس منطا اةتطسم ) (cruch zoneبني
الاسى الربة و الاسى البحرة  ،يف اوقست السقم و اوقست احلرب ،21وتاع يف الاقب منهس منطا آيةيس السيطى اليت
تشكل منطا حسف بسلنسب ملنطا الاقب و الاسى الربة بسالنطالق من الاقب وصسال اىل املنسفذ البحرة  ،و تعترب
منطا اةتطسم بسلنسب لقاسى البحرة انطالقس من اهلالل اخلسةجي حبرا وصسال اىل هذه املنطا وافتكسكهس وخنق
الاسى الربة .
نظرة " نةيكسالس يبةيكمسن" ايجةيسبسلةيتةيكةي ()rim land
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املصدةhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/map03.GIF_cvt.htm:

وعقةيه فإن منطا آيةيس اعتربت يف خمتقف النظرةست ايجةيسبسلةيتةيكةي نطسقس مركزةس ،ةكزت عقةيه هذه النظرةست،
فنجدهس عند "ةاتزل" جمسل حةيسي ( )lebensenraumايل تسعى الدول اىل التسيع فةيه ،و عند "مسكةيندة" جندهس
ققب االةض ( ،)heartlandوعند "مسهسن" منطا اةتطسم ( ،)cruch zoneوعند "يبةيكمسن" منطا احلسف ( rim
.)land

المحور الثالث :مؤشرات األهمية القارة االسيوية
ميكننس أن نسجز االمهةي االيةيسة يف السةيسي الدولةي من خالل ايتعراض املؤشرات التسلةي :
 .1قس يكسنةي :
ةبقغ حسلةيس تعداد يكسن العسمل يف ين  2018حسايل ( ،)7,638,986,489تشغل منهس قسة ايةيس حسايل
( )4.545.133.094أي مسنسبته  %59.5من امجسيل يكسن العسمل ،حتتل بذلك كل من الصني و اهلند
و اندنسيةيس و بنغالدةش و بسكستسن بسعتبسةهس دوال ايةيسة مراتب ضمن الدول العشر االوائل من حةيث
السكسن.
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ايجدول ةقم  :01ايةيس الاسة االوىل من حةيث تعداد السكسن

املصدة/http://www.worldometers.info/world-population :
 .2االمهةي االقتصسدة :
من أصل عشر اقتصسدةست عسملةي حتتل ثالث دول ايةيسة مراكز ضمن هذه اجملمسع  ،اذ حتتل الصني املرتب
الثسنةي بسمجسيل دخل قسمي ةسسوي  11ترلةيسن دوالة امرةكي ،مسسمه بذلك حبسايل  % 14.8يف امجسيل االقتصسد
العسملي ،تتبعهس الةيسبسن يف املركز الثسلث بدخل قسمي بقغ  4.38ترلةيسن دوالة امرةكي مسسمه بذلك بنسب %5.9
يف امجسيل االقتصسد العسملي ،امس اهلند فاد احتقت املرتب السسبع مبجمسع دخل قسمي بقغ  2.1ترةقةيسن مقةيسة دوالة
امرةكي مسسمه بذلك بنسب  %2.8يف امجسيل االقتصسد العسملي ،كمس اشسة تارةر صسدة عن شرك pwc
املتخصص يف ش ؤون اقتصسدةست الدول بعنسان "ةؤة بعةيد :كةيف يةيتغري االقتصسد العسملي حبقسل العسم ،"2050
اىل ان ين  2050م يتكسن ين ايةيسة يف االقتصسد العسملي إذ أشسة اىل ان الصني يتحتل الصداة حبجم
اقتصسد قسامه  58.499ترةقةيسن دوالة امرةكي ،تأيت بعدهس اهلند حبجم اقتصسدي ةبقغ  44.128ترةقةيسن دوالة،
لتأيت السالةست املتحد االمرةكةي يف املرتب الثسلث حبجم اقتصسدي  34.102ترةقةيسن دوالة امرةكي ،كمس اشسة
التارةر اىل ان املرتب الرابع يتكسن من نصةيب مسلةيزةس حبجم اقتصسدي ةبقغ  10.502ترةقةيسن دوالة امرةكي.
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الشكل ةقم :02اقسى  10اقتصسدةست عسملةيس

املصدة:

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/30/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-10-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85

 .3االمهةي العسكرة :
يف تصنةيف ملسقع ) (biseness insiderاملتخصص يف ترتةيب ايجةيسش العسملةي اصدة تصنةيف اقسى عشر جةيسش
يف العسمل ،حةيث احتقت ايجةيسش االيةيسة املرتب الثسنةي عن طرةق ةويةيس اليت بقغت قساهتس العسمق و االحتةيسطةي 3.3
مقةيسن ،كمس متتقك اكثر من  3700طسئر حربةي و  20.000دبسب  352 ،يفةين حربةي ضمنهس حسمق طسئرات
واحد  ،أم س ايجةيش الصةيين فسحتل املرتب الثسلث بعد ايجةيش الرويي بتعداد قساته العسمق و االحتةيسطةي البسلغ 3.7
مقةيسن جندي ،ولدةه أكثر من  2900طسئر حربةي  ،و  6400دبسب  ،كمس ةتكسن ايطسهلس البحري من  714يفةين
بةينهس حسمق طسئرات ،كمس احتل ايجةيش اهلندي املرتب الرابع بعدد جنسد قسامه  4.2مقةيسن بسحتسسب قسات
االحتةيسط ،وامتالك  2100طسئر حربةي  4400 ،دبسب  ،و  295يفةين حربةي بةينهس  3حسمالت طسئرات ،امس ايجةيش
الةيسبسين فاد احتل املرتب السسبع بسمجسيل عدد جنسد  311الف جندي ،وعدد طسئرات حربةي 1590طسئر حربةي و
عدد دبسبست حسايل  700دبسب  ،امس عدد يفنهس احلربةي  131يفةين بةينهس  4حسمالت طسئرات ،امس ايجةيش الرتكي
فاد احتل املرتب الثسمن بسمجسيل عدد  743الف جندي ،مع امتالك اكثر من  1000طسئر حربةي  ،و  2400دبسب
و  194يفةين حربةي  24.وبسلتسيل نالحظ انه من اصل عشر جةيسش عسملةي هنسلك مخس جةيسش ايةيسة .
ومن نسحةي االنفسق العسكري نشر معهد يتسكهسمل لالحبسث و السالم " "sipriفنجد ان ايجةيسش االيةيسة حتتل
اةضس مراتب متادم من نسحةي االنفسق ،حةيث احتقت الصني املرتب الثسنةي بعد السالةست املتحد االمرةكةي من

18

نسحةي االنفسق العسكري بنسب بقغت  228مقةيسة دوالة امرةكي ،وبعدهس املمقك العربةي السعسدة حبجم انفسق
بقغ  69.4مقةيسة دوالة ،وبعدهس يف املرتب الثسلث ةويةيس ب  66.3مقةيسة دوالة ،لتحتل اهلند املرتب السسدي و
الةيسبسن املرتب الثسمن .
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الشكل ةقم  :03الدول االكثر انفسقس عقى التسقح

املصدة:

https://defense-network.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

1522059509/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A870-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1525236233

أمس من النسحةي النسوة فنجد ان هنسك  10دول متتقك ايقح نسوة بادةات متفسوت حسل العسمل ،يبع منهس
(الصني -ةويةيس -كسةةس الشمسلةي  -اهلند -بسكستسن -اةران -الكةيسن االيرائةيقي) تاع يف الاسة االيةيسة
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كمس

هس مبني يف الشكل التسيل:

الشكل ةقم  :04الدول النسوة حسل العسمل
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املصدة:

/http://24.ae/article/211805

 مؤشرات االمهةي االيةيسة :ميكننس ان نرصد أمهةي الاسة االيةيسة عقى الصعةيد العسملي عرب عد مؤشرات ،حةيث تستمد الاسة االيةيسة
أمهةيتهس من الاضسةس و النزاعست الدائر فةيهس ،و النسبع نتةيج حسسيةي هذه الاسة بسلنسب لقعسمل.
الشكل ةقم :05مؤشرات االمهةي االيةيسة

املصدة :من اعداد البسحث.
1

داة املعرف  ،قاموس دول العالم ،ايجزائر :داة املعرف  ،2007 ،ص.63
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2

حممد مخةيس الزوكه ،اسيا دراسة في الجغرافية االقليمية ،االيكندةة  :داة املعرف ايجسمعةي  ،2000 ،ص .15

3

داة املعرف ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .220 ،219

4
5
6
7
8

الكسندة دوغني ،أسس الجيوبوليتيكا :مستقبل روسيا الجيوبوليتيكي ،ترمج  :عمسد حسمت ،بريوت :داة الكتسب ايجدةد املتحد  ،2004 ،ص.76
الكسندة دوغني ،مرجع سبق ذكره ،ص .77
جسيم يقطسن ،الجغرافيا و الحلم العربي القادم ،جيوبوليتيك ،عندما تتحدث الجغرافيا ،بريوت :متكني لالحبسث و النشر ،2013 ،ص ص .60 ،59
الكسندة دوغني ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .78،79
جسيم يقطسن ،مرجع سبق ذكره.61 ،

زبغنةيس برجيةينسكي ،رقعة الشطرنج العظمى :التفوق االمريكي و ضروراته الجيوستراتيجية الملحة ،ترمج  :يقةيم ابراهسم ،دمشق :داة عالء الدةن لقنشر و التسزةع و الرتمج ،
 ،2008ص .99

9

10
11
12
13

14
15
16

يفةيسن بسينسن ،مرجع سبق ذكره ،ص.103
الكسندة دوغني ،مرجع سبق ذكره ،ص .88
يفةيسن بسينسن ،مرجع سبق ذكره ،ص .104
جسيم يقطسن ،مرجع سبق ذكره ،ص .64
الكسندة دوغني ،مرجع سبق ذكره ،ص .95
جسيم يقطسن ،مرجع سبق ذكره ،ص.65
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* التيلوروكراتيا :السقط عن طرةق الرب.

** التالسوكراتيا :السقط عن طرةق البحر.

18
19
20

جسيم يقطسن ،مرجع سبق ذكره ،ص.66
يفةيسن بسينسن ،مرجع سبق ذكره ،ص .106
جسيم يقطسن ،مرجع سبق ذكره ،ص.67
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يفةيسن بسينسن ،مرجع سبق ذكره،ص .106
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ناال عن مسقع االحصسء املتسفر عقى الرابط التسيل. /http://www.worldometers.info/world-population :

العريب ايجدةد ،تعرف الى اقوى  10اقتصادات في العالم ،تسةةخ النشر ،2017/08/30:تسةةخ التصفح ،2018/07/28 :تسقةيت التصفح ،14:27 :عقى املسقع
االلكرتوينhttps://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/30/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81 -:
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-10%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
24
جرةد زمسن الرتكةي  ،تعرف على اقوى الجيوش العربية ،تسةةخ النشر ،2018/02/27:تسةةخ التصفح ،2018/07/29:تسقةيت التصفح ،15:10 :عقى املسقع:
https://www.zamanarabic.com/2018/02/27/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%82
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شبك الدفسع ،ستوكهولم السعودية اكثر الدول انفاقا على التسلح ب  70مليار دوالر ،تسةةخ النشر ،2018/05/02:تسةةخ التصفح ،2018/07/28 :تسقةيت التصفح:

 ،15:31عقى املسقع االلكرتوين التسيلhttps://defense-network.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9- :
1522059509/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A870%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1525236233
26
كسةول شسهني ،نسصر خبةيت ،الترسانة النووية حول العالم ،تسةةخ النشر ،2016/01/06 :تسةةخ التصفح ،2018/07/28 :تسقةيت التصفح ،15:56 :عقى الراةط
االلكرتوين/ http://24.ae/article/211805:
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 استراتيجية لمنطقة الشرق األوسط-األهمية الجيو
The importance Geo strategic of the Middle East region
1

ليلى مداني.د
:الملخص

إسرتاتيجية- واليت مبوجبها أصبحت ذات أمهية جيو،تقع منطقة الشرق األوسط يف منطقة مهمة حضاريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا
 وعليه سوف تعاجل هذه الدراسة األمهية،نظرا لدور هذه املنطقة يف حركة السياسة العاملية تأثريا وتأثرا حبكم ما مييزها من خصائص
 وهذا ما،اسرتاتيجية مل نطقة الشرق األوسط واليت تنبع من األمهية اجلغرافية واحلضارية للمنطقة وخاصة االمهية االقتصادية-اجليو
،جعل السياسة اخلارجية للدول الكربى نشيطة اجتاهها نظرا لكوهنا رهانا اساسيا بالنسبة ملستقبل حتقيقها ملصاحلها وزيادة قوهتا
 ولكن بشكل جديد،خاصة اليوم يف ظل عودة التجاذبات ال تقليدية اليت كانت يف اطار احلرب الباردة بني القادة التقليدين هلا
بعيدا عن االيدولوجيا وقريبا ان مل نقل ضمن عمق مصاحل نقيضي املعادلة الواليات املتحدة األمريكية كطرف وروسيا على الطرف
 اسرتاتيجية ملنطقة الشرق األوسط؟- فيما تكمن األمهية اجلو: وهذا ما جيعلنا نناقش االشكالية التالية،النقيض هلا

Abstract
The geo-strategic importance of Middle East lies in the role of this region in the
global policy movement due to its impact and impact, which is related to its
characteristic, especially the resources it contains. Accordingly, this study will
address the geo-strategic importance of the Middle East This is what has made
the foreign policy of the major countries active in the direction of the Middle
East region, as it is considered a major bet for the future of the achievement of
the big powers of their interests and increasing their power to control them,
especially With a return to traditional competition in the Cold War conflict, but
it is not ideological conflict, but reformist way that is linked to the nature and
depth of the strategic interests of the big powers, especially between the United
States and Russia. so we will discuss the following problem : What is the
importance geo-strategic for the Middle East ?and, How does the Middle East
affect and influence the interests of the major powers associated with strategic
resources in the region?

. اجلزائر-أستاذ حماضر أ جبامعة أحممد بوقرة –بومرداس
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المقدمة:
تعترب منطقة الشرق األوسط من املناطق ذات االمهية احليوية ملصاحل الدول الكربى خاصة يف ظل التجاذبات
األوربية يف إطار ما عرف مبيزان القوى وبعد سقوط الدولة العثمانية سارعت الدول األوربية القتسام املناطق
اجلغرافية اليت تعرف اليوم بالشرق األوسط سواء من خالل االحتالل أو االنتداب وبعد اكتشاف النفط يف منطقة
الشرق االوسط ازدادت االمهية اجليوسياسية هلا خاصة كوهنا ذات أمهية ليس فقط نتيجة موقعها وممرات عبور
التجارة الدولية ،ولكن أيضا للمورد االسرتاتيجي الذي حتتوي عليه بكميات كبرية جدا إذ يصل حتياطي النفط يف
منطقة الشرق ا ألوسط إىل ثلثي احتياطي النفط العاملي ،انطالقا مما سبق مت معاجلة االشكالية التالية :فيما تكمن
األمهية اجليو -اسرتاتيجية ملنطقة الشرق األوسط؟ وما مدى تأثري وتأثر املنطقة بتجاذب مصاحل الدول الكربى
وانعكاس ذلك على عدم االستقرار املزمن؟ ومن أجل االجابة على هذه االشكالية ارتأينا طرح فرضية حمورية
مفادها:
 هناك عالقة ارتباطية وثيقة بني األمهية اجليو-اسرتاتيجية ملنطقة الشرق األوسط وعدم االستقرار نتيجة مصاحلالدول الكربى.
سيتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي إىل جانب املنهج االحصائي لدراسة طبيعة املنطقة ومكانتها
االسرتاتيجية انطالقا من خصائصها كمنطقة قلب يف قارة آسيا إن مل نقل قلب العامل ككل ،حبيث سوف نعتمد
على جمموعة من املصادر العلمية من كتب ومقاالت وتقارير لتوضيح املكانة املميزة هلذه املنطقة من العامل وتأثري
وتأثر تلك املكانة حبركة السياسة العاملية وتوجهات الدول الكربى اجتاهها.
وعليه ستناقش هذه الورقة البحثية تلك األمهية اليت تربط اجلغرافيا باملصاحل ضمن أربعة حماور أساسية حبيث
يشكل احملور األول مدخل مفاهيمي ملناقشة باقي احملاور األخرى من خالل حتديد مفهوم الشرق األوسط ضمن
التجاذبات الدولية.
هندسة البحث:
 مقدمة.

 المحور االول :حدود منطقة الشرق االوسط في ظل التحوالت الدولية
 المحور الثاني :المركز الجغرافي واالستراتيجي لمنطقة الشرق األوسط

 المحور الثالث :األهمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وإمكانياتها لعدم االستقرار والنزاع
 المحور الرابع :العالقة بين األهمية االستراتجية وعدم استقرار منطقة الشرق االوسط

 خاتمة.
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المحور األول :حدود منطقة الشرق االوسط في ظل التحوالت الدولية
إن حتديد حدود الدول اليت تدخل حتت تسمية الشرق األوسط تبقى غامضة ،نظرا الرتباط هذه التسمية
بالتوجهات اإلسرتاتيجية للقوى الفاعلة يف كل فرتة تارخيية من تاريخ العامل احلديث ،لذا سنحاول من خالل هذا
احملور توضيح أصل مفهوم الشرق األوسط وحدود منطقة الشرق األوسط يف إطار التفاعالت التارخيية ،وذلك
بأخذ بعني االعتبار التصورات األساسية ألهم القوى الفاعلة يف فرتة بروز املفهوم وتطوره يف ظل التحوالت الدولة،
ذلك التطور الذي خضع بدوره للتوجهات اإلسرتاتيجية للقوى الكربى انطالقا من إدراكها لألمهية اجليو-
إسرتاتيجية ملنطقة الشرق األوسط سواء من حيث اجلغرافيا أو التاريخ أو املواد اخلام وعلى رأسها املوارد الطاقوية.
لقد روجت الكتابات الغربية ملفهوم الشرق األوسط منذ القرن املاضي ،حينما ذاع استخدامه يف الفكر
االسرتاتيجي االنكليزي ألول مرة ،من خالل مقال لضابط البحرية األمريكي"ألفريد ماهان" يف سبتمرب من سنة
 1902من خالل جملة " "National Reviewالربيطانية أين كتب مقاال بعنوانPersian Gulf " :
 ،"and International Relationsوقد حدد منطقة الشرق األوسط "باخلليج العريب الفارسي وما حييط
به ،مشريا إىل األمهية اإلسرتاتيجية لتلك املنطقة ،وضرورة محايتها من طرف بريطانيا لتأمني طريقها إىل اهلند" ،1إال
أن البعض يرجع أصل مفهوم الشرق األوسط إىل الضابط الربيطاين "توماس جوردن" Thomas Edward
 ،)1914-1832("Gordonوقد تنبه كل من "توماس جوردن وألفريد ماهان وفلنتاين شريول" إىل اخلطر
الروسي واألملاين على املصاحل الربيطانية يف منطقة الشرق األوسط باعتبارها مصدر املواد اخلام ،واملالحظ هو
ارتباط هذا املصطلح باملصاحل الربيطانية يف املنطقة املمتدة بني تركيا وإيران ودول اخلليج العريب وحىت حدود
أفغانستان( ،ولإلشارة فان بريطانيا يف ذلك الوقت أي قبل احلرب العاملية األوىل كانت القوة العظمى على املستوى
العاملي إىل جانب فرنسا) ،وقد بقي استخدام هذا مصطلح "الشرق األوسط" يف الدراسات األكادميية حمدودا
خالل احلرب العاملية األوىل ،إال أنه بعد هنايتها وتنفيذا التفاقية سايكس -بيكو بني فرنسا وبريطانيا أصبح هذا
املصطلح أكثر انتشارا ،كما أن جملد الشرق األوسط الذي يصدر سنويا يف لندن حيدد جغرافية الشرق األوسط
"بأهنا تضم كل من تركيا وإيران وقربص واهلالل اخلصيب وإسرائيل وشبه اجلزيرة العربية والعراق ومصر والسودان
وليبيا وأفغانستان" ، 2وهذه هي احلدود اليت تتقاطع مع مضمون هذه الورقة البحثية مع تركيزنا على منطقة اخلليج
واحلدود اجملاورة هلا أساسا.

وبصفة عامة ميكن القول أن هذا املصطلح (الشرق األوسط) كان من صنع احللفاء خاصة "بريطانيا" ،وراج
استخدامه بعد احلرب العاملية األوىل من خالل القيادات الربية والبحرية اليت أنشأهتا بريطانيا يف العراق أو حىت
سوريا واليونان وباقي الدول اجملاورة ،وأثناء احلرب العاملية الثانية اتسع ليضم منطقة القوقاز ،وبذلك تكون بريطانيا
هي من حددت املنطقة ا حملصورة ضمن هذا املصطلح ،ويرجع الباحثني سبب االختالف يف حتديد ماهية الشرق
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األوسط إىل "عدم وجود مقياس موضوعي لتحديد نطاق النظام اإلقليمي الشرق أوسطي ،وكذا كونه مصطلح

اسرتاتيجي ذو صلة مبخططات واسرتاتيجيات الدول الكربى ورؤيتها ملشاكل األمن العاملي" ،3كما أن هذا
املصطلح ال حيمل يف نشأته واستخدامه تسمية تنطلق من املكونات واخلصائص البشرية أو الثقافية أو حىت
احلضارية أو الدينية أو كلها جمتمعة مع بعضها البعض للداللة عنه ،فهو يتسع ويضيق حسب الطرف الذي يطرح
املفهوم.
ورغم هذا الطرح املرتبط مبفهوم الشرق األوسط إال أن هناك من يذهب إىل تبسيط ظهوره ،حبيث يرجعه إىل
البعد اجلغرايف البحت ،كون هذه املنطقة تتوسط القارات الثالث آسيا وإفريقيا وأوربا ،إال أن ما تطرقنا إليه سابقا
وما سوف نراه الحقا يبني أن املصاحل االقتصادية مث األمنية هي اليت طرحت هذه التسمية وهي اليت ال تزال إىل
يومنا هذا تروج ملصطلحات أخرى تقوم على نفس اهلدف ،أي خدمة مصلحة من يطرحها سواء كان طرحا أوربيا
أو أمريكيا ،ولالشارة فان مصطلح الشرق األوسط يتداخل مع مصطلحات أخرى هي ":الشرق األقصى والشرق
األدىن" وهي املفاهيم اليت جرى الرتويج هلا من طرف الدول الغربية ،إال أهنا مصطلحات تفتقر إىل الدقة ألهنا غري
مستقرة ومتحركة ،ومن الصعب وضع تعريف جامع هلا ،ويعترب مصطلح الشرق األوسط أكثر املصطلحات
استخداما ورواجا ،وميكن اإلشارة اليها باعتبار أن:
 -الشرق األدنى  :Near Eastتارخييا يعترب أقدم املصطلحات استخداما يضم البالد الواقعة يف شرق البحر

املتوسط بني أوربا ويضم يف الدراسات احلديثة بالد الشام والعراق وإيران وتركيا.

 الشرق األقصى :ويضم دول جنوب شرق آسيا والقسم الشرقي من الصني وكوريا ،وصوال إىل االحتاد السوفييتوهو مصطلح بعيد عن الشرق األوسط (شرق آسيا).

* -الشرق األوسط  :Middle Eastفهو يعد بني املنطقتني السابقتني الشرق األقصى والشرق األدىن،
إن منطقة الشرق األوسط تتسع حدودها أو تضيق حسب أهداف ومصاحل القوى الكربى وميكن طرح
جمموعة من التصورات حول طبيعة املنطقة وحدودها اجلغرافية وفقا لثالث تصورات أساسية ترتبط بكل من التصور
اإلسرائيلي الذي وجد بوجود إسرائيل يف قلب منطقة الشرق األوسط منذ سنة ،1948والتصور األمريكي كتصور
حديث للمنطقة منذ هناية احلرب العاملية الثانية باعتباره األهم وأخريا التصور العريب الذي ال يزال حيمل يف طيات
تصوراته تلك الرؤى املثالية حول النظام اإلقليمي العريب والوطن العريب أو حىت العامل اإلسالمي والوحدة العربية،
وإن كان هذا التصور قد تبدد يف ظل خمتلف املشاكل اليت تعرفها دول املنطقة فيما بينها.
 التصور اإلسـ ــرائيلي :حتدد احلركة الصهيونية منطقة الشرق األوسط وفقا ألفكار "تيدور هريتزل Theodor " Herzlمؤسس احلركة وكذا الفكر الصهيوين املعاصر الذي يدعو إىل التوسع منذ إقامة الدولة اإلسرائيلية
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سنة ، 1948متهيدا إلقامة دولة إسرائيل الكربى اليت متتد من النيل إىل الفرات "ووفقا ملا جاء يف بروتوكوالت
بين صهيون األربعة والعشرين واليت تضمنها مؤمترهم األول يف مدينة بال بسوسرا سنة "1879بأهنا "املنطقة
املمتدة من تركيا مشاال حىت إثيوبيا جنوبا مبا فيها السودان والصومال ومن إيران شرقا إىل قربص وليبيا غربا،4
وهذا التحديد ملنطقة الشرق األوسط نابع من رؤية إسرائيل ألمنها العسكري والسياسي مع تأيد باقي الدول
الغربية وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية لتلك الرؤية اليت تنبع من ضرورة ووجوب إسقاط حق العروبة
الغالبة على منطقة الشرق األوسط وأنه ليس ملكا خالصا للعرب.
إن الرتويج لتسمية الشرق األوسط بدل تسمية الدول العربية أو اإلسالمية ما هو إال أكرب تأكيد على املخطط
الصهيوين إلقامة دولة إسرائيل الكربى من النيل إىل الفرات ،خاصة مع الدعم الذي تتلقاه من الواليات املتحدة
األمريكية ،أما "شيمون برييز "Shimon Peresووزير اخلارجية يف حكومة شارون اليمينية املتطرفة يف
كتابه:الشرق األوسط اجلديد (السوق الشرق أوسطية) سنة ،1993حيدد جغرافية الشرق األوسط "باملنطقة
املمتدة من حدود مصر حىت حدود باكستان الشرقية ومن تركيا ومجهوريات آسيا الوسطى اإلسالمية مشاال حىت
احمليط اهلندي ومشال السودان جنوبا ،وهو ما يعين أن إسرائيل ترى أن حالة الال أمن وعدم االستقرار اليت تعيشها
املنطقة يف عالقتها بإسرائيل نابعة من وجود املشروع القومي العريب الذي يهدف إىل القضاء على الوجود
اإلسرائيلي يف املنطقة ولديه توجه لتوحيد املنطقة العربية ،وقد بىن "شيمون بريز" رؤية ملشروع الشرق األوسط
اجلديد وفقا ملا طرحه يف كتابه حتت نفس العنوان ،باعتبار إسرائيل هي قلب هذا املشروع وهي العقل املدبر الذي
سيتوىل عملية تنفيذه باعتبارها األكثر تقدما ،واليت ميكنها بواسطة األفكار والتكنولوجيا والتقنية املتطورة بتوفر
األموال الالزمة لذلك واليت تتمثل يف األموال العربية الناجتة عن تصدير النفط من دول اخلليج ،باإلضافة إىل اليد
العاملة الرخيصة يف كل من مصر وفلسطني ،فإهنا سوف تستطيع أن تقيم تكتل اقتصادي تقضي به على خمتلف
أشكال الال أمن وعدم االستقرار بني العرب وإسرائيل يف إطار سوق شرق أوسطية جتمع بني الدول العربية
وإسرائيل وهو على ما يبدوا ذات املشروع الذي طرح مؤخرا حتت تسمية نيوم أو صفقة القرن اومدينة املستقبل
والذي تلوح بوادر تنفيذه يف األفق خاصة بعد نقل السفارة االمريكية إىل القدس.
التصور األمريكي :تتفق الرؤية األمريكية مع التصور الغريب للشرق األوسط الذي ينظر إيل املنطقة كخليط من
الشعوب واجلماعات والقوميات املختلفة من خالل وجود تنوع لغوي وديين وساليل ،وعلى اعتبار أن الدين

اإلسالمي هو أكثر الديانات انتشارا ولكنه يف ذات الوقت ينقسم إىل عدة مذاهب ،باإلضافة إىل اليهودية
والديانة املسيحية ،ويلخص البعض كل ذلك بعدم وجود تاريخ موحد ومشرتك لسكان املنطقة ،فحسب دائرة
املعارف األمريكية فان الشرق األوسط هو املنطقة اليت تضم كل من" :قربص ومصر وإيران والعراق وإسرائيل
واألردن والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر واململكة العربية السعودية والسودان وسوريا وتركيا واإلمارات العربية
املتحدة واليمن" ،5واملالحظ أن الرؤية األمريكية ملنطقة الشرق األوسط ترتبط أساسا مبصلحتها القومية املرتبطة
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باستمرار إمدادات الطاقة واحلفاظ على الدول احلليفة هلا يف املنطقة ،ومنع تعاون واحتاد هذه الدول فيما بينها
حىت ال تشكل عبئ عليها يف حتقيق مصاحلها فيما بعد ،وقد مت التأكيد على ذلك خاصة بعد سياسة حضر
النفط اليت مارستها الدول العربية ضد الدول املؤيدة إلسرائيل سنة ،1973أين أدرك الغرب وعلى رأسهم الواليات
املتحدة األمريكية اخلطورة الفعلية ملثل هذه القرارات على مصاحلهم االقتصادية ،ويف سنة 1989قدمت الوكالة
الدولية للطاقة الذرية " " IAEAتعريفا للشرق األوسط وحددته باملنطقة املمتدة من ليبيا غربا إىل إيران شرقا ومن
سوريا مشاال إىل اليمن جنوبا وهو تعريف مرتبط مبا قدمته منظمة األمم املتحدة حول نزع أسلحة الدمار
الشامل(من منطقة الشرق األوسط واعتبارها منطقة خالية من السالح) ،مث وجدته قاصرا فعدلته بضم كل الدول
األعضاء يف جامعة الدول العربية ،باإلضافة إىل كل من إيران وإسرائيل".6
أما بالنسبة للمفاهيم احلديثة اليت مت إنتاجها يف مراكز التخطيط االسرتاتيجي األمريكي والدوائر الرمسية فهي
الشرق األوسط الكبري"  "The Greater Middle Eastوالشرق األوسط اجلديد The New
 Middle Eastالذين يرتبطان أساسا باملصاحل األمريكية (خاصة الثروات النفطية) يف اخلليج العريب وآسيا
الوسطى ،خاصة مع اكتشاف وجود النفط يف منطقة حبر قزوين باإلضافة إىل املغرب العريب والقرن اإلفريقي إىل
جانب أفغانستان وإيران واهلند" ،7ضمن جغرافية الشرق األوسط الكبري الذي يعترب مثل الطرح الربيطاين للمفهوم،
ومن هنا تسعى الواليات املتحدة األمريكية إىل جر اهلند للتوازن االسرتاتيجي يف املنطقة من خالل التعاون
الس ياسي والعسكري والتكنولوجي واالستخبارات من خالل توطيد عالقتها بدول املنطقة ،خاصة يف جمال حماربة
اإلرهاب الذي تربطه باألصولية السياسية اإلسالمية يف منطقة الشرق األوسط.
إن حتديد مصطلح الشرق األوسط وغريه من املصطلحات املرتبط به يعترب مبثابة حتديد ألمن املنطقة وعالقتها
بباقي دول العامل اخلارجي وفقا للمفهوم املتبىن ،فعند إدراكنا ملفهوم الشرق األوسط الذي يضم يف ذات الوقت
دول متوسطية ودولة إسرائيل وكذا ضم كل من إيران وتركيا فان ذلك سيلغي الصفة العربية وكذا اإلسالمية على
املنطقة لتضم هذه الدول اليت ستدخل ضمن االعتبارات اجليو-سياسية من حيث احلدود واالعتبارات
اإلسرتاتيجية من حيث أمهية وأمن املنطقة وطريقة التفكري اإلسرتاتيجي ،كما سيكون عليه احلال يف حالة ما إذا
تكلمنا عن املشروع املتوسطي أين ستختلف نظرتنا إىل أوربا باعتبارها اجلوار االسرتاتيجي خاصة لدول الشمال
اإلفريقي ،وستكون إسرائيل ضمن هذا احمليط يف إطار احلوار املتوسطي اهلادف إىل احتواء حالة الال أمن القادمة
من دول جنوب املتوسط بالنسبة ملصاحل أوربا.
التصور العربي :يأيت التصور العريب ضمن ما يعرف بالنظام اإلقليمي العريب* 8الذي يضم حتت لوائه كل الدول
العربية اليت تقع على االمتداد اجلغرايف من موريطانيا إىل اخلليج العريب ،حيث تتميز هذه الدول بنوع من التماثل
اللغوي والديين والثقايف والتارخيي ،كما مييل العرب إىل تسمية النظام اإلقليمي العريب بالنظام القومي العريب نظرا
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الرتباط نشأته بالدعوة القومية العربية اليت تدعو إىل التحرر من االحتالل الصهيوين ألجزاء من أقطاره وكذا إىل
إقامة وحدة عربية بني كل األقطار العربية ،وحماولة جتسيدها من خالل هيكل تنظيمي يضم كل الدول العربية ،ويف
هذا اإلطار ظهرت جامعة الدول العربية اليت بدأت عملها منذ مارس سنة  ،1945وان كانت حىت هذه األخرية
مت انشائها بتزكية بريطانية.
إن تداول األحداث اليت عرفتها املنطقة العربية خاصة منذ قيام العراق بغزو الكويت سنة 1991أين عرفت
الدول العربية انقساما كبريا بني مؤيد ومعارض ل لغزو ،خاصة مع التحالف الذي قامت به الواليات املتحدة ملنع
االجتياح العراقي للكويت ،والذي دخلت ضمنه دول عربية يف نزاع فيما بينها ،إال أن الضعف الذي عرفه النظام
اإلقليمي العريب ال يعود فقط إىل تلك احلرب ،ولكن قبل ذلك جلئت بعض دول اخلليج إىل حلفائها األوربيني
وحىت إىل الواليات املتحد األمريكية حلماية ناقالهتا للبرتول وعلى رأسهم الكويت ،أين كان يرفع العلم األمريكي
أو الربيطاين على ناقالهتا حىت ال تتعرض لالعتداء ،وهو ما يعين أن جلوء الدول العربية إىل دول خارج النظام
اإلقليمي العريب حلمايتها ال يعود إىل حرب اخلليج الثانية سنة  1991ولكن بينت هذه احلرب الشرخ الكبري
املوجود بني وحداته والضعف الذي يعاين منه هذا النظام غري القادر على محاية وحداته خاصة اليوم يف ظل اتساع
الشرخ بسبب التحالف اخلليجي بزعامة اململكة العربية السعودية واحلرب على اليمن ،إىل جانب الفوضى اليت
تعرفها املنطقة بسبب االرهاب واحلرب يف سوريا وتداعيات احلراك العريب منذ سنة  2011يف عدد من الدول
العربية مما أدى إىل ازدياد الفوضى ،كما أن التصور العريب للنظام اإلقليمي العريب يلغي مفهوم الشرق األوسط
والعكس صحيح ،مما يعين أن استخدام وتقبل مفهوم الشرق األوسط خاصة من خالل املشاريع األخرية املطروحة
من طرف الدول الكربى قد أدى إىل إلغاء وجود أي نظام إقليمي عريب ،وهو ما يعين سواد مفهوم الطرف األقوى
يف املعادلة العربية الغربية ،وبالتايل مفهوم الشرق األوسط على حساب النظام اإلقليمي العريب.
يف األخري ميكن القول أن مفهوم النظام اإلقليمي العريب حسب الرؤية العربية الطوباوية نابع من روح
الشعوب العربية وليس من مؤسساهتا الرمسية املتحدثة بسمها ،وهو ما يظهر من خالل تغليب دول النظام
اإلقليمي العريب إن صح القول ملصاحلها القطرية الضيقة على حساب مصلحة اجملموع ،كما أن خمتلف اهلياكل
التنظيمية واملؤسساتية املتحدثة باسم هذا النظام يبقى دورها شكليا وال أثر له على أرض الواقع ،فقد ختدم بعض
الدول مصاحل دول خارج املنطقة بل منها كمن تعترب ركيزة أساسية ملصاحل خارجية لدول كربى خارج املنطقة،
فالعرب يتكلمون عن الوحدة العربية ولكنهم يتصرفون كدول قومية مستقلة كل ما يهمها هو مصلحتها القطرية
اليت يظهر أهنا كثريا ما تتعارض مع مصاحل غريها من الدول العربية األخرى والدليل ما حدث بشأن نقل السفارة
األمريكية إىل القدس والذي مل تتحرك فيه أي دولة عربية للدفاع عن القضية .وباختصار فإن الشرق األوسط
بغض النظر عن اتساعه أو ضيقه فإنه يقع يف منطقة مهمة أمنيا وسياسيا واقتصاديا ،حيث تعطيه هذه األمهية
اجليو -إسرتاتيجية دورا كبريا يف حركة السياسة العاملية ،فحسب"نيكوالس سبيكمان" تقع دول منطقة الشرق
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األوسط ضمن منطقة حافة اليابس (أي منطقة اإلطار) واليت يعتربها املنطقة اجلغرافية احملورية للسيطرة على

آسيا" ،9فاألمر يرتبط بالسيطرة عليها ،وبالتايل تأثرها حبركة السياسة العاملية للدول الكربى وتأثريها فيها ،نظرا ملا
تتميز به من خصائص جتعل السياسة اخلارجية للدول الكربى نشيطة اجتاهها ،وال يزال األمر كذلك بالنسبة ملنطقة
الشرق األوسط نظرا لعدة اعتبارات جغرافية وسياسية وجتارية وخاصة اقتصادية.
واملعروف علميا وأكادمييا أن مصطلح الشرق األوسط هو يف نفس الوقت مصطلح سياسي وجيوبوليتيكي
وحىت هيدروغرايف باإلضافة إىل كونه منطقة ختضع لتجاذبات حركة السياسة العاملية نظرا لألمهية اجليو إسرتاتيجية
اليت يتمتع هبا .
 من حيث كونه مصطلح سياسي :فانه ميتد ليشمل بلدان املشرق العريب وإيران وتركيا وقربص وبعض بلدانمشال إفريقيا مبا فيها مصر والسودان ،حيث يضم حوايل  15دولة يف جمموعها ،إال انه يتسع مع اإلسرتاتيجية
األمريكية منذ هناية احلرب الباردة ليشمل مجهوريات آسيا الوسطى اإلسالمية وأفغانستان وباكستان وبعض
الدول من القارة اإلفريقية كأوغندا وغينيا وإثيوبيا.
 من حيث كونه مصطلح جيوبوليتيكي :أي جغرايف -سياسي خيضع العتبارات إسرتاتيجية فهو ال يشملاألقطار العربية يف إفريقيا وال باكستان وال أفغانستان وال مجهوريات آسيا الوسطى وذلك للفوارق الطبيعية

واإلثنية والتارخيية والثرواتية واألمهية اإلسرتاتيجية اجلغرافية والعسكرية اليت سوف نتطرق إليها فيما بعد من
خالل جيو إسرتاتيجية منطقة الشرق األوسط.
 من حيث كونه مصطلح هدروغرافي :فهو يشمل األراضي والدول اليت تتحدد وفقا لألحواض واألهنارواجملاري املائية اهلامة املوجودة يف املنطقة ،ويف مقدمتها هنر دجلة والفرات وحوض األردن والبحر األمحر وشرق
املتوسط حىت قناة السويس وشبه اجلزيرة العربية" ،10فمصطلح الشرق األوسط يعكس التعقيد وتداخل املصاحل
والالاستقرار يف املنطقة لالعتبارات السابقة.

المحور الثاني :المركز الجغرافي واالستراتيجي لمنطقة الشرق األوسط
إن مفهوم الشرق األوسط هو تسمية حتمل يف جعبتها مطالب امربيالية ارتبطت مبصاحل الدول الكربى منذ بداية
استخدامه ومع مطلع القرن العشرين أصبح مرتبط بالتصور األساسي لرهانات الدول اليت أطلقته خاصة بريطانيا
والواليات املتحدة يف إطار حتقيقها ملصاحلها خاصة تلك املرتبطة باملورد اليت يتوفر عليها "النفط" وكذا باعتباره
منطقة عبور أساسية أثناء السلم نتيجة انتعاش التجارة اخلارجية وأثناء احلرب نتيجة احلاجة امللحة للمعدات
العسكرية لذا فإن األمهية اجلغرافية ملنطقة الشرق األوسط تنبع من موقعها اجلغرايف والفلكي ،باإلضافة إىل إطالهلا
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على البحر وكذا حماذاهتا لعدة معابر دولية وتأثري ذلك على حركة السياسة العاملية ،سواء من حيث األمهية التجارية
النابعة من حركة املواصالت العاملية أو من حيث األمهية التارخيية واحلضارية وتقاطعها مع احلضارات األخرى.
 -1الموقع الجغرافي :الشرق األوسط هو املنطقة اجلغرافية املمتدة ملساحة تقدر بـ17,778مليون كلم ،2أما
الوطن العريب فهو املنطقة املمتدة على مساحة تقدر بـ 13,923مليون كلم ،2وهو يضم الـ ـ ـ 23دولة ،وميكن
اإلشارة إىل أن العامل العريب ميتد جغرافيا من جبل طارق حىت اخلليج العريب شرقا ومن مضيق باب املندب إىل
احمليط اهلندي "بعدد سكان يفوق  300مليون نسمة" ،11أما الدول اآلسيوية اليت تدخل يف إطار الشرق

األوسط املوسع فهي كل من أفغانستان مبساحة تقدر بـ6529090كلم 2وإيران بـمساحة تقدر
بـ16333190كلم 2وتركيا مبساحة تقدر بـ77500كلم ،2باإلضافة إىل قربص اليت تصل مساحتها إىل
9251كلم ،2أما بالنسبة للكتلة السكانية للشرق األوسط فهي تقدر بـ %10من سكان العامل" ،12وضمن
هذه الدراسة سوف أركز على هذا األخري أي الشرق األوسط املوسع بامتداده ضمن الدول العربية والدول
اآلسياوية املذكورة أنفا.
 -2الموقع الفلكي :وهو املوقع املرتبط خبطوط الطول ودوائر العرض ،حيث يقع الشرق األوسط وفق ملا سبق
حتديده يف املوقع اجلغرايف بني خطي طول  23و 63شرقا وبني دائريت عرض  2و 42مشال خط االستواء،

وهذا املوقع له داللة ترتبط بوقوع منطقة الشرق األوسط ضمن مناطق جافة وشبه جافة" ،13نظرا لقربه من
املناطق احلارة والصحراوية اجلافة ،إال أنه بالرغم من جفاف أغلب منطقة الشرق األوسط إال أهنا حتتوي على
شبكة هامة من املياه مما ميكنها من توفري حاجيات سكانه ،إال أن أزمة املياه من بني أكثر األزمات اليت
بدأت تلوح يف األفق فالقضية املتفجرة واملتمثلة يف شح املياه تربز بشكل أساسي ضمن جمموعة من النقاط
الساخنة احملتملة واليت تظهر تداعيات يف "قدرة تركيا على حرمان سوريا والعراق من املياه إىل جانب اعتماد
مصر على النيل والذي تسيطر عليها إثيوبيا خاصة يف ظل تطور اجناز سد النهضة العظيم ،ولعل القضية
األكثر حساسية وتعقيدا هي مركزية املياه للعالقات بني إسرائيل وسوريا واألردن وفلسطني وهي من بني
القضايا األكثر تطورا خاصة أن الضفة الغربية توفر ثلث استهالك إسرائيل للمياه بني  %40للشرب و%50
من املياه الزراعة ،كما أن هناك  %30من مياه الشرب اإلسرائيلية تأيت من اجلوالن ،لذا فالوصول إىل املاء
يعد عامال معقدا يف املفاوضات العربية اإلسرائيلية ،أما بالنسبة لدول جملس التعاون اخلليجي فإن احتياجاهتا
من املياه العذبة تواجهها على حنو متزايد حمطات التحلية املعرضة بشدة للهجمات ،وبالتايل فإن الزيادة
الكبرية يف مدى ودقة هذه األسلحة على مدى السنوات القليلة القادمة ستشكل هتديدا متزايدا لدول اخلليج
العريب-الفارسي ،14وهذا ما يعين أنه باإلضافة إىل كل املشاكل والتهديدات اليت تعرفها منطقة الشرق
االوسط كمجمع للصراعات املتعددة أين تتعدد تدخالت القوى الكربى والقوى احمللية وغري احلكومية
وخمتلف اجلهات الفاعلة االقليمية اليت تتنافس مع بعضها البعض لتحقيق أهدافها يف املنطقة.
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 -3الخصائص الجيو إستراتيجية لمنطقة الشرق األوسط :هناك جمموعة من اخلصائص اجليو-إسرتاتيجية ذات
األمهية البالغة سواء يف حركة املواصالت العاملية أو من حيث األمهية اجلغرافية للمنطقة ضمن ما حتتوي عليه
من موارد ،حيث تتوسط منطقة الشرق األوسط القارات الثالث أوربا وآسيا وإفريقيا ،كما تعد مهزة وصل
بينها برا وحبرا وجوا ،فهي حتتضن مياه البحر األبيض املتوسط ومياه البحر األمحر وحبر قزوين وحبر العرب
واخلليج العريب واحمليط اهلندي ،باإلضافة إىل سيطرهتا على ممرات املالحة الدولية من خالل وجود كل من ":
 قناة السويس :اليت تصل بني خليج السويس (مصر) والبحر األبيض املتوسط  ،حيث تعد قناة
السويس الطريق األسرع واألقصر للسفن التجارية واحلربية بني دول املنطقة وحىت اجتاه الدول احمليطة هبا.
 مضيق باب المندب :يعد هذا املضيق مدخال للبحر األمحر من ناحية اجلنوب وهو ممر مهم لكل من
األردن والسودان وارثرييا ،فهو املمر الوحيد لتجارهتا البحرية يف حالة غلق قناة السويس ،وقد كان مضيق باب
املندب منطقة تنافس بني كل من الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت أثناء احلرب الباردة ،حيث قام
كل من الطرفني بإقامة قواعد عسكرية هلما بالقرب من املنطقة وحتديد يف موقاديشوا بالصومال وجزيرة دهلك
اإلثيوبية على التوايل.
 مضيق البوسفور والدردنيل :مها ممران اسرتاتيجيان يقعان ضمن األراضي الرتكية ،حيث يصل مضيق
البوسفور بني البحر األسود وحبر مرمره بينما يربط الدردنيل بني حبر مرمره وحبر اجية والذي بدوره يتصل بالبحر
األبيض املتوسط ،15مما جيعله أساس احلركة البحرية اليت تربط خمتلف دول القارة األوربية بالقارة اآلسيوية.

 مضيق هرمز :وهو األكثر أمهية من الناحية اجلغرافيا السياسية إذ يصل هذا املضيق بني اخلليج العريب
وخليج عمان واخلليج الفارسي أي بني إيران وعمان ،وتكمن أمهيته يف التنافس األمريكي السوفييت سابقا على
التحكم فيه من خالل إقامة قواعد عسكرية يف اجلزر القريبة منه مبا يف ذلك دولة البحرين (القوات األمريكية)،
باإلضافة إىل أن هذا املضيق "متر به يوميا أكثر من 50ناقلة نفط أي مبعدل ناقلة كل 19دقيقة" ،16كما "أن
هذا املضيق هو بعرض  34كيلومرت وهو أضيق من ذلك يف الوسط مما يعين وجود إمكانية لزرع ألغام يف تلك
األماكن الضيقة عربه ،وهو ما يعين وقف تدفق أكثر من 18مليون برميل من النفط يوميا" ،17هذا ما يضفي
األمهية اإلسرتاتيجية هلذا املضيق بصفة خاصة وملنطقة الشرق األوسط بصفة عامة ،مضيق هرمز .يقع بني عمان
وإيران ،ويف سنة  2013مثال مرت به  %30من امدادات النفط العاملي منها  %85كانت موجهة لكل من
الصني واليابان وجنوب آسيا ،كما يشكل ما حوايل  %15من االستهالك اليومي للواليات املتحدة كما مير
عربه حوايل  %30من إمدادات الغاز الطبيعي املسال يف العامل أيضا".18
 الخليج العربي :هو اخلليج الذي أضاف بدوره بعدا اسرتاتيجيا للجغرافيا يف منطقة الشرق االوسط من
خالل وقوعه على خط الطرق املؤدية إىل اهلند والشرق األقصى ،والذي حتول إىل معرب أساسي لنقل النفط من
مراكز إنتاجه وخمتلف القطع احلربية واتصاله باحمليطات عن طريق مضيق جبل طارق وباب املندب ومضيق
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هرمز" ،19مما يعين أنه منطقة وصل بني خمتلف املضايق واملمرات البحرية يف املنطقة ،وقد حاولت القوى الكربى
منذ القدمي السيطرة على هذه املمرات والتحكم فيها باعتبار أن األمر كان مرتبط حبركة املالحة البحرية والتجارة
من خالل عملييت التصدير واالسترياد ،وليس ببعيد ذلك التنافس الكبري الذي كان بني االحتاد السوفييت
والواليات املتحدة األمريكية من أجل السيطرة على هذه املمرات واملعابر والقضاء على أطماع غريها من الدول
من خالل ممارسة نفوذها وسيطرهتا على كل منطقة الشرق األوسط سواء من خالل املشاريع اليت طرحت
كمشروع إيزهناور (اليونان وتركيا) أو سلسلة األحالف اليت ضمت دول من املنطقة كحلف بغداد سنة 1955
(تركيا وباكستان وإيران والعراق) أو جمموعة القواعد العسكرية املوجودة تقريبا كل الدول اليت تشملها منطقة
الشرق األوسط حاليا ماعدا إيران ،واألكثر أمهية اليوم أن "يتم نقل غالبية النفط أي حوايل  %63من إنتاج
النفط اليومي يف العامل عن طريق البحر إىل الدول املستهلكة و  %70منه جيب أن مير بأربع نقاط حمتملة وكلها
غري آم نة وهي :مضيق ملقة* وبسفور يف آسيا وباب املندب وهرمز يف الشرق األوسط حبيث أن تأمني هذه
الطرق هو أمن وطين أساسي وأولوية بالنسبة للواليات املتحدة والصني ودول اخلليج " 20وهو ما يزيد من أمهية
طرق التجارة عرب منطقة الشرق االوسط من خالل مضيقي باب املندب ومضيق هرمز.
 -4الخصائص الحضارية والتنوع البشري :تتميز منطقة الشرق األوسط ببعدها احلضاري واليت عرفت نزوال
لألديان السماوية فقد احتضن الرساالت النبوية املختلفة منذ القدمي ،كما أنه أرض احلضارات املتميزة واملتفوقة
يف حقب زمنية سلفت يف العامل القدمي والوسيط ،حيث مر على منطقة الشرق األوسط وحتديد أهم ركائزه

العراق ومصر وسوريا واململكة العربية السعودية حضارات كان هلا أثرها "كاهلريوغليفية املصرية واألجبدية
الفينيقية والتشريعات البابلية "كشريعة محورايب" وعلوم احلساب واجلغرافيا والفلك وفنون العمارة العربية
اإلسالمية وغريها من االجن ازات ،كل هذا كان إنتاج حضاري اتسم بالطابع الغين واملتنوع لقرون طويلة،
باإلضافة إىل اخلصوصية اليت ولدها التفاعل بني العروبة واإلسالم" ،21حيث شكل اإلسالم عامال من عوامل
استمرار وتفوق دول املنطقة يف فرتات سابقة من تاريخ الشرق األوسط ،خاصة يف ظل اخلالفة العثمانية ،أين
عرفت احلضارة اإلسالمية أوج قوهتا وتوسعها ونشرها للدين اإلسالمي يف كل من أوربا وآسيا وإفريقيا ،إال أن
اإلمرباطورية العثمانية املتدهورة مهدت الطريق أمام القوى األوروبية االستعمارية املهتمة بتأمني مناطق خمتلفة

والسيطرة على الوصول إىل آسيا ومواردها ،وقد تأقلم تصور الغربيون مع الدعاية والتشهري بالعرب وغريهم من
شعوب منطقة الشرق األوسط واإلسالم بشكل عام ،وقد كان هذا باألخص نتيجة الفرتة االستعمارية
األوروبية ،فمنذ اتفاقية سيكس بيكو سنة 1916تشهد هذه املنطقة ساحات صراع فعلي بدأت بالسياسة
االستعمارية املمارس ة الربيطانية وفرنسة إىل جانب الصورة النمطية اليت تكرست منذ ذلك الوقت كما أوضح
ذلك إدوارد سعيد يف خمتلف كتاباته خاصة ضمن كتابه االستشراق أين أشار إىل أن "تنبيه الغربيني إىل اخلطر
الذي يتهددهم والنابع من العامل االسالمي الساخط والذي حسبهم خلقه اهلل غري دميقراطي ومياال
للعنف...ضمن جمموعة من القوالب النمطية العنصرية املعادية للعرب واملسلمني" 22حبيث ساعدت هذه
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القوالب النمطية السلبية يف تقدمي مربرات للتدخل ولضمان االستقرار للمصاحل النخبوية والغربية يف املنطقة،
وهي ذات الصور النمطية الثقافية والعنصرية اليت اتسع رواجها يف العصر احلديث ،خاصة نتيجة للهجمات
اإلرهابية ضد الواليات املتحدة يف  11سبتمرب  2001وما نتج عنها من حرب على اإلرهاب فالواضح أن
هذه الصور ستستمر على مدى فرتة طويلة" ،وحلفاظ الغرب وأمريكا خاصة على التفوق والسيطرة والتأثري
على املنطقة وضع الغرب القادة العرب الفاسدين يف مناصب السلطة ومت باملقابل تأيد إسقاط تلك اليت ال
تعترب مواتية مع مصاحلهم ،وقد ساعد هذا أيضا على إبقاء شعوب املنطقة يف وضع حرج مقابل العسكرة
والسلطة والثروة الشخصية للنخب احلاكمة على حساب عامة الشعب" ،23وال تزال دول منطقة الشرق
األوسط تشهد صرا عات كبرية "يرجع إىل أن هذه املنطقة تشكل خط تقاطع لتأثري عدة أقاليم تربط ما بني
آسيا وإفريقيا وأوربا أين تتقاطع فيها عدة خطوط جيو-سياسية وجيو-ثقافية وجيو-اقتصادية ،24وهو ما
جيعل منطقة الشرق األوسط حافلة بالصراعات احلدودية والدينية ،وحىت اإلثنية والعقائدية واملذهبية ،باإلضافة
إىل األطماع الغربية وعلى رأسها األطماع األمريكية يف موارد املنطقة واليت زادت من حدة الصدام والال

استقرار يف املنطقة وانعكست بشكل سليب على شعوب املنطقة.

المحور الثالث :األهمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وإمكانياتها لعدم االستقرار والنزاع
تكمن األمهية االقتصادية ملنطقة الشرق األوسط يف توفرها على كميات كبرية من املوارد الطاقوية وعلى رأسها
النفط ،إذ حتتوي على أكرب احتياطي عاملي باملقارنة مع باقي دول العامل ،إذ تقدر كمية هذا االحتياطي بأكثر
من %64من احتياطي النفط العاملي ،وهي متثل نسبة تصل إىل ثلثي احتياطي النفط العاملي ،وتعود بداية
استغالل نفط منطقة الشرق األوسط إىل أوائل القرن العشرين مع اكتشاف آبار للنفط يف كل من مصر وإيران
والعراق واململكة العربية السعودية أساسا ،مث يف باقي دول الشرق األوسط األخرى ،كما أنه كان عامل اسرتاتيجي
وحاسم ب النسبة ملنطقة الشرق األوسط ،فهو الذي أعطى هذه املنطقة تلك األمهية اجليو-إسرتاتيجية اليت جعلتها
حمل تنافس بني القوى الدولية الكربى وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األوريب واليابان والصني،
وهذا ما جعل من منطقة الشرق األوسط جممع الصراعات املتعددة حيث تتعدد القوى الكربى والقوى احمللية
وغري احلكومية وخمتلف اجلهات الفاعلة اليت تتنافس مع بعضها البعض لتحقيق أهدافها يف املنطقة "فمنذ سنة
 1980أضحت بلدان العامل النامي أكثر ثراء وأكثر دميقراطية وأكثر سالما ،ولكن هذا ال ينطبق إال على البلدان
اليت ليس لدي ها نفط أما الدول النفطية املبعثرة بني الشرق األوسط وافريقيا وآسيا وحىت أمريكا الالتينية فهي على
عكس ذلك فهي اسوء حاال منذ ما كانت عليه"...
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تاريخ نفط الشرق األوسط :لقد "مت حفر أول بئر برتول يف مصر سنة 1911توالت بعدها اكتشافات

البرتول يف الشرق األوسط بدأ بإيران سنة 1908من خالل حقل مسجد سليمان والذي بدأ استخراجه سنة
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 1913مث العراق سنة  ،26"1927ومنذ ذلك التاريخ ارتبط النفط يف منطقة الشرق األوسط باحلفاظ على أمن
املنطقة من طرف القوى الكربى ،فمنذ القرن العشرين وحىت منتصفه كانت أغلب دول الشرق األوسط حتت وطئ
االستعم ار لذا فان استغالل النفط كان يتم عن طريق االمتيازات اليت حصلت عليها الدول املستعمرة يف شكل
اتفاقات ومعاهدات طويلة املدى مع الدول املالكة ،حيث هناك بعض املعاهدات اليت امتدت إىل القرن الواحد
والعشرين "كاالمتياز يف دولة البحرين الذي ميتد إىل سنة 2024ويف سلطنة عمان حىت سنة 2026ويف اململكة
العربية السعودية امتدت بعض االمتيازات حىت سنة ،2005حيث ترتاوح مدة هذه االمتيازات بني  66ومنها
إىل 75وحىت 99سنة" ،27إذ مل يطبق حق احلكومة يف مصادر امللكية الشخصية لألرض وما يف باطنها على دول
اخلليج قلب منطقة الشرق األوسط باعتبار أهنا إما كانت حتت االنتداب الربيطاين كالعراق أو مستعمرة كدوليت
الكويت والبحرين أو حىت مقسمة إىل مناطق نفوذ كإيران بني النفوذ الربيطاين والروسي ،واألساس يف كل هذا هو
استمرار اإلمدادات مع اخنفاض سعره على املستوى العاملي ،كما أن القرن العشرين عرف ظهور حلركة التجارة
النشيطة وكذا ظهور للصناعات الثقيلة وبداية الرتكيز على النفط كمصدر أول من مصادر الطاقة (زيوت قابلة
لالحرتاق) أو من خالل التطور يف الصناعات الكمياوية والبرتو-كمياوية ،كما بدأ العامل يعرف تطورا تكنولوجيا
مسح بظهور إمكانية لالستغالل األفضل آلبار النفط ،هكذا بدأ العصر الذي وصفه دانيل يرغني"Yergin D
بأنه عصر إنسان اهلايدروكربون" 28،" Age of Hydrocarbon Manنتيجة عدم قدرة اإلنسان عن
االستغناء عن الطاقة يف مجيع جماالت احلياة.
-2

أهمية نفط منطقة الشرق األوسط:تعود أمهية نفط منطقة الشرق األوسط إىل العديد من االعتبارات،

باإلضافة إىل أمهية النفط يف حد ذاته ،وذلك يرجع إىل السمات اليت متيز نفط منطقة الشرق األوسط عن غريه من
املناطق اليت يتواجد هبا ،وميكن تلخيص هذه امليزات فيما يلي:
 -حجم احتياطي النفط في منطقة الشرق األوسط :باملقارنة مع االحتياطي العاملي فحسب إدارة معلومات

الطاقة األمريكية فان حوايل  %80من االحتياطيات املؤكدة يف العامل موجودة يف مثانية بلدان فقط  ،سبعة منها
موصوفة إما كدول "فاشلة" أو "عالية املخاطر" أو "حمتمل أن تكون عالية املخاطر  ،إىل جانب دول فاشلة
وأخرى دول مستقرة وكذا دول بانتاج كبري واحتياطي صغري وإلىل جانب دول أخرى هلا احتياطيات صغرية وال
تدخل ضمن أي تصنيف من التصنيفات السابقة وميكن تلخيص تلك االحتياطيات من خالل اجلدول التايل:
احتياطيات النفط وفقا لتصنيف إدارة معلومات الطاقة األمريكية للمناطق حسب درجة المخاطر التي
تهدد الالمداد بالنفط واالحتياطيات االجمالية من النفط بها.
دول من المحتمل أن تكون اململكة العربية السعودية %16

الكويت %7

االمارات املتحدة %5

عالية المخاطر

دول عالية المخاطر

فنزويال %18

روسيا %5

ليبيا وجنرييا وانغوال
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واجلزائر %6
دول فاشلة

ايران %10

العراق 8

دول مستقرة

كندا %10

الربازيل واملكسيك وقطر
وكزخستان %7

دول ذات احتياطي صغير

سويسرا و الصني%3

وإنتاج كبير
دول أخرى

%5

املصدر :الباجث انطالقا من املعطيات الواردة يفThe Geopolitics of Oil , Toron AMI :
Perspective: A Discussion Series ,p3 in: http://www.toron-ami.com/wpcontent/uploads/2015/08/Geopolitics-of-Oil-Toron-AMI_21.pdf

إن الشيء األ ساسي الذي البد من االشارة إليه أن منطقة الشرق األوسط كانت وال تزال منذ اكتشاف النفط
مرتعا للصراع الديين واحلروب على املوارد واألراضي الغنية باملوارد األخرى وال تزال لعنة املوارد تطارد دول الشرق
األوسط وخمتلف الدول النفطية بشكل عام "فالدول النفطية أكثر عرضة لالستبداد من الدول غري النفطية بنسبة
 %50واحتمال معاناهتا من احلروب األهلية والنزاعات والصراعات مبختلف أشكاهلا يف حني يضعف احتمال
معانات الدول غري ا لنفطية...لقد أدت اجليولوجيا اجليدة إىل سياسات رديئة وفساد يف هذه الدول على األقل منذ
عام 29"1980بشكل خاص وظاهر للعيان حبيث مل يعد جيتاج إىل برهان.

النسب المؤوية الحتياطيات النفط العالمي وفقا لتصنيف المناطق من طرف ادارة المعلومات األمريكية.
الدول محتمل ان تكون عالية
المخاطر
7

الدول عالية المخاطر
الدول الفاشلة

0
0
5

3
6

الدول المستقرة
دول ذات احتياطات صغيرة وانتاج
كبير

5

10

5

7
18
16

8

10

باقي الدول األخرى

المصدر :الباحث انطالقا من اإلحصائيات املتوفرة حول حجم احتياطي النفط العاملي يف:
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The Geopolitics of Oil , Toron AMI Perspective: A Discussion Series ,p3 in:
http://www.toron-ami.com/wp-content/uploads/2015/08/Geopolitics-of-OilToron-AMI_21.pdf

أما بالنسبة لوجود هذا االحتياطي اخلام من النفط يف أهم دول منطقة الشرق األوسط حسب إحصائيات
سنة  ، 2006فقد بلغ بالنسبة املؤوية سواء بالنسبة للعامل أو بالنسبة للدول األعضاء يف منظمة الدول العربية
املصدرة للنفط "أوابك *"OAEPCالـ ،11واليت ميكن تفصيل هذه النسب يف اجلدول التايل:
احتياطي النفط الخام في الدول العربية العضو في منظمة "أوابك" بالنسبة المؤوية
البلد

النسبة المؤوية بالنسبة لـ"أوابك"

النسبة المؤوية بالنسبة للعالم

اململكة العربية السعودية

%40,36

%22,76

العراق

%17,57

%9,91

الكويت

%15,50

%8,74

اإلمارات العربية

%14,94

%8,42

ليبيا

%6,33

%3,57

قطر

%2,32

%1,31

اجلزائر

%1,86

%1,05

مصر

%0,57

%0,32

سوريا

%0,46

%0,62

تونس

%0,06

%0,03

البحرين

%0,02

%0,01

اجملموع :

%100

% 56,38

المصدر :حممد ختاوي،النفط وتأثيره في العالقات الدولية ،بريوت :دار النفائس ،2010 ،ص.340
من خالل هذا اجلدول ميكننا مالحظة كمية النفط اخلام اليت تتوفر عليها الدول الـ 11العضوة يف منظمة الدول
العربية املصدرة للنفط ،حيث جند أن الدول اليت تشكل قلب منطقة الشرق األوسط وعلى رأسها اململكة العربية
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السعودية والعراق والكويت واإلمارات العربية يساوي أغلب احتياطيها جمموع دول العضوة يف منظمة "أوابك"
وهي تقريبا نفس القيمة بالنسبة لالحتياطي اخلام لدى هذه الدول باملقارنة مع باقي االحتياطي اخلام املوجود
بالعامل ككل ،وهو ما جيعلنا نصنف هذه الدول ضمن منطقة القلب االسرتاتيجي للشرق األوسط املوسع الذي
يضم ليس فقط الدول العربي ة بل كل دول املنطقة وعلى رأسها إيران اليت هي األخرى حتتوي على احتياطيات
كبرية جدا من النفط خاصة من الغاز الطبيعي ،حوايل  ٪80من االحتياطيات املؤكدة يف العامل موجودة يف مثانية
بلدان فقط  ،سبعة منها موصوفة
 مساهمة النفط في الناتج المحلي االجمالي لدول الشرق األوسط :يساهم النفط بنسبة كبرية يف الدخلالوطين لعدد من دول منطقة الشرق االوسط إذ يساهم بنسبة تصل يف كل من اململكة العربية السعودية
والكويت واإلمارات املتحدة إىل  %46و %54و %22على الرتتيب ،وتصنف هذه الدول ضمن الدول
اليت من احملتمل أن تكون عالية اخلطورة على امدادات النفط مستقبال نظرا لألوضاع فيها واملرتبطة بدور
اجلماعات املتطرفة ،أما كل من ايران والعراق اللتان تصنفان ضمن الدول عالية اخلطورة نتيجة االوضاع األمنية
غري املستقرة ونتيجة الربنامج النووي االيراين إذ يساهم النفط يف دخلها القومي بنسب تصل إىل %22
بالنسبة اليران و % 45بالنسبة للعراق ،يف حني تصنف كل من روسيا وليبيا ضمن الدول الفاشلة واليت
يساهم النفط يف دخلها القومي بنسب تصل إىل  %14و %52على الرتتيب ،أما قطر فتصنف ضمن
الدول املستقرة واليت يساهم النفط يف دخلها القومي بنسبة تصل إىل  ،30 %51وميكن اختصار تلك النسب
ضمن خمطط االعمدة التايل:
مخطط لنسب مساهمة تصدير النفط الخام في الدخل القومي ألهم دول منطقة الشرق األوسط
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المصدر :الباحث انطالقا من املعطيات الواردة يف:
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وهو ما جيعل كل هذه الدول تتأثر اقتصادياهتا بأي اختالل يف التصدير أو أي اخنفاض للسعر باجتاه االنكماش
وأي ارتفاع لسعر النفط باجتاه االزدهار.
 -3أنواع حقول النفط في منطقة الشرق األوسط :منيز يف منطقة الشرق األوسط بني ثالث أنواع من حقول
النفط وهي حقول ذات أمهي ة كبرية خاصة بالنسبة لشركات النفط نظرا لوفرة االحتياطي الذي حتتويه وتتمثل
فيما يلي:

أ -حقول النفط العمالقة للغاية  :Mega-Giantsأحدها باململكة العربية السعودية شرقا وهو
حقل"غورا" واآلخر بالكويت وهو حقل "الربغان" "أكتشف األول سنة 1948وبدأ اإلنتاج فيه سنة1951
بطول يبلغ 280كلم وعرض يقدر ب ـ ـ10كلم وعمق إىل أكثر من 300مرت ،ويف سنة 1990كان عدد اآلبار

اجلارية فيه أكثر من  219بئر ،ورغم استخراج النفط منه منذ ذلك الوقت ال يزال حيتوي على أكثر من
70مليار برميل نفط ،أما حقل "الربغان" فقد بدأ اإلنتاج فيه سنة 1938وال يزال حيتوي على احتياطات أقل
بقليل عن70مليار برميل نفط" 31أي مرتني أكثر من إمجايل احتياطي الواليات املتحدة األمريكية ويعتربان
هذين احلقلني فريدين من نوعهما خاصة من حيث ضخامة كمية النفط املوجودة هبما.
ب -حقول النفط الجد عمالقة " :Super-Giantsوهي تلك احلقول اليت حتتوي على" كمية ترتاوح
"بني  5إىل 50مليار برميل نفط ،ويصنف ضمنها حقل "كركوك" مشال العراق والذي حيتوي على10مليارات
برميل نفط رغم تواصل استخراج النفط منه منذ سنة.1927
ت -حقول النفط العمالقة  :Giantحتتوي من 500مليون برميل إىل 5مليارات برميل نفط ،يبلغ عددها
يف كل العامل حوايل 417حقل عمالق تعادل ثالث أرباع نفط العامل القابل لالستخراج منها أكثر من
100حقل يف منطقة الشرق األوسط" ،32وهو ما يعين أن منطقة الشرق األوسط تستحوذ على ثلث احلقول

العمالقة من النفط املوجودة على املستوى العاملي.
ويف األخري وبالنظر إىل كميات النفط املوجودة من هذه الثالث أنواع من احلقول ومكان تواجدها ،جند أن
"احلقول العمالقة للغاية واحلقول اجلد عمالقة وثلث احلقول العمالقة من بني  42000حقل مكتشف موجودة
يف دول اخلليج والدول املتامخة هلا" ،33أي منطقة الشرق األوسط اليت يشكل احتياطيها أكثر من  %65من
إمجايل االحتياطات العاملية املؤكدة من النفط  ،وتكمن األمهية هنا يف مكانة مثل هذه احلقول لدى شركات النفط
العاملية نتيجة اجلدوى االقتصادية واألرباح الكبرية اليت حتققها من جراء االستثمار يف مثل هذه احلقول باملقارنة مع
حقول النفط املتوسطة والصغرية احلجم.

38

-4

أهمية عمر احتياطي نفط منطقة الشرق األوسط :حسب احملللني االقتصاديني فان عمر احتياطي

منطقة الشرق األوسط عند الدول اخلمس األكثر إنتاجا له وهي كل من :اململكة العربية السعودية والعراق
وإيران والكويت واإلمارات املتحدة "يصل إىل أكثر من 150سنة يف املتوسط حسب تقرير جملس الطاقة
العاملي الصادر سنة  2004حتت عنوان :دوافع املشهد العاملي للطاقة" ،34بينما يقدر عمر احتياطي الدول
األخرى بني  40إىل  50سنة على أقصى تقدير ،وهو ما يزيد من األمهية اإلسرتاتيجية ملنطقة الشرق
األوسط ،كما الكثري من الدراسات تشري إىل أن منطقة اخلليج قلب منطقة الشرق األوسط ستكون آخر
الدول اليت ستشهد نضوبا للنفط أي أن نفط الشرق األوسط هو األطول عمرا واألقل سعرا نتيجة وجوده
بكميات كبرية يف اآلبار املكتشفة من جهة ،ومن جهة أخرى نتيجة قربه من سطح األرض وسهولة استخراجه
وكذا قربه من مناطق التحويل والتكرير وحىت التسويق ،عرب املمرات البحرية اليت تتخلل دول املنطقة.
-5

سعر نفط منطقة الشرق األوسط :وانطالقا من املقارنة بني طريف املعادلة الدولة املالكة من جهة والدولة

املستخرجة من جهة أخرى ال بد من الوقوف عند التاريخ الطويل املرتبط باالستغالل غري املتكافئ ألرباح نفط
الشرق األوسط ،والذي ال تزال آثاره تظهر يف سلسلة االتفاقات بني املالك واملنتج ،وهو ما يفسر السعر
املنخفض للنفط باملقارنة مع قيمته الفعلية "فقد قدرت إدارة التجارة األمريكية يف منتصف الستينات وبداية
السبعينات أرباحا تقدر بـ %70من عائدات النفط ،كما قدرت تلك األرباح مبا يزيد عن 1،2مليار دوالر"،35
كما ميكن إعطاء مثال آخر عن ذلك باملقارنة بني التكلفة والربح حيث تصل "تكلفة إنتاج برميل برتول
سعودي بـ:دوالرا واحدا بينما يكلف استخراج برميل واحد من باقي دول العامل ما يفوق مخس دوالرات ،كما
أن تكلفة اكتشاف برميل برتول سعودي يكل ف أقل من دوالر أي عشر سنتات ،بينما يكلف اكتشاف برميل
برتول يف باقي مناطق العامل أربعة دوالرات" ،36كما أن تكلفة النفط العراقي هي األخرى رخيصة باملقارنة مع
تكاليف االستخراج أو التنقيب عن النفط يف مناطق أخرى من العامل حيث "يرتاوح سعر البرتول يف العراق بني
دوالر إىل دوالرين يف حني أن تكلفة إنتاج برميل برتول تصل إىل 12دوالر للربميل يف أمريكا الشمالية ،يف حني
أن تكلفة إنتاج برميل برتول تصل يف أمريكا اجلنوبية إىل 18دوالر للربميل ،باإلضافة إىل اجلودة العالية اليت يتميز

هبا النفط العراقي نظرا الحتوائه على نسبة قليلة من الكربيت" ،37ومن هنا ميكننا مالحظة الفارق الذي جيعل
الدول وعلى رأسهم الواليات املتحدة تنتهج كل السبل لبسط نفوذها وفرض وجودها املباشر يف منطقة الشرق
األوسط خاصة مع األرباح اليت ميكن أن حتققها شركاهتا النفطية سواء أثناء التنقيب أو حىت من خالل عملية
اإلنتاج ،لذا ال يزال وسيبقى النفط اخليار األول من بني خمتلف موارد الطاقة األخرى ،مبا يف ذلك الطاقات
املتجددة حىت وإن تضاعف سعره خالل السنوات القادمة ،وهو ما يفسر إىل حد بعيد السياسة اخلارجية
واالسرتاتيجيات املنتهجة من طرف الدول الكربى ،فباإلضافة إىل أمهية النفط يف حد ذاته باعتباره ليس فقط
مادة حترك عجلة االقتصاد من خالل استغالهلا كمادة طاقوية يف شكل زيوت قابلة لالحرتاق ،ولكن أيضا يف
عدد املواد اليت تعد باآلالف واليت ميكن استخراجها من النفط اخلام وهو ما يعين الفائدة الكبرية املتحصل عليها
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من استخراج النفط اخلام والفارق الذي ميكن احلصول عليه عند تكرير وتصفية النفط للحصول عليه يف شكله
النهائي القابل لالستعمال.

المحور الرابع :العالقة بين األهمية االستراتجية وعدم استقرار منطقة الشرق االوسط
هناك جمموعة من العوامل اليت ميكن أن تكون السبب االساسي يف بروز الصراعات والنزاعات يف منطقة الشرق
االوسط منها ما هو مرتبط باألوضاع احمللية ومنها ما هو مرتبط باجلغرافيا السياسية للمنطقة من خالل امهية
املوقع واملوارد اليت تزخر هبا املنطقة وميكن حصرها فيما يلي:
-

النمو السكاني  :ميكن أن يكون النمو السكاين أحد مصادر النزاع اإلقليمي وعدم االستقرار الداخلي

القوةوذلك على ضوء ما حدث يف عدد من الدول الشرق أوسطية والعربية كتونس ولبيا وحىت مصر سنة 2011

يف اطار ما عرف بقورات الربيع العريب نتيجة حراك شعيب ادى إىل زعزعة االستقرار يف تلك الدول كما ميكن ان
يتطور ويظهر ذلك احلراك مرة أخرى يف ظل "عدم قدرة معظم احلكومات يف املنطقة على تلبية احتياجات سكاهنا
احلاليني يف خمتلف اجملاالت خاصة فيما يتعلق خبلق فرص العمل والسكن...إىل جانب ذلك تظهر مسألة الزيادة
املتوقعة لسكان الشرق األوسط من خالل املاليني من الناس على مدار الثالثني عاما القادمة واليت متثل احتمال
زيادة هتديد لالستقرار يف املنطقة ،رغم انه لوحظ أن معدالت اخلصوبة يف عرفت اخنفاضا يف عدد من دول الشرق
االوسط مبا يف ذلك مجيع بلدان البحر األبيض املتوسط العربية إال أنه ال يزال النمو السكاين مرتفعا وعلى وجه
اخلصوص يف عدد من الدول اآلسياوية اليت تندرج ضمن منطقة الشرق االوسط الكبري كــباكستان وطاجيكستان

وتركمانستان وأوزبكستان وقريغيزستان إذ من املتوقع أن يتضاعف عدد سكاهنا حبلول سنة  ،382025لذا فان
مطالب السكان يف منطقة الشرق األ وسط واليت تتقاطع مع زيادة الثروة واليت ترتبط باستمرار تصدير النفط
وسعره ،وبالتايل كل دول منطقة الشرق االوسط تتأثر اجيابا أو سلبا اقتصاديا وحىت اجتماعية باحملرك الرئيسي لبقاء
هذه الدول النفط.
-

الجماعات العرقية والمذهبية :تعتربا مصدرا أساسيا لعدم االستقرار يف منطقة الشرق االوسط خاصة يف

ظل االنقسامات اليت زادت من عمق التوترات املذهبية والعرقية يف منطقة الشرق االوسط نتيجة جمموعة من
االحداث أمهها احلرب االمريكية على العراق واليت أدت إىل بروز انقسامات مذهبية وعرقية بني السنة والشيعة
واألكراد ونتيجة لظهور تنظيم الدولة االسالمية تعمقت االختالفات واليت ستكون من أكثر أسباب النزاعات يف
العراق بني باإلضافة إىل السنة والشيعة واألكراد برز عوائل داعش الذين مل يتم استيعاهبم ومت احتجازهم يف
خميمات شبيهة بالسجون ،وكذا األزديون الذين تعرضوا إلبادة على يد اجلماعات االرهابية اليت تنتمي للتنظيم،
هذا كمثال عن إحدى دول الشرق األوسط ،واألوضاع لألسف ال ختتلف كثريا يف عديد الدول يف املنطقة
باعتبارها قضايا مسترتة ،وهذه التوترات العرقية والدينية منها ما هو داخل ذات الدولة يف منطقة الشرق الألوسط
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ومنها بني الدول ،كاملشاكل اليت يواجهها العراق واململكة العربية السعودية والبحرين ولبنان مع السكان الشيعة
واملطالب االنفصالية لألكراد كقضية مشرتكة بني كل من تركيا وسوريا والعراق...إخل.
-

النزاعات اإلقليمية :يأيت على رأس تلك النزاعات النزاع التقليدي غري احملسوم بني إيران والدول العربية

يف منطقة اخلليج أي "الصراع بني اخلليج العريب-واخلليج الفارسي ،إىل جانب صراعات أخرى منها حرب
التحالف السعودي على اليمن واحلرب يف سوريا وتدخالت تركيا يف اجلدود معها واليت ختتلط فيها الصراعات
املذهبية العرقية الدينية بالصراعات االقليمية والتدخالت األجنبية واليت اذا حبثنا يف العمق جند السبب االساسي هلا
هو املصاحل املرتبطة باألمهية اجليو-اسرتاتيجية لتلك املناطق يف عالقات األقليات والعرقيات وحىت املذهب فيما
بينهم وعالقتهم بالقوى اخلارجية ودرجة خدمة الفوضى اليت تعرفها منطقة الشرق االوسط ملختلف القوى
االقليمية وحىت العاملية.
-

تنافس القوى الكبري على منطقة الشرق االوسط :كل الدول اليت تعاقبت على منطقة الشرق

األوسط أرادت ان تظل مؤثرة يف املنطقة خاصة منذ بداية القرن العشرين بدأ بالدول األوروبية وفيما بعد خاصة
كل من والواليات املتحدة وروسيا خاصة مع اكتشاف النفط واالحتياطات الضخمة املوجودة باملنطقة وهو ما
جعل املنطقة عرضة للتدخل اخلارجي ،حيث تعيش املنطقة حالة من الال استقرار الدائمة خاصة منذ أحداث
 11سبتمرب 2001واحلرب األمريكية على العراق سنة  ،2003حيث كان ملختلف التحوالت تأثريا كبريا خاصة
على شعوب املنطقة خاصة اليوم نتيجة اخنفاض أسعار النفط العاملية منذ سنة  2014حبيث يرتبط هذا االخنفاض
مبا عرف بثورة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة األمريكية منذ سنة  ،2010فهل يعين ذلك تراجع لألمهية
الطاقوية ملنطقة الشرق األوسط بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية ومنه التأثري يف الرتتيبات اجليو-سياسية يف
املنطقة والذي يظهر زيادة حاجة الدول اآلسياوية والصني وأوربا لنفط املنطقة وبالتايل زيادة اهتمامها هبا ،وان
كنت منطقة الشرق األوسط ال تزال ذات مكانة حمورية يف االسرتاتيجية األمريكية املرتبطة حبماية املنطقة خاصة
اململكة العربية السعودية وصفقات التطبيع مع اسرائيل اليت تلوح يف االفق برعاية أمريكية.
-

تأثير الموارد على تشكيل الدولة في منطقة الشرق األوسط" :لقد أثرت املوارد الطبيعية بشكل كبري

على تشكيل الدولة يف الشرق األوسط نتيجة انعدام االستقرار الدائم خاصة على مدى السنوات القليلة املاضية
ال سيما منذ ثروات الربيع العريب ومنو اجلماعات املتطرفة بصفة متزايدة وان كانت الدول الغنية بالنفط أقل تأثرا
باحلراك العريب الذي شهدته باقي الدول األخرى نتيجة قدرهتا على استيعاب املطالب الشعبية خاصة منها املادية
أيضا على التنويع االقتصادي يف املنطقة ليس فقط
املرتبطة بشراء السلم االجتماعي ،كما أثرت املوارد الطبيعية ً
داخل دول جملس التعاون اخلليجي بل أيضا يف باقي دول الشرق األوسط الكبري" ،39وهو ما يعين أن هذه الدول
ستبقى رهينة االقتصاد الريعي مع عدم إمكانية تعميم األمر على كل دول الشرق األوسط خاصة أن بعض دول
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اخلليج تسعى جاهدة للخروج من االقتصاد األحادي حنو تنويع اقتصادها الوطين خاصة من خالل القطاع
السياحي والتقين.
الخاتمة:

إن مصطلح الشرق األوسط سواء يف ظهوره واستمرار استعماله والغموض الذي يشوب حدوده وحىت طبيعة
الصراعات والنزاعات سواء احمللية أو حىت االقليمية أو الدولية ال ميكن فصلها عن تداعيات الظروف الدولية
ومصاحل الدول الكربى يف تلك املنطقة ،بدأ بربيطانيا اليت روجت الستخدام مصطلح الشرق االوسط بعد احلرب
العاملية األوىل ،ورغم تغري حمتواه منذ ظهوره إذ يضيق ويتسع
لقد ظهرت إىل جانب مفهوم الشرق األوسط مصطلحات أخرى هي مبثابة تنقيع هلذا املصطلح من طرف
القوى الكربى سواء الواليات املتحدة األمريكية كقطب اسرتاتيجي أو حىت الفاعلني اجليو-اسرتاجتيني مثل االحتاد
األوريب منذ أواخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين خاصة ،من خالل مجلة من التسميات يف شكل
مشاريع ترتبط بإصالح املنطقة (حسب اجلهة املطلقة للمشروع) ،ومن بينها الشرق األوسط الكبري والشرق
األوسط اجلديد اللذين أطلقتهما اإلدارة األمريكية منذ سنة ،2004وكذا املشروع الذي أطلقته أوربا يف إطار ما
عرف بالشراكة املتميزة مع دول الضفة اجلنوبية للبحر األبيض املتوسط (الشراكة األورو -متوسطية) ،نظرا الرتباط
املنطقة العربية باملصاحل األوربية يف البحر األبيض املتوسط ،وخاصة العالقة االستعمارية اليت كانت قائمة يف القرن
التاسع عشر والعشرين ،وأهم النتائج اليت ميكن اخلروج هبا هي أن:
 يتفق التصور األمريكي مع التصور اإلسرائيلي حلدود منطقة الشرق األوسط إىل حد بعيد يف حتديداملشروعات املطروحة من الطرفني واليت جند أهنا جتعل إسرائيل دائما جزء ال يتجزأ من املشروع الشرق أوسطي
بغض النظر عن اجلهة الطارحة للمشروع ،ويتطور مفهوم الشرق األوسط جيوبوليتكيا وحىت جيو-اسرتاتيجيا
حاليا حسب مصاحل ونفوذ الواليات املتحدة األمريكية وخدمة املنطقة للمصاحل اإلسرائيلية أيضا.
 مفهوم الشرق األوسط هو مفهوم غريب نابع من نظرة اآلخر إىل املنطقة العربية ككل واىل مصاحله املرتبطةبدول تلك املنطقة كما أنه حيتوي غموضا يف حتديده ،حيث خيتلف حمتواه من دراسة ألخرى ومن إسرتاتيجية
ألخرى ،حيث يضاف إليه دوال وينزع أخرى حسب مصلحة اآلخر أو حسب رؤية كل باحث ،فهو مل ينبع
من اخلصائص العربية اإلسالمية لدول املنطقة ،إمنا يستهدف إدخال دول غري عربية وغري إسالمية ،وبالتايل
يقدم وصفا ملنطقة الشرق األوسط باعتبارها منطقة تضم أعراق وأقليات من ديانات وقوميات خمتلفة.
 لقد تبنت الواليات املتحدة األمريكية مفهوم الشرق األوسط كمفهوم ذو مدلول أمين وسياسي من جهةوكمصاحل اقتصادية ومنطقة نفوذ كأهم شيء من جهة أخرى.
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 متيل البلدان على خريطة الشرق األوسط واليت ال متلك ثروات نفطية إىل أن تكون أقل تأثريا وتأثرا على املسرحالعاملي من منظور جيو-سياسي ،دون تعميم ذلك على الدول اليت متر عرب مياهها ناقالت النفط.
 إن كل من النفط وطرق التجارة واجلغرافيا والتضاريس واإلميان واأليديولوجيا كلها عوامل تسهم يف األمهيةاالسرتاتيجية ملنطقة الشرق األوسط ولكن أيضا يف عدم استقرار األوضاع يف املنطقة.
 إن ملنطقة الشرق األوسط أمهية ومكانة أساسية يف السياسة العاملية ،نظرا لعدد من املضايق واألخاديدكمضيق جبل طارق ومضيق باب املندب وقناة السويس ،باإلضافة إىل ما حتتويه من طاقة جتعلها أكثر
املناطق حساسية وأمهية بالنسبة القتصاديات الدول املتقدمة.
 ان النفط هو احملور االساسي الذي ميسك بزمام االستقرار من عدمه يف املنطقة سواء تعلق ذلك بالقوى احملليةأو حىت القوى اخلارجية.
 هناك الكثري من القضايا اليت تؤثر على استقرار دول منطقة الشرق االوسط ويأيت على رأسها اجلماعاتاالرهابية والنزاعات واخلالفات االقليمية إىل جانب اخلالفات املذهبية والطائفية ...واليت ال ختلوا من التغذية
اخلارجية لعدم استقرار املنطقة.
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أهمية الشرق االوسط في ميزان القوى الدولي و اإلقليمي
The importance of the Middle East in the international and
régional balance of power

وفاء بوكابوس

1

الملخص:
تسعى هذه الدراسة اىل فهم وتفسري توجهات القوى العاملية و االقليمية للشرق االوسط ،فاالمهية املتعددة
االبعاد اليت يرتبع عليه اقليم الشرق االوسط ،جعلت منه قيمة استثنائية بالنسبة للفواعل الدولية او االقليمية،
حيث اصبح موردا طاقويا ضامنا للتطور االقتصادي للدول الكربى ،كما يعترب فضاءا حيويا وفرصة للوصول اىل
السيادة العاملية نظرا ملا ميلكه من خصائص جغرافية ،اضافة اىل الرصيد القداسي الذي جعله يف حمط انظار بعض
القوى ارثا تارخييا جيب استعادته.
الكلمات المفتاحية:
الشرق االوسط -الواليات المتحدة االمريكية -الصين -روسيا -اسرائيل -ايران -تركيا -قطر -االتحاد
االوروبي.

Abstract :
This study seeks to understand and interpret the orientations of the global
and regional powers of the Middle East. The multidimensional importance
of the Middle East region has made it an exceptional value for
international or regional actions. It has become an energy resource for the
economic development of the major countries. To global sovereignty due to
its geographical characteristics, in addition to the sacred balance that
made it the focus of some forces a historical legacy must be restored.
key words:
 Middle East - United States - China - Russia - Israel - Iran - Turkey - QatarEuropean Union.
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باحثة جزائرية يف طور الدكتوراه يف العلوم السياسية و العالقات الدولية جامعة تونس املنار.
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تمهيد:
يعد منط النظام اإلقليمي السائد يف املنطقة حمددا رئيسا يف رسم وحتديد سياسات الدول اخلارجية جتاه هذه
املنطقة ،كما وميكن القول أنه وعالوة عن مميزات اإلقليم اجليو-إسرتاتيجية وموقعه املتفرد يف املشهد اجلغرايف
للعامل ،وتوفره على قاعدة حضارية ضاربة يف التاريخ ،ميتاز هذا اإلقليم مبيزة أخرى متفردة ،تتمثل يف إرتباطه الوثيق
بالنسق الدويل ،إذ أنه ومن منطوق نظرية العنكبوت جند أن املنطقة الشرق أوسطية تعترب فضاءا حيويا للمناورات
اإلسرتاتيجية لألقطاب الدولية و الفواعل اإلقليمية وحمددا للسياسة الدولية ،فمع كل هذا الزخم من األمهية و
الثقل اإلسرتاتيجي للمنطقة ميكن القول أنه جعل منها ساحة لتوزيع األدوار ومقياسا ملدى فعالية سياسات الدول
اخلارجية ،األمر الذي حدى بالدول إىل التوجه للمنطقة والسعي للتحرك فيها وفق خلفيات إيديولوجية-
إقتصادية -هوياتية -توسعية ،األمر الذي تولدت عنه إفرازات عديدة جتلت تداعياهتا يف املنطقة واليت أصبحت
من مميزاهتا ،وعليه يعاجل البحث االشكالية التالية:
"فيما تتمثل استراتيجيات القوى الدولية و االقليمية تجاه منطقة الشرق االوسط؟ وماهي أليات تنفيذ هذه
االستراتيجيات؟"
و لالجابة عن هذا االشكال نطرح اهلندسة البحثية التالية:
 مقدمة
 المحور االول:ميزان القوى الدويل يف منطقة الشرق األوسط.
 المحور الثاني :ميزان القوى اإلقليمي يف منطقة الشرق األوسط.
 المحور الثالث:الدور األورويب و القطري يف الشرق األوسط واإلسرتاتيجيات املطروحة يف املنطقة.
 المحور الرابع :المشهد االستراتيجي و انعكاساته على منطقة الشرق االوسط وآليات اختراقه
 خامتة

47

المحور االول :ميزان القوى الدولي تجاه منطقة الشرق االوسط
أوال /إستراتيجية الواليات المتحدة األمريكية
 .1مرتكزات اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط:تعتمد الواليات املتحدة األمريكية يف إسرتاتيجيتها جتاه
منطقة الشرق األوسط عدة مرتكزات هي:
أ .المرتكز اإليديولوجي:وينقسم هذا املرتكز إلعتبارين:
 اإلعتبار الديني:إن املربررات الدينية ترتبط إرتباطا وثيقا باملضامني السياسية واإلقتصادية واألمنية لإلسرتاتيجيةاألمريكية ،كما وأهنا هنضت متركز الهويت قائم على ميتافيزيقيا ميتزج فيها فعل اإلنسان بفعل اهلل وعليه
أصبحت التحركات األمريكية تتحرك وفق أبعاد دينية وعقائدية جتاه الشرق األوسط خاصة وأن الديانة
السائدة يف املنطقة اإلسالم.
 اإلعتبار الفلسفي1:يتكلم يف هذا الشأن املستشار األسبق لألمن القومي األمريكي "زبيغنيو برجينسكي"بالقول أن اإلسقاط اخلارجي للدميقراطية األمريكية ينسجممع املسؤولية شبه اإلمربيالية وميكن للقوة املهيمنة
الدفاع عن الدميقراطية بل تعزيزها لكن ميكن أيضا هتديد الدميقراطية يف احملور األول إذا طبقت يف اخلارج
بطريقة تراعي طموحات اآلخرين وحقوقهم لكن يف احملور الثاين إذا إعتمدت الشعارات الثقافية يف
الدميقراطية.
ب .المرتكز الجيوستراتيجي:
-

2

اإلعتبار الجيو-سياسي:يشكل الشرق األوسط بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية وحدة جيوسياسية

واضحة وإن تضمنت أكثر من منطقتني متميزتني مها جوار إسرائيل واخلليج النفطي،وختتلف كل واحدة منهما من
حيث وظيفتها اجليو-سياسية واجليو-عسكرية،إذ تتنازع هذه املنطقة على عوامل عدة أكثرها بروز عامالن أحدمها
جغرايف واآلخر بنيوي إقتصادي وسياسي وأمين وأي من هذه العناصر يشكل أمهية خاصة للواليات املتحدة
األمريكية.
-

اإلعتبار الجيو-إقتصادي 3:هناك ثالثة عناوين رئيسية جتعل من منطقة الشرق األوسط مرتكزا

جيوإقتصاديا بالغ اخلطورة على اإلقتصاد األمريكي هذه العناوين هي:محاية اإلقتصاد األمريكي من آي هزة قد
يتعرض هلا نتيجة إنقطاع تدفق النفط أو حىت إرتفاع أسعاره بشكل كبري بسبب الطلب املتزايد عليه،ثانيا احلفاظ
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على هذا املستوى والنمط ألي هتديد مهما كانت الكلفة،ثالثا التحكم بأسعار النفط وتوزيعه،ومن مث التحكم
بعصب إقتصاديات الدول الصناعية املنافسة هلا.

4

 .2األهداف األمريكية في المنطقة الشرق األوسط.
إن املصلحة الوطنية هي أساس أي رؤية للفاعل الدويل،وهي مفهوم مركب وديناميكية،وخاصة بالنسبة
للواليات املتحدة األمريكية،فهو مركب ألن هلا مصاحل كثرية ذات أبعاد عديدة يف الشرق األوسط،ميكن قياسها
(النفط)،وبعضها معنوي حمسوس غري قابل للقياس (إسرائيل)،وقد عرب عن هذه املصاحل مفكرون وسياسيون
أمريكيون بارزون على رأسهم "ريتشارد هاس" و"مارتن أنديك" فاألول كان مديرا ملكتب التخطيط السياسي يف
وزارة اخلارجية األمريكية،ويشري إىل مايسميه مببدأ "اإلندماج"بقوله:
"إن الهدف األساسي لإلستراتيجية األمريكية في القرن الحادي والعشرون،هو إدماج دول ومنظمات أخرى في
الترتيبات التي ستدعم عالما يتسق مع المصالح والقيم األمريكية"

أما الثاين فكان يشغل منصب مساعد وزير اخلارجية األمريكي لشؤون الشرق األوسط ويذهب للقول:
"إن المصالح الحيوية للواليات المتحدة األمريكية هي (النفط) و (إسرائيل) وإستقرار المنطقة".

أما املصلحة كوهنا مفهوما ديناميكيا متطورا فتعين أهنا تتضمن عناصر ثابتة وأخرى قابلة للتغري مع تغري النخبة
احلاكمة ،أو تغري هيكل موازين القوى ،وهذا ما حصل بعد احلرب الباردة وترسخ بعد  11سبتمرب
، 2001فاللواليات املتحدة األمريكية عدة مستويات للمصاحل واإلسرتاتيجيات يف الشرق األوسط ترتاوح بني حد
أدىن هو الدفاع عن النفط وإسرائيل وحد أقصى هو التمدد اإلمرباطوري ،إذ يبقى احلد األدىن جمرد أداة لتحقيق
احلد األقصى واملصاحل القومية العليا.

5

وميكن طرح أهم املصاحل واألهداف األمريكية يف الشرق األوسط يف :
 اإلحتفاظ بتوازن إقليمي للمصاحل األمريكية ،ودلك عرب بناء توازن للقوى يف مصلحة حلفاء الواليات املتحدةاألمريكية اإلقليمية وعدم متكني أية قوة إقليمية من اهليمنة على املنطقة.

6

 حظر إنتشار أسلحة الدمار الشامل يف منطقة الشرق األوسط ،ملا حيمله هذا اإلنتشار من هتديد إلسرائيل يفاملنطقة.
 -تطويق األحزاب واحلركات اإلسالمية.
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 مصلحة اهليبة وهي نوع من املصاحل ذات الطبيعة السيكولوجية،وهبا تسعى الواليات املتحدة األمريكية إىلاحلفاظ على قدرهتا على الفعل واحلركة وإختاذ القرارات يف الوقت املناسب معززة ذلك بوسائل القدرة املختلفة،
بغية أن ترسخ يف دول املنطقة حقيقة كوهنا دولة عظمى ذات قدرة كونية متكنها على احلسم واملصداقية.

8

 دعم اإلنتشار التدرجيي ملا يسمى باألنظمة املفتوحة أو الدميقراطية والعمل على التدخل يف الشؤون العربيةحبجة فرض حكم القانون وإحرتام حقوق اإلنسان.
 إدارة عملية التغيري وحاالت عدم اإلستقرار بطريقة الهتدد القيم األساسية ألمريكا. -إعادة توكيد اإللتزام األمريكي بالتفوق النوعي العسكري اإلسرائيلي على ما يعرف خبصومهم احملتملني.

9

كما وتقدم وثيقة (( اإلسرتاتيجية األمنية األمريكية يف الشرق األوسط)) الصادرة عام  1994عن وزارة
األمريكية،قائمة مبا تعده املصاحل األمريكية يف الشرق األوسط وتضم القائمة األهداف واملصاحل اآلتية:
 ضمان تدفق النفط الشرق األوسطي بأسعار معقولة إىل السوق العاملية. إقامة سالم دائم بني العرب وإسرائيل. ضمان أمن شركاء الواليات املتحدة األمريكية الرئيسيني:إسرائيل ومصر والسعودية. محاية األمريكيني املوجودين يف املنطقة. حرية املالحة يف حبار وممرات املنطقة احليوية. إستكمال عمليات اإلصالح يف مجهوريات اإلحتاد السوفييت السابق. دعم حقوق اإلنسان والتطور الدميقراطي يف املنطقة. -فتح أسواق املنطقة أمام التجارة األمريكية.
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 .3اإلستراتيجيات األمريكية في الشرق األوسط:
أ.التفتيت للوطن العربي واإلسالمي :ورثت الواليات املتحدة األمريكية هذه السياسة عن اإلستعمار الفرنسي
والربيطاين ،وأمعنت فيها ،وقد إتضح عرب السياسات املختلفة اليت تبناها الغرب جتاه العرب عرب عقود ،أن املنطلق
احلضاري يشكل األساس للعداء الغريب للعرب واملسلمني ومن املمكن تفسري دلك بناء على أحداث تارخيية
عدة،كما وحتدث"صاموئيل هنتغتون" عن هذا البعد احلضاري يف أطروحته "صدام الحضارات" .
ب.الحرص على تبعية القادة العرب:تسعى الواليات املتحدة األمريكية إىل تغيري إسرتاتيجيتها جتاه املنطقة،وإمنا
ترى أن عددا من حكام العرب قد استهلكوا ومل تعد هناك جدوى من بقائهم.
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ت.اإلصرار على التخلف العربي واإلسالمي:وتركز الواليات املتحدة األمريكية على هذه النقطة ،إذ ترى من
احملظور أ ن تتمكن دولة من الشرق األوسط من إحداث ثورة علمية وهذا راجع إلعتبارات عدة أبرزها هتديد
املصاحل .

11

ث.المحافظة على إسرائيل :تتبىن أمريكا سياسة حمكمة مفادها احملافظة على اهلوة و الصدارة بني العرب و
إسرائيل لصاحل األخرية ،إذ حتافظ على هذا الوضع سياساهتا املختلفة على خمتلف األصعدة.
ج.تقويض عمل أي طرف عربي :تقوم أمريكا بإعرتاض وعرقلة أي هيئة و أو دولة عربية يكون قد نتج عنها
سلوك أو فعل خارج األجندة األمريكية ،األمر الذي حيفظ هلا السيطرة على املنطقة.
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 .4مسار اإلستراتيجية األمريكية في منطقة الشرق األوسط:
لطاملا شهدت سياسة الواليات املتحدة األمريكية تعارضا بني إسرتاتيجيتها يف العامل العريب ودبلوماسيتها العامة
فيه ،فطوال نصف القرن املنصرم ،تبنت الواليات املتحدة األمريكية مكافحة الشيوعية وروجت هلا علنا (ترومان،
أيزنهاور ،نيكسون) ودافعت عن حقوق اإلنسان (كارتر) و التحرر (ريغان) و السالم (كلينتون)و احلرية
(جورج بوش)  ،و يف الوقت نفسه حرضت واشنطن على تدبري اإلنقالبات على قادة وطنيني منتخبني ،ودعمت
أنظمة قمعية وساندت اإلحتالل العسكري ،كما وشنت حروبا وعمليات عسكرية سرية غري شرعية يف املنطقة ،إذ
إعرتفت "كوندوليزا رايس" وزيرة خارجية الرئيس "بوش" يف كلمتها يف القاهرة 2005م مبا يلي:
"لقد سعت بالدي -الواليات المتحدة األمريكية لمدة ستين عاما إلى بسط االستقرار على حساب الديمقراطية في هذه
المنطقة من الشرق األوسط ولكنها لم تحقق أيا منهما".

13

عندما تبوأت الواليات املتحدة األمريكية موقع القوى اإلستعمارية األوروبية منذ أكثر من نصف قرن ،دأبت
بإستمرار على تعزيز تدخلها اإلسرتاتيجي يف املنطقة الذي بلغ ذروته يف حريب اخلليج األوىل و الثانية ،وحافظت
واشنطن على ثبات أهدافها حىت عندما عمدت إىل تغيري خطاهبا أو إسرتاتيجيتها أو حتالفاها ،فحددت أهدافها
يف عقيدهتا املعلنة وركزت على النهوض مبصاحلها اجليو-سياسية ،وبغية حتقيق تلك األهداف كان عليها أن تبقي
على أسطوهلا وقواعدها و إنتشار قواهتا يف املنطقة حلماية وجودها الدائم فيها ،وإبعاد اإلحتاد السوفييت و القوى
األخرى عنها وصد موجة القومية العربية و املد اإلسالمي الحقا ،وقدمت واشنطن مصاحلها االقتصادية بصورة

51

ملحوظة ،ما ضمن هلا إمتياز الوصول حبرية ومن دون عوائق إىل مصادر الطاقة يف املنطقة ،إذ أعلن الرئيس أوباما
يف كلمته يف 19ماي2011م:
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"على مدى عقود من الزمن ،إنتهجت الواليات المتحدة األمريكية مجموعة من المصالح الجوهرية في المنطقة ،هي
مكافحة اإلرهاب ووقف إنتشار األسلحة النووية وضمان حرية حركة التجارة ،وضمان أمن المنطقة و الذود عن أمن
إسرائيل و السعي لسالم عربي-إسرائيلي".

وقد غذت الواليات املتحدة األمريكية منذ منتصف القرن العشرين ،معارك ال تعد وال حتصى يف العامل العريب،
متذرعة بداية باحلرب الباردة ضد الشيوعية ،مث مبكافحة القومية العربية حلفاءها وعمالئها وإلبعاد القوى اإلقليمية
و العاملية األخرى عن املنطقة ،وكان على العرب أن خيتاروا يف كل عقد تقريبا بني واشنطن وبني أحد الفاعلني
اإلقليميني الذين حتددهم واشنطن وإنقسموا بالتايل وفقا لتأييدهم لعبد الناصر يف مصر يف أوائل الستينات،
ولعرفات يف فلسطني يف أوائل السبعينيات ،واخلميين يف إيران يف أوائل الثمانينات و لصدام حسني يف أوائل
التسعينات ،ومن مث بن الدن يف أفغانستان 2001م.
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وللمفارقة مل تتنب الواليات املتحدة األمريكية "سياسات عربية" رمسية قائمة بذاهتا على الرغم من تدخلها
الطويل يف املنطقة ووجود مايعرف باملستعربني يف وزارة اخلارجية ،فهي قد إعتمدت اإلسرتاتيجية اإلمربيالية
الكالسيكية "فرق تسد" بالتعاون مع عمالء إقليميني ،عرب وغري عرب ،نبذت واشنطن تقليديا الوحدة العربية،
إذ رأهتا فكرة خ يالية حتمل هتديدا كما رفضت اإليديولوجية اخلطرة للقومية العربية ،كما نظرت لإلسالم السياسي
نفسه بصفته هتديدا و أرضية خصبة لألفكار املعادية للغرب ،صحيح أن اإلدارات املتعاقبة للواليات املتحدة
األمريكية أطلقت شعارات ورواسم عن الدميقراطية و اإلسالم ،إال أهنا أبدت الالمباالة جتاه شعوب املنطقة وجتاه
حكامها ،إذ إستحوذت مصاحل الواليات املتحدة األمريكية اإلقتصادية وأمن إسرائيل على جل إهتماماهتا تاركة
العرب حتت وطأة أنظمتهم.
وعندما كانت اإلدارة األمريكية تدعو إىل الدميقراطية ،كانت تروجها كدبلوماسية عامة تعزز "القوة الناعمة"
للواليات املتحدة األمريكية وكانت تسوقها "سلعة" جاهزة متوفرة لدى وزارة اخلارجية األمريكية و الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية و املنظمات غري احلكومية التابعة هلما بغية تشييدها على أنقاض السيادة الوطنية.

16
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من ناحية أخرى سرعان ما أثبت الغزو للعراق وأفغانستان وإحتالهلما ،أن اللجوء إىل القوة الصلبة من خالل
شن احلروب على سبيل تعميم الدميقراطية األمريكية مل يكن سوى مهزلة ،إذ أصيبت اإلدارة األمريكية باإلرتباك
نتيجة اإلنتخابات يف مصر وتونس و املغرب ،فاحتارت بني إعتمادها القوة الناعمة أو القوة الصلبة متاما كما
جتاهلت يف املاضي نتائج االنتخابات يف اجلزائر و فلسطني ،إضافة إىل احلكومة اإلئتالفية اليت يشارك فيها حزب
اهلل يف لبنان ،وكأن واشنطن قد إستاءت أيضا مننتائج االنتخابات يف العراق و أفغانستان.
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وبعد هذا العرض للسياسة األمريكية يف املنطقة تنبثق لنا عدة جوانب قصور يف اإلسرتاتيجية األمريكية هي:
 عدم الوضوح :تغلب على صيغ وعبارات اإلسرتاتيجية األمريكية الشرق أوسطية الاليقني و الغموض وتكرارالعبارات و املفردات اليت تتميز بالعمومية.
 عدم اإلتساق :قرارات السياسة األمريكية الشرق أوسطية ال تنسجم مع مبدأ محاية املصاحل األمريكية الشرقأوسطية.
 عدم اإلستمرارية :ال يوجد منظور إسرتاتيجي واحد للسياسة األمريكية الشرق أوسطية ويتغري هذا املنظوركلما تغري اإلدارات األمريكية و كلما تغريت املطالب اإلسرائيلية.
 -عدم التوافق :ال تتوافق السياسة األمريكية و الواقع يف الشرق األوسط.
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 عدم التكيف :تعرب القرارات األمريكية عن عدم القدرة على التكيف ،مما أدى إىل عدم نزوع هذه القراراتإىل تصحيح القرارات اخلاطئة السابقة.
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ثانيا /اإلستراتيجية الروسية تجاه منطقة الشرق األوسط:
بعد تفكك اإلحتاد السوفييت ورثت روسيا أغلب القدرات السوفيتية ،فصارت قوة متتلك قدرات نووية وصاروخية
وحبرية و فضائية وعلمية ،إال أهنا ورثت عنه بنية إقتصادية شبه حمطمة ،وقوة إيديولوجية آخذة باألفول ،كما أن
الغرب قد أحاط بأغلب عناصر قوهتا أضعف قدرة روسيا على إستخدامها ،إال أنه ومنذ بدايات القرن احلايل
بدأت روسيا تطرح نفسها على أساس كوهنا قوة كربى هلا حضورها ،وبدأت تستعيد بعضا من بريقها الدويل،
وبدأت عجلة االقتصاد تتحرك من كوهنا دولة مديونة يف هناية القرن املاضي إىل دولة هلا حنو  160مليار دوالر
من إحتياطي النقد األجنيب يف هناية العقد األول من هذا القرن ،كما أهنا بدأت تعيد إمناء قوهتا العسكرية وتضخ
األموال يف برامج البحث و التطوير العسكري ،كما وأن فرص هنوض روسيا لتكون ندا للواليات املتحدة األمريكية
وغريها يف اهلرم الدويل هو أمر وارد لألسباب التالية:

20
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 تحسن القدرة االقتصادية:إذ سجل الناتج احمللي اإلمجايل الروسي منوا راوح ما بني  1.4باملائة مقارنة بعام2012م ،وأن معدالت التضخم بلغت نسبة  6.1باملائة مقارنة ب 6.6باملائة يف عام 2012م ،وأن الناتج
الزراعي منا بنسبة  6.8باملائة ،فساهم القطاع الزراعي بشكل ملحوظ يف رفع مؤشر منو الناتج احمللي اإلمجايل،
كما أن"صندوق المبادلة"اإلمارايت وقع إتفاقا مع صندوق اإلستثمارات الروسية برأمسال 2مليار دوالر هدفه
متويل املشروعات التحتية يف قطاعات االقتصاد الروسي ،ونتيجة هلذا النشاط االقتصادي سجل االقتصاد الروسي
فائضا يف ميزانه التجاري الذي بلغ حجمه 146.8مليار دوالر.
كما وحققت روسيا رقما قياسيا يف إنتاج النفط عام 2013م ،إذ بلغت يف اإلنتاج معدل  10.53مليون
برميل يوميا متجاوزة يف ذلك السعودية  ،وزاد إنتاج شركة "غاز البروم" إىل 270ألف برميل يوميا ليصل مبشارف
 2015إىل  350ألف.
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 تطور القدرة العسكرية-الدبلوماسية :ميكن القول إن احلصيلة األخرية حول القوة الروسية العسكرية تشري إىلتطور عناصر القوة اإلسرتاتيجية الروسية وكانت هذه احلصيلة إجيابية وقد ترمجتها القيادة الروسية حبركة نشطة على
صعيد السياسة اخلارجية ،أكدت مبوجبها موقعها كالعب دويل رئيسي ،ويشري تقرير لوزارة اخلارجية الروسية إىل أن
النجاحات األكرب لروسيا يف هذا العام ( )2013حتققت يف جمال السياسة اخلارجية.
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 .1إعادة الحيوية للدور الروسي في الشرق األوسط:
ونظرا ملا سبق من عرض للبيانات حول حمددات ومقدرات القوة الروسية ميكننا أن نقول بأن اإلسرتاتيجية الروسية
بصدد اإلستدارة من جديد إىل حلفاء األمس يف الشرق األوسط ،مستعيدة بذلك إحياء بعض اإلتفاقيات املوقعة
معهم منذ أيام اإلحتاد السوفييت ،كما وتوسعت حركة روسيا لتشمل دوال شرق أوسطية مل تكن يف نادي احللفاء
أو األصدقاء باملاضي ومنها دول اخلليج العريب( الصندوق االقتصادي الذي حتدثنا عنه سابقا) ،وكذلك إسرائيل،
ورغم كل هذه اجلهود مل يصل مستوى التبادل التجاري إىل احلد الذي كانت تأمله القيادة الروسية ،وبقي حجم
التأثريات االقتصادية الروسية يف أسواق املنطقة أقل بكثري من حجم تأثرياهتا على املستوى السياسي ،وألن النظرة
الروسية إىل الشرق األوسط كمنطقة جوار على احلدود اجلنوبية زادت العالقات معها بفعل التطورات األمنية و
العسكرية املتفاقمة السيما بعد األحداث األمنية اليت تشهدها املنطقة يف األوضاع الراهنة.

23

وحاولت روسيا تعزيز نفوذها يف املنطقة من خالل تعدد األبعاد من حيث احلفاظ على وجودها يف املنطقة ،مع
بذل اجلهد الالزم يف عدم إثارة أية دولة فيها و العمل على تنمية ودميومة املصاحل الروسية االقتصادية و العسكرية

54

فيها ،و السعي يف الوقت نفسه إلتباع سياسة املنافسة القوية مع دول النفوذ يف املنطقة ،حبيث ال تؤدي إىل أزمة
أو تقود إىل مواجهة قد ت ؤثر على أمن وإستقرار املنطقة  ،وأدركت روسيا أن هذه املنطقة مل تعد ميدانا مقفال
لقوى دولية دون غريها ،بل عليها املشاركة و املنافسة فيها لتحقيق أكرب قدر من املصاحل.

24

 .2المصالح الروسية في منطقة الشرق األوسط:
 جتنيب الشركات الروسية اإلقصاء من املنطقة جراء تنافس الشركات الغربية الكربى على إستغالل الثرواتالبرتولية اليت تزخر هبا املنطقة ،وهذا ما أكده أحد الباحثني الروس بقوله:
"أن ما يجري في الشرق األوسط وفي الخليج ال بد أن ينعكس علينا أو على دول جوارنا القريب من شيشان
وطاجكستان وأفغانستان"

-
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مزامحة واشنطن يف املنطقة من أجل إهناكها إسرتاتيجيا ،إلعادة حساب موازين القوى العاملية ال سيما وأن

روسيا اإلحتادية ترفض أن تبقى قوة عاملية من الدرجة الثانية ،وتصر على ضرورة إعادة تشكيل ميزان القوى
العاملي ،فقد وقفت إىل جانب إيران يف بناء مفاعل بوشهر النووي ،وزودت طهران بقدرات تكنولوجية ،وقد
بادرت موسكو إلستقبال قيادات محاس وساندت حركة(محاس) على الرغم من رفضها التفاوض مع احلركة ،كما
رفضت إدراجها على قائمة املنظمات اإلرهابية ،وكانت قد إستقبلت "خالد مشعل" رئيس املكتب السياسي
للحركة.
-

حتقيق املكاسب االقتصادية على الرغم من إهناك الواليات املتحدة األمريكية إسرتاتيجيا ،عرب تنشيط

صادراهتا من العتاد العسكري بأمثان السوق احمللية ،وأجرت كذلك مباحثات مع الدوحة إلنشاء منظمة ملصدري
الغاز الطبيعي ،كما ضاعفت حجم جتارهتا مع إسرائيل ليصل إىل 1.5مليار دوالر وتزويدها بالنفط لسد
إحتياجاهتا.
-

توسيع قاعدة التنسيق مع بلدان الشرق األوسط وفتح قنوات بني أجهزة اإلستخبارات الروسية ونظرياهتا

يف بلدان الشرق األوسط ،و إجراء تدريبات مشرتكة مشلت إسرائيل على مكافحة اإلرهاب.
-
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ضمان مصادر الطاقة اجلديدة و املتمثلة يف برتول املنطقة الشرق أوسطية ،فعلى الرغم من أن روسيا

تتمتع بقدر كبري من اإلكتفاء الذايت يف مصادر الطاقة إال أنه كان ينظر إىل برتول املنطقة إطار ما يعرف
بـ"إستراتيجية الحرمان" أي أن حرمان الدول الرأمسالية من املصدر الرئيسي للطاقة.
-
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تدعيم العالقات اإل قتصادية و التجارية من خالل فتح أسواق جديدة يف دول املنطقة ،وال سيما الدول

املنتجة للبرتول هبدف احلصول على العمالت الصعبة الالزمة لدعم االقتصاد الروسي.
55

-

حتقيق وجود سياسي على ساحة الشرق األوسط من خالل تدعيم العالقات الدبلوماسية مع دول

املنطقة.
 العمل على خلق حماور سياسية ذات إجتاهات مناوئة للواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة هبدف هتديد أمنومصاحل دول العامل الغريب فيها.
 حماولة الروس إبعاد مصادر التهديد األمريكي و الغريب عن حدودهم اجلنوبية و الغربية وحماولة إخرتاق جماهلااإلقليمي.
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كما ميكن وعلى سبيل اإلجياز حتديد مصاحل كربى وأساسية حتدد السلوك الروسي يف منطقة الشرق األوسط
وهي:
-

العمل على إنهاك الواليات المتحدة األمريكية إستراتيجيا :وذلك عن طريق إستدراجها إىل مشاغبات

على أكثر من مساحة ،و الشرق األوسط واحد من بينها ،وذلك نابع من إدراك روسيا بأنه حينما يأيت الوقت
إلعادة حساب موازين القوى العاملية برغم أن موسكو على إدراك تام بأهنا ال تستطيع معادلة القوة العسكرية أو
االقتصادية األمريكية يف أي وقت قريب فإهنا مع ذلك ترفض أن تظل قوة عاملية من الفئة الثانية وتصر على
ضرورة إعادة تشكيل ميزان القوى العاملي وإحدى وسائلها إىل ذلك هي تلك املشاغلة املستمرة أو املنهكة
للواليات املتحدة األمريكية.
-
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إنتهاز فرصة الحرب األمريكية على العراق :و اليت سامهت يف ترسيخ نفوذ روسيا يف منطقة الشرق

األوسط ،حيث يعد الكثري من احملللني أن هذه احلرب كانت مبثابة فرصة إسرتاتيجية قدمت للروس.
-

المصالح االقتصادية الروسية في منطقة الشرق األوسط:وميكن القول بأن روسيا قد جنحت يف التوفيق

بني أهدافها االقتصادية يف املنطقة من ناحية ومصلحتها اإلسرتاتيجية اليت ذكرناها آنفا ،و املتعلقة بإهناك الواليات
املتحدة األمريكية يف املنطقة.
-
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مصلحة أمنية حتمتها القواعد الجغرافية و الديمغرافية:إذ ميكن القول أن الشرق األوسط ميثل حزاما

غري حمكم األطراف حييط جبمهوريات آسيا الوسطى و القوقاز اللتني تعتربمها روسيا جماال حيويا هلا وتسخر كل
إمكانياهتا ملنع أي تعد يهدد تلك املناطق ،لذا كان إهتمام موسكو بكل من تركيا وإيران نظرا لقدرهتما النفوذية
يف املنطقة.
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56

 .3أدوار روسيا في الشرق األوسط:وميكن حتديد هذه األدوار وفق مناظري دول املنطقة لروسيا ،إذ ترى دول
املنطقة السياسة الروسية يف املنطقة من منظور عدة أدوار هي:
 الصديق. الشريك االقتصادي. املهدد الالعب. الضامن/امليسر/العازل. ورقة الضغط. .4عوامل النفوذ الروسي في الشرق األوسط:
 فقدان بعض القادة العرب لل ثقة بالسياسة األمريكية املبنية على هيمنة مصاحلها و اليت تعترب إسرائيل جزءاأساسيا فيها.
 إزدياد الثقة لدى شعوب املنطقة بالدبلوماسية الروسية. الدبلوماسية الروسية أكدت على التوجه اجليو-سياسي لتعلق على أنه على الواليات املتحدة األمريكية أنتتعامل معها بطريقة الند للند وأن العامل ليس تابعا لواشنطن.
 -تزايد الشعور بأن نظام القطبية األحادية يؤول إىل الزوال وأخذ النظام بالتوجه حنو التعددية.
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 الرتدد األمريكي يف الشأن السوري يقابله التشدد الروسي. إعالء روسيا املصاحل االقتصادية على نظريهتا اإليديولوجية يف الشرق األوسط. .5مالمح الدور الروسي في منطقة الشرق األوسط وسماته:
 دور تنموي يقوم على الشراكة. -دور ذو بعد أمين يتضمن التنسيق ملكافحة اإلرهاب.
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 دور ال يتدخل يف الشأن الداخلي لدول املنطقة. -دور ال خيل بالتوازن و اإلستقرار اإلقليمي للمنطقة.
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 .6مؤشرات النشاط الروسي:
 دعم تشكيل حتالف " "2+4يف حني رفضت أمريكا إحتضانه. إستمرار متاسك نظام األسد وفقا للرغبة الروسية. إنتعاش الدول اليت أقامت شراكات مع روسيا.57

 دور روسيا يف دعم الصني إقتصاديا وتوجه الصني إىل الريادة (هناك من يذهب إىل أنه من بني أسبابالصعود الصيين هو تقارهبا مع روسيا).

35

 .7تأثير الصعود الروسي على اإلقليم الشرق أوسطي:
بشكل عام فإن عودة روسيا إىل زيادة وجودها يف املنطقة ميثل هتديدا لإلنفراد و اهليمنة بإعتبار موسكو قوة
كربى منافسة ،وكشف عام 2013م عن إتساع املصاحل املشرتكة بني أغلب الدول العربية وروسيا وهو ما بدا يف
حرصها على إستمرار موسكو وعدم توجيه إنتقادات مباشرة هلا يف املوضوعات املختلف عليها ،مثل املوقف من
األزمة السورية ،إذ يالحظ اجلانب العريب مل يوجه نقدا صرحيا وحادا لروسيا يف هذا الشأن.
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ثالثا /الدور الصيني في منطقة الشرق األوسط:
 .1المرتكزات اإلستراتيجية للصين في الشرق األوسط:
أ .المرتكز الحضاري :و الذي يشكل جسر للتعارف و التفاهم  ،وقد سامهت احلضارة العربية اإلسالمية يف
زيادة أواصر العالقات و التفاهم بني الطرفني ،وجتلي ذلك بالتواصل احلضاري بني األمتني من خالل طريق
احلرير بشقيه الربي و البحري.
ب .المرتكز السياسي :إذ ساندت الصني العرب يف قضايا عادلة وعلى رأس ذلك القضية الفلسطينية ،وقد
إستمرت الصني بإتباع سياساهتا الداعية لضرورة إلتزام الطرفني بطرق املفاوضات ونبذ احلرب و العنف و
إحرتام الشرعية الدولية يف القضية ،و العمل على تنفيذ قرارات جملس األمن ،وحتقيق مبدأ األرض مقابل
السالم.
كما أن الصني تنتهج سياسة سلمية وحتاول دعم أشكال املمارسة الدميقراطية ،كما وتدعم ما تقوم به
دول الشرق األوسط من أدوار على الصعيد العاملي ،لذا فقد خلقت هذه السياسة نوعا من اإلنسجام بني
العرب و الصني حيصر يف دعم الصني للقضايا الشرق أوسطية ودعم اجلانب الشرق أوسطي الصني يف
القضية التايوانية .
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ت .المرتكز االقتصادي :تبحث الصني عن أسواق ملنتجاهتا اليت جتذب املستوردين يف الشرق األوسط نظرا
ألسعارها التنافسية للغاية و بصفة دائمة  ،األمر الذي جيعلها تتوجه إىل الشرق األوسط.
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 .2الشرق األوسط في المنظور الصيني:

58

تعين القيادة الصينية بتعريف نفسها كقوة إقليمية يف حميطها اجليو-سياسي ،وال تنظر إىل التغريات يف الشرق
األوسط من منظور مفاهيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان بل من حساسيتها جتاه مقاييس بتقدم أو تراجع الواليات
املتحدة األمريكية ،وعليه فإن اإلرادة السياسية للقيام بدور فاعل وريادي يف هذه املنطقة ،سيجعل احلضور الصيين
جيوسرتاتيجيا حمكوما بالدور األمريكي مع ميل الصني للتصدي ألي إحتمالية للتقدم األمريكي.
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كما ومتيل الصني عادة إىل إستخدام مصطلح "غرب آسيا و شمال إفريقيا" كبديل عن الشرق األوسط لتعريف
تلك املنطقة ،ووفق هذا التقسيم اجلغرايف تقوم هبيكلة مؤسساهتا احلكومية و احلزبية املعنية بإدارة العالقات مع دول
املنطقة.
تنظر الصني دائما إىل الشرق األوسط بثرواته وموقعه اإلسرتاتيجي بإعتباره "منطقة تشابك" يف الصراع احملتدم و
ا ملتواصل بني القوى الدولية املتنافسة على مناطق النفوذ وترى أن حسم الصراع لصاحل أية قوة دولية سيتحدد يف
رمال هذه املنطقة امللتهبة.
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كما وتستند الصني يف إسرتاتيجيتها جتاه الشرق األوسط إىل أبعاد هي:
أ .الطاقة :إنتقلت الصني من دولة مكتفية بالطاقة إىل دولة مستوردة هلا نظرا لنموها اإلقتصادي ،وحيتل الشرق
األوسط نسبة  45باملائة من إمجايل وارداهتا الطاقوية األمر الذي جيعل من املنطقة،مكان مهم يف
اإلسرتاتيجية الصينية ،كما وتسعى الصني إىل التدخل يف املنطقة للحفاظ على مواردها الطاقوية:مثل خطر
سيطرة الواليات املتحدة األم ريكية على النفط يف الشرق األوسط ،وعدم إستقرار العالقات بيم املوردين
الرئيسيني هلا بالطاقة (السعودية وإيران) ،األمر الذي يدفعها إىل التوجه للشرق األوسط و احلفاظ على
مواردها الطاقوية.
ب .باألسواق :يتمتع الشرق األوسط من املنظور اإلسرتاتيجي الصيين مبيزتني هامتني من حيث السوق :األوىل
قرب هذه األسواق من األسواق الصينية قياسا باألسواق األمريكية و األوروبية و اإلفريقية ،و الثانية توفر القدرة
الشرائية ال سيما يف الدول البرتولية.

41

ت .العالقات الخارجية :وتتمثل يف عالقتها مع موسكو وواشنطن ورؤيتها اخلطر املهدد ملصاحلها كان له األثر
البالغ يف حتديد السياسة الصينية جتاه الشرق األوسط.

59

ث .متطلبات النمو االقتصادي :وذلك مرده لضخامة اإلقتصاد الصيين و الذي يتطلب لإليفاء مبتطلباته جماال
إقتصاديا مثل املنطقة.
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ج .الربيع العربي :ال يشري التاريخ السياسي الصيين إىل سجل مبجل يف جمال دعم توجهات الدميقراطية سواءا
داخليا أو خارجيا ،فاحلكومات الصينية ترى يف الدعوات الدميقراطية الغربية بأهنا أدوات للتغلغل يف الدول
األخرى حتت ستار تنمية اجملتمع املدين و الرتكيز على احلرية اإلعالمية وغريها من مقوالت حقوق اإلنسان ومرد
هذا املوقف إىل:
 تغيري البنية السياسية لألنظمة العربية قد يغري من فرص الصني التجارية. اخلشية الصينية من أن تؤدي التغريات يف الشرق األوسط إىل تغريات يف داخل الصني. -شكوك يف طبيعة القوى احملركة للربيع العريب.
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 .3مصالح الصين في الشرق األوسط:
أ .حاجة الصني لتأمني عالقات وروابط قوية ومستقرة مع دول الشرق األوسط ،ال سيما املصدرة للنفط يف ظل
حاجتها املتزايدة إىل النفط.
ب .ضمان حياد دول الشرق األوسط و احلصول على تطمينات على أن ال تكون دوهلا مالذا ملعارضي إقليم
سينغيانغ-أوغور الذين خيوضون صراعا مع احلكومة الصينية للحصول على مطالبهم بتوسيع صالحيات
اإلقليم.
ت .حاجة الصني إىل جوكر ملمارسة قواعد اللعبة السياسية مع الواليات املتحدة األمريكية ،ومبا أن هذه األخرية
تلعب بورقة تايوان للضغط على الصني ،فإن الصني باملقابل ميكن أن تلعب بورقة الشرق األوسطإلقالق
واشنطن.
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المحور الثاني :ميزان القوى اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط
أوال /اإلستراتيجية اإلسرائيلية في منطقة الشرق األوسط.
 .1إسرائيل ومفهوم الشرق األوسط:
تبنت إسرائيل مفهوم الشرق األوسط ووجدته فرصة ساحنة لتحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية ،فمن الناحية
السياسية ما عرب عنه "ديفيد بن غوريون" أول رئيس وزراء إسرائيلي حيث قال:
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"إن الشرق األوسط منطقة متعددة األجناس و األديان ومنطقة أقليات ،ووجدتها فرصة لطمس هوية األقاليم العربية و
الحضارية في حين أن الشرق األوسط ليس منطقة عربية بل منطقة متعددة األعراق و الثقافات"

لذا فإن مفهوم الشرق األوسط يصب يف مصلحة إسرائيل بدال من تأكيد اهلوية كإقليم عريب إسالمي ،إذ
أصبحنا جند مفهوم الشرق األوسط وتصور إسرائيل أهنا عريقة يف اإلقليم وأهنا جزء تارخيي منه يف ظل غياب
املفهوم احلقيقي العريب اإلسالمي.
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كما وتصوره "ثيودور هرتزل" على أنه:
"كومنولث شرق أوسطي تكسب فيه إسرائيل دوراقياديا محوريا"

وذهب يف هذا املنحى نفسه الوفد الصهيوين يف مؤمتري"الصلح-باريس"و "بلتيمور" للحركة الصهيونية يف
أمريكيا 1942م ودعا الوفد إىل"46قيادة يهودية لكل الشرق األوسط في حقلي التنمية و السيطرة
االقتصادية" ،كما طرح "ناحوم جولدمان "منظور آخر يقتضي السيطرة على هذه املنطقة إقتصاديا كبديل
للحروب املكلفة.
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ويف مذكرات"موشي دايان" تصور للسلم اإلسرائيلي حبدود مفتوحة بغري قيود ،وجتارة ومشروعات مشرتكة وحرية
إنتقال رؤوس األموال كما ودعى وزير اخلارجية السابق "أبا إيبان" يف املعادلة الكالسيكية إىل حتقق احللم
الصهيوين يف املشاركة يف الثروة العربية الظاهرة و الباطنة و اليت قد تكون مدخال إىل مشاركة أوسع يف الثورة العاملية
وهذه هي النقطة اجلوهرية ،وحدد بصراحة العالقات بني إسرائيل و املنطقة العربية على أهنا كالعالقة بني الواليات
املتحدة األمريكية وأمريكيا الالتينية ،مبعىن عالقة التبعية دون إندماج إسرائيل باملنطقة حضاريا.
ويف أواخر الستينات 1968م وضع اإلقتصاديان الصهيونيان"ميخائيل شيفر"و"شاؤول زراحي" مشروعا شرق
أوسطيا ،التؤدي فيه إسرائيل دور القطب اإلقتصادي وتزودها األقطار العربية باملواد اخلام و القوى العاملة
الرخيصة و األسواق اإلستهالكية الواسعة لتصريف إنتاجها الصناعي.
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ويف 1977/12/23م قدم "يعقوب ميردور" أحد مؤسسي حركة حيروت ووزير االقتصاد يف حكومة
"ميناحيم بيجين" ما وصف ب"مشروع مارشال موسع للشرق األوسط" ،وذلك بعد زيارة السادات إىل
القدس ،ويرتكز املشروع على صندوق أو بنك إقليمي يضخ فيه  30مليار دوالر سنويا لعشر سنوات ،وهو متاما
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ما ورد يف مشروع "شيمون بيريز" الذي حاول تسويقه و الذي طرحه يف معاهدة أوسلو داعيا إلقامة شرق أوسط
مزدهر حسب تعبريه:
"نبني شرق أوسط من األمل حيث طعام اليوم ينتج وإزدهار الغد يؤمن"

وهو مانص عليه إتفاق غزة و أرحيا يف فقرة التعاون اإلقليمي املموهة ملشروع السيطرة اإلسرائيلية على املنطقة.
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ويقول اجلنرال "أمنون شاحاك" يف مقال له بعنوان "إسرائيل و الشرق األوسط :"2000
"ينبغي أن تسعى إسرائيل خالل السنوات القليلة المقبلة لترسيخ مفهوم إنتمائها إلى الواقع الشرق أوسطي"

ويقول اجلنرال"ألوف هرايفن" حول إندماج إسرائيل يف املنطقة:
"إذا لم تستطع إسرائيل اإلندماج في عالم الغد فإن المشكوك فيه أن يكتب لها البقاء لمدة طويلة"
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كما وطرح "شيمون بيريز" نظرة للشرق األوسط يف مقال صدر له يف جريدة ()the international herld tepion
حتدث فيه عن شرق أوسط جديد قال فيه:
"إن الحروب هي أسوأ وسائل السيطرة ،بل إن السيطرة الحقيقية إنما تكون باإلقتصاد و التكنولوجيا و العلم والبد أن
تكسر الحواجز النفسية بوضع منظومة إقتصادية يرتبط بها الجميع"
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 .2اإلدراك اإلسرائيلي للبيئة الشرق أوسطية:
أ .دور اليهود الشرقيني املنحدرين من أصول عربية و شرق أوسطية الذين يشكلون نصف السكان ،ولديهم
إرادة للعودة إىل التعامل مع األقطار اليت إحندروا منها ،حيث ما يزالون يعتربون أنفسهم أبناء ثقافات
اجملتمعات اليت تركوها ،وأهنم قادرون على التعامل معها جمددا ولكن بصفتهم إسرائيليني.
ب .السعي لتحقيق اهلدف البعيد جيعل إسرائيل مركزا للشرق األوسط اإلقتصادي و العلمي و السياحي و
املصريف و اإلتصايل ،حيث يتعذر أن تكون إسرائيل مركز الثقل ملثل هذه األدوار بالنسبة ألوروبا أو أية
منطقة أخرى.
ت .احلاجة للتمتع بتفويض من الدول الكربى ،للقيام بوظيفة إقليمية علنية ومباشرة حتظىبالرعاية الدولية
وموافقتها ،ومحايتها حبيث ينتهي التعامل مع إسرائيل ككيان طارئ ومعزول عن اإلقليم.
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ث .إن املنطقة تتسم بكوهنا منطقة متعددة التحالفات اإلقليمية وهو أمر جيعل "إسرائيل" يف حاجة إىل اإلنضواء
حتت مضلة إقليمية ،تنتزع من خالهلا حاجتيها الرئيسيتني :األوىل احلصول على الشرعية اإلقليمية الكاملة و
الفعالة و العملية ،و الثانية التمتع بإمتيازات التفاعل اإلقليمي حيث يتسم التاريخ احلديث للشرق األوسط
بالتحالفات اإلقليمية و الثنائية ومتعددة األطراف ،ويصعب على إسرائيل بقناعة مفكريها وإستنتاج مراكز
البحوث اإلسرتاتيجية فيها ،أن تكون معزولة عن منظومة التحالفات اإلقليمية.
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 .3األهداف و المصالح اإلسرائيلية في الشرق األوسط:
تأسيسا على ما سبق فإن أهداف إسرائيل يف هذا النظام ميكن إمجاهلا باآليت:
 كسب اإلعرتاف بوجود إسرائيل من قبل األقطار العربية و تصفية القضية الفلسطينية و اإلنتفاضة ،مع حتقيقحكم ذايت حمدود يف غزة وبعض مناطق الضفة الغربية ،وتوطني الالجئني يف األقطار العربية.
 متزيق احلركة القومية و دفع املغرب العريب إىل أوروبا عرب البحر األبيض املتوسط ،إذ تشري كل الدالئل إىل أناملنطقة العربية مقبلة على مشروع تفتيت من أجل إعادة صياغة وتركيب جيو-سرتاتيجية املنطقة برمتها و
التخلي عن كل املرتكزات اليت قامت عليها دول املنطقة يف القرن العشرين.
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 عرقلة الوحدة العربية و القضاء على إمكانية تبلور النظام العريب و يطرح بديال عنه النظام الشرق أوسطي. إستحداث نظام إقليمي يستثين بعض الدول العربية وخيرجها منه ،ويضم إليه بعض دول اجلوار غري العربيةكاحلبشة وقربص وباكستان و أفغانستان.
 دمج الكيان اإلسرائيلي يف املنطقة كمقدمة لتوليه القيادة وإعادة رسم خريطة جديدة لتجزئة الوطن العريب،وإعادة تشكيلها من شعوب وقوميات وأديان خمتلفة.
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 إلغاء معاهدة الدفاع العريب املشرتك أو جتميدها ووضع عوائق وعراقيل أمامها. إقامة أمن إقليمي بدل األمن اإلقليمي العريب. ضمان التفوق العسكري اإلسرائيلي على األقطار العربية اجملاورة هلا كما ونوعا إلستمرار وجودها وحتقيقمآرهبا.
 -ربط الكيان الصهيوين مبعاهدات وإتفاقيات أمنية مع دول اجلوار اجلغرايف مع الوطن العريب.
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 حتول إسرائيل إىل أقوى دولة يف السوق الشرق أوسطية وسيكفل هلا ذلك اهليمنة على هذه السوق ومن مثستكون إسرائيل أقدر من غريها على حتديد ترتيبات إقامة هذه السوق ،ووقف تطبيقات إقامة مؤسسات هذه
السوق مبا خيدم مصلحتها هي فقط.
 السعي إىل حتويل مبدأ مقايضة األرض مقابل السالم ،إىل اجلزء مقابل الكل ومبادلة أمن احلدود اجلغرايف بأمناألعماق االقتصادية ومبادلة اجلزء بالكل.
 ربط شرايني احلياة االقتصادية العربية(املياه ،النفط ،العمالة ،السياحة،الثقافة ،رأس املال) باإلقتصاد اإلسرائيليمن خالل شبكة واسعة من التشابكات ومشروعات الربط اإلقليمي حبيث تكون تكلفة اإلنفصال غالية جدا
لتلك األطراف اليت ستفكر باإلنفصال أو االنسحاب.
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 العمل على إخضاع اإلقتصاد للسياسة بتقدمي اإلقتصاد على السياسة يف التطبيع املتسارع ،فمدخل هذاالنظام إتفاقيات أوسلو ووادي عربة  ،اليت عززت التعاون الثنائي يف جماالت متعددة بإجتاه تفاعل اإلقتصاد
اإلسرائيلي مع دول اجلوار ودمج االقتصاد الفلسطيين فيه،مع إعتماد القوة اإلقتصادية احلديثة املقرتنة بالقوة
السياسية و العسكرية و العمل على جذب اإلستثمارات إىل إسرائيل بدال من اإلعتماد على التربعات
فقط.
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 نقل مركز ثقل الصراع إىل ساحة تتمتع فيها إسرائيل بالتفوق النوعي التكنولوجي وبنيته التقنية. احملافظة اإلسرائيلية على الثوابت اإلسرتاتيجية دون تقدمي أية تنازالت تذكر. اهليمنة على املنطقة. -بعث عالقات التطبيع وإطالق التعاون األمين واإلقتصادي بني العرب و إسرائيل.
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 .4إستراتيجيات إسرائيل في منطقة الشرق األوسط:
تنتهج إسرائيل يف سياساهتا جتاه منطقة الشرق األوسط وللمحافظة على بقائها وحتقيق أهدافها اإلسرتاتيجيات
التالية:
أ.

إستراتيجية بلقنة المنطقة :ركزت إسرائيل يف تعاملها مع املنطقة على أهنا ليست كما يؤكد العرب على

أهنا تشكل وحدة ثقافية وحضارية واحدة ،بل هي خليط متنوع من الثقافات و التعدد اللغوي و الديين و اإلثين
وقد إعتادت تصوير املنطقة على أهنا فسيفساء تضم بني ظهرانيها شبكة معقدة من أشكال التعدد اللغوي و
الديين و القومي ،مابني عرب و فرس وأتراك ،وأرمن ،وإسرائيليني ،وأكراد ،وهبائيني ،ودروز ،ويهود ،وبروتستانت،
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وكاثوليك ،وعلويني ،وصابئة ،وسنة ،وشيعة ،وموارنة وشركس ،وتركمان ،وآشوريني ،وأنه ال يوجد ما جيمعها ألن
التاريخ احلقيقي هو تاريخ كل أقلية على حدة ،و الغاية من هذا هو متييع اهلوية العربية اإلسالمية ،وهتدف إىل:
 جتزئة الدول العربية وبلقنة الوطن العريب. إقامة دولة يهودية نقية العرق. ربط االقتصاد العريب باإلسرائيلي. حتول القدس إىل عاصمة عاملية :دينية ،سياسية ،مصرفية.ب.
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إستراتيجية شد األطراف :عمدت إسرائيل منذ نشأهتا ويف سياق نظرهتا للشرق األوسط ،إىل تطويع

مبدأ شد األطراف يف تعاملها مع الدول العربية و الذي يتلخص يف إقامة حتالفات غري رمسية مع الدول الواقعة
على أطراف النظام اإلقليمي إلستخدامها كأداة للضغط على تلك الدولفي إطار الصراع العريب -اإلسرائيلي.
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ومفاد هذه اإلسرتاتيجية هو إقحام الدول الرافضة لفكرة وجود إسرائيل يف املنطقة يف صراعات وأزمات مع دول
األطراف أو اهلامش يف املنطقة ،األمر الذي من شأنه ختفيف الضغط على إسرائيل ومن أمثلة هذه اإلسرتاتيجية:
 حرب الثماين سنوات (العراق +إيران). النزاع السوري – الرتكي. السودان-إثيوبيا. مرويتانيا-السنغال ،اليمن -إيريترييا.ت.

إستراتيجية معالجة مشكالت األمن الجاري:تعاجل إسرائيل مشكلة األمن اجلاري من خالل إسرتاتيجية

تطلق عليها إصطالح (الالءات العشرة) تتقيد بتنفيذها كل من السياسة اخلارجية و السياسة الدفاعية للدولة،
وتعكس الثوابت األمنية إلسرائيل وتتمثل يف ما يلي:
 ال لإلنسحاب الكامل من احلدود ماقبل 67 ال لتقسيم القدس. ال لسيادة دولة عربية كاملة على جبل اهليكل (املسجد األقصى). -ال لدولة فلسطينية ذات إستقالل كامل.
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 ال إليقاف عملية اإلستيطان أو تفكيك املستوطنات. ال لعودة الالجئني الفلسطينيني. -ال لتحالف إسرتاتيجي عريب يضم بعض أو دول املواجهة و العمق العريب.
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 ال إلمتالك أي دولة عربية برنامج نووي. ال ألي خلل يف امليزان العسكري القائم حاليا بني العرب و إسرائيل. -ال حلرمان إسرائيل من مطالبها املائية يف األهنار العربية.
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ث .السوق الشرق أوسطية:
تعاظمت طموحات الكيان الصهيوين اإلقتصادية بعد إتفاق أوسلو ،فجاءت دعوة "شيمون بيريز" إىل سوق
شرق أوسطية وطرح مفاهيم وتصورات إسرائيل يف كتابه املعروف"الشرق األوسط الجديد" ،و الذي يؤكد فيه عن
أن اهلدف من السوق هو خلق مجاعة إقتصادية إقليمية من دول املنطقة الشرق أوسطية63،وتقوم أفكار "بيريز"
حول ثالث منطلقات هي:
 إقامة مشاريع تعاون مشرتكة ثنائية ومتعددة األطراف. إشراك املؤسسات االقتصادية الدولية وإجناز املشاريع اليت تتطلب إستثمارات ضخمة. صياغة سياسة إقتصادية للمجموعة الشرق أوسطية مع إقامة وتطوير مؤسسات إقليمية رمسية.وعليه جند أن السوق تكرس عاملا تكون فيه إسرائيل أكرب و القائد اإلقليمي للتنمية اليت تتحقق بدورها من
خالل رفع مستوى معيشة العرب ونزع فتيل التطرف اإلسالمي الذي يستمد مادته من تدهور األوضاع
االق تصادية يف املنطقة ،ويف الوقت نفسه حتقيق نوع من السالم مع العرب يضمن إلسرائيل البقاء يف املنطقة كجزء
مندمج فيها من خالل شبكة قوية ومتنوعة من العالقات االقتصادية مع احملافظة على تقوية الذراع العسكري ونزع
سالح العرب ،أي أن "بيريز" كان يريد أن حيقق نوعا من الربط بني إسرائيل و العرب.
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 وذلك يطرح فكرة اإلندماج االقتصادي إلسرائيل يف إقتصاديات الشرق األوسط حبيث صارت الصيغةاملطروحة ملعادلة السالم مكتملة بعد إتفاق غزة-أرحيا وهي األرض مقابل السالم و األرض و التطبيع و
األمن و السوق.
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 تشجيع حالة اإلنقسام يف املنطقة العربية و العمل على إحداث مزيد من التفتيت على أسس طائفية عرقية. -السعي للوصول إىل معاهدات تسوية سلمية منفردة مع البلدان العربية وحتييدها عن عملية الصراع.
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 اإلستفراد بالفلسطينيني وعزهلم عن حميطهم العريب و اإلسالمي. توطني الالجئني الفلسطينيني وإستيعاهبم حيث يقيمون يف البلدان العربية. -دعم األنظمة العربية املعتدلة املوالية للغرب.
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ثانيا /اإلستراتيجية اإليرانية في الشرق األوسط
 .1األهمية الجيوستراتيجية إليران:
تعد إيران إحدى أهم الدول اليت حتتل موقعا جيوسرتاتيجيا متميزا ومؤثرا ،فهي تقع يف اجلزء اجلنويب الغريب من قارة
آسيا بني دائريت عرض( )63-44درجة شرقا ،وتشغل إيران مساحة تقدر ب(1647000كلم ،)2كما
وتشكل جسرا وسط آسيا ومشرقها أوال وغرب آسيا وشرق البحر املتوسط ثانيا ،إذ حيدها من الشرق باكستان
وأفغانستان ،ومن الشمال تركمنستان وأذربيجان وأرمينيا وتركيا وحبر قزوين ،ومن الغرب العراق ،ومن اجلنوب
الغريب اخلليج العريب وخليج عمان.
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ومما يزيد من أمهية إيران اإلسرتاتيجية أهنا حتتوي على إحتياطات نفطية وغازية كبرية ،وميكن إدراك مدى أمهية إيران
النفطية مبراجعة بعض األرقام فآخر اإلحصائيات الصادرة عن"إدارة معلومات الطاقة الدولية" يذكر أن لدى
إيران ثاين أكرب إحتياطي نفطي يف العامل حبدود  137.62مليار برميل وتسبقها السعودية يف اإلحتياطات
 264.06مليار برميل ،كما وأن النفط ليس هو الثروة الوحيدة إليران يف ميدان الطاقة فهي أيضا متتلك ثاين
أكرب إحتياطي غاز طبيعي ،تقدر وفقا لوكالة معلومات الطاقة الدولية ب 29.61مليار مرت مكعب من الغاز
وتأيت بعد روسيا علما أن  80باملائة من غازها غري مستعمل.
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 .2مرتكزات اإلستراتيجية اإليرانية:
أ.

المرتكز األمني :تبنت الثورة اإلسالمية احملدد األمين يف إسرتاتيجيتها منذ عام 1979م ،حيث كانت

رموز الثورة حتمل رؤية التعنت جتاه العامل اخلارجي بشكل عام ما أثر يف حمدودية تعاملها من ملف السياسة
اخلارجية ،وذلك إستنادا إىل نزعة اإلستقاللية التامة و اخلروج من كافة املعامل التبعية لسياسات الدول الكربى،
وبعد النزعة النزعة الغربية اهلجومية جتاه إيران على ضوء ما يسمى "محور الشر" أخذت القيادة اإليرانية هتتم
بتأمني حدودها و اإلستعداد ألية مواجهة عسكرية حمتملة أو أية تدخالت خارجية يف شؤوهنا الداخلية.
ب.
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المرتكز الجغرافي :يعد املوقع اجلغرايف من العوامل األكثر تأثريا يف صياغة السياسة اإليرانية يف املنطقة،

فاملوقع اجلغرايف من أهم العوامل املؤثرة و الدائمة يف سياسة إيران اخلارجية ومن أكثر مقوماهتا ثباتا ،إذ تقع إيران
يف اجلزء الغريب من قارة آسيا ،ومتتلك مساحة كبرية شكلت من خالهلا مساحة جغرافية متكاملة ،إنعكست على
سياستها الداخلية و ا خلارجية ،وميتاز موقع إيران اجلغرايف بأنه من املواقع املفتوحة حنو اخلارج ،إذ متتلك إيران
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سواحل حبرية طويلة موزعة على أكثر من منفذ حبري من جهة الشمال (حبر قزوين) ومن جهة اجلنوب
الغريب(اخلليج العريب) وتعد هذه 71السواحل نافذة إيران الرئيسية على العامل احلارجي ،إذ تسيطر من خالهلما على
ممرات مائية هامة وحيوية ،وقد كانت هلذه املنافذ البحرية تأثريات كبرية على طبيعة العالقات اإليرانية اخلارجية ،وال
سيما دول اخلليج العريب كما شجعها هذا املوقع على اإلتصال املباشر مع البحار املفتوحة وخصوصا من جهة
اجلنوب ،وأضاف إىل إيران قوة حبرية من خالل بناء القواعد العسكرية على تلك السواحل و ال سيما اخلليج
العريب.
ت.
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المرتكز االقتصادي :قامت اإلسرتاتيجية اإليرانية على حمدد اإلستقالل االقتصادي وبشكل يسعى إىل

التحرر من القيود اخلارجية ،إال أن مفهوم التحلل من إلتزامات الروابط العضوية االقتصادية الدولية إتضح متغريا
يف عالقات إيران اخلارجية خاصة منذ بداية املرحلة الثانية من عمر الثورة اإليرانية حنو مسار االقتصاد العاملي الذي
باتت تنتهجه دول العامل نتيجة سيطرة النظام الرأمسايل وغياب النظام اإلشرتاكي.
ث.
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المرتكز التاريخي :يعد العامل التارخيي من العوامل املهمة يف سياسة إيران ،فهو يتالزم مع املرتكز

اجلغرايف يف رسم سياساهتا جتاه املنطقة العربية ،وتستخدم القيادة اإليرانية هذا املرتكز يف تفسري طبيعة فهمها
للماضي و اإلستفادة منه يف تعبئة اجليل احلاضر وطنيا وفكريا ،وحتديد وصياغة وجهات نظرها حنو املستقبل،
وتاريخ الدولة اإليرانية اليت برزت قبل  12قرن من ظهور اإلسالم فرضت خالله سيطرهتا فيه على مناطق شاسعة
شرقا وغربا ،لذا أصبح العامل التارخيي بالنسبة للدولة اإليرانية يعد عامال مهما يف رسم سياساهتا عرب التاريخ
وأساسا وقاعدة منهجية يف سياسة التوسع اخلارجي ،وقد إعتمدت إيران يف ظل النظام الراهن على مبدأ التعامل
الفوقي مع العرب ،منطلقة من التاريخ ،الذي كان إليران فيه يف عهد اإلمرباطورية الفارسية سلطة على بعض
الدول العربية حبكم كوهنا إمرباطورية كانت تتسم بروح التوسع و اهليمنة و السيطرة العسكرية.
ج.
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مرتكز الدور و القوة :تركز إيران على حمدد الدور الفاعل يف اإلسرتاتيجية ويتجلى ذلك من خالل

إظ هار هيبتها اإلقليمية ،وتركيز سياستها على تطوير التقنيات العسكرية أكثر من تركيزها على تطوير مؤسستها
الدستورية و السياسية ،ويتضح ذلك من خالل متسكها مبواقفها اإلقليمية وإستمرارها يف برناجمها النووي.
ح.
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المرتكز الديمغرافي :إستغلت إيران وجود بعض اجلاليات اإليرانية يف العراق ودول اخلليج العريب اليت

هاجرت بدوافع إقتصادية  ،فأخذت تشجع على اهلجرة إىل تلك املناطق بشىت الوسائل و األساليب ،وحتديدا حنو
سواحل اخلليج العريب وقد مارست إيران هذه السياسة منذ القرن التاسع عشر وإستمرت عليها إىل ما بعد النصف
األول من القرن العشرين.
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خ.

المرتكز العقائدي :وجدت إيران يف التشيع درعا حتمي به هويتها القومية و الثقافية ووسيلة إخرتاق

خترتق هبا الدول العربية و اإلسالمية ،وما تقوم به اليوم يف العراق ودول منطقة اخلليج العريب وبالد الشام يظهر
بوضوح مدى إستغاللية السلطة اإليرانية هلذا املرتكز.
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 .3أهداف اإلستراتيجية اإليرانية في الشرق األوسط :إن األهداف الكربى للسياسة اإليرانية متتد يف جذورها
إىل عمق الرتاث السياسي و الثقايف للثورة اإلسالمية عام 1979م ،إهنا الثقافة اليت أدت إىل جناح الثورة وحتولت
فيما بعد إىل ثوابت وهيكليات ميكن أن تكون نفسها مصدر تشتق منها أهداف السياسة العليا للبالد وفقا
للدستور اإليراين وأداء السياسة اخلارجية اإليرانية وميكن طرح األهداف اإليرانية كالتايل:
أ .التأكيد على دور إيران اإلقليمي وضرورة إحتساهبا يف املعادلة السياسية اإلقليمية-اآلسيوية و اخلليجية و
العربية ،ويف هذا اإلطار تطرق الرئيس السابق "رفسنجاني" إىل إبراز دور إيران عندما أعلن عن مبادرته يف
إستعداد بالده للتوسط بني أمريكا و العراق.
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ب .احلصول على القدرات النووية دون تصنيع القنبلة النووية حاليا ،أي أن طهران تريد أن متتلك اإلمكانيات اليت
تستطيع عربها تصنيع قنبلة نووية يف فرتة زمنية قصرية جدا.
ت .احلصول على ضمانات أمنية للمستقبل من طرف الفواعل الدولية.
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ث .العمل على فتح كل القنوات الالزمة للتقارب مع خمتلف دول العامل اإلسالمي و العمل على مواجهة كل
التحديات اليت متس قضايا الدول اإلسالمية ويف مقدمتها القضية الفلسطينية ،ودعم قوى املقاومة للتصدي
للسياسة اإلسرائيلية.
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ج .تبين سياسى راديكالية جتاه دول املنطقة اليت تأخذ بنهج التبعية للغرب الداعم ملصاحلها الذاتية و اليت تدعم
نفوذ إسرائيل يف املنطقة.
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ح .جعل إيران املرجعية الروحية للشيعة إذ لطاملا نظرت إىل نفسها بإعتبارها العاصمة السياسية للشيعة يف العامل.
خ .االقتصاد إذ يعترب العامل االقتصادي من أهم العوامل الدافعة إلجتاهات املخرجات السياسية اإليرانية ،إذ
يلعب االقتصاد دورا حيويا يف احلياة السياسية يف إيران.
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د .حتقيق هدف احلصول على مكانة القوة املركزية يف منطقة الشرق األوسط ،فطبقا ملا ورد يف مشروع رؤية
 ،2025فإن املشروع يهدف إىل حتويل إيران إىل قوة إقليمية أساسية يف منطقة جنوب غرب غرب آسيا و
اليت تشمل  25دولة ،أي أهنا متتد من مصر إىل باكستان إىل قريغيستان وأرمينيا وتركيا ولبنان.
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 .4إستراتيجيات إيران في المنطقة:
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أ.

إستراتيجية الهالل الشيعي :إكتسبت نظرية "الهالل الشيعي" الذي ميتد من إيران مارا بالعراق ،ومملكة

البحرين واملنطقة الشرقية بالسعودية إىل لبنان شأنا مهما يف اإلسرتاتيجية اإليرانية ،إذ تستند هذه النظرية إىل
حقائق دميغرافية وجيوبوليتيكية تتعلق بوجود أقليات شيعية يف املنطقة ،بل إن الشيعة يشكلون أغلبية يف بعض
مناطق إقليم اخلليج العريب كله ،مبا يف ذلك العراق ،و بصرف النظر عن هذه النظرية تظل العدسات الطائفية
مرشحا قويا ترى من خالله دول املنطقة خصوصا يف إيران و العراق و السعودية و البحرين التطورات يف املنطقة،
كما تعتمد إيران الطائفية للتدخل يف شؤون الدول األخرى وقد أصبحت اآلن القوة الدافعة و املبدأ املنظم
للسياسة العراقية و األخطر من ذلك إنتشار سياسة الطائفية يعد بيئة مالءمة للراديكالية اإلسالمية.
ب.
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القوة الناعمة :تكلم"جوزيف ناي" يف كتابه الصادر عام 2004م عن مصطلح (القوة الناعمة) إذ

يطرح فيه ":ترتكز القوة الناعمة لبلد ما على ثالثة موارد هي :ثقافته( فياألماكن التي تكون فيها جذابة
لآلخرين) ،وقيمه السياسية (عندما يطبقها بإخالص في الداخل و الخارج) وسياسته الخارجية (عندما يراها
اآلخرون مشروعة وذات سلطة معنوية أخالقية)".
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وبتطبيق مقاربة "ناي" القوة الناعمة على اإلسرتاتيجية اإليرانية جند:
 القوة الثقافية:متتلك إيران خمزونا كبريا لتوليد القوة الناعمة من هذا املصدر عرب: اللغة :يرى العديد من أن اللغة الفارسية عنصر أساسي يف جذب األمم األخرى على إعتبار أهنا دخلت
يف تركيب العديد من اللغات األخرى.
 الحضارة :بإستطاعة إيران إستثمار ما تقول أنه حضارة تعود إىل 3أالف سنة إىل الوراء زاخرة بتاريخ وخربة
يف التأثري على املناطق اجملاورة.
 السياحة :تصنف إيران على أهنا واحدة من أهم عشرة دول سياحية يف العامل من ناحية التاريخ و املواقع
األثرية.
 القوة السياسية :متتلك إيران نظاما سياسيا هجينا إن صح التعبري ،يبتكر مفهوم الدميقراطية الدينية بإعتبارهمنوذجا فريدا من نوعه يصلح أن يكون مصدرا من مصادر القوة الناعمة اإليرانية.
 قوة السياسة الخارجية اإليرانية :يف احلالة اإليرانية تعترب السياسة اخلارجية ذات أمهية قصوى كوهنا املصدراألكرب من مصادر توليد القوة الناعمة للبالد و األكثر فعالية وتأثريا على اإلطالق.
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وميكن إجياز أدوات القوة الناعمة اإليرانية كالتايل :الثقافة اإليرانية الفارسية ،التشيع اإليراين ومبدأوالية الفقيه،
اإلعالم ،التشيع السياسي ،اخلطاب الثوري املعادي ألمريكا و الغرب ،القضية الفلسطينية.
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ت .إستراتيجية الردع:
متتلك إيران برناجما نوويا متطورا نسبيا قادرا على إنتاج اليورانيوم ،املنخفض التخصيب ،كما أن الغموض
احمليط هبذا الربنامج يعزز قدرة إيران على الردع و التخوف ،و حتوز إيران على قدرات تسلح كيماوية وبيولوجية
ومتتلك كذلك قدرات صاروخية باليستية كبرية متنامية (من أكرب القدرات يف الشرق األوسط) ،وقد جنحت يف
احلصول على نظم صاروخية باليستية كاملة من اخلارج ويف تطوير نظم حملية ذات قدرات فاقت نظريهتا الكورية
الشمالية،كما و تتمثل أبعاد التهديد اإليراين أيضا بالتدخل يف الشؤون الداخلية لدول اخلليج و الدول العربية من
خالل شن حرب ال متناظرة (عمليات عسكرية منخفضة املستوى أو هجمات إرهابية ختريبية) لتخويف هذه
الدول ،كما وتشري التقارير إىل وجود شبكة إرهابية إيرانية يف املنطقة ،وأيضا وجود شبكة ختابر وجتسس يف الدول
العربية اليت توجد هبا أقليات شيعية أو جوال (مفرد جالية) إيرانية ورجال الدين وشركات مالية وغريها من
مؤسسات األعمال ،ومثة مصدر آخر للتهديداإليرا ين واملتعلق بإغالق مضيق هرمز أو تعطيل املالحة فيه ورغم أن
التهديدات املتكررة تدخل يف باب احلرب النفسية و اإلعالمية فإن إحتماالت تنفيذها وإن كانت حمدودة جدا
تبقى قائمة(يف حال الضربة العسكرية)إضافة إىل أن متطلبات اإلغالق تفوق عوائد إمتالك القوة النووية ،بيد أن
اإلغالق سوف تكون له آثار كارثية بالنسبة إىل دول املنطقة خاصة دول اخلليج.
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 .5اإلستراتيجية اإليرانية في الشرق األوسط:
يقول "الخميني" :
"نحن نعلم أن تثبيت أركان كل دولة والحفاظ على كل أمة يبنى على أسس ثالث:القوة االقتصادية التي تملكها السلطة
الحاكمة ،والثانية العلم و المعرفة عند العلماء و الباحثين،أما الثالثة هي االقتصاد المتركز في أيدي أصحاب رؤوس
األموال ،وإذا إستطعنا أن نزلزل كيان تلك الحكومات بإيجاد الخالف بين الحكام و العلماء ،ونشتت أصحاب رؤوس
األموال في تلك البالد ونجذبهم إلى بالدنا ،أو إلى بالد أخرى في العالم ،يكون بال شك قد حققنا نجاحا باهرا وملفتا
للنظر ،ألننا أفقدناهم تلك األركان الثالثة"
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على ضوء هذا التصريح ميكن القول أن إيران تعد من أكرب الدول اإلقليمية يف الشرق األوسط و اليت هلا
مقومات يف أداء دور إ قليمي بارز ،هذه املقومات دفعتها ألن تكون طرفا يف املعادلة اإلقليمية للشرق األوسط،
كما وطورت مشروعا إسرتاتيجيا نفوذيا جتاه املنطقة أخذت يف تطبيقه بعد غزو العراق 2003م.
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كما وتعتمد إيران يف إسرتاتيجيتها على إستغالل األحداث اليت متر هبا املنطقة ملد نفوذها اخلارجي يف الدول
العربية ،و الذي يعتمد إذكاء الروح الطائفية واملذهبية و القيام بعمليات غسيل الدماغ أطراف الشعب
املستهدف.
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كما وترى إيران أن إهنيار النظام اإلقليمي العريب وتقويضه قوميا ،وإبداله بنظام شرق أوسطي يهيئ هلا مدخال
للمسامهة الفاعلة يف أية ترتيبات أمنية أو سياسية ،لذا إجتهت إيران إىل تسويق مجلة أمور تعدها مدخال يسهم يف
ختفيف القيود على حركتها اخلليجية ،فهي من ناحية حتاول أن تصبغ على دورها صفة اإلسالمية ،وأن جتعل منه
دورا مشروعا يف إطار القيم و املواريث الدينية للمنطقة العربية و من ناحية أخرى أخذت تتدخل يف الشؤون
الداخلية للدول العربيةوتطعن بشرعية أنظمتها السياسية (تصدير الثورة).
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ثالثا /الدور التركي في منطقة الشرق األوسط:
 .1مرتكزات السياسة التركية:
أ .المرتكز الجغرافي:تقع تركيا يف موقع مركزي من مناطق العبور ولساحات صراع النفوذ للقوى الربية و البحرية
بني خطي شرق-غرب ،وتتقاطع يف تركيا النقاط اليت تربط الكتلة الربية األورو-آسيوية املركزية من البحار الساخنة
وإفريقيا على خط مشال -جنوب ،من خالل منطقيت عبور بريتني هامتني مها :البلقان و القوقاز ونقاط عبور حبرية
تتمثل يف املضايقباإلضافة إىل املناطق اليت تربط أوراسيا مع منطقيت الشرق األوسط ،وقزوين اللتني تعتربان مركزا
للمصادر اجليو-إقتصادية ،أما يف إجتاه شرق –غرب فتعترب شبه جزيرة األناضول هي أهم حلقة يف سلسلة حزام
شبه اجلزر اإلسرتاتيجي الذي يطوق القارة األوراسية.
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ب .المرتكز االقتصادي:يف تركيا تلعب العناصر اإلقتصادية دورا رئيسيا يف التطور اإلقتصادي ،و الوضع
السياسي فضال عن تأثريها يف التوجهات السياسية لرتكيا ،كما ويشكل البعد اإلقتصادي طموح أن تكون تركيا
الشريك الطامح مع املنطقة مبا يتضمنه من تشغيل للعمالة و الشركات الرتكية.
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ت .المرتكز العسكري :يعد اجليش الرتكي الوحيد يف العامل الذي ال خيضع إىل سلطة رئيس احلكومة أو رئيس
الدولة ،وإمنا يستمد سلطته وصالحياته من ذاته حبكم الدستور ،وهذه القاعدة الغريبة وضعها "مصطفى كمال
أتاتورك" مؤسس اجليش وتركيا احلديثة منذ البداية ،وحافظ عليها حلفاؤه حىت اآلن ليس بإرادهتم احلرة ،لكن بإرادة
الدستور الذي رفض التنازل عن هذا احلق على الرغم من التطورات كلها اليت دخلت على تركيا يف العقود اخلمسة
األخرية.
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ث .المرتكز السكاني :يتوزع السكان يف تركيا وفقا لتأثريات العوامل الطبيعية اليت هلا دور كبري يف تباين الكثافة
السكانية بني األقاليم و الواليات الرتكية ،إذ يلحظ أن ما يقرب من نصف السكان يتمركزون يف املناطق
الساحلية،كما وتقدر نسبة السكان يف تركيا مابني  85-80مليون نسمة ،ويسجل عن الرتكيبة الدميغرافية
للسكان يف تركيا أهنا تركيبة فتية شابة مما جيعل تركيا تعتمد على مثل هذه القدرات يف إسرتاتيجيتها القومية العليا،
كما أن هذا املرتكز يلعب دورا مهما يف تدعيم املرتكز العسكري.
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 .2األهداف اإلستراتيجية التركية في المنطقة:
أ .األمن القومي :األمن القومي يف تركيا مسألة شعبية من حيث اإلنتشار و املدارك العاملية ،لكنه مسألة
بريوقراطية يف جوانبه السياسية ،ويف كونه مسألة تقنية أو بريوقراطية ،بقي هذا اجلانب حمكوما بنمطية عامة
للعالقات املدنية العسكرية اليت تشهد بدورها إلتباسات عدة ،لعل أمهها أهنا مروحة تغطي قدرا غري قليل من
الشكوك املتبادلة وعدم الثقة بل و القوامة التارخيية للعسكر يف السياسة العامة و الثقافة السياسية للناس.
ب.
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التكامل الداخلي :تستند تركيا يف أهدافها اإلسرتاتيجية إىل التحول الداخلي من خالل حماولة تأمني

ظروف اإلستقرار السياسي و التنمية االقتصادية اليت حققت مستويات متقدمة منها وذلك من أجل التطور يف
اإلصالحات على كافة اجملاالت إلدراجها عوامل جديدة يف عملية صناعة السياسة اخلارجية ،فإن التطور
السياسي و القدرات اإلقتصادية و القوى اإلجتماعية النشطة و القدرة على التوفيق بني اإلسالم و الدميقراطية يف
الداخل هي ميزات متنح تركيا إمكانية وضع سياسات فعالة و مؤثرة وقدرة تنفيذها يف املناطق اجملاورة ويف مناطق
مثل إفريقيا وآسيا.
ت.
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الدولة النموذج  :ميكن أن نفهم سياسة املكانة النموذج لرتكيا على أهنا مدفوعة بالرغبة يف تعويض الفقد

املعنوي و ا لتارخيي الذي تعرض له األتراك خالل العقود املاضية و كذلك تبوأ موقع ميكنهم معه إستقطاب
اإلمكانات و املوارد املادية و املعنوية وهذا الدافع األخري كأمنا هو إشعار للرغبة يف حتريك االقتصاد السياسي و
التفاعالت التجارية و العالقات اإلستشارية.
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ث.

السالم و اإلستقرار اإلقليمي :إن املشاكل يف الشرق األوسط مرتابطة ومتعددة ،مث إن خلفية تلك

املشاكل الثقافية وتا رخيية ترتبط بأطراف سياسية خمتلفة إقليمية ودولية ،لذا تسعى تركيا إىل إجياد قاعدة مشرتكة
إلحتواء هذه املشاكل معتمدة على إسرتاتيجية تتضمن ثالث مكونات رئيسية (سياسية وثقافية وإقتصادية)
إستنادا إىل قول"أحمد داوود أوغلو" :
"إن تركيا تريد أن تساهم في بناء السالم"
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كما وميكن إجياز بعض أهداف اإلسرتاتيجية الرتكية:
 السعي خلفض املشكالت مع دول اجلوار إىل النقطة الصفر. اإلهتمام مبناطق األزمات خارج دائرة اجلوار املباشر لرتكيا. تعزيز عالقات تركيا مع شركائها العامليني على حنو أكثر توازنا. تعزيز مكانة تركيا كفاعل عاملي ميتلك مصادر متعددة للقوة الرخوة. ضرورة حتقيق األمن املشرتك للجميع ،حبيث يساوي األمن احلقيقي للفلسطينيني األمن احلقيقي لإلسرائيليني،وأمن الشيعة العراقيني جيب أن يتساوى مع أمن السنة العراقيني ،وغريها من املتعارضات.
 تعزيز اإلعتماد املتبادل بني إقتصاديات املنطقة. -احلفاظ على وحدة الكيانات القائمة وطابعها املتعدد يف إطار التأكيد على التعايش الثقايف و التعددية.
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 إستمرار التعاون السياسي و اإل قتصادي بني تركيا و الدول الصديقة و احلليفة وتكثيف هذا التعاون خاصة يفجماالت اإلقتصاد و العلوم و التكنولوجيا واإلستثمارات و التجارة.
 مواصلة التعاون مع الواليات امل تحدة األمريكية و الذي تغلب عليه الصبغة الدفاعية ،وتعميم هذا التعاون يفاجملاالت اإلقتصادية و اإلستثمار و العلوم و التكنولوجيا.
 مواصلة عالقات الصداقة مع اإلحتاد الفيدرايل الروسي وآسيا الوسطى و القوقاز على أساس من التعاون بعيداعن املنافسة.
 إبقاء العالقات مع أوروبا يف املراتب األوىل يف جدول أعمال سياستها اخلارجية. -أخذ مكانتها اليت تستحقها داخل منظومة األمن و الدفاع األورويب (.)agsk
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 .3األدوار و اإلستراتيجيات التركية في المنطقة:
أ .األدوار:
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 القاعدة األمنية:ركزت العقيدة العسكرية األمنية الرتكية على فكرة مفادها أنه احلاجة إىل األمن تتطلب إقامةعالقات وحتالفات سياسية وإسرتاتيجية تضمن هلا موقفا أمنيا أفضل جتاه مصادر التهديد.
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 الموازن اإلقليمي :تقوم السياسة الرتكية بدورها يف التعاطي مع اخلارج من أجل هتيئة الظروف و املساعدةعلى جعله متوازنا ،وليس خمتل القوى ألن التوازن يعين اإلستقرار.
-
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الوسيط :إهتمام تركيا اليوم بدور الوسيط يعترب نتيجة متزايدة يف البيئة الداخلية فضال عن تطورات

السياسة اخلارجية وعليه تضطلع تركيا بدور الوسيط بني األضداد املتعارضة من باب كسب دبلوماسية
متناغمة.
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ب .اإلستراتيجيات:
 التوفيق بين الحرية و األمن :تركيا تعترب البلد الوحيد الذي جنح يف التقدم على صعيد اإلصالح السياسي مندون التفريط باملتطلبات األمنية.
 محاوالت حل المشكالت العالقة بين تركيا وجيرانها(تصفير المشاكل)  :وتعين إخراج تركيا من صورة البلداحملاط باملشكالت ،و الدخول يف صورة البلد ذي العالقات اجليدة مع اجلميع ،وهذا إن حتقق مينح السياسة
اخلارجية الرتكية قدرة إستثنائية على املناورة.
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 إحالل األمن وكفالته للجميع :تعطي هذه اإلسرتاتيجية تركيا دور الوسيط ،كوهنا توازي بني املصاحل األمنيةلكل األطراف.
 اإلرتقاء بمستوى الحوار السياسي إلى أعلى درجة :ويفرض هذا املنطلق التواصل مع اجلميع دون التحيزألحد األطراف ،إقليميني كانوا أم دوليني.
 التعددية الثقافية:من أهم مبادئ وركائز القيادة الرتكية هو إمياهنا بالتمازج العرقي الثقايف وعدم التمييز العنصريبني خمتلف املذاهب.
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 المبادرة الدبلوماسية(القوة الناعمة) :عملت تركيا منذ اللحظة األوىل لتسلم حزب العدالة و التنمية السلطةعلى جتسيد هنج القوة الناعمة ،وإنتقلت إىل موقع الطرف املبادر ال املنتظر ملا جيري أو سيجري.
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 اإلحتواء:تقوم تركيا برتك يب إسرتاتيجية مركبة لإلحتواء تنطوي على الكثري مما سبق ،سواء يف املعىن أمر يفالسلوك و التطبيق وسواء كانت مصادر التهديد داخلية أو خارجية ،تسعى تركيا إىل إحتوائها.
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 الترابط اإلقتصادي المتبادل:اإلسرتاتيجية اليت من شأهنا أن حتقق التكامل االقتصادي بني دول املنطقة،تؤمن تركيا بأن التكامل اإلقتصادي يعد ركيزة وشرطا أساسيا إلحالل السالم يف املنطقة.

108

75

ت .اإلستراتيجية التركية تجاه منطقة الشرق األوسط:
 أسباب التوجه التركي لمنطقة الشرق األوسط: الفراغ الكبري الذي تشهده املنطقة نتيجة إهنيار ما يسمى النظام اإلقليمي العريب ،إضافة إىل التهديدات والتحديات اليت باتت تواجهها تركيا و اليت ينبع معظمها من الشرق األوسط.
 تعثر اجلهود اخلاصة باإلنضمام إىل اإلحتاد األورويب حيث ال تزال أوربا حتمل يف عالقاهتا الرتكية(تركة الصراعالعثماين -األورويب منذ عام.)1453
-
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تفاقم حالة إنعدام األمن املتبادل بعدما أعقبت غزو العراق من تقسيم العراق إىل ثالث مناطق ،وخطورة

حتوله إىل منطقة نزاع وحتول احلدود الرتكية-العرقية إىل مواجهة بالنسبة لرتكيا.
-

110

طرح مشروع النظام الشرق أوسطي مبفاهيمه اإلقتصادية و األمنية كنظام إقليمي متفرع عن النظام الدويل.
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-

اجلهود األمريكية إلحتواء إيران ضمن بيئتها اإلقليمية و احلد من موجاهتا النووية.

-

توافر تاريخ مشرتك بني تركيا و العرب ،ووجود تقارب ثقايف وحضاري ومذهيب بني تركيا وكثري من الدول

العربية وهو ما ال جيعل تركيا عنصرا وافدا إىل املنطقة مما يسهل قيامها هبذا الدور.
-

املصاحل الوطنية الرتكية إذ تشكل الدول العربية سوقا ممتازة للسلع الرتكية.

ث.

تركيا و الشرق األوسط:
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منذ وصول حزب العدالة و التنمية إىل احلكم عام 2002م ،بدأت تركيا تتبع سياسة جديدة جتاه الشرق
األوسط أساسها التوجه جنوبا لبناء عالقات أوثق مع دوله،113مع تشديد تركيا على لعب دور إقليمي يف الشرق
األوسط ،فهي دولة شرق أوسطية ومن الصعب أن هتمل املنطقة ولن يقتصر الدور الرتكي بالتأكيد على اجلوانب
االقتصادية و األمنية بل يتعداه إىل اجلوانب السياسية أيضا خصوصا وأن تركيا حتتل وضع إسرتاتيجي حساس.
وتتميز تركيا مبقدرهتا على التعامل مع دول الشرق األوسط من خالل مسالك متنوعة دون املساس بإرتباطها
ومصاحلها الغربية ،لتعزيز مصاحلها الوطنية العليا على أساس أن جوهر السياسة الرتكية هو توفري احلماية الفعالة
للمصاحل القومية الرتكية واإلسهام يف حتقيق السالم يف املنطقة و العامل على أساس املبادئ اجلوهرية اليت أسس
دعائمها"أتاتورك".
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وترى تركيا أنه جيب عليها أ ن تكون ذلك العنصر الفاعل وعليها أن تكون على عالقة وطيدة بالدول الشرق
أوسيطية خاصة الدول العربية.
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أما خبصوص أثر الدور الرتكي على األمن القومي العريب ،فإنه ميكن القول وإنطالقا من إعتبارات عديدة ،ميكن
إعتبار تركيا دولة ذات تأثري مباشر على األمن القومي العريب وهذه اإلعتبارات هي:
 عضوية تركيا يف حلف الشمال األطلسي( )NATOوكوهنا جزءا من ختطيطه اإلسرتاتيجي ،خصوصا بعد مؤمترواشنطن الذي وسع مسؤوليات وإلتزامات احللف حلد يبلغ التدخل يف الشؤون التدخلية يف الدول األخرى.
 ونظرا لكون تركيا عضوا يف حلف الشمال األطلسي ،فقد أصبحت أراضيها خاضعة لإلنفتاح اإلسرتاتيجيلقوات احللف ،وخصص جزء من قواهتا املسلحة ألغراض احللف وكذلك قواعد حبرية و جوية مثل قاعدة
"أنجرليك" اجلوية اليت إستخدمت يف العدوان على العراق.
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المحور الثالث :الدور األوروبي و القطري في الشرق األوسط واإلستراتيجيات الخارجية
المطروحة في المنطقة.
أوال /الدور األوروبي و القطري في المنطقة:
 .1اإلتحاد األوروبي:
أ .مقومات اإلتحاد األوروبي:
 المقوم االقتصادي:يعد اإلحتاد األورويب منافسا إقتصاديا حمتمال للواليات املتحدة األمريكية نظرا لإلمكاناتاإل قتصادية الضخمة املتاحة يف دوله و اليت تؤهله ليكون قوة إقتصادية عظمى يف النظام الدويل اجلديد ،حيث
حيتكر  20باملائة من التجارة مقارنة مع  16.8باملائة للواليات املتحدة األمريكية و 9.6باملائة لليابان ،و 53.6
باملائة لبقية دول العامل .أما من ناحية اإلنتاج فإن إنتاج دول اإلحتاد يعادل اإلنتاج األمريكي ،بل إن أملانيا
لوحدها أخذت تتفوق على األقطاب االقتصادية ،وكذلك  17دولة تتقدم التجارة العاملية هي دول أوروبية.
 المقوم الجغرافي و البشري :ميتد اإلحتاد على رقعة جغرافية تبلغ  4.324.782كلم 2وهي تزيد عنمساحة الواليات املتحدة لتشتمل على موارد وثروات تقرتب من حيث الكم و النوع من املوارد األمريكية و
مثيلتها اليابانية و الصينية ،كما و يبلغ عدد سكان اإلحتاد  499.021.651مليون نسمة.
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 المقوم العسكري :يتمتع اإلحتا د األورويب بإمكانات عسكرية كبرية ومتتاز صناعاته العسكرية بتطورها يفامليدان التكنولوجي ،وللقوات العسكرية لدول اإلحتاد جتهيزات عسكرية متميزة ومتتلك إثنان من دوهلا مها فرنسا و
بريطانيا السالح النووي ،كما يأيت بعد الواليات املتحدة األمريكية يف حجم اإلنفاق على التسلح ،وتوصف القوة
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العسكرية األوروبية بأهنا جد عالية ومهمة ،إذ تضم جيوش اإلحتاد  300.000عنصر مدعومني بنحو
 20.000طائرة و 950سفينة وغواصة وآالف الدبابات و القواعد الربية و البحرية و اجلوية .كما جيدر التنويه
إىل وجود مؤسسة عسكرية تابعة لالحتاد اليت مت تأسيسها عام 1948م إثر معاهدة بروكسيل من أجل التنسيق
العسكري و السياسي.
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ب .أولويات السياسة األوروبية تجاه المنطقة:
 كل من الطرفني الشرق أوسطي و األورويب يتألف من دول هلا مصاحلها اخلاصة اليت مل تنصهر بعد يف بوتقةاملصلحة املشرتكة.
 حيرص الطرف األورويب على أن يتقدم يف عالقاته مع العرب على حساب عالقاته مع إسرائيل ،فقد شهدتالعالقات بني اإلحتاد األورويب و إسرائيل تطورا سريعا يف اآلونة األخرية ،حيث ترتبط إسرائيل بإتفاقيات
شراكة مع اإلحتاد األورويب منذ العام 1995م واليت شكلت منطلقا لكال الطرفني لتشجيع إندماج إقتصاد
إسرائيل يف إطار االقتصاد األورويب وقد ذهبت إسرائيل بطموحاهتا تلك إىل أبعد من ذلك حيث طلبت رمسيا
اإلنضمام إىل اإلحتاد األورويب.
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ت .المشاريع األوروبية و سياساتها في منطقة الشرق األوسط:
سعت السياسات األوروبية خالل  65سنة املاضية معتمدة مسميا ومشاريع خمتلفة إىل حتقيق األهداف املسطرة
وهي :الطاقة و األسواق و األمن ،وتبدو تلك املساعي اجللية يف السياسة املتوسطية الشاملة()1992-1972
احلوار األورويب-العريب( )1998-1973و السياسة املتوسطية املتجددة( )1996-1990و الشراكة األوروبية-
املتوسطية( )2008-1995وسياسة اجلوار األوروبية( )2012-2004ويف بعض األحيان كان جيري إنتهاج
سياستني أو ثالث سياسات متداخلة يف آن معا.
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ث .محددات السياسة األوروبية تجاه الشرق األوسط:
-

األزمة االقتصادية واملالية البالغة الصعوبة اليت مسيت بأزمة منطقة اليورو ،وصلت إىل حد هتديد إستمرار

اإلحتاد األورويب يف ذاته ،ومن مث فإن األولوية بالنسبة إىل اإلحتاد األورويب تتمثل يف التوصل إىل حل هلذه األزمة،
حبيث حتتل األحداث اخلارجية مكانة مرتاجعة على جدول أعمال اإلحتاد خاصة إذا كانت تتطلب حتمل أعباء
مالية ،وهنا برز اإلنقسام بشأن التدخل يف الشرق األوسط.
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-

عالقات القوة بني فرنسا وأملانيا بوصفهما القطبني الرئيسيني لالحتاد األورويب ،فأملانيا تعطي األولوية

لوسط أوروبا و شرقها بإعتبارمها الفضاء املباشر الذي ميكن اإلعتماد عليه يف تدعيم عناصر قوهتا يف إطار اإلحتاد،
بينما ترى فرنسا أن منطقة جنوب أوروبا و املتوسط مها النطاق الذي ميكن أن تعتمد عليه يف حتقيق التوازن مع
أملانيا ،ومن هنا جند هذه احلماسة الفرنسية للتدخل يف الشرق األوسط ورفض األملان.
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 الصراع على املستوى الدويل يف ما يتعلق بتوزيع املسؤوليات و األعباء ،فأملانيا ال ترغب يف أن يتحمل اإلحتادخالل املرحلة احلالية أية أعباء إضافية على صعيد إدارة الشؤون الدولية ،و التريد بالتايل أن تتيح للواليات
املتحدة فرصة للضغط يف هذا اجملال ،كما أهنا تدرك أن القدرات العسكرية اإلسرتاتيجية األوروبية حمدودة
قياسا بالقدرات العسكرية اإلسرتاتيجية األمريكية ،ومن مث فإن أي مشاركة من اجلانب األمريكي على
املستوى اخلارجي ستربز حالة العجز األورويب وحاجتها إىل الواليات املتحدة.
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ج .السياسة األوروبية في الشرق األوسط:
عموما إستخدم األوروبيون يف عالقاهتم مع بلدان الشرق األوسط مقاربة هدفت بأن تكون مكملة لعملية
السالم يف الشرق األوسط ،و ألن توفر بيئة تفضي إىل السالم الدائم ،بدل توفري أدوات للتعامل مع الصراع
بشكل مباشر ،ومع ذلك بدأت العالقات األوروبية-املتوسطية تضعف عندما وصلت مفاوضات السالم إىل طريق
مسدود،وال سيما أن الدول العربية مل تكن راغبة يف اإلخنراط يف تعاون ميكن أن يصور على أنه تطبيع لعالقاهتا مع
إسرائيل ،فيما هذه األخرية مل تنه إحتالهلا لألراضي اليت إستولت عليها يف عام 1967م ،ومل توافق على حل
عادل لقضية الالجئني ،وال تطرح أي من اإلضافات األحدث بشأن السياسة ،مثل سياسة اجلوار األوروبية أو
اإلحتاد املتوسطي ،أي وسائل حلل و إدارة الصراع،ونتيجة لذلك من احملتم أن يبقى ما أثبت على مدى السنوات
 15املاضية أنه العقبة الرئيسية أمام حتسن العالقات األوروبية-املتوسطية وبناء الثقة و التكامل اإلقليمي عائقا
أساسيا أمام تعاون أوثق وال سيما املشرق.
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 .2الدور القطري في الشرق األوسط:
أ .المرتكزات اإلستراتيجية للسياسة القطرية:
-

المرتكز التاريخي :تأثرت قطر يف تكوين بنائها التارخيي مبرحلتني األوىل تتعلق مبرحلة السياسة العثمانية

رغم أهنا كانت سيادة إمسية وإنتهت يف عام 1914م ،و الثانية تتعلق باحلماية الربيطانية اليت بدت بصورة غري
رمسية خالل النصف األول من القرن التاسع عشر وأصبحت رمسية بعد رحيل األتراك خالل احلرب العاملية األوىل
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وإنتهت بإعالن اإلستقالل لدولة قطر عام 1971م ويذكر أنه خالل الفرتة  1995-1850تعاقب على حكم
قطر عدة شيوخ من عائلة آل الثاين.
-

مرتكز الجغرافية السياسية:
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ترجع أمهية موقع قطر لوقوعها يف منتصف الساحل الغريب للخليج

العريب ،وهي عبارة عن شبه جزيرة متتد داخل املياه على مساحة 11437كلم 2وتعد أكرب منطقة يابسة خترتق
اخلليج العريب من منتصفه ،مما ميكنها من إحكام السيطرة على تأمني املالحة يف اخلليج العريب و تقدمي املعونات
احلربية الالزمة لألساطيل البحرية و الناقالت العمالقة داخل اخلليج مما جعل موقعها موضعا للتنافس الدويل،ويبلغ
طول قطر160كلم وتتصل برا باململكة العربية السعودية حبدود برية طوهلا60كلم وجتاور كال من اإلمارات و
البحرين و إيران.
-
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المرتكز البشري :تلعب القوة البشرية دورا كبريا يف تقييم القوة القومية للدولة ،وقد بلغ عدد سكان قطر

حىت 31مارس2014م حسب موقع جهاز اإلحصاء القطري 2.144.101نسمة معظمهم من الوافدين،وتبلغ
نسبة التحضر  100باملائة ،ويقدر عدد من من حيملون جواز السفر القطري ب 250.000مواطن تقريبا ،وقد
إستمد اهليكل السكاين القطري مقوماته باألساس من اهلجرة القبلية الرئيسية ،حيث ميكن القول بأن سكان قطر
من غري مواطنيها يف األصل،وميثل الوافدون نسيجا غري متجانس من العرب و اآلسياويني و األفارقة وعدد من
األوروبيني ،مع تواضع مسامهة العنصر الوطين يف الدخل القومي.
-
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المرتكز اإلصالحي :إن اإلصالحات اليت حققتها دولة قطر على الصعيد الداخلي وسعيها إىل بناء

دولة دميقراطية تقوم على أساس دولة القانون و املؤسسات و إحرتام حقوق اإلنسان وحتسني وضعية املرأة مبا خيدم
املواطن القطري وتوسيع نطاق مشاركته وإستفادته من التنمية الشاملة اليت تشهدها الدولة ،هذه العوامل اإلجيابية
سامهت يف إجناح رسم إسرتاتيجية قطرية متميزة يف املنطقة و العامل ،ومسحت هلا برتسيخ وتثبيت مكانتها يف احملافل
الدولية مما أهلها للعب دور فاعل ومؤثر عرب إنتهاج سياسة واقعية تراعي التوازنات الدولية.
-
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المرتكز االقتصادي :حتتل قطر مكانة إقتصادية عاملية متميزة على املستوى العريب و العاملي ،فالعاملية

أصبحت هي السمة البالغة و الغالبة يف اإلسرتاتيجية القطرية ،وقد ساهم يف تكوين هذه السمة عدة عوامل:
 الثروات االقتصادية الكبرية من نفط وغاز طبيعي.
 معدالت النمو يف االقتصاد القطري املرتفعة.
 الدعم من الدولة لتشكيل مصادر متنوعة للدخل احمللي.
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 التشريعات و القوانني املمهدة لتنفيذ املشاريع االقتصادية الكبرية.

80

 األنشطة الصناعية و التجارية و اإلستثمارية الكبرية.
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 إمتالك قطر جملموعة من مقومات جذب اإلستثمار األجنيب.
-

المرتكز العسكري :يبلغ عدد القوة البشرية العسكرية القطرية حوايل  11800فردا يقدر بأن 70باملائة

منهم أجانب ال حيملون اجلنسية القطرية ،بينما تعترب قطر ثاين أصغر قوة عسكرية من حيث العدد يف الشرق
األوسط.
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ب .أهداف اإلستراتيجية القطرية:
-

حل النزاعات بطرق سلمية وهو املبدأ الذي ترمجته السياسة القطرية على أرض الواقع ،إذ متكنت من

تسوية خالفات حدودية مع السعودية وإلتجأت إىل التحكيم الدويل يف نزاعها على"جزر الحوار" مع البحريودون
أن تفسح اجملال للتدخالت اخلارجية.
-

تطوير عالقات التعاون يف إطارها اإلقليمي و الدويل بغية إجياد مناخ طبيعي لإلستقرار السياسي و التطور

اإل قتصادي وإجياد بيئة مستقرة لإلستثمار وهو ما حاولت قطر اإلستفادة من نتائجه اإلجيابية ،األمر الذي جعلها
تقف على رأس قائمة القوى املستثمرة يف الشرق األوسط و مشال إفريقيا.
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 إقامة عالقات حسن جوار وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى. -دعم القضايا اإلسالمية العربية.
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 احلفاظ على قطر من املهددات األمنية. حتقيق املكانة اإلقليمية و الدولية. -إستثمار وتوفري املوارد اليت حتتاجها.
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 العمل على تعويض اخللل السكاين.ت .أدوات قطر لتنفيذ إستراتيجياتها في منطقة الشرق األوسط:
-

القوة الناعمة :بالرغم من صغر حجم قطر وضعفها الدميغرايف وفقداهنا لكثري من عوامل القوة السياسية،

إال أهنا إستطاعت أن ترسي مبادئ سياستها اخلارجية اجلديدة ،من إطار دبلوماسية ناعمة ،فأصبحت العبا مؤثرا
جدا يف السياسة اإلقليمية.
-

الدبلوماسية الرسمية :منذ عام 2011م جنحت قطر يف لعب دور دبلوماسي بارز يف الثورات العربية و

سلطت من خالل اإلعالم الضوء على فساد وإستبداد األنظمة الشمولية يف املنطقة.
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-

الدبلوماسية العامة :مثلت قناة اجلزيرة إحدى أهم العوامل األساسية لتحقيق رؤية القيادة السياسية

الطاحمة لدور إقليمي مميز حيث مالت قطر إىل إستخدامها كإحدى أدوات سياستها اخلارجية لتحقيق مجلة من
األهداف منها:
 إمتالك أداة الردع اإلعالمي.
 إنطالق الطموح السياسي.
 الدفاع عن قطر أمام اإلهتامات العربية هلا بالعمالة.
-
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سياسة األحالف و التكتالت  :تعترب قطر أن أحد أهم إهتماماهتا هو محاية نفسها عرب إتفاقيات أمنية

وعسكرية نظرا لعدم قدرهتا على محاية نفسها مبفردها ،ورأت قطر بعد إمتناع السعودية عن دعم احلكم اجلديد يف
قطر ،أهنا ستكون أكثر أمنا مع وجود مظلة أمنية أمريكية على أراضيها.
-

األدوات العسكرية :إعتمدت قطر يف إسرتاتيجيتها الداعمة للتغيري على الدعم املايل و اللوجيسيت و

على الدعم اإلعالمي ،وإجتهت أخريا على التدخل العسكري ،كما يف حاليت البحرين و ليبيا ،ويالحظ يف الوقت
ذاته وإلعتبارات خاصة حبجمها تفضيلها إستخدام األداة العسكرية يف إطار مجاعي.
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ث .سمات ومالمح اإلستراتيجية القطرية في الشرق األوسط:
 املستوى املرتفع من اإلخنراط يف الشؤون الدولية. القدرة العالية على اإلستثمار املقدرات االقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية. -إعتماد دبلوماسية الوساطة.
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 إعتماد التوازن و التوفيق الدويل و اإلقليمي. الوساطة يف النزاعات الدولية. قناة اجلزيرة الفضائية (الدبلوماسية الناعمة). -الثروة الضخمة (الدبلوماسية املالية).
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 اإلستقاللية عن إسرتاتيجية جملس التعاون اخلليجي. تأثر اإلسرتاتيجية القطرية بالتصورات و الدوافع الشخصية للقيادة القطرية. دعم اإلسالميني. االهتمام الواسع باإلعالم لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية. اإلحنياز إىل قضايا القومية العربية دون إثارة املشكالت.82

 غلبة الطابع الرباغمايت يف السياسة القطرية. السبق و اجلرأة و إستغالل الفرص. -التأكيد على املبادئ الدولية و القانون الدويل و القيم األخالقية.
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ج .اإلستراتيجية القطرية تجاه منطقة الشرق األوسط:
سعت قطر يف إسرتاتيجيتها جتاه الشرق األوسط على ثالثة حماور ،فقد وفرت لنفسها احلماية يربط نفسها
مبعاهدات محاية ودفاع مشرتك مع الواليات املتحدة األمريكية وبالتايل مسحت هلا بإقامة قواعد عسكرية هي
األكرب يف العامل على أراضيها ،مما يعين أن أي قوة ستسعى للتحرش بقطر عسكريا ستتعرض ألمريكا نفسها
تلقائيا ،كما أهنا شكلت حمورا حتالفيا لفرتة من الزمن مكون من تركيا و إيران و احلركات اإلسالمية ملواجهة
خصومها من قيادات املنطقة التارخيية ،كالسعودية ومصر اليت نظرت بريبة لقطر اجلديدة اليت هي حمل تنافس معها
على قيادة املنطقة ،ويف الوقت نفسه عمدت لبناء عالقات رمسية مع أقطاب متنافرة فأسست عالقات مع إسرائيل
يف الوقت الذي وطدت عالقاهتا بسوريا وحركات املقاومة اإلسالمية ،وحتالفت مع الواليات املتحدة األمريكية،
وأسست عالقات مع إيران قوية مل ترق لبعض جرياهنا اخلليجيني ،وبذلك إعتقدت قطر أهنا خترج نفسها من
السقوط حتت سيطرة إقليمية واحدة متمثلة بالسعودية واليت منذ البداية مل يرق هلا إنقالب اإلبن على األب،
وسعت جاهدة إلفشال سواء من خالل وضع عراقيل أمامه ،أو دعم حماولة إنقالبية على األمري محد سابقا و
إعادة والده للحكم.
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احملور الرابع :املشهد االسرتاتيجي و انعكاساته على منطقة الشرق االوسط وآليات اخرتاقه
أوال /بنية النظام الدولي القائم وسماته باعتباره النسق الرئيسي المؤثر في الشرق االوسط:
 .1بنية النظام الدولي وطبيعة عالقات القوة بين أطرافه الرئيسية:
إتفق العديد من اخلرباء على أن النظام الدويل إتسم بأنه نظام غري قطيب ،إال أن بعض التحوالت اليت حدثت
خالل الفرتة املاضية تشري إىل حالة الالقطبية رمبا تكون حالة مؤقتة ،فقد شهد النظام الدويل بدايات إستقطاب
حمدود بني الواليات املتحدة األمريكية و اإلحتاد األورويب من جانب و الصني وروسيا من جانب آخر ،وذلك عند
مناقشة امللف النووي اإليراين يف جملس األمن ،فاجلانبان الروسي و الصيين أبديا بعض التحفظات إال أهنما ما لبثا
أن وافقا على قرارات جملس األمن يف هذا الشأن142،غري أهنما رفضا أن تفرض الواليات املتحدة األمريكية و
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اإلحتاد األورويب عقوبات على إيران ،وبلغت حالة اإلستقطاب هذه الذروة عندما إستخدمت الصني وروسيا حق
"الفيتو" ملنع صدور قرار جملس األمن بشأن سورية يكون يف غري مصلحة هذه األخرية.
لقد إهتمت مراكز البحوث وعلماء العالقات الدولية األمريكيون و األوروبيون على السواء بدراسة التطورات
اليت ميكن أن حتدث يف نطاق النظام الدويل ،فأشار البعض إىل أن هناك إتفاقا على أن العامل يتحرك إىل نظام
التعددية القطبية و السؤال الذي هو حمل نقاش لدى العديد من الباحثني يتمثل يف ما إذا كانت هذه العودة إىل
التعددية القطبية سوف تكون سلمية أم عنيفة حيث ال توجد حىت إجابة حمددة عن هذا السؤال.

143

 .2إختراقات للمنظومة اإلقليمية :وخصوصا:
أ .اإلتحاد األوروبي:العمل على إعالء العالقات األطلسية الناظمة املشرتكة األورويب -األمريكية على العالقات
األوروبية املتبادلة.
ب .منطقة شرق آسيا:التدخل و التداخل األمريكي على وقع املشكلة الكورية و النزاع الصيين-التايواين ،و
الصيين الياباين و الكوري الياباين.
ت .المنطقة العربية :دور الكيان اإلسرائيلي بإعتباره أداة إخرتاقية و"مخلب قط".
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ث .التفاعل بين القوى الكبرى:إن بنية التفاعالت األمريكية-الروسية-الصينية و تلك الصينية-اليابانية ،فمن
الواضح أن عناصر التنافس حتتل وزنا أكرب ،األمر الذي جيعلها أقرب إىل التنافس ،ومثة حالة أخرى تتساوى
فيها األمهي ة النسبية لعناصر التعاون و التنافس مثل حالة التفاعالت الصينية األوروبية و الروسية األوروبية و
األمريكية اهلندية و الروسية اليابانية وبالنسبة لألخرية فقد شهدت تطورا هاما خالل2013م2014-م.
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 .3إستمرار التراجع النسبي للقوة األمريكية ومكانتها وبروز حدود قدرتها على التأثير:
إستمر تراجع القوة األمريكية ومكانتها لعديد من األسباب املعروفة وقد جتلى ذلك بوضوح على املستويني
الداخلي و اخلارجي ،فعلى املستوى الداخلي إزدادت حدة العديد من املشكالت االقتصادية و اإلجتماعية
كإستمرار حاالت إفالس البنوك وإرتفاع معدالت البطالة ومشكل الرعاية الصحية و االجتماعية وغريها ،وقد
أدى هذا إىل تراجع شعبية الرئيس "أوباما" إىل أدىن مستوى هلا قبل عملية إغتيال "أسامة بن الدن" اليت زادت
من شعبيته كثريا146،كما أدى إىل فقدان الدميقراطيني أغلبيتهم يف جملس النواب ،وكذلك فقداهنم عددا من
مقاعدهم يف جملس الشيوخ ،وعلى املستوى اخلارجي جتلت مظاهر تراجع القوة األمريكية يف إجتاهها إىل إعادة
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الدفء إىل عالقاهتا مع روسيا اإلحتادية وتسوية جانب من اخلالفات مع الصني وتعزيز حتالفها التقليدي مع
اإلحتاد األورويب.
 .4بيئة دولية غير مرنة تنظيميا وقانونيا:
من الناحية التنظيمية يالحظ أن األمم املتحدة اليت بنيت يف أعقاب احل.ع ،2.وكل من املنظمات االقتصادية
الكبرية الثالث(البنك الدويل ،صندوق النقد الدويل ،منظمة التجارة العاملية) مل تعد تعكس بنيويا وحركيا حتوالت
القوة يف العامل بإجتاه تبلور قوى دولية جديدة.
ومن الناحية القانونية توقفت تقريبا عملية صياغة القانون الدويل إلستيعاب التغريات الدولية املتالحقة يف العامل
ما بعد احل.ع 2.وما بعد إهنيار اإلحتاد السوفييت سواء يف جمال القانون الدويل اإلنساين ،أم القانون االقتصادي
الدويل ،أم القانون اجلنائي الدويل.
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 .5الظواهر الناتجة من تطور النظام الدولي في صورته الراهنة:
مثة جمموعة من الظواهر بدأت تظهر خالل املرحلة الراهنة من تطور النظام الدويل وأبرزها تأثريا يف مواقف القوى
الكربى مايلي:
 إعادة تشكيل النظام الدويل اجلديد. السعي إىل الوصول إىل نقطة مالئمة لتوازن القوة بني الواليات املتحدة األمريكية و القوى الدولية األخرىالصاعدة.
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 -البحث عن صيغة لتوزيع األعباء و املسؤوليات بني القوى الكربى يف النظام الدويل.
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 املنظمات الدولية و اإلقليمية كإطار للعمل ملنع الصراعات و األزمات. العودة للدولة (الرتكيز عليها كوحدة حتليل). تنامي دور اإلعالم وخاصة شبكات التواصل االجتماعي داخل الدول ويف مابينها..6

تصاعد القوة الصينية و اآلثار المترتبة عنها:إستمر الصعود الصيين رغم إستمرار األزمة املالية و

االقتصادية العامل ية ،وإستطاعت الصني أن تصل إىل موقع القوة االقتصادية الثانية بعد الواليات املتحدة األمريكية،
متخطية بذلك اليابان احلليف اإلسرتاتيجي للواليات املتحدة من حيث الكم وليس من حيث نوعية اإلنتاج ،و
الواقع أن تصاعد القوة الصينية ال يعين أن الصني قد تغلبت على التحديات اليت تواجهها ،كما أنه ال ميكن تصور
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أن حتل الصني حمل الواليات املتحدة األمريكية أو أن تصل إىل موقع قيادة النظام الدويل ،على األقل يف األمد
املنظور ،وإمنا ميكن النظر إليه يف إطار عالقات اإلعتماد املتبادل بني القوى الكربى يف العامل من جانب ،ويف إطار
العالقات و التفاعالت األمريكية الصينية ،هذا فضال عن تأثريه يف املواقف الصينية من القضايا العربية.
.7

1

الركود النسبي في البيئة النظامية :خصوصا يف مناطق معينة من العامل ،ويف مقدمتها العامل العريب من

خالل ثبات نسيب يف توازنات ما يسمى بالنظام الرمسي العريب وظاهرة"إستئساد الدولة اإلقليمية" وتنامي أوجه
فشل عملية اخلالفة السياسية يف النظم السياسية العربية من وجهة نظر املشاركة الشعبية احلقيقية.
 .8بيئة دولية مأزومة:
 إقتصاديا( :أزمات مالية وغذائية وطاقوية).
 إجتماعيا( :تزايد السكان يف الدول النامية وتناقصهم يف الدول الغنية ،عدا أمريكيا إىل حد ما ،وتفاقم
الفقر يف البالد األقل منوا).
2

 بيئيا:تدهور شروط البيئة و املناخ العاملي).
.9

إستمرار الصعود الروسي  :إن الواليات املتحدة األمريكية و روسيا تتشاركان اليوم يف عدد قليل من

املصاحل ،ويف عدد أقل من األولويات  ،وأنه عندما تتداخل املصاحل بينهما فإن القادة الروس يشككون يف فعالية
اإلسرتاتيجية األمريكية ،و أكثر من ذلك مثة قدر من عدم التوازن يف العالقات األمريكية الروسية ،فبينما حتتاج
الواليات املتحدة األمريكية كقوة عظمى إىل املساعدة الروسية يف الكثري من األمور فإن احلاجة الروسية إىل
الواليات املتحدة األمريكية أقل نسبيا ،فاملطلب الرئيسي لروسيا "سلبي"1بشكل كلي ،ويتمثل يف مطالبة موسكو
واشنطن بوقف توسع الناتو  ،ووقف تشجيع احلكومات املعادية لروسيا و املنظمات الغري حكومية املناوئة ملوسكو
يف حميطها.
 .10التغير في بنية النظام الدولي وهيكله :إستمرت حالة الالقطبية كسمة رئيسية للنظام الدولية ووفقا
لـ"ريتشارد هاس" يف كتابه بعنوان"السياسة الخارجية تبدأمن الداخل" فإن العامل يعد مسيطرا عليه من جانب
قوة عظمى واحدة أو أكثر ،وأن النتيجة األساسية لذلك بالنسبة إىل مستقبل العالقات الدولية يف النصف األول
من القرن احلادي و العشرين من وجهة نظره تتمثل بالقطبية فالقوة منتشرة بني جمموعة كبرية من الفواعل-الدول
2

وغري الدول -القادرة على ممارسة تأثريها ونفوذها.

 .11بيئة دولية متحولة :من هيكل للنظام الدويل تتحكم فيه القوة العظمى الوحيدة حاليا(الواليات املتحدة
األمريكية) أي هيكل مستقبلي يتسم بالتعددية القطبية.
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 .12بيئة دولية متجددة:
 بروز إرهاصات حركات التحرر الوطين العاملي اجلديد ذات اآلفاق االجتماعية املتقدمة. القيود على إستخدام القوة العسكرية ،ويتمثل ذلك يف املنطقة العربية خصوصا من خالل فشل غزو العراقوفشل إسرائيل يف حرب لبنان2006م وعلى غزة2009م و2012م و2014م.
 بدء التحول يف اجملموعات الدولية املختلفة من سياسات الليبريالية اجلديدة املسمات بالرأمسالية املتوحشة ،والقائمة على إطالق العنان للقطاع اخلاص الكبري و القوي السوق و اإلحتكارات ،إىل سياسات التدخل
النشط للدولة يف امليدان االقتصادي و االجتماعي.
 .13تحديات العولمة:
 نكوص الدول الصناعية عن سياسات السوق املفتوحة يف إطار منظمة التجارة العاملية. إجتاه خمتلف القوى الدولية إىل إستعادة النفس احلمائي يف التجارة الدولية ،واملزيد من اإلعتماد على النفس والعمل على رفع درجة اإلكتفاء الذايت ،خصوصا يف امليدان الطاقوي و الغذائي.
1

 تبلور حركات إجتماعية يف اإلطار الرمسي وغري الرمسي لتبين العوملة بديلة إنطالقا من أمريكا الالتينية بالذات. .14المشهد اإلقليمي السائد :كما وميكن أن نوجز هذه املالمح فيما يلي:
 إيران و التقارب مع الواليات املتحدة األمريكية.2

 -بوادر صعود إثيوبيا كقوة إقليمية.

 إستمرار اإلهنيار و اإلنقسام بني وحدات اإلقليم. تكريس ظاهرة الثورات املعطلة (أنصاف الثورات).3

 -تزايد قوى عدم االستقرار داخل النظام وتكاثرها.

4

 املفارقة بني تعثر عمليات اإلندماج بني القوى الرمسية وإزدهارها بني القوى الغري رمسية.5

 -حمافظة إسرائيل على التفوق اللوجيسيت العسكري.

ثانيا /آليات إختراق النظام اإلقليمي الشرق أوسطي:
 .1الفوضى الخالقة (:)creative dectruction
يتفق اجلميع أن القوى اإلستعمارية تستغل تناقضات اجملتمعات الذاتية و البينية وتوظفها من أجل إهناك
اجملتمعات وتركيع أنظمتها ،فهي كما تستغل وتوظف اخلالفات احلدودية ،تستغل أيضا التباينات الطبقية و
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املذهبية يف اجملتمع وتفاقمها إىل أن تصبح إنشقاقات سياسية ذات آلية مدمرة تتيح للقوى اإلستعمارية فرصة
التدخل املباشر وتوجيه حركة الصراع فيما بينها مبا خيدم مصاحلها اخلاصة يف النهاية .
لقد طورت الدول اخلارجية هذا النهج وصاغته يف نظرية تعامل إسرتاتيجي يعفيها من اللجوء إىل العمل
العسكري املباشر إال مضطرة ،فكانت نظرية "الفوضى الخالقة" اليت تستهدف إستحداث حالة فوضى يف مواقع
6

الصراع بني أطراف حملية ،تتيح للدول الكربى ركوب موجة الفوضى هذه وتوجيهها ملصلحتها.
أ .المرجعية الفكرية لطرح الفوضى الخالقة:
يعيد البعض أصل هذا املفهوم إىل "نيكوال ميكيافيللي"يف كتابه "األمير"1513م ،بقوله:

"الشجاعة تنتج السلم و السلم ينتج الراحة و الراحة يتبعها فوضى و الفوضى تؤدي إلى الخراب ،ومن الفوضى ينشأ ينشأ
النظام و النظام يقود إلى الشجاعة"

ويعيد البعض اآلخر أن منطلق هذا املفهوم لعامل االقتصاد النمساوي األمريكي"جوزيف شومبيتر" الذي طرح
يف كتابه"الرأسمالية و اإلشتراكية و الديمقراطية"1942م ،أسس نظرية الفوضى اخلالقة ،حيث يقول:
"إن المنافسة الهدامة.هي أيضا تدمير هدام يساهم في خلق ثورة داخل البنية االقتصادية عبر التقويض المستمر للعناصر
الشائخة و الخلق المستمر للعناصر الجديدة".

ومن الكتاب البارزين اللذين نظروا يف هذا املفهوم الكاتب"نتان شارانسكي" وهو السوفيايت املهاجر إىل
إسرائيل و الذي شغل منصبا وزاريا يف حكومة "شارون" من خالل كتابه"قضية الديمقراطية" وقد تأثر "جورج
بوش اإلبن" كثريا بكتاباته وإعتربها جزءا من السياسة األمريكية.
ومن املسامهات الرئيسة يف صياغة نظرية الفوضى اخلالّقة ما قدمته مركز البحث الكربى يف الواليات املتحدة

وعلى رأسها معهد األعمال األمريكي ألحباث السياسات العامة1،ويعترب"راؤول مارك غيرشيت" أبرز من ميثل
هذا املركز ،كذلك "برنارد لويس" من جامعة "برنستون" وهو أحد املناصرين إلسرائيل ،و"فؤاد عجمي" وهو
2

من أنصار الليكود و احملافظني اجلدد.

ومنذ وقت مبكر لعبت فلسفة الفوضى دورا يف التنظري و األحباث االجتماعية و السياسية و الدولية ،حيث
مثلت مناهج الفكر التقليدية األساسية (منهج هوبز-منهج غروتيوس-مذهب كانط) قراءة متقاربة لتاريخ الفكر
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اخلاص باجملتمعات و العالقات الدولية وبكل ما تطور به هذا الفكر داخل أوروبا بدءا من القرن اخلامس عشر،
وعلى الرغم من إختالف هذه املناهج يف بعض ماأتت به حول مفهوم اجملتمع الفوضوي ،فإن هذه املناهج تعلق
1

أمهية كبرية على أمهية التاريخ و املنهج التارخيي ،واحلاجة إىل إرجاع صلب اجملتمع الدويل إىل التاريخ.
ب .مفهوم الفوضى الخالقة:

الفوضى اخلالّقة تعترب أحد أهم وأبرز السياسات األمريكية تعين يف حقيقتها السعي اإلستباقي حنو تفكيك كل
املواقع و اجلغرافيات املفرتض أهنا تشكل مصادر هتديد ألمن أمريكا ومصاحلها يف العامل.
وتقوم نظرية الفوضى اخلالقة نظريا على ثنائية الرتكيب و التفكيك فذلك يعين أن الفكر اإلسرتاتيجي بصيغته
الراهنة مل يعد لديه اليقني إال بعامل تكون فيه الفوضى سبيال إلعادة تشكيله وفق مهمة أمريكا يف بناء العامل
2

اجلديد.

كما وتعرف على أهنا حالة سياسية أو إنسانية يتوقع أن تكون مرحية بعد مرحلة الفوضى متعمدة األحداث،
فهي أحداث متعمدة الفوضى بقصد الوصول إىل موقف أو واقع سياسي يرنو إليه الطرف الذي أحدث
الفوضى.
ويبدو من هذا املفهوم أن الفوضى احلالقة أقرب ملفهوم اإلدارة باألزمات يف اجملال اإلسرتاتيجي مع إختالف
3

اآلليات و الوسائل.

إن الفوضى اخلالقة مصطلح أدرجته اإلدارة األمريكية مؤخرا وردده كبار مسؤوليها ومنهم"كوندوليزا رايس" يف
حديث هلا أدلت به إىل صحيفة "واشنطن بوست" األمريكية ،عندما قيل هلا أن التفاعالت اليت متوج هبا منطقة
الشرق األوسط ال ترتك جماال آخر سوى لإلختيار بني الفوضى أو سيطرة اجلماعات اإلسالمية على السلطة ،ولن
تؤدي بالضرورة إىل إنتصار الدميقراطية على السلطة.
ولن تؤدي بالضرورة إىل إنتصار الدميقراطية  ،مل ترتدد يف أن تقول يف أن الوضع احلايل ليس مستقرا وإن الفوضى
اليت تفرزها عملية التحول الدميقراطي يف البداية هي نوع من الفوضى اخلالقة اليت رمبا تنتج يف النهاية وضعا أفضل
1

مما تعيشه املنطقة حاليا.

وحسب"مايكل ليدن" إذ يقول:
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"التدمير البناء أو الدمار الخالق هو وصفتنا المركزية وبالتالي فإن الوقت قد حان لكي تصدر الثورة االجتماعية"

ومن أجل إعادة صياغة املنطقة اليت هي حمل اإلسرتاتيجية عرب تغيري ليس النظم فقط ،بل و اجلغرافية
2

السياسية كذلك إنطالقا من رؤية خاصة تقود إىل تصميم جديد لبناء خمتلف.
ت .النظرية وتطبيقها العملي في منطقة الشرق األوسط:

تعترب نظرية الفوضى اخلالقة أن االستقرار يف العامل العريب يشكل عائقا أساسيا أمام تقدم مصاحل الدول الغربية
يف املنطقة ،على إعتبار أن العامل العريب هو عامل عقائدي وغين بالنفط و املواد األولية ،وبالتايل فهو يشكل هتديدا
مباشرا هلا السيما إذا إستطاعت هذه الدول أن متتلك أسلحة نووية ،وأن تصبح سيدة يف إقتصادها وأمنها ،لذا
البد من إعتماد سلسلة من التدابري و اإلجراءات تضمن السيطرة و اهليمنة على العامل العريب ،وينادي أقطاب
نظرية الفوضى اخلالقة بإستخدام القوة العسكرية لتغيري األنظمة كما حدث يف أفغانستان و العراق و ليبيا
مؤخرا،وتبين سياسة التهديد بالقوة اليت تساهم يف تفجري األمن الداخلي للعامل العريب وتشجيع و تأجيج املشاعر
3

الطائفية وتزظيفها يف خلق الفوضى اخلالقة متام مثلما سارت األحداث يف معظم الدول العامل العريب و املنطقة.

ويكون التطبيق العملي هلذه اإلسرتاتيجية من خالل إبتزاز العديد من البلدان العربية إلجبارها على تقدمي
تنازالت تتالئم مع السياسات األمركية املرغوب فيها يف املنطقة حيث كان إحتالل العراق و الضغط على لبنان
الطائفي وإبتزاز سورية شرطا ضروريا لنجاح مشروع الشرق األوسط الكبري ،ويف إطار هذه النظرية اليت آمن هبا
"جورج بوش" إميانا كامال وإعترب هذا النوع من التفكري جزءا من احلمض النووي لرئاسته وفق تعبريه ،يصبح
ماحققته الواليات املتحدة األمريكية خالل فرتة واليته جناحا كبريا حبساب نظرية الفوضى اخلالقة ،إذ إستخدم
1

شعار الدميقراطية للغزو وإستخدمت الطائفية و املذهبية بإمتياو لتفتيت هذه الدول و نشر الفوضى فيها.

وتستند هذه الرؤية إىل الرتاث اإلستشراقي خصوصا "برنارد لويس" ،هذا الرتاث الذي ال يستطيع أن يرى الوطن
العريب إال بكونه جتمعا ألقليات دينية و عرقية عاجزة عن العيش سوية يف كيانات دويالتية وطنية ،وإذا كان
الشعار هو"قضية الديمقراطية" املرتبطة باملصاحل األمريكية فإن حتقيقها كما يفرتض يرتكز على اإلستخدام
الصريح للطائفية يف إطار تلك اإلسرتاتيجية ،حبيث أن التنوع الطائفي و الديين و اإلثين الذي يسكن املنطقة
العربية ،يصبح يف حالة تناقض مستحكمة األمر الذي يفرض أن يتشكل كل دين وكل طائفة وإثنية يف تشكيل
2

سياسي خاص ،حسب وضع كل دولة عربية قائمة ،وهنا يتحول التنوع إىل كارثة.
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وشهدت املنطقة الشرق أوسطية إستخداما غزيرا لنظريات الفوضوية يف إطار احلروب اإلستباقية ،وتفعيل "نظرية
الدومينو" وصوال إىل نظرية الفوضى البناءة كحل أخري مع هذه املنطقة وتتكون أهداف وعناصر هذه النظرية
من:
 تفكيك النظام اإلقليمي العريب من خالل سياسة احملاور(مع أمريكيا أو ضدها). وضع النظم يف حالة قلق مستمر وهتديدها بالتغيري. إعادة صوغ النظم حبيث تقوم أمريكا بدور اهلدم مث ترتكها لصراعاهتا الداخلية حىت تصبح احلاجة و الضبطاخلارجي ضرورة.
 إعادة إنتاج اهليمنة بوسائل عوملية جديدة وحتقيق جغرافيا سياسية أكثر قربا من مشروع الشرق األوسط3

الكبري.

 .2مشروع الشرق األوسط الجديد(الموسع):
إن فكرة مشروع نظام شرق أوسطي ليست جديدة كما أهنا ترتبط مبا كتبه"شيمون بيريز" رئيس الوزراء
اإلسرائيلي عام 1991م أو ما يسمى اليوم بـ"الشرق األوسط الكبير" الذي دعا إليه املسؤولون يف إدارة
"بوش"  ،إن هذه الفكرة ترجع بداياهتا إىل القرن العشرين و قد بذل الغرب ممثال بصورة خاصة بالدول الثالث:
الواليات املتحدة األمريكية ،بريطانيا ،فرنسا جهودا حثيثة إلشاعة مصطلح الشرق األوسط وتوضيح حدوده
وتقبله.
وبعد نشوب احلرب العراقية اإليرانية يف أيلول1980م ،إنتهجت الواليات املتحدة األمريكية ما مسي بسياسة
اإلمجاع اإلسرتاتيجي و اليت كان القصد منها إحتواء البالد العربية املناهضة للواليات املتحدة األمريكية و احلفاظ
على املصاحل الغربية يف املنطقة.

1

كما ومل يتب لور مصطلح الشرق األوسط الكبري بصورة هنائية إال بعد ظهور جمموعة من اإلقرتاحات أعقبت حرب
اخلليج عام 1991م من خالل إعالن"برنارد لويس" عن موت العامل العريب ككيان سياسي مقرتحا إستخدام
مصطلح الشرق األوسط اجلديد بدال من العامل العريب ،أما عبارة الشرق األوسط اجلديد ،فقد رأت النوريف شهر
حزيران 2006م يف تل أبيب على لسان وزيرة اخلارجية األمريكية "رايس" و اليت قالت أهنا إستعملت
2

العبارة(الشرق األوسط اجلديد) لتحل حمل العبارة األقدم الشرق األوسط الكبري.

91

وبعد عام تقريبا على غزو العراق و إحتالله قدمت اإلدارة األمريكية إىل قمة الدول الصناعية الثمانية الكربى يف
جورجيا و اليت عقدت يف حزيران2004م ،مشروع الشرق األوسط الكبري الذي سيشمل الوطن العريب وحميطه
3

اجلوار(إيران ،تركيا ،باكستان) مع حتيز واضح إلسرائيل.
أ-

محاور مشروع الشرق األوسط الكبير:

-

اإلصالح :حيتل اإلصالح دورا مركزيا يف كل جماالت املشروع ،إذ مثة نية لصياغة شراكة بعيدة املدى مع

قادة اإلصالح يف الشرق األوسط الكبري يف جماالت سياسية و إقتصادية وإجتماعية ،ويتضمن اإلصالح تنفيذ
أنشطة تنموية داخل رؤية إيديولوجية أمريكية تتمحور حول تشجيع الدميقراطية وتعزيز اجملتمع املعريف ،وتوسيع
الفرص االقتصادية عن طريق القطاع اخلاص بالتعاون مع القطاعات األخرى.
 المجتمع المدني :على الرغم من أن املشروع هو مبادرة خارجية فإن تنفيذ القسم األكرب منه يقع علىعاتق مؤسسات اجملتمع املدين يف جمموعة الثماين و يف بلدان الشرق األوسط الكبري.
 المرأة :يتطلب التحول االجتماعي إىل منط الدميقراطية وحكم صاحل ،مشاركة املرأة بصورة واسعة. الصحافة و اإلعالم :يعترب املشروع أن تدين مستوى الصحافة و اإلعالم احلكومي على اخلصوص يقتضيتدريب الصحفيني و اإلعالميني يف إطار برامج حمددة هلذا الغرض يف املنطقة أو يف بلدان املنطقة.
 كما يتطرق المشروع لعدة محاور أخرى :رجال األعمال ،التعليم ،النشر و الرتمجة ،االقتصاد و املال،1

مكافحة الفساد.
ب-

أبعاد المشروع:

 البعد السياسي: العمل على تطوير نظم دميقراطية مع إيالء أولوية لـ"القوة اإلسالمية" املعتدلة و لعل مساعي مؤسسة "راند"
يف هذا اجملال واضحة.
 العمل على تسوية النزاع العريب-اإلسرائيلي بصفة خاصة من خالل الضغط املستمر على قوى املقاومة للسالم
مع إسرائيل.
 تطوير التنسيق األورويب األمريكي ومعاجلة مشكالت املنطقة.
 ينطوي املشروع على تصور يطالب بإعادة رسم احلدود السياسية يف املنطقة للتناغم مع احلدود االجتماعية،
إذ إن التنوعات اإلثنية يف الشرق األوسط الكبري هي املسؤولة يف رأي "بيرتز" عن التوترات يف املنطقة.
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 البعد العسكري: توسيع نطاق عمل حلف الشمال األطلسي ليتجه جنوبا و شرقا وهو ما تعزز باهلجوم على ليبيا عام
2012م.
 إعادة توزيع القوات األمريكية يف املنطقة مبا يتالئم مع املهمات اجلديدة.
 البعد االقتصادي: تعزيز اإلنفتاح االقتصادي وتنمية القطاع اخلاص يف الدول الشرق أوسطية.
 التأكيد على إعادة النظر يف مناهج التعليم يف املنطقة.
 التأكيد على حقوق املرأة.
1

 أولوية النمو االقتصادي على عدالة التوزيع.
ت-

أهداف المشروع في منطقة الشرق األوسط:

 للواليات املتحدة وحدها القرار النهائي يف الشرق األوسط. تكثيف الوجود العسكري يف املنطقة من خالل إحتالل دول املنطقة و تقويته مبعسكرات ومطارات دائمة،إضافة إىل ختصيص املوانئ احملددة للبوارج احلربية األمريكية.
 تطوير التعاون العسكري الثنائي بني الواليات املتحدة من طرف وحلفاءها اجلدد من طرف آخر.2

 -بناء منظومة إقليمية نسيجية من التعاون بني فواعل الشرق األوسط كافة.

 فصل املشرق العريب عن مغربه ورفض أي تكامل عريب أو أي إنتماء إقليمي بني الدول العربية نفسها. إرغام الدول العربية على توطيد أواصر السالم مع إسرائيل دون أية تنازالت منها نظري هذا التقارب. ضمان أمن إسرائيل من خالل التخلص من املقاومة يف الشرق األوسط(حزب اهلل-محاس وغريها مناحلركات) املناوئة إلسرائيل و الرافضة للتنازالت معها.
 حماصرة إيران وحماولة خنقها إلهناء النظام الديين يف طهران. تفتيت ومتزيق الدول العربية إىل عدة دويالت ،وقد بدأت بالفعل يف السودان و حتاول تفعيلها يف العراق مث3

بعد ذلك سورية ملتد بعد ذلك إىل باقي دول اإلقليم.

 إعادة تشكيل النظام العريب مبا يضمن دخول إسرائيل النظام اجلديد لكسر عزلتها اإلقليمية. إلغاء اهلوية القومية للنظام اإلقليمي وحتويل أطرافه إىل أطراف هامشية يف النظام.4

 -ربط األطراف العربية بأسر التبعية السياسية و االقتصادية و االجتماعية مبركز النظام الرأمسايل العاملي.
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وعليه ميكن القول أن مشروع الشرق األوسط اجلديد و الذي تسعى الواليات املتحدة إىل حتقيقه مبساعدة
الدول الغربية و إسرائيل من خالل إعادة تشكيل املنطقة مرة أخرى ،يشكل مشروعا مضادا ملشروع الوحدة العربية
حيث تعمل الدول الغربية على عرقلة هذا املشروع (املشروع القومي العريب) بكل الوسائل املتاحة ألنه من غري
املعقول أن تقوم الدول العربية العربية بإنشاء دولة عربية موحدة يف الوقت الذي تسري فيه الدول الغربية قدما يف
1

مشروعها.

 .3السوق الشرق أوسطية:
يعد مؤمتر مدريد للسالم الذي عقد عام1991م مبثابة عملية إنطالق لرتسيم خارطة جديدة للشرق األوسط،
ففي هذه املؤمترات طرحت فكرة السوق الشرق أوسطية ،مببادرة إسرائيلية و أمريكية مع اجلماعة األوروبية و البنك
الدويل ،ويعد"شيمون بيريز" من أشهر الداعني هلذه الفكرة ،و اليت تقوم برأيه على التكامل بني ثالثة عناصر
متوفرة يف الشرق األوسط وهي:
 وفرة املوارد املائية الرتكية.
 سعة األسواق اإلستهالكية املصرية.
 قدرة التكنولوجية اإلسرائيلية.
وميكن القول أن هذا اإلحتاد بني هذه العوامل الثالث ممولة بفوائض نفط اخلليج العريب ،تستطيع إسرائيل أن
2

حتقق ما تريده ،وجيعلها هذا جزءا من املشروع االقتصادي الشرق أوسطي اجلديد فيتعزز عندئذ رخاءها و أمنها.
أ .المصالح التي تحققها السوق:

 ترسيخ إسرائيل كدولة أصيلة يف منطقة الشرق األوسط ،وهلا مركزها و إمتداداهتا اإلقليمية ،ومندجمة يف مجيعخطط التعاون و التنمية اخلاصة باملنطقة على الصعيدية اإلقليمي و الدويل ،إضافة إىل عالقاهتا الثنائية.
 تعزيز دور إسرائيل يف السيطرة على منطقة الشرق األوسط ،من خالل الدعم الغريب هلا يف مشروعاهتا لتفتيتاجملتمعات العربية و اإلسالمية وإثارة نزعات التطرف و اإلضطرابات مبختلف أشكاهلا وإبقائها يف حال
ضعف وتفكك ومناهضة أي مشروع تكتلي أو وحدوي.
 إحنسار املد العريب.1

 -ظهور النزعة القطرية يف الكيان العريب.
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 إقامة عالقات مشرتكة وطبيعية بني إسرائيل و العرب. إمكانية إخرتاق إسرائيل للمجتمعات العربية. شرعية وجود إسرائيل. البقاء القوي إلسرائيل وإمتالكها ألسلحة الدمار الشامل. السيطرة على الثروات العربية(مياه،النفط). إقامة حوض إقتصادي واسع يضع الدورة االقتصادية العربية حتت رمحة رؤوس األموال اإلسرائيلية.2

 إلغاء القدرة العربية كقوة ميكن أن تفرض على املنطقة نظاما إقليميا عربيا.خاتمة:

كما تطرقنا سابقا ،وكنتاج ألمهية املنطقة اجليو-إسرتاتيجية ،جند أنه قد زاد إخنراط األقطاب الدولية و اإلقليمية
وزادت وترية تدخلها يف املنطقة ،األمر الذي غري الكثري من مالمح املنطقة السياسية ،وأظهر متغريات جديدة مل
تكن معروفة أو موجودة يف األمس القريب ،كثرت املشاريع وكثرت معها اإلسرتاتيجيات اخلارجية يف املنطقة،
وغلبت األطراف اخلارجية على األطراف احمللية ،األمر الذي جعل اإلقليم إقليم خمرتق بإمتياز ،ونتج عن هذا
اإلخرتاق متغريات جديدة ،وعليه وميكننا استنتاج أهم النقاط التالية:
 إذا كانت آسيا ذات امهية قداسية فيمكننا القول باهنا تستمد معظمها من الشرق االوسط ،باعتباره مهبطالرساالت لسماوية ،ومهد معظم احلضارات السابقة.
 اذا كانت امهية القارة االسيوية نابعة من خالل الرتسانات النووية فان الشرق االوسط توجد هبا قوتني نوويتني(ايران و اسرائيل).
 تتمثل امهية القارة االسيوية يف التوفرها على مضائق حبرية تتحكم يف املالحة الدولية ،و الشرق االوسط يوجدبه اثنني من هذه املمرات (هرمز و عدن).
 تعترب القارة االسيوية القارة الرائدة عامليا من حيث املخزونات الطاقوية ،وذلك راجع اىل احتياطي الشرقاالوسط الذي يعترب االول عامليا.
 تتمثل امهية اسيا يف القضايا االقليمية و الدولية اليت جماهلا املكاين يف اسيا ،و الشرق االوسط يعترب االقليماالكثر توترا يف العامل حبكم ان فيه قضيتني مهمتني ذات تاثريات عاملية (القضية الفلسطينية -االزمة السورية).
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 بحث في الفرص والتحديات:الزحف الروسي من أوراسيا إلى الشرق األوسط
The Russian Crawling from Eurasian to the Middle East : Look at
Opportunities and Challenges
*

كالليش تسعديت
:الملخص

،سيكتب تاريخ القرن الواحد والعشرين عودة روسيا إلى الساحة الدولية عبر بوابة الشرق األوسط
، ما يجعل القوى العالمية ترسم سياسات خاصة بهذه المنطقة،الذي تشكل أحداثه ميزان القوى العالمي
وبإعتبار روسيا إحدى هذه القوى نسعى للتعرف على مكانة الشرق األوسط في سياستها الخارجية من
، فروسيا األوراسية بعدما إستعادت مكانتها كقوة إقليمية في جوارها القريب،حيث الفرص والتحديات فيها
وبنت عالقات إستراتيجية مع قوى أسيا الكبرى "الصين والهند" توجهت إلى جوارها البعيد في الشرق
 تزحف روسيا بقوتها في جغرافية أسيا، فمن جورجيا إلى أوكرانيا فسوريا،األوسط لتستعيد مكانتها العالمية
 في المقابل تواجهها،سعيا للحفاظ على مصالحها وخلق فرص لصالحها من أجل إستعادة أمجادها
"تحديات كثيرة أهمها إستراتيجية الواليات المتحدة اإلمريكية في المنطقة في ظل إدارة الرئيس "ترامب
.خاصة تجاه إيران وسوريا
Abstract
The 21st century will mark the return of Russia to the international arena through the Middle
East gate, whose events creates the balance of power in the world, which makes the world
powers to draw up policies for this region, as Russia is one of these forces, we seek to know
the Middle East's position in its foreign policy in terms of opportunities and challenges. The
Eurasian Russia, after regaining its place as a regional power in its near vicinity and built
strategic relations with the major powers of Asia "China and India" went to the far side of the
Middle East to regain its global status, from Georgia to Ukraine and Syria, Russia is
crawling with its strength in the geography of Asia in, to preserve its interests and create
opportunities for its benefits in order to regain its glory. In contrast, Russia faces many
challenges, the most important of which is the American strategy in the region under the
administration of President Trump, especially towards Iran and Syria.
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية/ تيزي وزو- جامعة مولود معمري/  قسم العلوم السياسية/ باحثة دكتوراه يف ختصص دراسات حملية و إقليمية

102

*

المقدمة:
مرة أخرى تدخل منطقة الشرق األوسط يف احلسابات اإلسرتاتيجية الروسية للعودة إىل الشؤون الدولية،
وذلك بعد أن قامت بإعادة ترتيب أمورها الداخلية ،من خالل تسوية املشاكل والتحديات اإلقتصادية واجملتمعية
اليت عانت منها بعد إهنيار االحتاد السوفيايت ،ومن مث تقوية نفوذها يف دائرة مصاحل احليوية باجلوار القريب وأسيا
الوسطى وبعد بناء شراكات وتفامهات إسرتاتيجية مع الصني واهلند.
فالشرق األوسط الذي يعترب أخطر املناطق يف السياسة الدولية يعترب مركز جتمع مصاحل القوى الدولية،
لذلك نشهد حضور مكثف للدول الكربى اليت تتحرك وفق اسرتاتيجيات تتبىن عربها املصاحل ذات الصبغة
املكيافيلية ،واليت يتم تنفيذها عرب أجندة سياساهتا اخلارجية ،ما جيعلها تتنافس فيما بينها ومع الدول اإلقليمية يف
املنطقة لتعظيم املكاسب والفرص املتاحة فيها.
اإلشكالية البحثية:
ما هي مكانة الشرق األوسط يف السياسة اخلارجية الروسية من منظور الفرص والتحديات؟
فرضية الدراسة:
تتبىن دراستنا الفرضية الرئيسية التالية:
كلما زادت الفرص املتاحة لروسيا يف الشرق األوسط ،كلما زاد قدرهتا على إسرتجاع مكانتها الدولية.
مفاهيم الدراسة:
تعتمد دراستنا على املفاهيم األساسية التالية:
السياسة الخارجية:كمعظم املصطلحات يف العلوم السياسية ،هلا عدة تعاريف منها:
تعريف "تشارز هريمان" الذي يرى بأهنا" :تتألف من تلك السلوكيات الرمسية املتميزة اليت يتبعها صانعو القرار
الرمسيون يف احلكومة أو من ميثلوهنم اليت يقصدون هبا التأثري يف سلوك الوحدات الدولية اخلارجية" ،1وبالتايل فهو
يركز على رمسية سلوك السياسة اخلارجية ،الذي يهدف لتغيري سلوك الدول األخرى ،كما يعرفها الدكتور "مازن
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الرمضاين" بأهنا " السلوك اخلارجي اهلادف واملؤثر لصانع القرار" ،أما " روزنو" فيعرفها بأهنا" التصرفات السلطوية
اليت تتخذها أو تلتزم باختاذها احلكومات ،إما للمحافظة على اجلوانب املرغوبة يف البيئة الدولية أو لتغيري اجلوانب
غري املرغوبة" 2.أي أن السياسة اخلارجية تعمل على احملافظة على أوضاع وتغيري أوضاع أخرى يف نفس الوقت.
أما "حممد السيد سليم" فتعريفه جاء كالتايل " :برنامج العمل العلين الذي خيتاره املمثلون الرمسيون للوحدة
الدولية من بني جمموعة من البدائل املتاحة من أجل حتقيق أهداف حمددة يف احمليط الدويل" .يف حني يتصور "علي
الدين هالل" أن السياسة اخلارجية هي... " :جممل نشاط وسلوك الفاعلني يف اجملال الدويل" ،أما "ناصيف
يوسف حيت" فيعرفها على أهنا" :سلوكية الدولة جتاه حميطها اخلارجي وقد تأخذ هذه السلوكية أشكاال خمتلفة حنو
دولة أخرى أو حنو وحدات يف احمليط اخلارجي من غري الدول  ."...يضيف كل من "أميلي بلوم" و "فريدريك
شاري لون" تعريفا ملفهوم السياسة اخلارجية على أهنا " :متثل إحدى السياسات العامة اليت تقوم من خالهلا الدولة
بالتعبري الرمسي عن مصاحلها القومية ومتابعتها بشكل ملموس".

3

كما تتصف قرارت السياسة اخلارجية عادة بأهنا ذات قيمة عالية ،وتكون حماطة بشكوك كثرية ،وخماطر
كبرية .أما احملددات اليت تدخل يف صنع السياسة اخلارجية فهي بيئة القرار ،والعوامل الدولية ،واملؤثرات احمللية.4
إن التعقيد الذي تتميز به السياسة اخلارجية جاء نتيجة إرتباطها بعدة عناصر ،واليت من أبرزها إسرتاتيجيات
الدول يف احلفاظ على مصاحلها القومية ،هو من حال دون إعطاء تعريف متفق عليه من طرف علماء السياسة،
الذين ختتلف الزوايا والعناصر اليت يعتمدوهنا يف تعريفاهتم للمفهوم.
كما جتسد السياسة اخلارجية وجود عديد من اخلطوات ،باإلمكان إجيازها يف اآليت:5
 قيام الدولة يف الغالب برتمجة املصاحل القومية إىل مبادئ وأهداف حمددة يف حالة تبين سياسة خارجية حمددة. إن صانعي القرار ،يف ترمجة املصاحل القومية ،يأخذون يف حسباهنم الظروف البيئية املختلفة على املستوىالداخلي واخلارجي.
 إن حتقيق األهداف املراد حتقيقها يتطلب من صانع القرار رفد العوامل املادية والبشرية والتكنولوجية. قيام صانع القرار من تطوير خطته أو إسرتاتيجيته تبعا لقدرات أو إمكانيات الدولة ،إىل درجة من املمكنالتعامل مع مواقف السياسة اخلارجية بالسلوك العقالين من أجل حتقيق األهداف اخلارجية للدولة.
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 تتبىن الدولة املواقف اإلجيابية اليت من شأهنا حتقيق مصاحل الدولة اخلارجية وتبعا لقدرات الدولة. قيام م ؤسسات الدولة مجيعا ،بتقومي دوري للتقدم الذي أجنزته هذه املؤسسات جتاه حتقيق أهداف الدولةاخلارجية.
اإلستراتيجية:اإلسرتاتيجية هي أعلى درجة يف التفكري ،والتدبري ،والرتتيب ،ونطاق التأثري ،واألفق الزمين من "السياسة"،
وهي عملية منضبطة ذات خمرجات ،وغايات ،ووسائل حمددة بوضوح ،وهي ختدم اهلدف السياسي الوطين ،وختدم
السياسة يف إطار التقلبات ،والتعقيدات ،واهلواجس ،والغموض ،ويصبح التفكري اإلسرتاتيجي هو القدرة على
تطبيق اإلسرتاتيجية يف الواقع ،مث صياغة ما خيدم بنجاح مصاحل الدولة ،من دون حتمل خماطر ميكن تفاديها ،ولذا
فهو يتضمن جانيب الفن والعلم معا.

6

واإلسرتاتيجية كلمة ظهرت يف البداية كمصطلح عسكري ،واألصل فيها الكلمة اإلغريقية "" Strategius
ومعناها بالعربية "قائد " ،وتطور استخدامها ،لتعين قيادة القوات أو فن اجلنراالت ،وكان لكل عصر مفهومه
لإلسرتاتيجية ،حيث إنتقل املفهوم من اجلانب العسكري وتطور فاتسع جلوانب أخرى ،حىت أصبحت تعين اجلانب
الشمويل هلا .7لذلك تعرف اإلسرتاتيجية بأهنا خطة ،إجتاه ،أسلوب ،منظور شامل.
ومن بني التعاريف الكثرية لإلسرتاتيجية جند:
التعريف الشهري ذو البعد العسكري الذي قدمه "كالوزفيتز" « »Claus Witzحيث عرفها بأهنا "فن إستخدام
املعركة لتحقيق أهداف احلرب" أما "ليدل هارت" « »Basil Henry Liddell Hartفعرفها بأهنا " فن توزيع
وإستخدام الوسائل العسكرية لتحقيق األهداف السياسية" ويف التعريف األخري مت حسر اإلسرتاتيجية يف إستخدام
القوة العسكرية لتحقيق غايات سياسية 8دون ذكر باقي أنواع القوة.
كما وقد قدم "مولتكه" تعريفا واضحا لإلسرتتيجية ،إذ قال ":أهنا إجراء املالئمة العملية للوسائل املوضوعة
حتت تصرف القائد إىل املطلوبة" ،يف حني اجلنرال الفرنسي "أندري بوفر" الذي أخر مفهوم اإلسرتاتيجية من
إطارها العسكري إىل إطار أوسع فيعد القوة املسلحة أحد أبعاد اإلسرتاتيجية وجماالهتا حيث عرفها قائال" :هي فن
إستخدام القوة للوصول إىل أهداف سياسية".

9
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كما أوضح "أكرم ديري" بأن اإلسرتاتيجية هي" فن دراسة العمل احلاضر يف ضوء معطيات املستقبل والذي
يستمر يف التنفيذ يف إطار رؤيا تنظيمية للتطور املقبل مبجموعه بغرض ترجيح بعض اإلمكانيات أكثر من غريها
وإختيار هذه اإلمكانات لكوهنا ذات طابع سياسي" ،أما "األمريال جي.سي ويلي" فيعرفها بأهنا "خطة عمل
اهلدف منها حتقيق غايات معينة مع وجود نظام خاص من اإلجراءات لتنفيذها" ،ويعرفها "توماس وهلني دايفيد
هنجر" بأهنا "خطة طويلة املدى تتعامل بفعالية مع الفرص واملخاطر يف ضوء القوة والضعف واليت تتضمن حتديد
املهام واألهداف وتكون هلا إسرتاتيجيات أخرى" 10.ويف هذه التعارف مت النظر إىل اإلسرتاتيجية بإعتبارها خطة
حمكمة بتحديد األهداف واإلمكانيات ومصممة لتحقيق املكاسب وحتييد املخاطر.
وقد إتسع مفهوم اإلسرتاتيجية أكثر ،فعرفته هيئة األركان اإلمريكية عام1964م ،بأهنا " :فن وعلم تطوير
وإستخدام القوى السياسية واإلقتصادية والنفسية والعسكرية والدعائية ،كلما كان ذلك ضروريا خالل السلم
واحلرب ،لتقدمي أقصى درجة من املساندة لسياسات الدولة ،بغرض زيادة اإلمكانات والنتائج املرغوبة للنصر
ولتقليل فرص اهلزمية 11".وهو نفس ما يشري إليه تعريف "اإلسرتاتيجية القومية "إذ تعرف بأهنا " أساس توجيه موارد
الدولة ،لتحقيق األهداف املطلوبة ،وتشمل التخطيط واإلستخدام ،والتنسيق والتطوير ،جلميع موارد وإمكانيات
الدولة يف مرحلة السلم واحلرب12.وبالتايل فاإلسرتاتيجية حسب أصحاب هذه التعاريف هي اإلستخدام األمثل
لكل موارد الدولة وإمكاناهتا.
لقد أدى توسع مفهوم اإلسرتاتيجية إىل جوانب أخرى كاإلقتصاد ،والسياسة ،والتدبري ،واإلدارة ،...إىل إنتقل هذا
املفهوم من "التقدير وإستعمال القوة إلى التقدير والتخطيط في كيفية بلوغ األهداف"
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شروط اإلستراتيجية:من شروط وضع اإل سرتاتيجية وضوح األهداف ،وتكاملها ،واقعيتها ،إىل جانب العقالنية ،التخصص،
اإلستمرارية ،اإللزام ،املرونة ،اإلبتكارية ،واإلعتماد على الذات ،ولذا تتسم اإلسرتاتيجية بأهنا "استباقية توقعية" ،إن
مل تكن "تنبئية" .وهذا اإلستباق يرمي إىل رعاية املصاحل الوطنية ،ومحايتها مما خيبئه املستقبل ،ولذا جيب أال يقوم
على التقديرات اجلزافية ،أو اخلياالت األسطورية ،وإمنا دراسة اإلحتماالت والسيناريوهات ،ووضع اإلفرتاضات
واملنطلقات ،واليت تكون بدورها مشروطة مبا جيري على األرض ،وباإلمكانات املتاحة.14
الشرق األوسط:106

هي من بني أهم املناطق يف العامل نتيجة ثرواهتا خاصة البرتول ،الغاز واليورانيوم وغريها كثري،كما تتميز
مب وقعها اإلسرتاتيجي إذ متر يف املنطقة أنابيب البرتول والغاز وتطل على أهم البحار كالبحر األبيض املتوسط أو
كما يطلق عليه يف األدبيات الروسية "املياه الدافئة" والبحر األمحر واحمليط اهلندي ،ومتتلك قنوات جد مهمة كقناة
السويس ومضيق هرمز إضافة إىل "اخللي ج العريب" أو كما يطلق عليه اإليرانيون "اخلليج الفارسي" وخليج عدن،
وهي قريبة من الشرق األقصى وحتيط بأوراسيا من خالل حدودها مع مجهوريات أسيا الوسطى ،وبالتايل متتلك
ممرات جتارية حبرية وبرية إىل تلك املناطق وأسواقها ،وتارخييا شهد الشرق األوسط قيام إمرباطوريات كبرية متمثلة يف
اإلمرباطورية الفارسية والعثمانية ،إضافة إىل كوهنا مركز احلضارات كاحلضارة الفرعونية ،البابلية ،اآلشورية ،ومهد
األديان السماوية الثالث :اليهودية ،املسيحية ،واإلسالم ،وبعض الديانات األخرى منها  :البهائية ،الشوابك،
الزردتشت والصائبة ،ما جعلها عرضة لتدخالت أجنبية ،وصراعات إقليمية وحملية.
والشرق األوسط ،مصطلح غريب أطلق على املنطقة اليت تقع يف قلبها الدول العربية األسيوية ،وهي منطقة ذات
حدود مرنة تتمدد وتتقلص وفق مصاحل وإسرتاتيجيات الدول الكربى اليت تتنافس عليها.
أوراسيا:هي املنطقة اليت تضم كل من القوقاز وأسيا الوسطى15إضافة إىل روسيا وهي متثل منطقة حيوية لروسيا
بتأثريها العميق على أمنها القومي ،ونظرا ألمهيتها فقد إهتم هبا علماء اجليوبوليتيك وجعلوها حمور أعماهلم ،وحثوا
الدول الكربى اليت ينتمون إليها للسيطرة عليها كوهنا معرب للسيطرة العاملية.
منهجية الدراسة:
مدخل المصالح القومية  :سوف تقوم الدراسة بإستخدام مدخل املصاحل القومية للدولة وهو أساس املدرسةالواقعية ،16حيث يهتم بعدد من األمور الرئيسية اليت تتمثل يف :حتديد مفهوم املصلحة القومية ،وحتليل العالقة اليت
تربط بني املصلحة القومية وقوة الدولة ،وكذلك أفضل السياسات واإلسرتاتيجيات اليت تستخدمها الدولة يف محاية
مصاحلها القومية.17
إقتراب صنع القرار في السياسة الخارجية :يعرف "ريتشار سنايدر" "" synderعملية إختاذ القرار بأهنا"العملية اليت ينتج عنها قرار حمدد من بني بدائل عدة جيري تعريفها إجتماعيا ،وذلك هبدف التوصل مستقبال إىل
وضع معني كما يتخيله واضعو القرارت" ،وعملية صنع القرار ال تتوقف على صناعته أو إعالنه ولكنها تشمل
107

عمليات ما قبل القرار وعملية إختيار القرار وصناعته وعملية تنفيذ القرار وتقوميه ،كما تتضمن كل العناصر
املتشابكة واملتغريات ذات العالقة واليت من شأهنا التأثري يف سلوك وحدات صنع القرار وأهدافها وتصوراهتا .18
كما ويهتم إقرتاب صنع القرار بوحدة صنع القرار ،ومكوناهتا وتنظيمها ،والعالقات اليت تربط أجزاءها ،ومنط
تلك العالقات ،واألفراد الذي ميثلوهنا ،وقيمهم ،ومصاحلهم ،وشخصيتهم ،وخرباهتم ،وإرتباطاهتم املختلفة.

19

اإلطار النظري:
النظرية الواقعية:فمن خالل اعتمادنا على مدخل املصاحل القومية يتضح أن النظرية الواقعية الكالسيكية هي األنسب
للموضوع وذلك لقدرهتا على تفسري السياسة اخلارجية الروسية واسرتاتيجيتها املتعلقة بأمنها القومي.
النظريات الجيوبوليتيكية:هي توجه فكري أتى لتحليل األوضاع بشكل يربط البعد اجلغرايف باملنطق اإلسرتاتيجي ،خاصة ما تعلق مبا
أصطلح عليه يف أدبي ات املهتمني هبذا التوجه ب"أوراسيا" ،حبيث مت إبراز أمهية هذه املنطقة ،وروسيا هي دولة
مهمة وفاعلة فيها ،وهلا أهداف تسعى إىل حتقيقها منذ العهد السوفييت ،خاصة من حيث السيطرة القوية على
منطقة شرق أوروبا ،وفقا ملنطق اخلبري األملاين يف اجليوبولتيك رتزل »  « friedrich Ratzelاملرتكز أساسا على فكرة
اجملال احليوي ،ونظرة "كارل هاوسهوفر" » «Karl Haushoferللجيوبوليتيك على أنه عامل مؤثر يف التاريخ،
وهناك مفكرون أخرون يهتمون حبقل اجليوبوليتيك ،ولكل زاوية ينطلق منها للتحليل.
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المحور األول :التوجه األوراسي والشرق أوسطي في السياسة الخارجية الروسية
لقد أدى تفكك اإلحتاد السوفيايت إىل إنكشاف يف األمن القومي لروسيا اإلحتادية ،وذلك نتيجة الفراغ الذي
نتج "جبواره القريب" ،والذي إستغلته الواليات املتحدة وحلفائها عرب حلف الناتو من خالل قيامها بإغراء دول
املنطقة لإلنضمام للحلف وبقواعدها العسكرية يف املنطقة للهيمنة عليها ،وذلك منعا إلنبعاث أي فرصة متكن
روسيا من لعب دور عاملي  ،وقد جنحت ىف ذلك يف بداية إعادة تأسيس روسيا اإلحتادية اليت صارت "دولة
عادية " تعاين من إقتصاد منهار مثقل بالديون وتتحكم فيه أطراف خارجية ،خاصة يف فرتة الرئيس "يلسن" الذي
عرض إقتصاد بالده لنموذ " العالج بالصدمة " من خالل التحول املباشر من النظام اإلشرتاكي إىل النظام
الرأمسايل ،إضافة إىل املشاكل السياسية بني الكرملني والقوميني من جهة والرئيس "يلتسن" من جهة أخرى ،كما
عانت روسيا اإلحتادية من حرب أهلية نتيجة حماولة الشيشان اإلنفصال عنها.
نتيجة كل ذلك حدث تغري يف السياسة اخلارجية لروسيا ،فتوجهت أوال حنو الغرب (الواليات املتحدة وأوروبا)
طمعا يف الدخول يف فلكه كشريك ،وملا أدركت أن الغرب ال يرحب هبا كشريك بل "كدولة عادية خاضعة"
قامت بالتحول مع مرور الوقت وبإنتخاب الرئيس" فالدمري بوتن" يف 2000م إىل" دولة إقليمية" هلا إسرتاتيجية
خاصة جبوارها اإل قليمي يف شرق أوروبا والقوقاز وأسيا الوسطى ،وملا إستعادت قوهتا توجهت إىل الساحة العاملية
بالرجوع إىل الشرق األوسط ،وذلك من أجل استعادة مكانتها الطبيعية والتارخيية "دول كبرى" مرة أخرى.
أوال :السياسة الخارجية الروسية في جوارها اإلقليمي "في أوراسيا"
عمل بوتني على إعادة دمج روسيا يف الساحة الدولية إلستعادة جمدها السابق ،وذلك ملا سببته العزلة
اإلقتصادية لإلحتاد السوفيايت من تأخري تطورها ،وقام بوتن بالعدول عن سياسة "األطلس" يف السياسة اخلارجية،
واليت كانت متبعة يف حقبة الرئيس" يلتسن" ،وإعترب أن روسيا بوقعها اجليوبوليتيكي واحدة من أكرب القوى
األوراسية ،اليت ينبغي عليها النظر إىل إجتاهات متعددة يف سياستها اخلارجية ،وذلك وفق نظرة براغماتية حتقق
املصاحل لروسيا.

21

فمنذ إنتخاب بوتن أصبحت روسيا تعتمد على سياسة خارجية قائمة على (الواقعية)

و(العملية) و(احلرص) ،وهي متثل الرؤية اجلديدة للسياسة اخلارجية الروسية.22
وقد تبني ذلك بعد أن قام "فالدمري بوتن "يف  26أكتوبر 2000م ،باإلعالن عن أهم مالمح السياسة
اخلارجية واليت برز من خالهلا التوجه األوراسي وقد جاء كالتايل:23
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حتقيق أهداف روسيا القومية والدفاع عنها ،وبذلك وضع هناية لسياسة التنازل العشوائي لصاحل الغرب يفالساحة الدولية وهو أهم ما ميز مرحلة الرئيس "بوريس يلتسن".
السعي إىل عالقات متميزة وتعاون إسرتاتيجي مع أصدقاء روسيا يف فرتة اإلحتاد السوفيايت ،وخصوصا مع اهلندوإيران والصني.
اإلتفاق مع دول اجلوار اإلقليمي حول كيفية إقرار السالم واإلستقرار يف املنطقة.التوصل إىل تسوية عادلة للمشاكل اليت تواجه املنطقة.الربغماتية والتعاون يف العالقات مع كومنولث الدول املستقلة). (cis إضفاء الطابع القومي على السياسة اخلارجية الروسية والتأكيد على ضرورة إسرتداد روسيا املكانة اليت افتقدهتاوإهناء االنفراد األمريكي مبوقع القمة ،وحسب رؤية الرئيس "فالدمري بوتن" البد من وضع خطة إسرتاتيجية
وعقالنية تؤدي إىل إحالل التعددية القطبية حمل هذا اإلنفراد وعلى حنو يتناسب أكثر مع إجتاهات العامل اجلديد.
من خالل هذه الركائز نالحظ أن اجلوار اإلقليمي الذي مهش يف فرتة الرئيس" يلسن" إستعاد مكانته يف
السياسة اخلارجية الروسية وأصبح يف دائرة األمن القومي الروسي.
ومن أسباب التحول يف السياسة اخلارجية الروسية إجتاه جواره اإلقليمي جند:
توسع احللف األطلسي شرقا بإجتاه حول احلدود الغربية الروسية ،وما تضمنه املفهوم اإلسرتاتيجي اجلديد الذيتبنته يف عام 1999م ،فبعد إنضمام هنغاريا ،والشيك وبولندا إىل الناتو حتركت احلدود من  750-650كم يف
اجملال الروسي 24،مث إزداد األمر سوء بإنضمام مجهوريات البلطيق الثالث"لتوانيا ،لتونيا ،واستونيا" يف 29مارس
2004م إىل الناتو ،وإستمر دخول دول اإلحتاد السوفيييت السابق يف فلك الغرب الواحدة تلو األخرى إىل أن
وصل الناتو إىل ختوم روسيا ،25وقد رأى "ميخائيل مارجيلوف" رئيس جلنة الشؤون الدولية يف جملس الفيدرالية
الروسي أن توسيع الناتو جيري طبقا لرؤية جيوسياسية قدمية تعود إىل فكرة إبعاد روسيا إىل أعماق أوراسيا يف مشال
شرقي القارة وإضعاف أمهية موقعها الوسطي ،وإن روسيا يتم إحتوائها يف اجلنوب الشرقي وأسيا الوسطى من
26

خالل برنامج حلف األطلنطي.
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 تزايد الدور الرتكي واإليراين يف أسيا الوسطى من خالل عملهم على تعميق وجودمها يف املنطقة باإلعتماد علىالروابط الدينية ،املذهبية واللغوية واإلثنية ،واإلستثمارات اإلقتصادية ،إضافة إىل بروز الدور الصيين اليت حتاول أيضا
أن تثبت وجودها عرب اإلستثمارات الكبرية يف جمال الطاقة والبنية التحتية مما يهدد املصاحل الروسية يف تلك املنطقة
ويقلل من نفوذها عليها.
 تصاعد التيارات األصولية يف أسيا الوسطى واستعمال تلك التيارات للعنف ،مما هدد بالتأثري على األمن القوميالروسي ووحدة األراضي الروسية ،ومطالبة دول آسيا الوسطى ذاهتا لروسيا ،بأن تلعب دور الضامن لألمن يف تلك
الدول نظرا لعدم قدرهتا على القيام بتلك الوظيفة 27 .كما يذكر احملللون املختصون يف شؤون احلركات اإلسالمية
يف آسيا الوسطى ،أن اجلماعات اليت كانت اعتربت ميتة ملدة طويلة ،كاحلركة اإلسالمية األوزبكية ،تستعيد اآلن
قوهت ا يف آسيا الوسطى اليت أصبحت ،وبشكل متزايد ،عرضة لألفكار املتشددة اجلهادية يف السنوات القليلة
املاضية ،ويلفت بعض احملللني األمنيني إىل أن املتمردين الذين غادروا املنطقة منذ مدة طويلة للقتال إىل جانب
طالبان يف أفغانستان ،بدأوا يعودون إىل املنطقة ،28ما قد يشكل خطر أمين عليها.
ميدانيا نجد السياسة الخارجية تجاه المجال األوراسي اتضحت من خالل:
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 العمل على بناء القوة الذاتية الروسية بشكل مستقل عن النماذ الغربية اجلاهزة ،والنظر إىل تلك القوة وحدهاعلى أهنا احملدد لوضع روسيا يف السياسة الدولية ،وقد عرب "فالدميري بوتني" عن ذلك يف خطابه أمام الربملان
الروسي عام 2005م ،بقوله "إن روسيا دولة تصون قيمها اخلاصة وحتميها ،وتلتزم مبرياثها وطريقها اخلاص
للدميقراطية" ،وأكد "بوتني" أن مهمة روسيا هي أن تتصدر ترتيب دول العامل يف جمال التكنولوجيا املعلوماتية
حبلول  ،" 2015وهو نفس اهلدف الذي تعمل على حتقيقه حاليا.
 عارض بوتني انشاء الواليات املتحدة للدرع الصاروخية واحملطة الرادارية يف بوالندا ومجهورية التشيك حيث إعتربأن الدرع واحملطة ليستا موجهتني ضد ايران وإمنا ضد روسيا ذاهتا ،وردا على املشروع اإلمريكي أعلن يف خطابه
السنوي أمام اجلمعية اإلحتادية الروسية يف  26أفريل 2007م ،عزم روسيا جتميد عضويتها يف معاهدة األسلحة
التقليدية يف أوروبا 1999م (وكان يلتسن قد فعل ذلك بالنسبة التفاقية 1990م وتراجع عنها) ،حىت تقوم دول
احللف األطلنطي بالتصديق عليها وتطبيقها مشريا إىل أن روسيا تفعل ذلك من طرف واحد ،كما أن الدول
اجل ديدة يف حلف األطلنطي مل توقع اإلتفاقية مما يهدد األمن القومي الروسي ،ويف  13جويلية 2007م وقع
"بوتني" قانونا ينص على أن ظروفا استثنائية حتتم جتميد تطبيق اإلتفاقية.
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 سعت روسيا اىل إعادة تقوية عالقتها مع دول الكومنولث (رابطة الدول املستقلة) بعدة أساليب مبا فيهاالدبلوماسية القسرية خصوصا لدى الدول ذات التوجه اإلمريكي يف سياستها اخلارجية وعلى األخص جورجيا،
وقد جنحت يف إعادة دول أسيا الوسطى إىل حضرية النفوذ الروسي بدعم نظمها ضد احلركات السياسية
اإلسالمية احمللية املعارضة ،وضغطت على جورجيا حتت حكم "ساكاشفيلي" ذي التوجه اإلمريكي بدعم من
احلركة اإلنفصالية يف أخبازيا وطرد اجلورجيني املقيمني يف روسيا ،ووقف الواردات من جورجيا واإلقالل من مد
جورجيا بالنفط والغاز الطبيعي ،ومن ناحية أخرى قامت روسيا بتقوية عالقاهتا املؤسسية األمنية واإلقتصادية مع
دول الكومنولث ففي عام 2003م ،مت إنشاء منظمة "معاهدة االمن اجلماعي" واليت تضم روسيا ومولوفيا
وأوزبكستان وأرمينيا وكازاخستان وقريغيزستان وطاجيكستان وأذربيجان ،وكان قد مت إنشاء "اجلماعة اإلقتصادية
األوراسية" يف  10أكتوبر2000م وتضم روسيا وبيالروسيا وكزاخستان وطاجكستان وأوزبكستان وقريغيزستان
ولكل من املنظمة واجلماعة أمانة عامة يف موسكو.
 إعالن احلرب على جورجيا يف 2008م ،ومشاركة روسيا يف أحداث شرق أوكرانيا يف 2014م ،وضم شبهجزيرة القرم يف مارس 2014م ،ويف تربيره لضم القرم ،قال الرئيس الروسي" بوتني" إن بالده أقدمت على تلك
اخلطوة بسبب توسع الناتو يف شرقي أوروبا.30
تعزيز العالقات السياسية والعسكرية بني روسيا ودول آسيا الوسطى ىف عدة حماور خالل العهدة الثانية للرئيس"بوتني" ،ففي عام  2014م مت التصديق على اتفاقية التعاون العسكرى التقين بني جملس اإلحتاد الروسي
وكازاخستان ،كما قامت أوزباكستان بغلق قاعدة طشقند اإلمريكية املوجودة على أراضيها يف عام 2005م ،كما
أغلقت القاعدة اجلوية األملانية عام 2008م واليت كانت حتت إستخدام القوات اإلمريكية يف عملياهتا ىف
أفغانستان ،يف الوقت نفسه يتزايد الوجود العسكرى الروسي يف املنطقة ،كما تطورت العالقة اإلقتصادية بني روسيا
وطاجيكستان ففي عام 2009م ،مت فتح فرع للمصرف الروسي"روس سيلخوزبنك" يف طاجيكستان بصفته أول
ممثل للبنوك الروسية ىف اجلمهورية ،كما بلغت اإلستثمارات الروسية املباشرة يف اإلقتصاد الطاجيكي عام 2008م
حوايل  326مليون دوالر.31
 تصاعد النفوذ الروسي يف أسيا الوسطى وذلك من خالل تصفية القاعدة اإلمريكية يف قرغزيستان يف عام2010م ،ولضمان السيطرة على سوق الطاقة األورويب ،اليت تزودها ب25باملئة من احتياجاهتا من الغاز ،تسعى
ملنع أي منافس أو بديل هلا يف أوروبا من خالل التحكم يف نفط أسيا الوسطى ،وذلك عرب التعاون مع
كازاخستان ،والسيطرة شبه املطلقة لشركة(غازبروم) على غاز تركمانستان عرب خط األنابيب املشرتكة ،حيث تقوم
روسيا بإعادة تصدير الغاز الرتكماين ألوروبا عرب خطوط الغاز الروسية ،32ويف 2007م ،وقع زعماء روسيا
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وكازاخستان وتركمانستان بيانا "مشرتكا" حول مد خط أنابيب الغاز الطبيعي من ساحل حبر قزوين إىل روسيا
والذي يضخ حوايل  10مليارات مرت مكعب سنويا ، 33كما تعمل ىف اوزباكستان شركات روسية كربى مثل شركة
“غاز بروم” والىت إشرتت خالل عام 2010م حنو  %15.5مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعى األوزبكى،
فضالً عن التنقيب املشرتك الذى تقوم به الشركة مع شركة “أوزبك نط غاز” األوزبكية ،وتعمل ىف أوزباكستان
 714مؤسسة مشرتكة وأجنبية برأمسال روسى ،بلغ حواىل  800مليون دوالر إمريكى ،كما تعمل منها 171
شركة أسست ىف عام 2007م.34
 التوجه حنو أسيا الشرقية والذي يقوم على أوليتني :األوىل تقليدية وتتمثل يف تأمني بوابتها الشرقية يف الشرقاألقصى املمتدة إىل جزر اليابان ،أما الثانية فتحاول إحالل تعددية قطبية يف هذه املنطقة؛ لتفادي هيمنة صينية أو
يابانية هتدد املصاحل الروسية ،حىت وإن كان ذلك من خالل دعم الوجود األمريكي احملدود يف املنطقة .ومن أجل
هذا اهلدف عملت الدبلوماسية الروسية على ربط جسور التعاون والشراكة مع القوى اإلقليمية البارزة يف املنطقة
35

على غرار

الصني اليت هتدف روسيا إىل بناء حتالف معها يف نطاق منظمة شنغهاي ،واهلند اليت تأيت كثاين أهم

دولة متعاونة مع روسيا يف جمال التسلح ،36واليابان يف جمال التكنولوجيا.
كما قامت روسيا باإلنضمام إىل منتدى أسيا باسيفيك للتعاون اإلقتصادي ،رابطة األمم جلنوب شرق أسيا،
ومؤمترات القمة الروسية مع اإلحتاد األورويب وجمموعة الدول الصناعية الثماين الكربى اليت مت طردها منه بعد ضم
القرم.
مما سبق يتضح أن السياسة اخلارجية الروسية يف أوراسيا تتميز باحلزم مع الدول األوراسية وضد كل من حياول
تغيري األنظمة اليت تتعاون معها بالقوة ،وذلك نتيجة حتمية فرضتها جغرافية روسيا وأمنها القومي ،وإسرتاتيجية
الواليات املتحدة يف أوراسيا ،خصوصا جتاه روسيا ،وسلوكيات قادة بعض دول املنطقة اليت أضرت مبصاحل روسيا
مستغلة فرتة ضعفها.
لقد منح القرن الواحد والعشرين روسيا فرصة جديدة لتربز من جديد ،وتعود إىل عمقها األسيوي ،وهذا ما
عرب عنه ،وزير اخلارجية الروسي" سريجي الفروف" يف  27فيفري 2015م ،حني جادل أن "التحول إىل آسيا
(اليت تشمل يف روسيا تقليديا الشرق األوسط) تعكس مصاحل وطنية طويلة يف القرن الواحد والعشرون"
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يف إطار زحفها يف العمق األسيوي يشهد الشرق األوسط حضور روسي معرتف به دوليا وذلك نتيجة تبين
اسرتاتيجية قائمة على حتقيق املصاحل املتبادلة مع دول املنطقة.
مظاهر الحضور الروسي في الشرق األوسط:
سياسيا :لقد لعبت اإلتصاالت الدورية اليت يقوم هبا الرئيس بوتني مع قادة دول الشرق األوسط دوراً كبرياً يف إقامة

سياسة خارجية متزنة ومتكافئة يف هذه املنطقة ،واليت من نتائجها عدم وجود أعداء لروسيا يف الشرق األوسط بل
لديها عدد كبري من األصدقاء ،هذه اإلتصاالت تكمل العدد الكبري من الزيارات واللقاءات على املستوى

الرفيع38اليت جيريها مع قادة املنطقة خاصة يف السنوات األخرية ،حبيث أصبح الرئيس الروسي "فالدمري بوتن"

حسب جملة "فورين بوليسي" األمريكية "،شخصا جذابا" بالنسبة لدول املنطقة ،يف الوقت الذي يشعر قادة
املنطقة باإلمهال من جانب الوال يات املتحدة األمريكية ،وبالتايل هذا ما أدى لتنامي نفوذ روسيا يف منطقة الشرق

األوسط.39

ومن بني املبادئ اليت تتبناها السياسة اخلارجية الروسية ويتفق عليها قادة املنطقة جند:40
 رفض روس يا من حيث املبدأ تغيري األنظمة من اخلار  ،حيث حيظى مبدأ عدم التدخل يف الشئون الداخليةمبكانة راسخة يف اسرتاتيجية سياسة روسيا اخلارجية .وميتد األمر هنا للدول اجملاورة ،اليت ال تريد روسيا أن تكون
هدفا لثورات مدعومة أمريكيا.
 ترفض روسيا متاما مساندة التدخالت العسكرية األجنبية ،حيث تراها مدمرة ،أيا كانت دوافعها ،حىت ولوكانت إنسانية ،إذ ترى فيها تشجيعا على استخدام القوة يف تسوية املشكالت الدولية ،األمر الذي حيظره ميثاق
األمم املتحدة ،والقانون الدويل ،وبطبيعة احلال ،تدرك موسكو -من واقع التجربة-أن القوة العسكرية اهلائلة
للواليات املتحدة األمريكية قد دفعتها إىل إدمان استخدام القوة.
 -اإلعتماد على األمم املتحدة كمركز لتنظيم العالقات الدولية وتنسيق السياسة.
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وتبين هذه املبادئ ال يعين أن روسيا ستتخلى عن حليفها يف األوقات الصعبة عندما تستطيع ويتعاون معها
احلليف ،فروسيا مل تستطع منع الواليات املتحدة اليت دعمتها الدول العربية وخاصة اخلليجية من احتالل العراق،
وأحد أسباب ذلك أن روسيا يف ذلك الوقت ال تتمتع بقوة كافية تسمح هلا مبواجهة الواليات املتحدة ،يف حني
أن روسيا إستطاعت أن تساعد النظام السوري بل وتدخلت عسكريا يف سوريا بطلب من حليفها الرئيس
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السوري "بشار األسد" وذلك أن هذا األخري إستوعب اللعبة الدولية واإلقليمية وركبها من خالل العمل مبقرتحات
حلفائه الروس وإيران واإلعتماد على النزعة الطائفية يف املنطقة واحلرب ضد اإلرهاب وجاءت يف مرحلة الفوضى
والدمار الذي شهدته عملية إحتالل العراق وليبيا ،وبالتايل فاألمور جاءت يف صاحل النظام السوري ،زد إىل ذلك
روسيا تدرك متاما اخلسائر اليت ستتكبدها جراء سقوط النظام السوري الذي تعتربه أهم حليف هلا يف الشرق
األوسط.
أمنيا وعسكريا :من بني أهم أسباب التواجد الروسي يف الشرق األوسط هو حماربة اإلرهاب وهو هدف تتشارك فيه مع دول
املنطقة اليت تع اين من هذه الظاهرة اليت يتفاقم حجم خطورهتا ،وتتوسع رقعتها وسرعة إنتشارها من بلد ألخر ،ويف
هذا الشأن تقدر احلكومة الروسية أهنا تشارك بفاعلية يف املعركة الدولية ضد اإلرهاب يف الشرق األوسط من
خالل احملاور اآلتية:42
 ارتباط روسيا ومعظم دول املنطقة ،مبا فيها مصر ،بأطر مؤسسية للتعاون األمين يف جمال مكافحة اإلرهاب (يفشكل جمموعات عمل ،أو جلان مشرتكة تضم ممثلني عن اجلهات املعنية).
 دعم نظام حكم بشار األسد يف سوريا سياسيا وعسكريا ،منذ اندالع األزمة ،كما قدمت موسكو وساطتها يفالنزاع بني األطراف الداخلية ،مستضيفة جلسات حوار بني هذه األطراف والنظام ،وإن مل تسفر عن تسوية
سياسية ترضى هبا مجيع األطراف ،كما قامت بتدخل عسكري يف سوريا يف سبتمرب 2015م من أجل مساعدة
النظام السوري يف حماربة اجلماعات اإلرهابية واليت من أبرزها "داعش".
 الدعم العسكري الذي قدمته للعراق ،يف إطار عقد تسليح بقيمة  4.2مليار دوالر ،وقع مع رئيس الوزراءالسابق"نوري املالكي" ،مشل تزويده بطائرات السوخوي اهلجومية  ،SU25وطائرات اهليلوكوبرت MI-
 ،28NMونظم صواريخ مضادة للدبابات وللطائرات.
 جهود موسكو ملساعدة جرياهنا يف مجهوريات آسيا الوسطي يف مواجهة اجلماعات املتطرفة ،خاصة مع إنضمامبعض أبناء هذه اجلمهوريات للقتال يف صفوف "داعش" ،وهناك تعاون أمين فعال بني موسكو واألجهزة األمنية
يف معظم دول آسيا الوسطي ،وجنوب القوقاز لتعقب من عادوا من سوريا والعراق من أبناء هذه الدول.
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ومن املعروف أن روسيا قدمت دعما كبريا لقوات التحالف الدويل ،بقيادة الواليات املتحدة األمريكية ،يف
حرهبا ضد طالبان والقاعدة يف أفغانستان ،بعد هجمات  11سبتمرب 2001م ،خاصة أن استقرار أفغانستان يعد
مبنزلة مصلحة مؤكدة لروسيا.
إقتصاديا :إن احلضور اإلقت صادي من بني أبرز مالمح التواجد الروسي يف الشرق األوسط وذلك نظرا إلرتباط اإلقتصاد
الروسي بقطاع الطاقة ،وكون دول املنطقة من أبرز الالعبني يف سوق النفط والغاز وطرق أنابيب الطاقة ،تسعى
روسيا لبناء عالقات جيدة مع هذه الدول خاصة السعودية وإيران وذلك من أجل املشاركة يف السياسات العاملية
للطاقة وضمان مصاحلها االقتصادية.
إضافة إىل ذلك رغبة روسيا يف اإلستثمار يف بناء مفاعل نووية لألغراض السلمية بدول الشرق األوسط ،يف
نفس الوقت تسهر روسيا على الفوز بصفقات بيع األسلحة لدول املنطقة املعروفة بكثرة وضخامة صفقات
األسلحة اليت تقوم هبا.
كما وتبىن بوتني إسرتاتيجية استغالل األزمات للحصول على موطئ ٍ
قدم يف املنطقة ،األزمة املالية يف قربص،
واألزمة يف سوريا ،وأزمة رئاسة "ترامب" ،وانعدام فعالية سياسته اخلارجية مبصر.43

المحور الثاني :المكاسب والفرص القائمة والمتوقعة لروسيا في الشرق األوسط
أوال :المكاسب والفرص القائمة
التواجد في المنطقة ومواجهة العزلة:فاتصاالهتا املكثفة مع الدول اإلقليمية املؤثرة يف منطقة الشرق األوسط جزءًا من اسرتاتيجيتها لتجنب العزلة

الدولية الكاملة النامجة عن منو التوترات مع الغرب ،44فثمن التدخل الروسي يف أوكرانيا جتاوز خسائر الدوالر
والروبل ،إذ تسبب أيضا يف فرض عزلة كاملة على روسيا عن الغرب ،ويف قمة الناتو اليت عقدت يف صيف
عام2016م ،أعلن احللف أن روسيا هي أكرب هتديد بعد تنظيم داعش ،ويف  19ديسمرب 2016م ،تبنت
اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارا يعلن أن روسيا قوة حمتلة ،وأن مجهورية القرم اخلاضعة للحكم الذايت ومدينة
سيفاستوبول أر ٍ
اض حمتلة.45
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ويف هذا الصدد ،ضمنت موسكو موقف إسرائيل احملايد يف املواجهة األوكرانية –الروسية من خالل احلوار

النشط مع تل أبيب ،46كما متكن الرئيس الروسي" فالدميري بوتني" ،ورئيس الوزراء اإلسرائيلي"بنيامني
نتنياهو" للتوصل إىل تفامهات حول امللف السوري ،حيث كانت إسرائيل تعارض بقاء بشار األسد يف
السلطة ،إال أهنا ويف عام  2015م وافقت مع روسيا على نزع فتيل األ زمة العسكرية للحيلولة دون الدخول

بصراع مباشر جوا ،47وقامت بتسويات مع تركيا بشأن األزمة السورية ،كما حسنت عالقاهتا مع دول اخلليج
خصوصا السعودية حيث سامهت الزيارة الرمسية التارخيية األوىل للملك "سلمان بن عبد العزيز" إىل روسيا
وزيارات ويل العهد األمري "حممد بن سلمان" يف تعزيز العالقات الروسية -السعودية ودعم املوقف الروسي يف
سوريا والتفاهم حول مسائل الطاقة.
التطوع لإلشراف على تدمري ترسانة األسلحة
كما ضمن بوتني دوراً جليشه أيضاً وجماالً إضافياً للمناورة عرب ّ

ض َمن حقوق الرسو يف
الكيماوية لألسد يف عام 2013م .ويف وقت الحقَ ،
الرصيف البحري حلاملة الطائرات «األمريال كوزنستوف» ،ورتّب أوىل التدريبات
بني روسيا ومصر ،وأرسل سفناً للتوقّف يف ميناء اإلسكندرية للمرة الثانية فقط
روسيا ومصر على ٍ
اتفاق يسمح للطائرات الروسية باستخدام القواعد اجلوية

موانئ قربص لتوفري دعم على
البحرية املشرتكة على اإلطالق
منذ عام 1992م ،48ووقّعت
املصرية واجملال اجلوي املصري

لألغراض العسكرية ،مقابل منح احلقوق ذاهتا للطائرات املصرية يف روسيا ،49كما ج ّدد النفاذ البحري واملبيعات
العسكرية إىل اجلزائر يف مشال إفريقيا ،وحبلول منتصف أوت 2016م ،كانت روسيا تقوم بشن هجمات جوية يف
سوريا باستعماهلا قاذفات القنابل من طراز "يت يو 22أم "3اليت كانت تققلع من قاعدة مهدان اجلوية يف إيران ،مما

حتسن عالقات
يدل على التزام "بوتني" بإسرتاتيجيته وتقاربه الذي مل يسبق له مثيل من طهران .وبالفعل ،قد يعين ّ
رسخت وجودها اإلقليمي على املدى الطويل،
موسكو مع قربص وإيران ومصر والعراق وغريها من الدول بأهنا ّ
حيث أن ميناء طرطوس السوري ميثّل من جديد مركز شبكة لوجستية يصل امتدادها إىل اإلسكندرية
وليماسول.50
-معبر للمياه الدافئة:

ميثل العبور للمياه الدافئة أحد أهم أهداف السياسة اخلارجية الروسية يف الشرق األوسط ،وقد حصلت روسيا
على هذه الفرصة عرب قواعدها العسكرية يف سوريا ،وضمنت تواجدها فيها لفرتة طويلة ،إذ قام الرئيس الروسي
"بوتن" باملصادقة يف أكتوبر2016م على اإل تفاقية املوقعة مع احلكومة السورية حول وجود القوات الروسية يف
قاعدة محيميم العسكرية يف حمافظة الالذقية ملدة  50عاما مع امكانية متديدها ملدة  25سنة إضافية.51
-الفوز بصفقات األسلحة:

117

يف سنة 2016م ،وصل حجم مبيعات األسلحة الروسية إىل  14مليار دوالر أمريكي بينما خيطط لرفعه
ليصل إىل  20ملياراً واإل حتفاظ باملركز الثاين بني الدول املصدرة لألسلحة يف العامل بعد الواليات املتحدة
األمريكية ،52ويف هذا اإلطار يقول املدير التنفيذي لشركة "روزوبورون-إكسبورت"" ،ألكساندر ميكييف" إن

الشركة وقعت يف عام 2017م ،عقودا يف  53دولة بقيمة  15مليار دوالر ،تشمل هذه العقود عمالء جدد يف
منطقيت الشرق األوسط وآسيا-احمليط اهلادئ ،مع توسع النطاق اجلغرايف لنشاط سوق األسلحة الروسية،كما
قال "فالدميري كوزين" قمساعد الرئيس الروسي فالدميري بوتني لشؤون التعاون العسكري والتقين لصحيفة
"كومريسانت" ،إن روسيا دخلت تعاقدات أو بدأت "اتفاقات جدية" يف السعودية ،قطر ،البحرين ،والنيجر،
وهي مناطق مل تكن هلا فيها سابقا أنشطة كثرية ،إن قوجدت.53

مث ويف 2018م أعلنت "روزونبورون-إكسبورت" اعتزامها التوسع يف مشاركتها يف معارض األسلحة ،مع

املشاركة يف  5فعاليات يف منطقة آسيا-احمليط اهلادئ 3 ،يف الشرق األوسط 3 ،يف دول الكومنولث 2 ،يف
أوروبا ،وواحدة يف جن وب أفريقيا .كما أعلنت عن مشاركتها للمرة األوىل يف "مؤمتر ومعرض إدارة الدفاع واألمن
واألزمات األسيوي" يف مانيال ،الفلبني ،يف سبتمرب ،وختطط " روزونبورون-إكسبورت " خالل هذا العام للمشاركة
يف معارض يف كل من أرمينيا ،أذربيجان ،كازاخستان ،الصني ،الفلبني ،إندونيسيا ،اهلند ،باكستان ،جنوب
أفريقيا ،ويف فعاليتني يف تشيلي ،ويف البحرين وقطر واألردن وفعاليتني يف فرنسا ،إضافة إىل توقيع روسيا عقد
لتوريد نظام إس  400 -إىل تركيا ،الدولة العضو يف حلف مشال أطلسي.54
تزايد فرص اإلستثمار وإنتعاش التبادل التجاري:فمنذ تأسيسه يف عام 2011م ،تلقى صندوق اإلستثمار املباشر الروسي (رديف) أكثر من  25مليار دوالر
من املستثمرين العامليني % 90 ،منهم من آسيا والشرق األوسط ،ويف مقابلة مع جملة “أرابيان بزنس”
األسبوعية ،دعا الرئيس التنفيذي لشركة "رديف" كرييل دميرتيف" إىل الشراكة مع مستثمرين من الشرق األوسط
ووصفها بـ "مباراة يف السماء" ،وقد ضاعفت هيئة اإلستثمار الكويتية ،اليت كانت أول صندوق استثماري خليجي
لإلستثمار يف (رديف) ،يف عام 2012م ،استثمارها حيث وصل مليار دوالر يف عام 2015م ،وقد أطلقت
الشركة اإلستثمارية اإلماراتية "مبادلة" ،صندوق اإلستثمار مع" رديف" ملتابعة الفرص يف روسيا ،يف حني
خصصت وزارة املالية يف أبوظيب  5مليارات دوالر تديرها مبادلة لإلستثمار يف مشاريع البنية التحتية الروسية ،كما
مت اإلعالن عن شراكة أخرى مع صندوق اإلستثمار العام السعودي يف عام 2015م ،حيث وافق الصندوق على
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إستثمار  10مليارات دوالر يف روسيا ،يف عام 2016م ،أعلنت صندوق اإلستثمار يف البحرين "ممتلكات" ،أهنا
ستستثمر  250مليون دوالر يف صندوق روسيا لإلستثمارات املباشرة.55
الحصول على القروض البنكية:فمنذ تعثر حصول البنوك الروسية على القروض من البنوك الغربية بسبب العقوبات ،حاولت موسكو أن
حتصل على قروض من الدول اخلليجية اليت تعترب روسيا بديل عن الواليات املتحدة ،معتربة أن األخرية حليف
لكن ليس باإلمكان االعتماد عليها يف وقت الشدة ،إذ مل متد يد املساعدة ألقرب حلفائها يف منطقة الشرق
األوسط وقد تركتهم يسقطون مثل الرئيس املصري األسبق "حسين مبارك".

56

دعم إستراتيجيتها الطاقوية:فروسيا تسعى عرب إسرتاتيجيتها الطاقوية إىل السيطرة على أسعار وطرق أنابيب نقل الغاز والبرتول ،ولتحقيق
ذلك تعمل روسيا على التنسيق مع الدول األعضاء يف منظمة "أوبك" خاصة السعودية هبدف تقليص اإلنتا
للحفاظ على املستوى املطلوب ألسعار النفط يف السوق العاملية ،ويف جمال الطاقة أيضا تظهر اإلتفاقيات بني
الشركة الروسية – "روس آتوم" وعدد من دول الشرق األوسط على بناء حمطات كهرذرية لتوليد الطاقة الكهربائية،
وهناك مشروع بني تركيا وروسيا حيمل صفة اسرتاتيجية للتعاون يف جمال الطاقة وهو بناء أنبوب نقل الغاز "السيل
الرتكي" ،كما وقعت مصر وروسيا العديد من اإلتفاقيات والعقود اإلستثمارية وكان أبرزها مشروع بناء حمطة نووية
اليت قدر حجم تكاليفها  25بليون دوالر والذي يعترب من أضخم مشاريع النووية يف املنطقة.
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كما عمقت روسيا عالقتها مع إيران عرب مشاريع الطاقة الكثرية اليت ضفرت هبا الشركات الروسية يف إيران،
وعرب بناء عدة مفاعل نووية.
القضاء على تنظيم داعش في سوريا:ينظر يف موسكو إىل أن أهم وأكرب جناح لروسيا يف عام 2017م هو القضاء على «داعش» يف سوريا،
وبالدرجة األوىل القضاء على القاعدة املادية واجلغرافية لإلرهابيني ،وهذا بدوره مسح للرئيس "فالدميري بوتني" باختاذ
قرار مهم للغاية حول اقرتاب انتهاء العملية الروسية ملكافحة اإلرهاب يف سوريا واإلنتقال إىل مرحلة التسوية
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السياسية ،مع تقليص الوجود العسكري الروسي يف سوريا بشكل كبري ،أما اجلزء الباقي من القوات فسوف يتمركز
يف قاعدتني :يف محيميم ويف طرطوس اللتني ستبقيان على األراضي السورية على أسس قانونية.58
ضمان بقاء النظام السوري:استمرار متاسك نظام الرئيس السوري بشار األسد ،بدعم روسي وإيراين ومليشيات حزب اهلل وباإلعتماد
على اخلالفات املذهبية بني الشيعة والسنة يف الشرق األوسط ،فروسيا تعد ضامن دوىل هام لتسوية النزاع يف
سوريا ،خاصة أن موسكو جنحت يف احلصول على تنازالت من واشنطن حول كيفية تسوية النزاع يف سوريا.59
فإستمرار النظام السوري يضمن املصاحل الروسية وكذا حليفتها إيران يف سوريا ،ويدعم إسرتاتيجيتهما يف املنطقة.
ثانيا :المكاسب والفرص المتوقعة
تتمثل املكاسب املتوقعة يف األهداف اليت تسعى روسيا لتحقيقها يف الشرق األوسط ،ولو على املدى البعيد،
حيث ستتمكن من خالهلا من التواجد الدائم يف الشرق األوسط من أجل رعاية مصاحلها احليوية وإبراز دورها يف
الساحة الدولية وهي كالتايل:
السيطرة على طرق نقل الغاز والنفط من الشرق األوسط إلى أوروبا.استقرار في جوارها القريب :وهذا هدف يتعلق بقدرة روسيا وشركائها على مواجهة التنظيمات اإلرهابية يفالشرق األوسط.
التعاون مع الواليات المتحدة كالعب دولي في المنطقة وهذا ما بدأ فعال يف سوريا حيث بدأت معاملالتعاون بني البلدين ،إضافة إىل تقوية موقفها فيما خيص األزمة األوكرانية.
 توسيع التواجد العسكري في المنطقة عرب بناء قواعد عسكرية جديدة فبعد بناء وتطوير قاعدتني عسكرينتيف سوريا بطرطوس ومحيميم ،بدأت يف التحضر إلتفاق مع السودان بشأن إنشاء قاعدة عسكرية روسية يف هذا
البلد ،وقد جرى ذلك خالل لقاء الرئيس السوداين "عمر البشري" مع الرئيس "فالدميري بوتني " ووزير الدفاع

"سريغي شويغو" يف  25نوفمرب 2017م ،60حيث طالب الرئيس السوداين روسيا ببناء قاعدة عسكرية يف بالده.

تت ميز السياسة اخلارجية الروسية باملرونة ،والديناميكية واإلجيابية يف التعامل مع كل دول الشرق األوسط،
وهذا ما جيعل نفوذ روسيا يف تنامي مستمر باملنطقة ،ما مسح هلا بتعظيم مكاسبها ،واحلصول على الكثري من
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الفرص اليت مكنتها من ضمان مصاحلها احليوية فيها ،ولكن باملقابل ،تفرض املنطقة الكثري من التحديات على
روسيا.

المحور الثالث :التحديات التي تواجه روسيا في الشرق األوسط
تدرك روسيا جيداً أن منطقة الشرق األوسط ما زالت مكاناً خطراً ،مع األخذ يف اإلعتبار عالقاهتا املتعددة،
وإن كانت متضاربة غالباً ،مع دول املنطقة ،وال تريد روسيا أن تتورط بشكل أكرب يف نزاعات إقليمية بني السنة
والشيعة وبني العرب واإلسرائيليني فقد أقامت حتالفاً حبكم واقع احلال مع إيران وسوريا ،لكنها حترص على احلفاظ
على عالقات جيدة مع إسرائيل ،وروسيا تعترب اململكة العربية السعودية قوة صديقة تستطيع أن تقيم معها
عالقات اقتصادية ،ولدى روسيا أيضاً عالقة إجيابية بصفة عامة مع تركيا وهي القوة اإلقليمية الكبرية األخرى اليت
لديها مطامع ونزاعات تتضارب أحياناً مع خريطة الطريق الروسية يف الشرق األوسط.
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ولذلك ليس من الغريب أن يكون هناك جمموعة من التحديات تواجه روسيا يف الشرق األوسط ،واليت ميكن
إمجاهلا كالتايل:
أوال :تحديات مرتبطة بالواليات المتحدة
االستراتيجية اإلمريكية:فقد وصف الرئيس الروسي" فالدميري بوتني" اسرتاتيجية األمن القومي اإلمريكية لسنة 2017م يف ظل ادارة
الرئيس اإلمريكي "دونالد ترامب"  ،بأهنا "عدائية".وقال بوتني ،يف كلمة له خالل اجتماع بوزارة الدفاع الروسية يف
العاصمة موسكو ،إن اإلسرتاتيجية اإلمريكية "ذات طابع هجومي إذا أردنا احلديث بلهجة دبلوماسية ،أما باللغة
العسكرية فلديها طابع عدائي ،وسنضعها بعني اإلعتبار ،".62حيث جاء يف نص وثيقة اإلسرتاتيجية األمريكية
"حنن أمام أهم ثالثة خماطر — جهود الصني وروسيا ،والدول املارقة — إيران وكوريا الشمالية ،والتنظيمات
اإلرهابية الدولية ،الساعية للقيام بأعمال قتالية نشطة ضد الواليات املتحدة" ، 63وبالتايل طموحات روسيا،
وبصيغة أخرى سعيها للتقدم واملنافسة يف الساحة الدولية إلسرتجاع مكانتها كقوة كربى ،يعترب من بني ثالثة أهم
خماطر تواجه األمن القومي اإلمريكي.
 -رؤية روسيا لحدود دورها فى المنطقة:
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تنطلق السياسة ال روسية من رؤية تقوم على التعاون وليس املواجهة والصراع مع الواليات املتحدة ،كما كان
احلال يف ظل اإلحتاد السوفييت ،وال التبعية ،كما كان احلال يف فرتة الرئيس األسبق "بوريس يلتسني" .فلم يعد هناك
شرق أو غرب وإمنا جمموعة من القوى الكربى تقود العامل من بينها روسيا ،واليت ترتبط بعالقات تعاونية ومصاحل
حقيقية مع الواليات املتحدة وغريها من القوى الكربى ،ورغم تأكيد روسيا الدائم على معارضتها للنظام األحادي
القطبية وأمهية وجود نظام دويل متعدد القوى ،يتسم بالعدالة واحرتام القانون الدويل والشرعية الدولية وبدور أوسع
للمنظمات الدولية وعلى رأسها األمم املتحدة ،فإن روسيا ترتبط مبصاحل إسرتاتيجية وحقيقية مع الواليات
املتحدة.
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 رغبة الواليات المتحدة وإسرائيل في تحييد الدور الروسي في عملية التسوية بين إسرائيل وفلسطين:إن القيادة الروسية تدرك أن الواليات املتحدة هي الفاعل األساسي يف منطقة الشرق األوسط ،وىف عملية
التسوية وال تسعى إىل منافسة الواليات املتحدة يف ذلك ،وإمنا إىل املساعدة وبذل جهود قد تسهم يف التوصل
لتسوية شاملة حتقق األمن واإلستقرار يف املنطقة .من ناحية أخرى ،ترفض إسرائيل أي وساطة غري تلك اإلمريكية،
وال متتلك روسيا إمكانيات للتأثري والضغط على تل أبيب اليت تسعى إىل احليلولة دون تدخل أي طرف ذي
موقف حيادي أو إجيايب ،أو داعم للقضية الفلسطينية والذي يعىن السري يف طريق التسوية العادلة ،من ناحية
أخرى ،ميثل عائقاً أساسياً لتفعيل الدور الروسي كراعي ثان لعملية السالم وعضو اللجنة الرباعية للتسوية السلمية
باملنطقة.
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العقوبات اإلقتصادية المفروضة من طرف الواليات المتحدة وحلفائها على روسيا بعد أزمة القرمفي2014م:
إذ تسبب هذه العقوبات يف خسائر معتربة يف اإلقتصاد الروسي ،إذ تقلص صندوق اإلحتياطي العام لروسيا
إىل  17مليار دوالر يف أكتوبر 2017م ،بعدما كان يبلغ  91.7مليار دوالر يف عام 2014م ،66وهذا من
شأته أن يعيق السياسة اخلارجية الروسية.
وقد طالت العقوبات  3قطاعات حيوية هي القطاع املايل والطاقة والصناعة العسكرية وقطاع الشحن،
وحظرت العقوبات األمريكية تصدير سلع ومعدات تقنية حمددة إىل قطاع الطاقة الروسي ،وتوسعت العقوبات
لتشمل  3بنوك كربى يف روسيا ،وشركة لتصنيع السفن احلربية ،وتعليق منح وقروض لتشجيع الصادرات إىل روسيا
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ومتويل مشاريع التنمية اإل قتصادية فيها ،كما فرضت أوروبا وأمريكا حظر تصدير التقنية ذات اإلستخدام املزدو
العسكري واملدين يف جماالت حمددة ،وحظر تصدير األسلحة إىل موسكو ،فضال عن منع األفراد والبنوك يف االحتاد
األورويب من شراء بعض السندات واألسهم اليت تصدرها البنوك اململوكة حلكومة موسكو .67ونالحظ خبصوص
هذه العقوبات أهنا تطال اجملاالت احليوية اليت تنافس روسيا هبا الواليات املتحدة يف الشرق األوسط.
الضغوطات التي تواجه حليفتها إيران:
ففي ظل الضغوط اإلمريكية املفروضة عليها ،خصوصا بعد إعالهنا عن إسرتاتيجيتها اجلديدة جتاه إيران
وفرض عقوبات إقتصادية جديدة عليها ،يف جمال الطاقة بالتحديد ،قد تسعى إيران لتقليص الدعم املايل حلزب اهلل
والنظام السوري ما يلقي بأعباء مالية إضافية على روسيا ،كما يربز حتدي احلفاظ على اإلتفاق النووي اإليراين بعد
إعالن الواليات املتحدة اإلنسحاب األحادي من اإلتفاق النووي اإليراين.
ثانيا :تحديات ناتجة عن التفاعالت الحاصلة في المنطقة
الموازنة في عالقتها بين إيران وإسرائيل:فإسرائيل وإيران يرى كل منهما األخر عدو وهتديد له ،ورغم ذلك فلكل منهما عالقات إسرتاتيجية بروسيا،
وال ميكن هلذه األخري التضحية بأي منهما ،لذلك جند روسيا ال تدخر جهدا يف التوسط بينهما ،عرب زيارات
املسؤولني اإلسرائليني واإليرانيني إىل روسيا وتوجه املسؤولني الروس لكال الدولتني.
استمرار األزمة السورية:إن إستمرار األزمة السورية وعدم التوصل إىل تسوية سياسية إلهناء هذه األزمة على املدى القريب ،سيدفع
روسيا إىل إىل استنزاف املزيد من مواردها املالية والعسكرية ،وكذا الكثري من اجلهود السياسية والديبلوماسية،
خصوصا يف ظل املصاحل املتضاربة للقوى اإلقليمية املؤثرة يف هذه األزمة وهي إيران ،تركيا وإسرائيل.
اإلرهاب ،فعند إختفاء تنظيم يولد تنظيم أخر:باعتبارها منطقة تتولد فيها اجلماعات اإلرهابية باستمرار ،يبقى هذا اخلطر قائمة ،وال ميكن التخلص منه
هنائيا ،ما جيعل روسيا يف قلق دائم من هذه التنظيمات العابرة للحدود ،حيث إعترب الرئيس "فالدمري بوتن" بأن
"اخلطر األساسي على رابطة الدول املستقلة يصدر عن التنظيمات اإلرهابية الناشطة يف آسيا الوسطى والشرق
123

األوسط ومشال أفريقيا ،اإلرهابيون حياولون استخدام هذه املناطق كرأس جسر للتوسع ،ويعملون على جتنيد
وتدريب مسلحني جدد ويرسلوهنم لزعزعة الوضع يف دول أخرى".
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استراتيجيات الدول اإلقليمية إيران ،تركيا وإسرائيل:إن إسرتاتيجيات الدول اإلقليمية الثالث اليت ترتكز على اهليمنة على جوارها اإلقليمي بإستغالل كل الطرق
املتاحة ،حتتك وتتعارض مع اإلسرتاتيجية الروسية ،وهذا ما بدا واضحا يف اخلالفات اليت نشأت بني روسيا وإيران
من جهة وتركيا من جهة أخرى عند بداية األزمة السورية ،وذلك نتيجة دعم الطرفني الروسي واإليراين للرئيس
السوري "بشار األسد "ونظامه .يف حني ،تركيا كانت تعمل على حدوث عكس ذلك ،إضافة إىل ذلك ،حادثة
إسقاط الطائرة الروسية من طرف تركيا يف 24نوفمرب 2015م واليت أثرت على عالقة البلدين قبل أن يتم جتاوزها
بالطرق الدبلوماسية بتقدمي تركيا اإلعتذار ،وحاليا هناك خالفات بني روسيا وايران حول الوجود العسكري اإليراين
يف سوريا ،حيث روسيا ترى بضرورة إبعاد التواجد العسكري األجنيب عن األراضي السورية من أجل جناح التسوية
السياسية ،وهذا ما ترفضه إيران اليت ختشى أن يؤثر ذلك سلبا على مصاحلها يف سوريا ،ويف نفس الوقت تواجه
روسيا ختوفات إسرائيل من التواجد العسكري اإليراين عرب احلرس الثوري ومليشيات حزب اهلل يف سوريا يف القرب
من حدودها.
الصورة السلبية لروسيا لدى السنة في الشرق األوسط :حيث تقوم بعض األطراف الطائفية يف سياستهم على زرع فكرة أن روسيا تعمل مع إيران وسوريا وحزب اهلل
اللبناين ومع احلكومة العراقية أيضا لكوهنم شيعيني أي تصطف مع الشيعة ضد السنة ،وهذا أمر تسعى روسيا
لتفنيده عرب عالقتها املتوازنة مع كل دول املنطقة مهما كانت ديانتها أو مذهبها ،فهي تعمل وفق مبدأ املصاحل
وليس مبدأ الطائفية الذي حتاول بعض قادة الشرق األوسط العمل عليه والرتويج له.
ثالثا :التحديات المرتبطة بطبيعة أوضاع روسيااإلنفاق العسكري المحدود مقارنة بالواليات المتحدة اإلمريكية :حيث صرح وزير الدفاع الروسي "سريغي شوجيو" ،أن الواليات املتحدة ختصص أمو ًاال لنفقاهتا العسكرية

124

مبا يعادل  11ضع ًفا عما ختصصه روسيا ،69هذه األخرية اليت مل يتجاوز إنفاقها العسكري  66.3مليار دوالر

يف 2017م.70

التحدي المرتبطة بالنمو السكاني:إذ تعاين روسيا من اخنفاض عدد سكاهنا حيث إخنفض من  150مليون نسمة سنة 1991م ليصل إىل
 144مليون نسة عام  2002م ،ويتوقع أن يصل إىل  126مليون عام 2025م ،وتعاين من اخنفاض يف أعداد
السكان الشباب إذ يتوقع أن تبلغ الفئة العمرية (25/15سنة) حوايل %10من سكان روسيا عام 2025م،
والفئة العمرية ( 40/25سنة) حوايل %13.8عام 2025م.
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ورغم هذه التحديات ،الشرق األوسط فرصة ال تعوض لروسيا حلقيق متددها اإلسرتاتيجي يف أسيا ،وبلوغ
مشال إفريقيا ،وإثبات قدرهتا على املنافسة والتعاون مع الدول الكربى من أجل إسرتجاعها مكانتها الدولية ،وهذا
ما عرب عنه الكاتب" ألكسندر فريدوسوف" يف مقال له نشرته صحيفة "إزفيستيا" حينما قال" :أن الشرق
األوسط ،شأن حساس وغري مستقر ،مثل رمال الصحراء العربية ،وال توجد ضمانات من األخطاء ولكن اللعبة
تستحق ذلك"
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إستنتاجات:عرب الدراسة توصلنا إىل جمموعة اإلستنتاجات التالية:
 مما سبق يتضح أن الرؤية الروسية ألسيا هي أقاملية تأخذ بالبعد اجلغرايف باألساس ،إذ بدأت يف التوسع يفالعمق األسيوي معتمدة على املعيار اجلغرايف واملعيار األمين واإلقتصادي.
لقد تغري إدراكات روسيا ملنطقة لشرق األوسط ،فبعدما كان هلا مكانة ثانوية صار تتمتع مبكانة كبرية يفإسرتاتيجية روسيا نتيجة الفرص اليت تتيحها املنطقة ،فالشرق األوسط هي بوابة رجوع روسيا للساحة الدولية.
 ال ميكن فصل السياسة اخلارجية الروسية يف الشرق األوسط عن سياستها يف أوراسيا ،وذلك نظرا لكون املصاحلاحليوية الروسية يف أوراسيا ال ميكن أن تضمنها دون ضمان دورها وحتقيق مصاحلها يف الشرق األوسط.
 مثلت عودة روسيا للتواجد يف الشرق األوسط ،فرصة لدول املنطقة من أجل تنويع عالقاهتا ،خصوصا بالنسبةإليران اليت ساءت عالقتها بالواليات املتحدة.
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 لقد أحدثت الرؤية الروسية احلديثة ألسيا إهتزازا يف أسس النظام الدويل القائمة على األحادية بزعامة الوالياتاملتحدة اإلمريكية ،إذ بدأت معامل نظام دويل قائم على التعددية القطبية تظهر من عمق أسيا من جديد ،وذلك
بالتعاون وبربوز الدول الكربى يف أسيا وهي روسيا ،الصني واهلند.
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الطموح الصيني وتأثيره تجاه تغيير بنية النظام الدولي في إطار مقاربة القوة
Chinese Ambition and its Impact on Changing the Structure of the
International System within the Framework of Power
د .جمال خالد الفاضي

1

ملخص باللغة العربية:
يف ضوء االهتمام املتزايد بالصني وبطموحها ،وفرص صعودها وقدرهتا على تغيري بنية النظام الدويل من قبل
املهتمني والباحثني يف العالقات الدولية كطرف فاعل ومؤثر يف بنية النظام الدويل ،هتدف الدراسة لتحليل وفهم
مقومات وعناصر الطموح والقوة اليت متتلكها الصني وتؤهلها للنمو والصعود كقوة عاملية مؤثرة يف مستقبل النظام
الدويل ،وتسعى هذه الدراسة إىل تقدمي تفسري لتأثري الثقل اآلسيوي على هيكل النظام الدويل من خالل حماولة
طرحا
الربط بني افرتاضات نظرية حتول القوة ومسألة مستقبل النظام الدويل يف ظل ازدياد قوة الصني أن تقدم ً

لطبيعة وضع هذا املستقبل ،وما إذا كان ذلك النمو ميثل بالفعل حتوالً يف موازين القوى ملصلحتها على حساب
الواليات املتحدة ،وتأثري ذلك على بنية النظام الدويل ،وقد انطلقت الدراسة من فرضيتني مفادها أن بنية النظام
الدويل هو انعكاس ملكونات القوة والقدرة اليت ميتلكها الفاعلني األساسيني فيه ،وأنه كلما زادت مقومات القوة
الصينية املقرتنة بطموحها وإدراك على لعب دور  ،كلما كان هلا تأثري أكرب يف صياغة وتشكيل النظام السياسي
الدويل.
الكلمات المفتاحية :الطموح الصيين ،النظام الدويل ،مقومات القوة ،مقاربة القوة ،حتديات دولية
Abstract:
In the light of mounting interest in China and its rise by the concerned and
interested researchers in the international relations as an active and influential
player in the structure of the international system. The study aims to analyze,
understand and identify the elements of strength possessed by China which
qualify it for growth and rise as an influential global force in the future of the
international system.
This study intends to give an account for the influence of the Asian regime on
the structure of the international system by trying to link the assumptions of the
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theory of the transformation of power and the issue of the future of the
international system in light of the escalating power of China in order to
provide a way to determine the nature of this future, and whether this rise is
actually a shift in the balance of power to China’s interest against USA’s.
The study has emanated from two hypotheses that the structure of the
international system is a reflection of the power and power components
possessed by its main actors, and that the greater the strength of the Chinese
power coupled with the recognition of its ability to play an influential role, the
greater the influence in shaping the international political system.
Key words: China's rise, international system, power indicators, power change
theory, international challenges
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المقدمة:
اهتماما بالغًا يف املستويات السياسية واألكادميية الدولية ،لذلك ،وبغض
لقي موضوع سعي الصني وطموحها
َّ
ً
النظر عن احلالة اليت يوصف فيها هذا الطموح وحالة النمو الصيين ،فهي تعد من األطراف الدولية الفاعلة يف
الساحة الدولية ،نتيجة االمكانات اليت تتوافر عليها الصني من مقومات خشنة وناعمة ،واليت تتنوع ومتتزج فيما
بينها لتشكل قوة وفعل ال يستهان هبا يف النظام السياسي الدويل ،ففي كتابه "احلرب و السلم يف القرن اآلسيوي"،
يقول الكاتب " ، "Gideon Rachmanإن هذا القرن سيكون قرهنا باملعىن الذي كان فيه القرن العشرون قرنًا
غربيّا ،أوروبيّا فأمريكيّا ،وأن "املركز العاملي للجاذبية" سيتحول من الغرب اىل الشرق ،وأن هذا العامل سيجد نفسه

جمربا للتعامل مع هذه املتغريات.2
ً
ولكن باملقابل ،فإ ّن الواليات املتحدة االمريكية بصفتها هي القطب املهيمن على النظام الدويل بال منازع منذ
انتهاء احلرب الباردة  ،1990ستعمل على بقاء هذه اهليمنة أكرب قدر من الوقت ،مستخدمة مجيع الوسائل
أيضا يف نفس الوقت عدم الوقوع بنفس االخطاء اليت وقعت فيها االمرباطوريات
لتحقيق هذا الغرض ،وحتاول ً
السابقة.
وقد ذهبت بعض األدبيات السياسية اليت تناولت مستقبل النظام الدويل ،إىل أن العامل سيبقى يعيش حالة اهليمنة
والنفوذ األمريكي ملدى مخسة عقود من الزمن على األقل .3بينما ذهب تقرير اجتاهات كونية  2025الصادر عن
جملس االستخبارات الوطين األمريكي إىل توقع أن يكون النظام الدويل متعدد األقطاب بسبب صعود قوى
جديدة ،واالنتقال التارخيي للثروة والقوة االقتصادية من الغرب إىل الشرقَّ .4
إن احلقيقة اليت ال ميكن جتاهلها هي
َّ
أن النظام السياسي الدويل السيما بعد الوضع الدويل الذي نشأ عقب احداث أيلول  ،2001واحتالل العراق
وأفغانستان  ،2003وما قامت به الواليات املتحدة يف إطار حماربة ما يسمى باإلرهاب ،لن وال حيكم من قبل
طرف واحد ،فاإلمكانات أصبحت متوافره لفاعلني آخرين يستطيعون أداء دور فاعل يف الساحة الدولية.
تسعى هذه الدراسة ،إىل تقدمي تفسري لتأثري الثقل اآلسيوي على بنية النظام الدويل من خالل حماولة الربط بني
طرحا لطبيعة وضع
افرتاضات نظرية حتول القوة ومسألة مستقبل النظام الدويل يف ظل ازدياد قوة الصني أن تقدم ً
هذا املستقبل ،وما إذا كان ذلك الصعود ميثل بالفعل حتوالً يف موازين القوى ملصلحتها على حساب الواليات
املتحدة ،وتأثري ذلك الصعود على هيكل النظام الدويل ،ومن مث على السياسات الدولية .وتأمل الدراسة أن تلفت
أيضا .ومن مثّة تربز املشكلة
األنظار ليس فقط إىل خماطر تآكل تلك اهليمنة ،ولكن إىل الفرص املتاحة الستمرارها ً

األساسية يف دراسة الطموح الصيين ،وأبعاد هذا الطموح على هيكلية وبنية النظام الدويل القائمة على القطبية
االحادية ،ورمبا األقرب للفوضى من ذلك  ،نتيجة عدم وضوح دور الفاعلني ،وألن عناصر القوة اصبحت موزعة،

ولو بشكل نسيب بني اكثر من فاعل دويل ،ومن بينهم الصني.
من هنا ،فإن هناك بعض التساؤالت التي تطرحها الورقة البحثية ،وستحاول اإلجابة عليها :ما هو تفسري

نظرية حتول القوة ،وتأثريها على حقيقة النمو الصيين ؟ ما شكل وطبيعة النظام الدويل احلايل ،وتأثري الطموح
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الصيين جتاه تغيري بنية النظام الدويل احلايل؟ وما الدور اليت ميكن للصني االضطالع فيه ؟ وما العوامل اليت ميكن
أن حتد من هذا الطموح والصعود ؟ وأي مستقبل ينتظر النظام الدويل يف ظل بروز الصني كفاعل رئيس فيه؟.
أهمية الدراسة :تأيت أمهية هذه الورقة من أمهية دور الصني املتصاعد وتأثريه على بنية النظام الدويل ،وعلى
السياسة الدولية املتوقعة ،ومدى مالئمة الظروف الداخلية واخلارجية ألي دور صيين.
أهداف الدراسة :معرفة تركيبة وبىن النظام الدويل القائم ،ومدى تأثري طموح الصني حنو الصعود والنمو على
مستقبل هذا النظام يف إطار مقاربة حتول القوة.

وتنطلق الورقة من فرضيتني مفادها أن بنية النظام الدويل هو انعكاس ملكونات القوة والقدرة اليت ميتلكها الفاعلني
األساسيني فيه .وأنه كلما زادت مقومات القوة الصينية املقرتنة بطموحها وإدراكها على لعب دور كلما كان
تأثريها أكرب يف صياغة وتشكيل بنية النظام السياسي الدويل.
أما المنهج المتوقع ،فسيحاول الباحث االعتماد يف ورقته البحثية على املنهج الوصفي من أجل فهم ظاهرة
طموح الصني حنو الصعود ،ومنهج التحليلي هبدف حتليل مؤشرات ومدخالت هذا الطموح وانعكاس ذلك على
دورها وتأثريها يف النظام الدويل ،واىل ماذا سوف تفضي هذه املدخالت من خمرجات على النظام الدويل

وفي إطار محاولة الباحث فحص فرضتي الورقة واإلجابة على تساؤالتها ،سوف تتكون الدراسة من عدة
محاور على النحو التالي:
 -المحور األول :مفهوم التغيير في بنية النظام الدولي

 المحور الثاني ،مقومات الصعود الصيني في النظام الدولي المحور الثالث ،انعكاس تحول القوة إلى الثقل اآلسيوي المحور الرابع :مستقبل المتغير الصيني تجاه النظام الدولي -الخاتمة
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المحور األول :مفهوم التغيير في بنية النظام الدولي
اهتم عدد كبري من الباحثني يف جمال العالقات الدولية بتحليل املرحلة اليت تلت هناية احلرب البادرة ،1990
فبينما استخدم بعضهم اصطالح "هناية التاريخ" 5لوصف هذه املرحلة اليت شهدت وف ًقا ألرائهم انتهاء أخر

املعارك الكربى يف التاريخ اإلنساين يف ظل سيادة اإليدولوجيه الليربالية والنظام الرأمسايل ،اجتهت غالبية الباحثني
إىل وصف التطورات اليت شهدهتا العالقات الدولية يف هذه املرحلة على أهنا مرحلة جديدة يف النظام الدويل،
وأوضحوا يف هذا الصدد أن التحول الذي يشهده العامل بعد انتهاء احلرب الباردة ميثل استمرارية يف منط التحوالت
التارخيية ،حيث تال هناية احلروب الكربى يف العامل ظهور التحوالت رئيسية يف هيكلة توزيع القوة والقواعد اليت
حتكم التفاعالت الدولية.6
لذلك فإن ما يشهده العامل اليوم هو تطور وحتول يف العناصر اليت حتكم العالقات الدولية ،وليس بنظام دويل
جديد كما مت تصويره ،لذلك فهناك اجتاه رئيسي يعترب أن التحوالت الدولية اليت ظهرت ما بعد احلرب البادرة،

قادت إىل تغري هرم السلطة والقوة والقواعد اليت حتكم العالقات بني الدول يف نظام توجد فيه العديد من الوحدات
الدولية -القوى عرب الوطنية املؤثرة -إىل جانب الدول ،إال أنه وبالرغم من هذا اإلجتاه ،فهناك اختالفات حول
توصيف املقصود بالتحوالت اجلديدة اليت شهدها النظام الدويل ،7وكذلك حول األبعاد اليت حتكم العالقات
الدولية ،إما من حيث ارتباطها هبيكل النظام الدويل أو مبصادر التهديد اليت حتدد النظام الدويل أو بإجتاهات
التفاعل داخل النظام ،أو مدى أمهية التحرك اجلماعي على املستوى العاملي ،باإلضافة إىل وضع الدول النامية يف
مرحلة ما بعد انتهاء احلرب الباردة .انطالقًا مما سبق ،سنتناول فيما بعد هيكل أو بنية النظام الدويل ملرحلة ما بعد
احلرب الباردة إضافة إىل اثر تطور مفهوم القوة يف العالقات الدولية.8
أوال /بنية وهيكل النظام الدولي:
ا
ما حدث أبأن سقوط االحتاد السوفييت يف تسعينيات القرن املاضي ،من قيام الرئيس األمريكي "جورج بوش" األب
بإعالن النظام الدويل اجلديد ،هو تعبري عن أن حتوالت دولية وتفاعالت وانعطافه جذرية قيد التشكل يف بنية
النظام الدويل .فالنظام الدويل حسب "جوزيف فرنكل" هو جمموعة من األحداث السياسية املستقلة تتفاعل فيما
بينها بانتظام ،فيما قال عنه "هنري كيسنجر" أنه جمموعة من التحوالت والتغريات اليت يشهدها العامل ،واليت

مازالت يف طور التكوين ومل تتبلور بعد يف شكل كامل .9بينما عرف آخرون النظام الدويل بأنه جمموعة من
القواعد للتعامل الدويل يف جانبيه التعاوين والصراعي ،كما تضعها القوى الكربى يف اجلماعة الدولية وفرضها على
القوى األخرى يف املرحلة التارخيية ،10سواء كانت هذه القواعد أو الفواعل دوالً أم ال ،تؤدي دورها يف هذا النظام،
ويشري إىل جمموعة من الظواهر االقتصادية والسياسية واالجتماعية واملبادئ واألسس واملفاهيم واألعراف اليت تنظم
العالقات الدولية بني هذه الفواعل.11
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ويُعرف النظام الدويل اجلديد ،بأنه إحداث تغيري يف جمموعة داخل بوتقة نظام ما وصوالً إىل ما هو عليه اليوم،
حبيث تتشكل االحداث وتتطور املفاهيم وفقاً ملا يريده مركز القرار اجلديد ،وهكذا فإن هذا النظام يرتكز أساساً
على أحادية الواليات املتحدة باختاذ قرارات هادفة إلهناء وإضعاف الفواعل األخرى ،12ومبراجعة البعد اهليكلي
للتحوالت الدولية وأثرها يف النظام الدويل ،ميكن أن نفرق بني اجتاهي ،13اإلجتاه األول :يعطي هليكل النظام
دورا رئيسيًا يف توجيه التفاعالت ،ويركز على مفهوم القوة يف النظام الدويل ،وما إذا كان هذا النظام ميكن
الدويل ً

أن يوصف بأنه نظام قطب واحد أم نظام متعدد القوى .اإلجتاه الثاين :فيعمل على التقليل من مدلول هيكل
النظام يف توجيه السياسة اخلارجية للوحدات الدولية.
إن مفهوم القوة يف العالقات الدولية ارتبط مبفهومني ،حيث استخدم البعض مفهوم القوة مبعىن عناصر القوة
عسكرية ،اقتصادية ،بينما استخدمه البعض األخر مبعىن القدرة على تغيري سلوك اآلخرين ،لذلك فقد شكل
هذان املفهومان للقوة نقطة انطالق أساسية لدراسة أمهية البعد اهليكلي للتحوالت الدولية اجلديدة ،كما شكال
تكزا أساسيًا لتحديد عناصر القوة اليت متتلكها القوى الرئيسية يف هذا النظام ،وداللتها بالنسبة إىل قدرهتا على
مر ً
التأثري يف سلوك الوحدات الدولية األخرى .14وهبذا الصدد ،ميكن أن منيز بني االجتاه الذي يعطي للقوة العسكرية
مهما ،وبني االجتاه الذي يهتم بالعناصر األخرى للقوة ،سواء أكانت اقتصادية أم غري اقتصادية ،فإذا قمنا
دورا ً
ً
بإعتماد األول لتحليل هيكل النظام الدويل ،يتبني أن الواليات املتحدة هي اليت متارس دور القطب الواحد
نظرا إىل ما تتمتع به من قوة عسكرية كبرية وضخمة ،ولكن إذا تعاطينا مع
املسيطر على العالقات الدوليةً ،

االجتاه الثاين ،فإننا أمام نظام متعدد القوى تنتفي فيه إمكانية سيطرة أية قوة منفردة على جممل التفاعالت
الدولية.15
نظرا إىل حدود القوة اليت
ويرفض" آدم روبرتس" وصف هيكل النظام الدويل ،بأنه هيكل القطب الواحد ،وذلك ً
تتمتع هبا الواليات املتحدة ،مبعىن القدرة (مصادر القوة) ،والقوة مبعىن القدرة على التأثري ،ويف إطار تناول حدود
القوة األمريكية مبعىن عناصر القوة ،ويف إطار ذلك أظهر بيان حدود القوة العسكرية يف توجيه التفاعالت الدولية
وتعدد مصادر القوة اليت جيب أن متتلكها الدولة لتتمتع بدور القطب الواحد املسيطر على التفاعالت الدولية ،فهو
يرى أن التغريات اليت يشهدها العامل يف ظل زيادة ظاهرة اإلعتماد املتبادل تشري إىل أن احتماالت استخدام
حمدودا ،ويف نطاق عدد حمدود من القضايا.
القدرات العسكرية لتوجيه التفاعالت الدولية أصبح
ً
احتماال ً
فهناك أنواع أخرى من القدرات اليت جيب أن تتمتع هبا الدول إذا كان هلا أن تسيطر على جمرى األحداث
الدولية .16ويشري أنصار تعدد مراكز القوى يف هيكل النظام الدويل إىل أن مراجعة توزيع عناصر القوة بني
الوحدات الرئيسية يف النظام ،وهي الواليات املتحدة ،اليابان ،دول اإلحتاد األوريب ،الصني) ،يوضح أنه ال يوجد
دولة واحدة تتمتع بتفوق يف مجيع عناصر القوة ،األمر الذي يؤدي بدوره إىل غياب القوى العظمى من هذا
اصطالحا غري مالئم يف ظل نظام تعدد مراكز
النظام ،ويعترب"باري بوازن" أن اصطالح القوى العظمى أصبح
ً
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القوى .17لذلك ،وأمام عدم إمكانية إسباغ صفة عامل القطبية الواحدة على فرتة ما بعد احلرب الباردة ،فإن طبيعة
هيكل النظام الدويل هي أقرب بكثري إىل هيكل تعدد القوى الدولية منه إىل هيمنة القطب الواحد.
ثانياا /مفهوم إدارة القوة في النظام الدولي:

يعد مفهوما الصراع والقوة حمورياً يف العالقات الدولية يدور حوهلما العديد من النظريات املتعلقة مبحاولة فهم
قائما على تعدد أنواع القوة ،وذلك بسبب الطبيعة التعاونية
ودراسة العالقات الدولية ،اليت عكست و ً
اقعا دوليًا ً

التنافسية من جهة والصراعية الفوضوية يف النظام الدويل من جهة أخرى.18
تتعدد زوايا النظر إىل مفهوم القوة يف العالقات الدولية ،فتعرف عند بعض الدارسني والباحثني من خالل العناصر
العسكرية واالقتصادية والتكنولوجية ،بينما ينصرف آخرون إىل حتديدها من خالل قدرهتا على توجيه سلوك
تبعا ألهداف الدولة ومصاحلها.19
اآلخرين وتغيريه ً

يشري مفهوم "حتول القوة" إىل فقدان دولة مهيمنة ملوقعها القيادي يف النظام الدويل لصاحل قادم آخر تتنامى قوته
بشكل متسارع ،وبالتايل يسعى هذا القادم للوصول إىل موقع اهليمنة ،فمن أجل حدوث حتول للقوة ،جيب على
الدولة الصاعدة أن متتلك مقومات للقوة تفوق تلك اليت متتلكها الدولة املهيمنة ،أو على األقل تعادهلا ،بالشكل
الذي جيعل من املقدرات القومية لكل منهما حد التساوي ،وبالتايل على الدولة الصاعدة العمل على تضييق
الفجوة بني مقدراهتا القومية ،ومقدرات الدولة املهيمنة .20وهذا الدور املعكوس حيدث من خالل التغريات يف
املقدرات القومية لكال الطرفني ،وعندما يكون األمر مصحوبًا بعدم رضا شديد عن الوضع الدويل القائم بالنسبة
للدولة الصاعدة ،فإنه من املتوقع نشوب احلروب.21
يعرب عنها عرب جمموعة من العناصر واألبعاد
يرى" هانز مورجايو "مفكر العالقات الدولية ،أن القوة الشاملة للدولة ّ
اليت جيب توافرها يف أي دولة حىت نستطيع أن نطلق عليها قوة عظمى ،وتشمل تسعة عناصر هي العامل اجلغرايف
واملوارد الطبيعية والطاقة الصناعية واالستعداد العسكري والسكان والشخصية القومية ،ونوعية احلكم والروح
املعنوية ونوعية الدبلوماسية ،وأنه طبقاً هلذه العناصر ميكن تصنيف العامل إىل ستة فئات:

دول عظمى مثل :الواليات املتحدة األمريكية ،قوى صاعدة مثل :الصني واهلند واليابان واالحتاد األورويب ،قوى

ثانوية مثل :اململكة املتحدة وفرنسا ،وقوى متوسطة مثل :أسرتاليا وكندا ومعظم الدول األوروبية ،قوى زائرة مثل:
دول اخلليج العريب ،وقوى صغرية مثل الفاتيكان.
أساسا على التغريات
نظرية انتقال القوة في النظام الدولي :وهي نظرية قدمها "أ .ف .أورغانسكي" تستند ًيف توازن القوى يف النظام الدويل ،وهي نظرية ال تزال صاحلة لالختبار ،كما إن لديها قدرة تنبُؤية عالية .وقد
رفض "أورغانسكي" فكرة توازن القوى التقليدية اليت تعتقد أن املساواة يف التوازن تساعد على حتقيق احلفاظ على
أسا
السلم ،حيث يرى أنه يف كل عصر من عصور التاريخ تتوىل دولة واحدة اهليمنة على النظام الدويل باعتبارها ر ً
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من حتالف قوى راضية عن األوضاع ،وذلك من خالل النظر للنظام الدويل ،ليس على أنه فوضوي ،ولكن على
ٍ
نظاما هرميًا.22
أنه يتبع إىل حد ما ً
من ناحية أخرى ،يعتقد كل من "اورجانسكي" و"كوجللر" أنه كلما زادت سرعة معدل االنتقال والتحول يف
القوة،ازدادت احتماالت عدم االستقرار وفرص احلرب ،أما إذا كان معدل اإلنتقال والنمو بطيئًا نسبيًا ،فسينعم
املهيمن بفرتة حتذير أطول متنحه فرصة االستعداد للمستقبل ،وهو ما يضمن إدارة الصراع بشكل عقالين حيول
دون الدخول يف صراع وخماطرات غري حمسوبة ورمبا مدمرة ،مت جاء "روبرت جلنب" ليؤكد على ما توصل إليه
أيضا بقوة
:أورجانسكي" من أن النصر العسكري هو الذي خيلق القوة املهيمنة واليت جيب أن تكون متمتعة ً

اقتصادية ،وأن الوضع املهيمن هلا يعطيها القدرة واحليز ملمارسة اخلري العام ألعضاء النظام الدويل ،مقابل تلقى
املهيمن على منافع وميزات عديدة جراء متتعه بدور املهيمن ،وهنا يؤكد "جلنب" انه كلما زادت الفجوة بني التنظيم
السي اسي للنظام والتوزيع الفعلي للقوة ،كلما زادت احتماالت أن تصل الصراعات الدولية إىل مرحلة حروب
اهليمنة.23
-نظرية دورة القوة  :اختلفت عن نظرية "أورجانسكي" من حيث رفضها لفكرة القيادة املهيمنة أو النظام القائم

عوضا عنها مفهومي الدور واملشاركة ،وقد قامت هذه النظرية بتطوير مفهوم الدور
على اهليمنة ،واستخدمت ً
بالسياسة اخلارجية ،حيث يتضمن الدور مسؤوليات حظيت بالشرعية ،ومتطلبات ترتبط باملوقف واملكانة .كما
يشتمل على قدرة القيادة أو األطراف املرتبطة هبا على توفري األمن لألخرين ،ومن أجل ذلك اعتربت النظرية أن
كالً من القوة والدور مها مفاهيم تتسم بالضرورة ،بأهنا تعددية ومشرتكة أو تتقامسها دول عدة رغم عدم التكافؤ
بينهما ،حيث تؤدي الدولة األوىل القائد بالتعاون مع دول أخرى قادرة على ممارسة دور رئيس يف الشؤون الدولية،
األمر الذي يستلزم أن يتم التفاوض بني هذه القوى مبا فيها الدول ة العظمى على طبيعة القواعد السائدة ال ان
تفرض من قبل هذه الدولة.
ويرى "تشالز دوران" أنه ال ميكن فصل سلوك دولة ما عن النسق الدويل ،مبعىن أن النسق الدويل هو نتاج التفاعل
بني القوى الكربى فيما يتعلق بالعدد والقوة النسبية والدور وتوازن القوة ،بناء على ذلك ،فإن السبب الرئيس
للحروب هو حدوث تغيري هيكلي يتسم بالكثافة وعدم القدرة على التنبؤ به ،مما يؤدي لتشوه التوقعات عن
السياسة اخلارجية وهتديد أمن دول أخرى ،ويضيف دوران أن قصور أو مجود إدراك دول ما يف حالة صعود أو
أفول امهية تعديل أدوارها ومسؤولياهتا وفق دورة قوهتا من شأنه أن خيلق ما يطلق عليه فجوة القوة .24وقد رفضت
هذه النظرية مفهوم توازن القوى التقليدي على اعتبار أنه مفهوم استاتيكي قاصر ،وأوجدت مفهوم التوازن
الديناميكي أو احليوي والذي يعتمد باألساس على مفهوم توازن القوة.
النظرية الجيوبوليتيكية :تقول أنه ال ميكن أن يكون هناك نظام سياسي يف فراغ ،فبسبب اجلغرافيا كانت أثيناحبرية ،وكانت أسربطة أقرب للقوة الربية ،كذلك بسبب هذه اجلغرافيا متتعت بريطانيا العظمى حبرية املالحة يف
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البحار ،وكان "دجيول" يردد أن اجلغرافيا هي العامل الثابت واحلاسم يف صنع التاريخ .25حتاول هذه النظرية تفسري
ظاهرة الصراع الدويل من زاوية عالقة عملية الصراع وديناميكياته بظروف املكان الطبيعي والضغوط اليت يولدها
على سلوك الدول اخلارجي.
ورغم أن الواليات املتحدة ما تزال القوة األكرب عامليًا من حيث القوة املتنوعة عسكرية واقتصادية وثقافية ،غري أن
هناك قوى أخرى مثل الصني تربز بشكل سريع كفواعل هامة ،وهو ما يظهر وكأن هيمنة الواليات املتحدة تتقلص
أساسا إىل تغريات بنيوية عميقة يف توزيع
وترتاجع ،وأن العامل يتجه اآلن حنو التعددية القطبية ،وأن هذا التطور ً
ونشر القوة عاملياً استغرق تشكلها سنوات إن مل تكن عقوداً من التبلور ،وال يعين هذا تراجع قوة الواليات املتحدة
مبعناها املطلق ،ولكن الصعود السريع لبقية القوى خيلق عالقات تنافسية مع أمريكا أقل قوة مما كانت عليه يف

سنوات سابقة . 26وتساهم حالة عدم الرضا عن وضع القوة يف العالقات الدولية يف دفع القوى الصاعدة لتحدي
الفاعل املهيمن وحماولة زحزحته عن مكانته ،ليس من اإلنصاف القول أن مجيع دول العامل متساوية أو متقاربة من
حيث القوة ،فلكل دولة سلوكها الذي يعكس قوهتا ،وميكن إمجال الفاعلني الدوليني وفقاً لتصنيف "أورجانسكي"
إىل أربعة فئات وذلك طبقاً ملعيار املقدرات ودرجة الرضا عن املوقع يف النسق الدويل السائد وهي:27
فئة الدول القوية والقانعة ،وهي الدول اليت ترى يف نفسها قد وصلت لدرجة من القوة تناسب حجمها ومكانتها،
وهي قانعة وراضية عن نفوذها العاملي؛ الدول القوية وغري القانعة وهي الدول اليت ترى ان تأثريها السياسي أقل من
قوهتا الفعلية ،لذلك تسعى للتواجد من خالل فرض نفوذها بالقوة؛ الدول الضعيفة وغري الراضية؛ الدول الضعيفة

والراضية ،وهي دول العامل الثالث ،ووفقاً هلذه النظرية ،يرى أورجانسكي أن الفئة الثانية "الدول القوية وغري
الراضية" هي األكثر هتديداً للقوى املهيمنة يف النظام الدويل ،وهي االكثر حرصاً على حتويل القوة لصاحلها يف
التفاعالت الدولية .28ووفقاً ألورغانسكي ،فمن هذه الفئة يظهر املنافسون الذين يسعون إىل تغيري الوضع القائم،
وتأسيس نظام دويل آخر ،وهي القوى اليت تراجعت ووافقت على القيام بدور ثانوي يف النظام الدويل الذي
حاولت التغلب عليه .وإذا كان "أورغانسكي" قد طبق هذه املقوالت على أملانيا بعد احلرب العاملية الثانية ،فإهنا
رمبا تصبح أكثر انطباقاً على وضع الصني يف الوقت احلايل.29
وعلى الرغم من أن نظرية حتول القوة تتشابه مع املدرسة الواقعية بسبب تركيز كل منهما على عالقات القوة ،فإن
النظريتني ختتلفان على توصيف النظام الدويل ،حيث تركز "النظرية الواقعية" على عنصر الفوضوية يف النظام
"حتول القوة" ،فتنظر إىل النظام الدويل على أنه تسلسل هرياركي للدول يتضمن درجات خمتلفة
الدويل .أما نظرية ُّ
من التعاون واملنافسة ،ويؤدي اختالف معدالت النمو إىل تغري يف القوة النسبية بني الدول ،ما يؤدي إىل عالقات
دولية جديدة ،وتكوين كيانات سياسية واقتصادية جديدة.30
ثالثا /مالمح التغيير في بنية النظام الدولي:

من مالمح التغري يف حركة العالقات الدولية يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة ،أن القوة الدولية املهمة واملؤثرة مل تعد
قاصرة على الغرب األمريكي واألوريب ،بل اتسع ليشمل قوى آسيا (الصني واليابان واهلند وأوراسيا (روسيا
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االحتادية) وأمريكا الالتينية (الربازيل) ،وأفريقيا( ،جنوب أفريقيا) .ونتيجة لذلك ،تعددت القضايا العاملية اليت
تشكل أجندة النظام العاملي ،ومل تعد فقط عسكرية أو إسرتاتيجية ،بل ضمت قضايا عاملية إنسانية وسياسية
قاصرا على أوربا ،اليت كانت مركز حركة العالقات
واقتصادية .وكذلك اتسع نطاق حركة العالقات الدولية ،ومل يعد ً
الدولية لثالثة قرون من الزمن ،بل ومل يعد ممكنا جتاهل أي منطقة جغرافية بزعم أهنا صغرية أو بعيدة أو ضعيفة.31
ورغم أن ذلك التحول ميثل حتديًا أمام النظام الدويل اجلديد ،ألن أجندته أصبحت أثقل وزنًا وأوسع نطاقًا ،وقد ال
أيضا ،من السهل دمج القوى الدولية اجلديدة العديدة باهتماماهتا وانشغاالهتا ومصاحلها املتعددة أو
يكونً ،
تعقدا وأكثر تركيبية ،وبالتايل رمبا يكون التعامل معه ،على األقل من
املتنوعة ،مما جيعل النظام الدويل اجلديد أكثر ً
الناحية النظرية ،أكثر صعوبة مما كان عليه الوضع يف املرحلة السابقة.

توجد مقومات عديدة ميكن على أساسها معرفة ما إذا كان مثة حتول للقوة حيدث ملصلحة دولة ما على حساب
دولة أخرى ،غالباً ما تكون هي املهيمنة على النظام الدويل ،وهي مقومات القوة اخلشنة ،ويُقصد هبا املقومات
امللموسة اليت ميكن قياسها بشكل كمي ،واملقارنة بني الدول على أساسها ،مثل عدد السكان الكلي ،حجم
القوات املسلحة ،الناتج القومي اإلمجايل ،باإلضافة جملموعة من املؤشرات حول حتول القوة ،قد حصرها "ديفيد
سنجر" "و"ستوارت برمير" و"جون ستوكي" يف ستة مؤشرات :عدد السكان الكلي ،عدد سكان احلضر ،العاملني
بالقوات املسلحة ،مقدار اإلنفاق العسكري ،صناعات احلديد والصلب ،ومعدل استهالك الطاقة.32
فيما متثلت مؤشرات القوة عند "تشارلز دوران" عند حجم القوات املسلحة ،عدد السكان الكلي ،إنتاج الفحم

(أو ما يعادله من النفط) ،املستوى احلضري .33من جانب آخر ،يشري تعريف مفهوم القوة الناعمة إىل القدرة
على احلصول على ما يصبو إليه الشخص أو (الدولة) من خالل اجتذاب اآلخرين دون استخدام العنف ضدهم
أو اإلكراه ،وهي تنبع من اجلاذبية اليت حتظى هبا ثقافة الدولة وأفكارها السياسية وسياساهتا ،ويعتقد "جوزيف
ناي" أن أهداف السياسة اخلارجية ال ميكن حتقيقها بشكل كلي باستخدام القوة اخلشنة وحدها ،وإمنا من خالل
عناصر القوة الناعمة اجلاذبة لثقافة وأفكار ومؤسسات الدولة.34
ومن خالل اجلمع بني مقومات القوة الصلبة والقوة الناعمة يصبح األمر أكثر جالءً  ،ألن ذلك سيعكس قوة
الدولة النسبية بشكل أكثر دقة .وإذا طبقنا للمقومات التقليدية اليت حددها "سنجر وآخرين" على الصني،

فسنجد أهنا هي الدولة األوىل يف العامل من حيث عدد السكان ( )1.386%مليار نسمة.35
36
إذ تشهد الصني منذ مثانينيات القرن املاضي معدل منواً سنوياً يتجاوز ( )%5تقريبًا  ،كما متتلك ناجتاً قومياً
إمجالياً ميكن مقارنته بالناتج القومي األمريكي ،وحققت تطوراً كبرياً يف التقنية الصناعية يف جمال الفضاء اخلارجي.
وقد استطاعت الصني أن تستفيد من التحديات اليت واجهت اإلدارة األمريكية ،بدءاً من رد الفعل البطيء حيال

األزمة املالية اآلسيوية يف عهد كلينتون ،وصوالً إىل اخلسائر الكبرية اليت تعرض هلا االقتصاد األمريكي خالل فرتة
حكم بوش بسبب تكاليف ما ُمسي باحلرب على اإلرهاب ،أما إذا طبقنا هذه املؤشرات غري التقليدية ،فإن
الصني تسعى إىل الرتويج لنموذجها يف التنمية من خالل استضافة أعضاء النخبة يف بلدان العامل الثالث ،والتسوية
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السلمية للنزاعات ،وتكوين روابط اقتصادية ،أما يف ما يتعلق باإلبداع الثقايف والفكري ،فإن املنتج الثقايف باللغة
اإلنكليزية هو األكثر انتشاراً يف العامل ،واألوسع نطاقاً من املنتج الثقايف الصيين ،على الرغم من حتدث معظم
شعوب دول شرق آسيا اللغة الصينية.
وحتاول الصني يف السنوات األخرية التغلب على مشكلة صعوبة اللغة الصينية من خالل إنشاء املعاهد
الكونفوشيوسية املمولة من احلكومة الصينية حول العامل لتعليم اللغة الصينية ،والتعريف بالثقافة الصينية.37
ابعا /دور الصين في تغيير بنية النظام الدولي:
را

املقومات املتنوعة واملتعددة اليت متتلكها الصني ،سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو دميغرافية بشرية وموقعها
اجليوبوليتيكي ،باإلضافة للمكانة اهلامة اليت تتمتع هبا على املستويني اإلقليمي والدويل ،جعلت منها طرفاً فاعالً يف

الساحة الدولية ،وأصبحت هلا وزنًا يف النظام السياسي الدويل ،الذي أخذ يشهد عاملاً جديداً من املنافسة بفعل
منظومة من التغريات والتحوالت السياسية ،واالقتصادية ،إضافة إىل ما شهدته الساحة الدولية من تداعيات جّراء
األزمة املالية اليت شهدها العامل عام  ،2008فبعد أن اعتمدت الدول الكربى ملدة تتجاوز ثالثة عقود مبدأ
"العوملة "بوصفها نظاماً اقتصادياً  ،جاءت هذه األزمة لتضع ح ّداً لكل ذلك ،وبسبب احلجم الضخم للصني
واالختالف الكبري يف القوة ومصادرها الكتنوعة ،فإن النمو الصيين بدأ بتحقيق زيادات جعلها تتفوق على العديد
من الدول الكربى.38
إن العمالق اآلسيوي أخذ يتحرك بقوة حنو القمة ،متبعة خطة سياسية واقتصادية وعسكرية متنامية ،كما أهنا
بدأت بالتحرك خارجياً وهتدف إىل حتقيق هنضة صينية تأمل بأن يكون هنايتها حتقيق مكانة مرموقة تستحقها
خاصة وأهنا بقيت رهينة حميطها اإلقليمي أثناء احلرب الباردة ،وتتطلع إىل حتقيق املكانة املرموقة اليت هتدف إىل
الوصول إليها ،من خالل السري قُ ُدماً حنو حتقيق مطالبها بوجود نظام دويل متعدد األقطاب ،يستند إىل مبادئ

العدالة واملساواة واملنفعة ،وتتبع يف سبيل ذلك سياسة خارجية تتماشى وتلك املبادئ لكسب ثقة دولية تزيد قناعة
القوى الكربى من حتقيق نظام دويل متعدد األقطاب .39ومثة أسباب رئيسة جعلت الصني حتتل مكانة متميزة يف
الساحة الدولية ،انتهاء احلرب الباردة األمر الذي فتح آفاقاً واسعة أمام الصني ،للظهور بقوة يف الساحة الدولية،
ولعب أدوار فاعلة يف النظام الدويل؛ وجوده ضمن الدول اخلمس دائمة العضوية يف جملس األمن وهو ما يعزز

ويدعم مواقفها من القضايا الدولية املتغرية؛ امتالكها أضخم جيش يف العامل تسانده قوات احتياطية ضخمة
جبانب امتالك ميزانية ضخمة للدفاع تصنّف الثانية بعد الواليات املتحدة األمريكية؛ امتالكها قوة نووية حتتل
مبوجبها الرتتيب العاملي الثالث من حيث هذه القوة املدمرة؛ معارضة الصني لنظام القطبية األحادي الذي يقود
العامل بزعامة الواليات املتحدة ،ولديها رغبة يف الوصول إىل مرحلة متقدمة يف النظام العاملي تنافس الواليات
املتحدة .تعترب الصني ثاين أكرب قوة اقتصادية عاملية بعد الواليات املتحدة ،يتوقع صندوق النقد الدويل أن يصل
الناتج احمللي اإلمجايل للصني يف  2019إىل  15.5تريليون دوالر ،أي يتوقع أن يزيد حجم االقتصاد الصيين
بشكل يفوق حجم االقتصاد األمريكي بنحو ( )%21يف ذلك العام؛ متتع الصني مبوقع جيواسرتاتيجي متميز
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تتمكن من خالله التحكم بطرق املالحة الربية والبحرية واجلويّة ،فهي تربط شرق آسيا بشرق أوروبا ،وهذا جيعلها

تشكل قوة اقتصادية عاملية تعمل على جذب االستثمارات األجنبية ،ومت فتح األسواق العاملية أمام بضائعها.
وميكن القول أن الصني باتت البلد األول الذي تتدفق باجتاهه رؤوس األموال األجنبية لتغدو عن جدارة" مصنع
العامل "لقد أسهمت مجلة عناصر بنجاح السياسة االستثمارية؛ توافر األيدي العاملة املاهرة والرخيصة ،مقارنة
بنظريهتا الغربية؛ تطوير البىن التحتية الالزمة ،وكذلك سن التشريعات الضريبية املتساهلة الستيعاب االستثمارات
اجلديدة.
ويف إطار طموحها الصاعد يف تغيري بنية النظام الدويل ،تسعى الصني إىل السيطرة على منطقة حبر الصني اجلنويب،
وال نية لديها للتفاوض حول املطالب اإلقليمية جلرياهنا ،ويرجع ذلك إىل املصاحل النفطية وضغوط شركات النفط،
ورغبة الصني يف الصعود كقوة عظمى ،وهو ما يعتمد على توافر إمدادات كافية من النفط والغاز ،وكانت بعض
األدبيات األمريكية ،قد حذرت من وجود اسرتاتيجية صينية هتدف إىل بسط السيطرة على العامل ،وأن على
الواليات املتحدة القيام بعدة إجراءات ملواجهة هذا التوجه ،من بينها العمل على تقوية التحالفات السياسية
والعسكرية األمريكية ،وإقامة دفاع مضاد للصواريخ يضمن سالمة األراضي األمريكية وأمن حلفائها ،والعمل على

منع وصول التكنولوجيا العسكرية املتطورة بطرائق غري مشروعة إىل الصني ،40بينما تناولت بعض األدبيات
األمريكية األخرى بضرورة تشجيع إدخال حتوالت إجيابية يف الصني ،مبا يؤثر بشكل إجيايب يف سلوكها على
الساحة الدولية.41
ميكن مالحظة أن الصني زادت نفقاهتا الدفاعية ،وهي يف الوقت احلايل تأيت يف املرتبة الثالثة بعد الواليات املتحدة

وروسيا ،وتوجد تقديرات بأن الصني ستصبح ثاين أكرب منتج لألسلحة يف العامل خالل السنوات القليلة القادمة،
ويعين ذلك أن الفجوة العسكرية بينها وبني الواليات املتحدة تتضاءل مبعدالت سريعة ،فقد كشفت الصني الضوء
عن امتالكها أوىل حامالت الطائرات وقاذفة شبح جديدة ،وصواريخ باليستية مضادة للسفن هلا قدرة على هتديد
البحرية األمريكية ،يضاف إىل ذلك قدرة الصني يف جماالت الفضاء واحلروب اإللكرتونية .كما أعلنت الصني عن
إنشاء منطقة جديدة للدفاع اجلوي يف حبر الصني الشرقي تغطي اجلزر املتنازع عليها مع اليابان ،وحاولت فرض
واقع جديد يف حبر الصني اجلنويب الغين بالثروات النفطية.42
يف املقابل ،فإن الواليات املتحدة ،تسعى إىل مواجهة التمدد الصيين يف البحار املختلفة ،من خالل متدد الوجود

األمريكي يف املنطقة اآلسيوية الباسيفيكية ،ويف احمليط اهلندي.43
أما يف ما يتعلق بالقواعد الدولية ،فنجد أنه باألخذ يف االعتبار النفوذ املتنامي للصني إقليمياً وعاملياً ،فإن قادة
الصني يعتربون أن الصعود الصيين سلمي ،وأهنا ال تتدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى ،وقد مسح التوسع

اإلقليمي للصني بإزاحة الواليات املتحدة كأكرب سوق تصديري لليابان وكوريا اجلنوبية وتايوان ،كما انضمت إىل
العديد من املنظمات االقتصادية واألمنية عرب القارة اآلسيوية ،من أمهها منظمتا شانغهاي و"بريكس" كما سبقت
اإلشارة.44
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يف ما يتعلق مبا إذا كان هناك نزاع أيديولوجي بني الواليات املتحدة والصني ،ميكن القول أن التجربة الناجحة اليت
ق ّدمتها الصني ،وقامت من خالهلا بعملية توازن بني الضبط السياسي واحلريات االقتصادية ،فاأليديولوجية اليت
ترعاها الدولة ،وما يعقد الصورة هو وجود تاريخ من التدخل الغريب يف شؤون الصني .وقد تؤدي زيادة قوة اجملتمع
املدين وجمتمع األعمال يف الصني إىل حتويل التفضيالت من القومية إىل منظور عاملي.45
أما بالنسبة إىل ما يتعلق بالعالقات التجارية بني الواليات املتحدة والصني ،فإن السوق األمريكي يُعد السوق

الرئيس للمنتجات الصينية ،واملعروف أن الصني حتقق فائضاً يف جتارهتا مع الواليات املتحدة يزيد على 375
علما بأن حجم التبادل التجاري بني البلدين جتاوز ( )600مليار دوالر عام ،2016
مليار دوالر عام ً ،2017
وصلت صادرات الواليات املتحدة إىل الصني عام  2017إىل ) (116.2مليار دوالر ،بينما وصلت صادرات
الصني إىل الواليات املتحدة إىل حنو ) (492مليار دوالر يف العام نفسه .46وقد أصبحت يف مقدمة الدول الدائنة
للواليات املتحدة ،وتُعد حالياً ثاين أكرب شريك جتاري للواليات املتحدة وثالث أكرب سوق لصادراهتا .وقد
توسعت العالقات االقتصادية والتجارية بني الواليات املتحدة والصني إىل حد كبري على مدى العقود الثالثة
املاضية بسبب قانون املعاملة التجارية التفضيلية الذي منحته الواليات املتحدة للصني يف عام ، 1980والتبادل

التجاري يف حد ذاته هو تفاعل تعاوين ،عمل على عدم تدهور العالقات عندما تصادمت السياسات يف قضايا
أخرى ،وإن كان التبادل التجاري قد اختذ بعداً صراعياً عندما اهتمت الواليات املتحدة احلكومة الصينية باتباع
سياسات اقتصادية جائرة تؤدي إىل إغراق السوق األمريكية بالسلع الصينية الرخيصة.47

المحور الثاني :مؤشرات الصعود الصيني في النظام الدولي
إن قراءة اجملريات التارخيية للقوى االقتصادية والسياسية العاملية ،تشري إىل أن البنية الدولية شهدت حتولني رئيسيني
للقوى العاملية خالل القرون األربعة املاضية .األول متثل يف صعود القارة األوربية يف القرن السابع عشر لتصبح قوة
عظمى يف العامل ،والثاين متثل يف ظهور الواليات املتحدة األمريكية يف هناية القرن التاسع عشر ،عندما أصبحت
القوة احلامسة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا ،واليت انفردت بقيادة العامل ،وبنهاية القرن العشرين ،وبداية القرن احلادي
صعودا لقوة سياسية واقتصادية جديدة هي الصني ،اليت متتلك من املقومات ما يؤهلها
والعشرين ،فإن العامل يشهد ً
لتكون قوة فاعلة يف جمريات األحداث اإلقتصادية والسياسية يف العامل ،وما جيعلها مؤهلة لتغيري موازين القوى يف
املستقبل.48
أوالا /مؤشرات القوة التقليدية للصين:

-مؤشرات القوة اإلقتصادية :لقد حقق اإلقتصاد الصيين نتائج مبهرة خاصة يف معدالت النمو احلقيقي

والصادرات وجذب اإلستثمار األجنيب املباشر ،و بدأ هذا اإلقتصاد خيطو خطوات ثابتة حنو صدارة اإلقتصاد
العاملي ،حمتال أماكن بلدان كربى منافسة له ،وهذه املؤشرات جعلت بعض التحليالت واآلراء تذهب إىل أن
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القرن احلايل سيصبح قرنا صينيًا .49يعترب اقتصاد الصني من أكرب االقتصاديات حول العامل ،حيث يعود ذلك إىل

حجم النمو يف اإلنتاجية احمللية والصادرات الضخمة واالستثمارات يف رأس املال اليت تقوم هبا الصني باإلضافة إىل
العمالة الرخيصة هبا مما أدى إىل ذلك النمو ،والذي بلغ عام  2008نسبة منو حنو ( , 50)13%وقد بلغ حجم
الناتج احمللي اإلمجايل للصني ( )12تريليون دوالر عام  ،2017بنسبة منو بلغت ( )9.7%عام .512017
وهو ما ميثل حوايل ( )15%من إمجايل االقتصاد العاملي ،لتحتل املرتبة الثانية عامليًا بعد الواليات املتحدة

األمريكية اليت بلغ انتاجها احمللي االمجايل ( )18.5تريليون دوالر ،بينما اهلند فقد شكل الناتج احمللي االمجايل
( )2.26تريليون دوالر ،وبذلك تعترب الصني حمركاً هاماً الستقرار وانتعاش االقتصاد العاملي ،حيث وصل معدل
مسامهة الصني يف النمو االقتصادي إىل حوايل ( .)30%وفقا للبيانات ،بلغ إمجايل الفائض التجاري للصني
( )422مليار دوالر 52يف عام  .2017حيث يتوقع أن تستعيد مكانتها األوىل عامليًا ،وبلغ احتياطي النقد
األجنيب ( )3تريليون دوالر عام  ،532017حيث يأيت يف املرتبة األوىل عامليا.54
-مؤشرات القوة العسكرية :غالبًا ما تنظر الدول بقلق إىل القوى الصاعدة ،و يرجع السبب يف ذلك إىل اخلوف

من أن تتحول تلك القوى الصاعدة إىل نظم دكتاتورية ،فبالنسبة للصني ،فقد أدت هزميتها يف حرب األفيون
األوىل أمام بريطانيا إىل دخوهلا قرنًا من اإلذالل مل ينته إال بإعالن قيام مجهورية الصني الشعبية يف
أكتوب  ،551949ومبعث القلق هنا أن يؤدي اسرتداد الصني لقوهتا اإلقتصادية والعسكرية إىل حماولة رد
اإلعتبار ،كما يشري املراقبون إىل أن هناك حساسية يف الصني من هيمنة الواليات املتحدة على النظام الدويل.56
كما تنظر الصني للواليات املتحدة على أهنا أكرب عقبة خارجية يف سبيل حتقيق النهوض الوطين وتوحيد الوطن
األم ،يف داللة ملوقفها الداعم لتايوان.57
ولطاملا كانت الصني متحفظة من الناحية العسكرية ،لكن ببلوغ اإلقتصاد الصيين مرحلة ضخمة وضعته يف
مصاف الدول الكربى ،فال بد أن تواكب القوة العسكرية الصينية الوضع اإلقتصادي والسياسي للبالد ،وإال فإن
الصني ستخسر موقعها اإلقتصادي الذي حيتاج إىل تدعيم عسكري من أجل محاية إمداداهتا احليوية
اإلسرتاتيجية .58وقد أشار معهد استكهومل ألحباث السالم يف تقرير له عام  ،2017أن نسبة الصني من االنفاق
العسكري العاملي بلغت ( )7.3%يف املرتبة الثانية خلف الواليات املتحدة ،وقد شكل هذا اإلنفاق حنو
( )1.9%من الناتج القومي اإلمجايل للعام  ،592017بينما أعلنت احلكومة الصينية خالل اجللسة االفتتاحية
لالجتماع السنوي للربملان الصيين ،يف مايو من العام ّ ،2018أهنا تنوي إنفاق ( )175مليار دوالر على اجليش،
أي زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة ( )8.1%للعام .602018
ثانياا /موشرات القوة الناعمة للصين:
إمجاالً ،إن معظم املنقاشات والتحليالت املتعلقة بصعود الصني تنصب على مظاهر القوة الصلبة الصينية
املتصاعدة ،مع أن العناصر القوة الناعمة مثل الثقافة ،األيديولوجيا ،والدبلوماسية )هي وحدات أساسية يف حتديد
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مكانة القوى الكربى ،لذلك فمن اجلدير اعطاء حيز من االهتمام هبذا املوضوع احليوي واملثر يف فكرة حماولة
الصعود واهليمنة للدول الكربى .61وميكن رصد توظيف القوة الناعمة يف السياسة اخلارجية الصينية يف مجلة من
املظاهر ،تثبت بشكل واضح انتهاج الصني لسياسة خارجية متميزة وخمتلفة عن تلك اليت مت انتهاجها من قبل
القوى لكربى عرب التاريخ ،كما تعرب عن ذلك الدالالت التالية:

انخراط الصين في المؤسسات الدولية :ميكن مالحظة أن الصني قد ضاعفت بشكل دراماتيكي من وجودهاواخنراطها يف املنظمات الدولية ،فمنذ عام  ،1994وهي الفرتة اليت أعقبت العهد املاوي ختلت الصني عن فكرة
إحجامها املشاركة يف املؤسسات الدولية واليت كانت نتاج تشكيل النظام الدويل ما بعد احلرب العاملية الثانية،
(البنك الدويل ،صندوق النقذ الدويل....،إخل) .بل ضاعفت من هذه املشاركة وعملت على املسامهة بإقامة منطقة

التجارة احلرة مع دول اآلسيان ،62وأصبحت عضواً ناشطاً يف احلوار األمين اإلقليمي ،وانضمت إىل معاهدة
الصداقة والتعاون يف جنوب شرق آسيا ،وبدأت تشارك يف مهمات حفظ السالم األممية ،كذلك لعبت دوراً
أساسياً وناشطاً فيما يتعلق بآلية "اجتماع منظمة شنغهاي" كهيكل متعدد األطراف ،ويف دالالت أخرى تؤكد

على سعي الصني للتدخل والتداخل يف الشؤون الدولية ،بدأت بزيادة مسامهاهتا يف تقدمي املساعدات املوجهة
للخارج ،وبدلت جهوداً كبرية ملطابقة املعايري الدولية يف بعض املسائل احلساسة مثل مسائل التجارة احلرة ،عدم
االنتشار النووي ،وحىت مسائل محاية البيئة.63
-اتباع سياسة خارجية صينية سلمية :شكل شعار "النمو السلمي للصني" والذي مت استخدامه ألول مرة عام

 ، 2003أحد أهم املبادئ للسياسة اخلارجية الصينية لدى اجليل الرابع من القادة الصينيني ،64ويستخدم هؤالء
أساسا لطمأنة بلدان شرق آسيا والواليات املتحدة ،من أن منو الصني االقتصادي
شعار "منو الصني السلمي" ً
هتديدا للسلم واالستقرار باملنطقة ،بل سيكون له نتائج إجيابية على الدول األخرى.
والعسكري ال يشكل ً
أي أن القادة الصينيني يصورون النمو االقتصادي والعسكري الصيين يف شكل لعبة غري صفرية ،أن الصني هي
اقل من منافس اقتصادي مقارنة بالفرص االقتصادية اليت توفرها.65
ومن الدوافع اليت دعت الصني لتبين هذا الشعار ،هو حماولة جتنب أي مواجهة مستقبلية مع الواليات املتحدة على
األقل يف الوقت احلايل ،وجتسيد حلالة الواقعية السياسية يف السياسة اخلارجية الصينية ،أما الدافع الثاين فهو

براغمايت ويعكس إدراك القادة الصينيون ألمهية العالقات التجارية مع الواليات املتحدة يف تعزيز االقتصاد الصيين.
أيضا للحيلولة دون حتول الواليات املتحدة إىل عدو ،وإبعاد احتمال جلوء الواليات املتحدة التباع
حيث تسعى ً
سياسة االحتواء يف مواجهة الصني ،واحد دالالت هذا املبدأ هو بقاء الصني على احلياد خبصوص مبادرات
السياسة اخلارجية األمريكية كمسالة غزو العراق مثال.66

-الثقافة الصينية ومحاوالت االستقطاب :يف الغالب يتم النظر للثقافة الصينية من الداخل باعتبارها ثقافة

عاملية ،وبكلمات الرئيس "هو جينتاو" الثقافة الصينية ليست ثقافة الصينيني بل ثقافة العامل بأكمله ،ففي الوقت
احلايل تباشر احلكومة الصينية على إقامة تبادالت ثقافية مع العديد من دول العامل ،للتعريف بالصني وترويج

144

لثقافتها ،حيث تقوم يتوفري الدعم والتمويل إلقامة مهرجانات كبرية يف العواصم الغربية ،ويف سياق ذلك قامت
بافتتاح ( )32مركزاً كونفوشيوسيا ثقافياً يف ) (23بلداً من أجل تقدمي صورة لطيفة عن ثقافتها للعامل اخلارجي،
ومن جهة أخرى سعت من وراء ذلك حملاولة هتميش النفوذ التايواين عاملياً .67من جانب آخر ،شهد عدد الطلبة
األجانب املدجمني يف اجلامعات الصينية منواً دراماتيًا ،ففي العقد األخري ارتفع عدد الطلبة األجانب بثالث
أضعاف يف انعكاس ملوقع الصني كمغناطيس ثقايف يف آسيا.
-دبلوماسية العالج والصحة:تتمتع الصني بتاريخ طويل من نشاط برامج دبلوماسية الصحة ،حيث بدأت نشر

بلدا إفريقيًا،
أوىل فرقها الطبية يف اجلزائر عام  ،1964عندما أرسلت أكثر من  15ألف طبيب إىل اكثر من ً 47
وقامت بعالج ما يزيد عن  180مليون مريض إفريقي إىل غاية سنة  ، 2003وتضمنت عالقات الصني األوىل

مع العديد من الدول اإلفريقية مساعدات هامة يف شكل تشييد البىن التحتية ،تدريس النخب اإلفريقية ،واستخدام
الفرق الطبية .68باإلضافة إىل ذلك ،فإهنا قادت التعاون يف حقل الصحة بشكل دوري بتنظيم زيارات وزارية
للدول اإلفريقية لتسهيل تبادل الفرق الطبية وتعليم املهارات الطبية ،وتوفر الدواء والتجهيزات الطبية بدون رسوم
للعديد من الدول اإلفريقية ،وهلا برامج نشطة للوقاية من ومعاجلة األوبئة اخلطرية كاملالريا واإليدز.69
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المحور الثالث :انعكاسات تحول القوة من الغرب إلى الشرق
أوالا /انعكاسات ذات تأثير حيوي:
ال شك أن حتوالت مراكز القوة من الغرب إىل الشرق له دالالت بالغة األثر ،وانعكاسات سيكون هلا ما هلا من
تغريات حيوية ذات طبيعة جيوسياسية وجيواسرتاتيجية واقتصادية على بنية النظام الدويل وبالتايل على القرار
الدويل .فآسيا قارة ذات موقع حيوي وتتمتع بوفرة من موارد الطاقة ،ودوهلا ذات دينامية وحيوية سيكون هلا بالغ
األمهية اجليو اسرتاتيجية ،وهو ما يعين مجلة من االنعكاسات منها:
من ناحية الثقل السكاني :آسيا هي أكرب قارة يف األرض وأكثرها سكاناً ،ويقع معظمها يف نصفي الكرةالشرقي والشمايل ،وهي تغطي ( )8.7%من مساحة سطح األرض الكلية ،ومع ما يقرب من ( )4.46مليار
نسمة ،وهو ما نسبته ( )60%من سكان العامل ،وقد تضاعف سكان آسيا أربع مرات تقريباً خالل القرن
العشرين ،وتشكل الصني هنا ما يقدر ب ــ( )1.39مليار نسمة لوحدها ،وهو ما نسبته ( )25%من سكان قارة
آسيا ،و( )17%من سكان العامل ،واهلند ( )1.29مليار نسمة ،70بينما يبلغ عدد سكان الغرب -أوروبا
والواليات املتحدة )741( -مليون نسمة و( )323مليون نسمة.71
من الناحية السياسية :هذا الثقل السكاين ،دفع دول القارة األسيوية وعلى األخص منها الصني واهلند إىل رفعسقف مطالبهم السياسية فيما يتعلق برتكيبة املؤسسات الدولية مثل جملس األمن والبنك الدويل وصندوق النقد
الدويل وهي مؤسسات كانت ناجتة عن هيكلية النظام الدويل ما بعد احلرب العاملية الثانية  ،1945لتكون أكثر

تعبريا عن مقدار التحول يف بنية النظام الدويل ،وانتقال مراكز القوة من الغرب إىل الشرق ،وهو ما سيخلق حالة
ً
72
من التنافس اجلدي مع الواليات املتحدة ورمبا ستضع هيمنتها موضع شك يف قادم األيام .
من الناحية الجيواستراتيجية :إن التحول يف مقومات القوة من الغرب إىل الشرق ،سيوازيه تراجع هليمنةالواليات املتحدة على النظام الدويل ،بصفتها القطب األوحد ،وهو ما قد ينتج عن هذا التحول نوع من التعددية
القطبية ،كذلك سريافق هذا التحول منو اقتصادي مستدام سيغذي فرص التطور العسكري واستخدام التكنولوجيا،

وميكن مالحظة أن عدد الدول اليت متلك قوة نووية يف الغرب هي فقط ثالثة دول هي الواليات املتحدة وفرنسا
وبريطانيا باإلضافة إلسرائيل ،مقابل ستة دول هي الصني ،اهلند ،الباكستان ،كوريا الشمالية ،إيران وروسيا
االحتادية.73
ثاني ا /انعكاسات إقليمية ودولية:
إن ديناميكية التطور الصيين سواء كقوة صلبة أو كقوة ناعمة تضع سلسلة من التحديات الكربى سواء كانت
تتعلق بالوضع اإلقليمي اآلسيوي أو الوضع الدويل .أن جناح السياسات اخلارجية للقوى الكربى يرتبط بقدراهتا
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على حتقيق هدفني متزامنني؛ تامني مصاحلها احليوية وإدارة التنافس بني القوى الكربى للحيلولة دون تصعيد التوتر
بينها ،وجتنب إثارة عدم االستقرار اإلقليمي أو احلرب.74

االنعكاسات اإلقليمية (اليابان وتايوان) :يذكر أن العالقات الصينية اليابانية قد شهدت تباينًا دراماتيكيًا،فهي تشهد تفاعالً متنامياً بشكل مستمر على املستويني اإلنساين واالقتصادي ،يشوبه احتكاك سياسي وتوتر

خصوصا
تارخيي واصطدامات حبرية أحيانا ،فالتفاعالت بني الدولتني على املستوى اإلنساين -االجتماعي معتدلة،
ً
على صعيد التبادل الثقايف ،لكن املشاعر املعادية لليابان يف الصني تنمو بشكل ملفت لالنتباه ،أما على املستوى
االقتصادي واملايل فالعالقات جيدة اىل حد بعيد ،والعالقات يف املستويني السابقني تتضمن مجلة من التفاعالت
ذاتية احلركة وتتخذ مسارها خارج اإلطار الرمسي ،على عكس املستوى الدبلوماسي والسياسي ،حيث تتميز

العالقات بني الصني واليابان بالفتور ،حيث يبدو أن الصني بصدد إزاحة اليابان كزعيم لقارة آسيا ،بينما جتد
اليابان نفسها جمربة على التخلي عن الدبلوماسية اإلقليمية لصاحل الصني .75فربودة العالقات السياسية تعود
أساسا إىل منو القوة السياسية والعسكرية للصني ،والقلق الياباين بشأن النوايا الصينية ،كذلك نتيجة ظهور جيل
جديد من القادة على هرم السلطة يف اليابان ذوو نزعة قومية معادية للشيوعية ،ووجود قادة صينيني تنامت عندهم
املطالب املتعلقة خبصوص السيادة الصينية على جزر سينكاكو ،باإلضافة حلالة الركود االقتصادي الذي تعرفه
اليابان ،والتبعية الثقيلة للواليات املتحدة والشعور بالالأمن يف منطقة غري مستقرة ،كلها عوامل زادت العالقات
برودا.76
الثنائية ً
وفيما يتعلق بتايوان ،فعلى الرغم من َّ
أن الصني وتايوان تتمسكان بشعر الصني الواحدة املوحدة ،إال أهنما خيتلفان

حول من هو املمثل الشرعي للصني املوحدة ،77فعلى خالف اجلوانب السياسية ،حيث تتميز العالقات الثنائية
حبالة من العداء الشديد ماعدا من بعض املفاوضات حول مستقبل اجلزيرة ،واليت تسعى من خالهلا بكني لفرض

منطقها ،فإن التفاعالت يف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية يف منو إجيايب .حيث تقدم الصني حوافز مشجعة
ألرباب العمل التايوانيني لالستثمار يف الصني ،وتأمل من وراء ذلك أن يؤدي االعتماد املتبادل االقتصادي واملايل
إىل تقومي القوى االستقاللية يف تايوان ،وكما ورد يف إحدى األوراق البيضاء الصادرة عن اخلارجية الصينية
خبصوص تايوان ،واليت تضمنت القول" :إن األبواب مفتوحة لتسهيل تدفق السلع واألشخاص ،ونرحب

باستثمارات رجال األعمال التايوانيني يف البلد األم ،وسوف يتمتعون بامتيازات خاصة ومحاية قانونية" .78وما مييز
العالقات الثنائية اليوم ،هو استخدام الصني لقوهتا االقتصادية والسياسية املتنامية خلدمة أجندهتا الدبلوماسية،
حيث تتمسك باليد العليا يف منع تايوان من العضوية يف اغلب املنظمات الدولية ،ومنعتها من حضور االجتماع
السنوي لقادة الدول التعاون االقتصادي آلسيا-الباسفيك ال ـ .7921
فاملالحظ أن اسرتاتيجية الصني فيما يتعلق بتايوان تتبلور حنو احلفاظ على موقف متصلب ضد استقالل تايوان.
وقد شرعت يف مارس  2005قانونًا جييز استخدام القوة ضد تايوان إذا حتركت حنو االستقالل الرمسي ،ونصبت
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ما يقارب  600صاروخ على طول الساحل اجلنويب للصني ،وعززت قدراهتا على شن هجوم حبري ،وهي العوامل

اليت جعلت ميزان القوة عرب املضيق يتحول بشكل ثابت ملصلحة بكني.80
لقد أشار العديد من املالحظني ،إىل أن عدم جلوء الصني إىل القوة حلسم أحد أهم أهدافها القومية يرجع إىل
جمموعة من االعتبارات تكون على األرجح السبب الرئيسي يف استقرار العالقات عرب املضيق حىت اآلن؛ أولها

حاجة الصني لالستقرار ملواصلة منوها االقتصادي والستقطاب مزيد من االستثمارات األجنبية ،إضافة إىل رغبتها
يف حتقيق شروط افضل ملواجهة حتديات دخوهلا ملنظمة التجارة العاملية ،واملشاكل الداخلية مثل البطالة واتساع
اهلوة بني األقاليم الساحلية والداخلية.81
وثانيها رغبة اجلماعة االقتصادية الدولية يف احلفاظ على االستقرار يف اإلقليم ألغراض جتارية ،وهي الرسالة اليت
جيدا ،السبب الثالث هو أن تايوان نفسها يف حاجة إىل االستقرار لقيادة
تدركها كل من بكني وتايوان ً
إصالحات سياسية واقتصادية داخلية .لذلك ،وعلى الرغم من املساعي الصينية لتهدئة خماوف القوى اإلقليمية
بالتأكيد على الطبيعة السلمية للنمو الصيين ،إال أن صناع القرار يف اإلقليم ،اليابان ،وتايوان ينظرون بقلق شديد
إىل للمعدالت اهلائلة اليت يسجلها منو القوة االقتصادية ،السياسية ،والعسكرية هلذه القوة الصاعدة ،وهو القلق
الذي تغذيه بعض العوامل السياسية والتارخيية ،دفعت هذه الدول إىل تعزيز دفاعاهتا الذاتية وتكثيف روابط
التحالف مع الواليات املتحدة ملواجهة أي هتديد صيين حمتمل ،األمر الذي قد يدفع باملنطقة إىل الدخول يف
تنافس أمين شديد كما صوره أنصار نظرية املأزق األمين.82
االنعكاسات على الواليات المتحدة :يقول أحد ابرز املفكرين الواقعيني املعاصرين" ،جوزيف غريكو" فيما يتعلق

بالصني ،أنه من املرجح جدا أن تكون الصني "أكرب مشكلة تواجه السياسة اخلارجية األمريكية يف القرن الواحد
والعشرين" ،وأن هناك العديد من املؤشرات اليت توحي بأن الصني سوف تكون قوية مبا يكفي لتحدي النظام
الذي تريده الواليات املتحدة يف آسيا ،83إذ يبدوا أن الصني اليت استفادت من النظام الدويل لفرتة ما بعد احلرب
الباردة ساخطة على النظام السياسي اإلقليمي يف شرق آسيا ،وقد تستخدم القوة لتغيريه.
اخلرباء االقتصاديون يرجحون احتمال استمرار النمو االقتصادي والعسكري الصيين لعقود أخرى قادمة ،وهذا

يفرض على الواليات املتحدة انتهاج اسرتاتيجية استجابة لنمو هذه القوة ،وعلى مدى عشر إىل عشرين سنة
قادمة ،النمو املتواصل يف الناتج الداخلي اخلام الصيين سوف يضمن بأنه حىت لو حافظت بكني على ميزانية
دفاعية متواضعة ،فإن نفقات دفاعاهتا املطلقة ستنمو وفق معدالت سريعة ،وميزانيتها السنوية سوف ِّ
متكن من منو
هام يف حتصيل السالح ،ويف نفس الوقت حتديث االقتصاد الصيين سوف ِّ
ميكن اإلنتاج احمللي من تطوير أسلحته

املتقدمة .84النمو املستمر للقوة العسكرية واالقتصاد الصينية قد يضع حتد هام للوضع االسرتاتيجي القائم يف شرق
آسيا وللمصاحل األمنية األمريكية ،وبقدر ما تصبح الصني اكثر قوة ،فسوف تبحث عن أمن اكرب من خالل
تطوير نفوذ اكرب يف حميطها الدويل ،فقدراهتا الكبرية والضخمة على كل املستويات ستمكن الصني من حتد
العالقات االسرتاتيجية األمريكية يف شرق آسيا وبذلك تقلص من الوجود االسرتاتيجي األمريكي ،واالحتمال يف
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كلتا احلالتني هو اشتداد الرتاع األمريكي-الصيين ومنو بيئة غري مستقرة يف اإلقليم .منو الصني يف الطرق البحرية
لشرق آسيا ،وأمتالكها قدرات موازية لتحدي الشراكة األمريكية يف آسيا  ،سوف يضع حتد حاسم لألمن
األمريكي ،ومن احملتمل أن يقود إىل تصعيد نزاع قوي بينهما ،طاملا أن الواليات املتحدة سوف تتخذ خطوات
مقسما .85منو الصني يضع خيارات سياسية
لدحرجة القوة الصينية بشكل يعزز حضورها يف إقليم تريده أن يكون ً
عديدة أمام صناع القرار يف الواليات املتحدة اجتاه أي االسرتاتيجيات اليت جيب عليها اتباعها حلماية مصاحلها
على املدى البعيد ،وميكن تلخيصها يف النقاط التالية:
الحفاظ على الوضع القائم ،وذلك من خالل مواصلة الرتويج القتصاد السوق ،متكني العوملة ،وتشجيع

الدميقراطية ،ففي نفس الوقت إظهار قوة عسكرية كافية للحفاظ على السلم يف اإلقليم .ويبدو أن السياسة
هتديدا
اخلارجية األمريكية احلالية جتاه منو الصني جتمع بني" املثالية "و" الواقعية" .فالبنتاغون ينزع إىل اعتبار الصني ً
واقعيًا للمصاحل األمريكية ،وحيضر خمتلف السيناريوهات للتعاطي مع احلالة الصينية مبا يف ذلك اخليار األسوأ هو
احلرب.
بينما السياسات اخلارجية األمريكية األخرى جتاه الصني تبدوا مثالية يف غالبها ،فهي هتدف إىل تسويق املثل
األمريكية كالدميقراطية واقتصاد السوق الرأمسايل وحقوق اإلنسان ،وهي سياسات تشكل إضافة جديدة ألطروحة
السالم الدميقراطي -العومليت.86
احتواء الصين :إن اتباع سياسة الردع واالحتواء جتاه الصني ،هي سياسة شبيهة مببدأ االحتواء الذي اعتمدهتا
الكتلة الغربية ،ومستها سياسة الكبح خالل احلرب الباردة .وبالنظر إىل أن منو االقتصاد الصيين قد وفر املصادر
لبناء جيش صيين قوي ،إال أن هناية احلرب الباردة والتقارب مع روسيا ،قد قلص إىل حد ما إمكانية حدوث
خصوصا
صراع للقوى الكربى يف آسيا ،لكن منو الصني كقوة نووية إقليمية قد حول األنظار حنو التهديد الصيين،
ً
و َّ
أن أنظار الصني متوجهة حنو احمليط اهلادي ،وتدرك املعىن الذي حيمله تواجد القوات األمريكية يف كوريا اجلنوبية
واليابان وجزيرة غوام ،إضافة إىل األسطول األمريكي السابع العائم حول تايوان وجنوب شرق آسيا ،لذلك،
فالصني هي واحدة من البلدان القليلة اليت تسلح نفسها بشكل مركز ألي مواجهة عسكرية مع الواليات
املتحدة.87
ترويج العولمة/الديمقراطية :التنمية االقتصادية وقوى العوملة يف الصني سوف حتدث حتوالت جوهرية على

مستوى القوة واملصاحل ،فالعوملة أيضا ختلق ضغوطات على اجملتمع الصيين وهو ما يسبب متاعب لبكني ،فالفجوة
الواسعة يف الدخل بني األغنياء والفقراء يف أقاليم حمددة والفجوة العميقة يف الثروة واملداخيل بني املقاطعات
كبريا ،فالنمو االقتصادي السريع يف الصني قد يقود إىل دميقراطية أكرب ،أو قد
الداخلية والساحلية قد يسبب قل ًقا ً
أيضا إىل فوضى اجتماعية.88
يقود ً

المحور الرابع :مستقبل المتغير الصيني تجاه النظام الدولي
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النقاش الدائر حالياً حول مكانة الصني احملتملة وتأثريها على بنية النظام الدويل يتجاذهبما توجهان فكريان
متناقضان ،وهي صورة تعكس النقاش التقليدي الدائر يف حقل العالقات الدولية وفق ثنائية واقعي أومثايل أي بني
ثنائية القوة والقيم ،وقد أظهرت بعض األحداث والوقائع التارخيية منها أزمة مضيق تايوان عام  1996حتذيراً
للبعض من أن االقتصاد الصيين النامي بشكل سريع ومضاعفة موازنة اجليش الصيين قد يقود إىل هتديد صيين
حقيقي على املستوى اإلقليمي والدويل ،وقد عزز من هذه املخاوف زيادة الصني ميزانيتها الدفاعية بنسبة
( ،)18%وكذلك حادثة اصطدام املقاتلة الصينية بطائرة استطالع أمريكية عام  ،2001وقيام الصني باحتجاز
يوما .ولكن وعلى الرغم مما تثريه هذه األحداث من خماوف ،إال أنه ميكن القول أهنا خماوف
طاقمها ملدة ً 11
مبالغ فيها ،كون الصني الزالت قوة متوسطة حمافظة ال حتمل أي نوايا عدوانية.
الفكرة الثانية اليت حتاول قراءة املشهد القائم بني املنظورين الذي حيمل أحدامها نظرة متشائمة حول مستقبل
التوازن يف النظام الدويل وهو الطرح املستند لنماذج تارخيية واسعة واستقراءً للقوى الصاعدة الىت تشابه صعودها مع
احلالة الصينية .أما الطرح الثاين فيحاول التنبؤ باملوقع املستقبلي هلذه القوة النامية من خالل مصادر السلوك يف
سياستها اخلارجية ،ويركز أساساً على دور املعايري والقيم يف صياغة السلوك الصيين جتاه النظام الدويل.89

أوال /أهمية متغير القوة في صياغة الدور الصيني الدولي:
ا

يعتقد أصحاب التوجه الواقعي املبين على القوة يف العالقات الدولية ،أن امليزة األساسية للسلوك املستقبلي للصني

متغريا حامسًا يف حتديد سياستها اخلارجية ،وقبل
اجتاه املتغريات يف النظام الدويل هي قوهتا املتنامية ،واليت ستمثل ً
التحول للحديث عن املستقبل من املهم بالنسبة ألصحاب هذا التوجه اسرتجاع املاضي ،حيث يلجأ هؤالء إىل
دراسة حاالت تارخيية لقوى صاعدة متشاهبة حلالة الصني احلالية .ويظل عمل "تاريخ احلروب البيلوبونيزية" الشهري
لـ ــ"ثيوسيديدس" الدي يعتربه الواقعيون املنظر األول للنظرية الواقعية ،موجهاً هلذه التصورات ،وباستعارة عبارات

هذه املؤرخ اإلغريقي ،فإن "صعود قوة أثينا واخلوف الذي سببه ذلك يف اسربطة جعل من احلرب أمراً ال ميكن
جتنبه" ، 90وهي احلرب اليت قامت من أجل تثبيت الرقابة على العامل اإلغريقي القدمي بني العصبتني الديلية
والبيلوبونيزية" اليت تقودمها أثينا وأسربطة على التوايل .كذلك هناك حالة منو أملانيا واليت ال ميكن إغفاهلا خالل
احلرب العاملية الثانية ،وكذلك العالقة اليت قامت بني أملانيا واليابان خالل احلرب العاملية الثانية ،حيث كانت كل
إضافة جديدة إىل صفوف الدول الكربى تنتهي إىل إثارة عدم االستقرار العاملي واحلرب ،وقد عرف" ادوارد هاليت
كار" مشكلة التغيري السلمي باهنا املعضلة األساسية يف العالقات الدولية.
يفرتض أصحاب املدرسة الواقعية ،أنه بقدر ما تنمو الدول وتصبح أكثر ثراء وأكثر قوة ،فإهنا ال تبحث فقطعلى
نفوذ سياسي أكرب على املستوى العاملي ،فالرقابة على حدود أقاليمها اجملاورة وسلوك الدول األخرى وحالة النمو
لالقتصاد العاملي يكون بنفس مستوى قدرهتا النامية اجلديدة ،بل ستكون أكثر قدرة على توسيع مصاحلها وإن
تطلب األمر شن حروب هيمنة شاملة لتنفيذ مراجعة جذرية للنظام القائم أو إلسقاطه كلياً ،وببساطة بقدر ما

تصبح الدولة أكثر قوة وأكثر ثراءً بقدر ما تريد نفوذاً أكرب وقدرة أكرب لشن حروب من أجل توسيع مصاحلها.91
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وهبذا السياق ينظر أصحاب هذه املدرسة الواقعية إىل أن احملاوالت الصينية احلالية للرمي بثقلها على الصعيد
الدويل بأهنا حموالت عادية ومتوقعة وهي نوع من السلوك املتوقع من قوة تقليدية كربى ،وتفسري ذلك يعود إىل أن
ا لقوى الصاعدة تثري نوع من القلق ليس بسبب عدم تسليمها مبا هو قائم بل بسعيها إىل حماولة التغيري حسب "
آرون فريدبريغ" .92ويف بعض احلاالت إلسقاط النظام القائم ،ومن مث التأسيس لرتتيبات جديدة تعكس بشكل
دقيق تصوراهتا اخلاصة لبنية النظام الدويل وملكانتها فيه ،وهذا ما دفع ببعض الواقعيني إىل التصريح بالغموض
الشديد الذي يكتنف املشهد املستقبلي للسياسات الدولية.93
ويعد "جون مريشامير" احد أبرز الواقعيني املتشائمني حول مستقبل التوازن بالنظام الدويل يف ظل معطيات القوة
الصينية املتنامية ،وحياجج بأن الصني ستسعى حتماً للسيطرة على آسيا بنفس الطريقة اليت سيطرة فيها الواليات
املتحدة على نصف الكرة الغريب ،وأن الصني سوف تكافح من اجل توسيع فارق القوة بينها وبني جرياهنا اليابان
وروسيا بشكل يكفل عدم وجود قوة كربى يف أسيا بإمكاهنا هتديد الطموح الصيين .وعلى الرغم من أن "مريشامير"
يستبعد جل وء الصني إىل غزو البلدان اجملاورة األخرى ،إال أنه يرجح إقدام الصني على رسم حدود سلوكها جتاه
جرياهنا كما فعلت الواليات املتحدة جتاه جرياهنا يف األمريكتني ،وسوف تسعى إىل إخراج الواليات املتحدة خارج
آسيا ،وتثبيت اهليمنة اإلقليمية.
من غري املمكن أن يكون الصعود الصيين سلمياً ،حسب "مريشامير" ،إذ أن استمرار منوها االقتصادي الدراماتيكي
خالل العقود املاضية ،بل سيقود إىل تنافس أمين صيين مع الواليات املتحدة مع إمكانية الذهاب حلرب مفتوحة،
والتنبؤ مبستقبل الدور الصيين حيتاج إىل نظرية لتفسري تصرف القوى الصاعدة وردود فعل الدول األخرى ،وهنا
يضيف "مريشامير" نظرييت للسياسات الدولية تقول برغبة الدول القوية يف تثبيت هيمنتها اإلقليمية ،والعمل على
انتفاء أي وجود لدول كربى يف اإلقليم ،واهلدف من ذلك هو مضاعفة نصيبها من القوة العاملية بل والسيطرة على
النظام الدويل .94كذلك يقدم "صموئي ل هنينغتون" رؤية مشابه لصعود الصني على أعتبار أن هذا الصعود سيقود

حتماً إىل البحث عن هيمنة إقليمية فعلية.95

ثاني ا /تحديات تواجه الصعود الصيني كطرف محوري النظام الدولي:

ما ميكن قراءته ،أن الصني قد متكنت عرب منهج تنموي فريد ،من أن حتقق اجنازات واسعة النطاق يف ظل نظام
مجع بني العديد من اإلستثمارات اخلارجية واملساعدات التكنولوجية من حتقيق أعلى معدالت يف النمو
اإلقتصادي ،وقد قادت هذه اإلجنازات اإلقتصادية إىل تغريات مماثلة على الصعيد اإلجتماعي مع تنامي تنظيمات
اجملتمع املدين.
إال أن العديد من املؤشرات أكدت على أنه بالرغم مما تتمتع به الصني من مقومات تؤهلها لشغل مكانة دولية
بارزة ،إال أهنا تفتقر إىل بعض املقومات اليت جتعلها ترتقي ملصاف القوى الدولية الرائدة ،وذلك نتيجة جلملة من
املشاكل على املستوى اإلقتصادي والسياسي وحىت العسكري:96
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على المستوى االقتصادي :ال تزال الصني رغم الطفرات يف النمو ،ورغم حرصها على احلصول على التكنولوجيا
احلديثة لدعم وتطوير قطاعها الصناعي ،إال َّأهنا ال تنفق سوى ( )%10من إنفاق الواليات املتحدة على البحوث

97
قيودا على قدرة العمالة
والتنمية  .كذلك إن حدود الطلب للسوق العاملية على الصادرات الصينية فرض ً
الرخيصة على جذب اإلستثمارات ،ما أدى إىل هبوط الطلب األمريكي على املنتجات الصينية ،وبالتايل تباطؤ
النمو اإلقتصادي والذي سيؤدي بالضرورة إىل تزايد البطالة .98كذلك بالرغم من النمو االقتصادي إال َّ
أن مستوى

التنمية البشرية الصينية ال يزال متوسط املستوى ومتفاوت بني املدن والقرى الصينية.99
و َّ
أن نصيب الفرد من الناتج احمللي قليل نسبياً نظراً لعدد السكان الكبري .ومن التحديات األخرى قيام الشعب
الصيين باتباع سياسة اإلدخار ،وهو ما جيعل اإلقتصاد الصيين يعتمد على الطلب العاملي أكثر من الطلب
الداخلي ،مما جيعل االقتصاد الصيين عرضة للتأثري املباشر يف حال حدوث أي أزمة إقتصادية خارجية .فضالً عن
أن اعتماد الصني على اخلارج يف احلصول على املواد األولية والطاقة املتناسبة مع النمو اإلقتصادي املرتفع جعل
االقتصاد الصيين عرضة للتأثر حبالة عدم االستقرار اليت قد تتعرض هلا األسوق العاملية .ارتفاع مؤشرات الدين
اخلارجي ،يلقي بظالله على حركة التجارة املباشرة وغري املباشرة.100كذلك أدى رفع أسعار الفائدة األمريكية إىل
تقلبات كربى يف األسواق املالية العاملية ،وأدى إىل تشجيع رؤوس األموال الضخمة على التحول والرحيل من
االقتصادات الناشئة مثل الصني إىل الواليات املتحدة ،وهو ما ظهر جلياً خالل الفرتة املاضية ،حيث شهد
االقتصاد الصيين موجة هروب كربى لرؤوس األموال مببالغ تتخطى الـ ( )500مليار دوالر خالل العام املاضي.إن

النمو األفقي لالقتصاد الصيين يؤدي الستهالك الكثري من املوارد ،ويقلل من نصيب الفرد من املوارد ،ويقود لنقص
بنية األنظمة السوقية للموارد ،وختلف أساليب االستهالك.101
ففي شنغهاي على سبيل املثال ،بلغ مستوى الدخل مخسة أضعاف مستوى الدخل يف مقاطعة سيشوان .وبوجه
عام ،ميكن اإلشارة إىل البيانات اليت تتحدث عن حظوة أكثر من  200مليون صيين بدخل فردي يبلغ حنو
ّ
102
ٍ
أيضا .
دوالرا سنويًّا ً
األلف دوالر سنويًّا ،يف وقت ال يصل فيه دخل أكثر من  900مليون صيين إىل ً 137
النقص في موارد الطاقة :على الرغم من أمتالك الصني على ثروات معدنية وطاقية مهمة ،فإن إنتاجها احمللي

منهما ال يكفيها لسد احتياجاهتا ،مما دفعها لالعتماد بشكل كبري على استرياد الطاقة بكل أنواعها ،فالصني
تعترب مستهلك الطاقة رقم واحد يف العامل بعد أن جتاوزت الواليات املتحدة ،هذا يف الوقت الذي تعرف فيه
كبريا .وتقدر نسبة وارادهتا ( )40%من احتياجاهتا من البرتول ،ومن املرتقب أن تزداد
املنتجات الصناعية
ً
اخنفاضا ً
هذه االحتياجات نتيجة النمو اإلقتصادي املتسارع الذي تعرفه الصني ،حيث من املتوقع زيادة نسبة االسترياد

سنوياً ( )%12احتياجاهتا النفطية خالل السنوات القادمة.103

على المستوى االجتماعي :إن الضرر اإلجتماعي الذي جنم عن فوضى السوق وتركيز الثروة يف أيدي الطبقات

اإلجتماعية املميزة شكل أهم التحديات اليت تواجه الصني ،حيث يشري برنامج التنمية التابعة لألمم املتحدة

الصادر يف ديسمرب  2005إىل أن الصني تتساوى مع الواليات املتحدة يف مستوى التفاوت اإلجتماعي ،فكالمها
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يقف عند  0.45طبقا للمقياس العاملي املعرتف به للتفاوت اإلجتماعي ،وحذر التقرير من أن هذه الفجوة بني
األغنياء والفقراء أدت إىل حرمان وتدهور أوضاع مئات املاليني من الصينيني ونتيجة لذلك تدهورت إىل حد كبري
املكاسب اإلجتماعية الضخمة اليت حققتها ثورة  ، 1949وخاصة ما يتعلق بالتعليم العام والرعاية الصحية.104
باإلضافة إىل تنامي السخط اإلجتماعي واتساع الغضب والعداء للنظام يف أوساط للعمال والفالحني ،كما ال
ميكن للصني أن ختفي حقيقة عدم امتالك حوايل  140مليون أي ما يعادل ( )15%من األيدي العاملة
الرخيصة مقر إقامة ثابت هلم ،وحقيقة أن ما يزيد عن  400مليون شخص يعيشون على أقل من دوالرين يف
اليوم .105وجود فجوة توزيع الدخل ،والذي يشتمل على التوزيع األويل وإعادة التوزيع ،وكذلك الفجوة بني الريف
واحلضر ،وبني املهنيني ،بل والعاملني يف نفس املهنة ويف نفس القطاع ،وهو ما أدى إىل اختالل دوافع تعزيز النمو
االقتصادي ،والتأثري على استقرار اجملتمع ،فضالً عن الثقة يف احلكومة.
وقد تسبب يف تلك الفجوة نظام التوزيع نفسه وأسست الصني نظاماً توزيعياً ،على أساس أن "األجر يكون
حسب اجلهد املبذول" .ونظراً لالختالف بني العمال يف اجملهود والقدرات والقوة البدنية وغريها كان ال بد من
وجود فجوة يف توزيع الدخل .106ويُشري "تشي فو لني" ،مدير املعهد الصيين لإلصالح والتنمية يف هاينان ،إىل أ ّن

املشكالت اليت ستواجهها الصني مع اإلصالح والتنمية هي مشكالت اجتماعية وأيديولوجية ،ويعين بذلك
وحكم القانون ،وما حتكمه توجهات احلكومة وما تفرضه توجهات السوق ،فهذه
التعارض املبدئي بني ُحكم الفرد ُ
كلُّها مشكالت ترتبط ارتباطًا وثي ًقا بالثقافة اإلقطاعية القدمية .لذلك ،على الصني أن تعتمد ثقاف ًة متطورًة تتَّسم
حلول مالئم ًة له.107
بالتعامل مع تلك املشكالت على حن ٍو صحيح ،وأن تق ّدم ً

كبريا مبا يؤهل نظامها
على المستوى السياسي :الزالت فكرة اإلصالح السياسي مل تقطع فيه الصني شوطًا ً
شبيها بغريها من الدول األسيوية ،كما أن سياسة احلزب الواحد "احلزب الشيوعي الصيين
السياسي كي يكون ً

أصبح يقود إىل توتر العالقة بني النظام السياسي احلاكم وخمتلف القوى اإلجتماعية ،خاصة يف الريف زيادة
الضرائب والفساد الرمسي املتأصل يف النظام األتوقراطي الذي أدى إىل اندماج النفوذ السياسي مع املال.108
كذلك فإن غياب االنتخابات وغياب االستقرار السياسي سيقود إىل خلق بيئة طاردة لالستثمارات واألعمال
التجارية .ومن التحديات اليت تواجهها الصني ،واليت تؤثِّر سلبيًّا يف استمرار صعودها ومنوها االقتصادي ،مشكلةُ
السلطة اإلدارية؛ هبدف التدخل يف السوق وحتقيق املكاسب .ومصدره
الفساد الذي يربز من حماولة استعمال ُ
الثاين ناجم عن حماولة احلصول على معلومات ،قبل اآلخرين ،تتعلق باملشاريع واملؤسسات اليت يشملها اإلصالح
احلكوميّ ،أما مصدره الثالث ،فهو ناتج من عيوب السوق نفسها .إال أ ّن السبب الرئيس للفساد هو تدخل
الدولة يف االقتصاد من دون خوف من الرقابة.109

على المستوى العسكري :بالرغم من أن الصني عملت يف املرحلة األخرية على زيادة قدراهتا العسكرية من خالل
زيادة ذخريها من األسلحة ،إال أنه بقي عليها الكثري لتنجزه لتصبح قوة عسكرية تستطيع حتدي القوة العسكرية
األمريكية ،فصناعة التسلح الصينية تعاين من عيوب أساسية ال تعينها على خوض سباق تسلح من الواليات
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املتحدة ،فالصناعة العسكرية الصينية ال متتلك بنية حتتية صناعية متقدمة تستطيع من خالهلا الوصول ملستوى
متطور من األسلحة اجلديدة.
على مستوى العالقات مع الخارج :إضاف ًة إىل تلك التحديات اليت ُحتصر يف واقع الداخل الصيين وترتبط به،

توجد عوامل خارجية  -منها اإلقليمية والدولية  -مؤثّرة يف حاضر الصني ومستقبلها ،ويف هذا السياق ،نذكر
وملف تايوان موضوع الصراع
الصراعات واخلالفات احلدودية ،وال سيما أ ّن للصني
حدودا ُمشرتك ًة مع  22دولةًّ ،
ً
الصيين– األمريكي .وكذلك العالقات الثالثية األطراف ،ونعين هبا الصني ،واليابان ،والواليات املتحدة ،فاخلالف
ثقيل مازال ينعكس ،بطريقة أو بأخرى ،على طبيعة العالقات بني البلدينّ .أما
الصيين  -الياباين حيمل إرثًا تارخييًا ً
عالقات الصني بالواليات املتحدة ،فستبقى مرهتنةً مبلفات عديدة متشابكة؛ منها ما يرتبط بعالقات البلدين
ببعضهما ،ومنها ما يرتبط مبلفات أخرى تفرض نفسها على تلك العالقات.110

الخاتمة:

مما سبق ميكن القول ،إ ّن اجلِيل الرابع من القادة الصينيني استطاع َّ
قق ُحلم الصني طموحها املتمثّل بتحويل
أن ُحي
ّ
ُ
الصني إىل َّأمة عظيمة ،وها هي قد أصبحت ،بالفعلَّ ،قوًة اقتصادية وجيوسياسية عامليةً عظيمةً ،حتمل رسالة
طمأنينة ذات عنوا ٌن واحد للعامل ،أ ّن صعودهم ليس إال صعودا سلميًّا ،وأ ّن ِ
طموحهم كي يُصبحوا َّقوًة عامليةً لن
ً
رصا وخيارات كثريًة مت ّكنها
ِّ
يؤدي إىل إحداث اضطرابات ،ولن يساهم يف زعزعة االستقرار العاملي .متتلك الصني فُ ً
تظل كذلك ،فثقلها كبري وال جدال فيه ،يف االقتصاد والقوة
من أن تكون من بني القوى العاملية ،ومن أن ّ
العسكرية ،ويف ثقافتها ويف سكاهنا ،فهي يف طور اكتشاف وتطوير للوسائل اليت ُمت ِّكنها من تقليص الفجوة اليت
تفصلها عن التفوق الذي حتظى به الواليات املتحدة.
هناك حتديات كبرية ستواجه الصني يف مسريهتا داخلياً على مستوى االقتصاد أوعلى املستوى اإلجتماعي ،أو
متابعة ومواكبة التكنولوجيا العسكرية ،والبيئة واملناخ ،وكذلك حتديات أيديولوجية وثقافية ،لكن سيبقى التحدي
األكرب الذي تواجهه ،هو أن تكون مستعد ًة لقبول االنتقادات املوجهة إليها من الداخل واخلارج على ح ّد سواء.

وتدل املؤشرات على أنه لو استمر تنامي مقومات القوة الصينية ،كما تناولت الدراسة يف متنها ،فسوف تفوق
الصني الواليات املتحدة األمريكية كقوة مهيمنة على العامل ،رمبا قبل منتصف هذا القرن ،ولكن إذا تفوقت الصني
على الواليات املتحدة كأقوى دولة يف العامل ،بينما مل تكن لديها الرغبة وال املصلحة يف تغيري القواعد اليت يقوم

عليها النظام الدويل ،فإن نظرية حتول القوة تقول بأنه ميكن جتنب وقوع حرب كارثية أو عاملية ،ويف هذه احلالة
سوف تظهر الصني باعتبارها قوة راضية ،كما كان عليه حال الواليات املتحدة عندما انتقلت الزعامة الدولية إليها
من بريطانيا ،وهذا هو األرجح ،ألن الثقافة السياسية للمجتمع والنخبة احلاكمة يف الصني ،تشري إىل أن الصني
ذات الطموح تسعى ألن يكون صعودها سلمي ،وال متيل إىل أن تصبح قوة كونية يف املدى الزمين املنظور ،مبقدار
ما تسعى إىل أن حتقق لنفسها احرتاماً دولياً ،واالكتفاء باستعادة الدور التارخيي للصني يف إقليمها املباشر.
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السياسة الصينية في آسيا و مستقبل التوازنات الجيواستراتيجية
Chinese Policy In Asia And The Future Of Geostrategic Balances
*

أمساء بن مشريح
ملخص:

للتغري يف حركة
ونظرا ّ
تتميّز القارة اآلسيوية بثقل اسرتاتيجي كبري ،نتيجة لتنافس القوى الكربى يف خمتلف أقاليمها اجليوبوليتيكيةً ،

التوازنات اجليو اسرتاتيجية .فبعد سقوط االحتاد السوفيايت ككتلة أمنية وأيديولوجية حدث فراغ يف ميزان القوة اإلقليمي والدويل،
التوسع يف حميطها اإلقليمي ،واستغالل ما متلكه من مقومات ومؤشرات
ممّا جعل الصني حتاول الصعود اىل القطبية الدولية عرب ّ
حتول ثقل القوة يف آسيا يطرح الكثري من املسائل اليت تعيق ذلك ،كاملعضلة األمنية يف جنوب
تساعدها على هذا الصعودّ .
لكن ّ
التوجه األوراسي يف االسرتاتيجية الروسية و الذي سيؤثّر على نفوذ الصني
آسيا و التنافس على الزعامة اإلقليمية مع اهلند ،و ً
أيضا ّ

إقليميا خاصة يف آسيا الوسطى(املباراة الكربى اجلديدة)  ،باإلضافة اىل دور الواليات املتحدة األمريكية يف آسيا و قدرهتا على

تغيري حركة التوازن االسرتاتيجي عرب احملاور األمنية .إ ّن قدرة الصني على التعامل مع املعطيات اجلديدة يف السياسة الدولية مرهون
بكيفية إدارة عالقاهتا مع القوى الكربى يف آسيا ،و حماولة تشكيل كتلة جديدة بكسب الدول الصغرى يف املنطقة عرب استخدام
قوهتا الناعمة ،و تقدمي املساعدات االقتصادية هلا كبوابة للحصول على استثمارات أخرى ،انطالقًا من السياسة الرباغماتية و بعي ّدا
عن الطرح األيديولوجي.
كلمات مفتاحية :الصين-الهند -التوازن الجيو استراتيجي –آسيا – الواليات المتحدة االمريكية –روسيا

abstract
The Asian continent is characterized by great strategic weight due to the
competition of major powers in its various geopolitical regions. Due to the
change in geo-strategic balances after the fall of the Soviet Union as a security
and ideological bloc, there was a vacuum in the balance of regional and
international power. And the exploitation of the assets and indicators that help
them on this rise. but the shift of power in Asia raises many issues that hinder it,
such as the security dilemma in South Asia and compete for regional leadership
with India as well as the Eurasian orientation in the Russian strategy, which will
affect China's regional influence, especially in Central Asia. The big new game,
in addition to the role of the United States in Asia and its ability to change the
strategic balance movement through the security axes, China's ability to deal
with new data in international politics is mortgaged How to manage its relations
with the major powers in Asia and to try form a new bloc to win the small
*

أستاذة مساعدة أ /قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية-جامعة مولود معمري تيزي وزو-اجلزائر.
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countries in the region in its row through the use of soft power and economic
assistance as a gate to obtain other investments from the pragmatic policy far
from ideological subtraction.
Key words : China- India_ Geopolitical Balance Of Power_ Asia_ Usa_ Russia

مقدمة
تع ّد قارة آسيا احمليط اإلقليمي الذي حتاول الصني السيطرة عليه و املشاركة يف خمتلف قضاياه االسرتاتيجية ،و
ذلك الحتواء أية منافسة إقليمية و حماولة اخلروج اىل القطبية الدولية عرب ذلك ،و كان قد أشار املنظّر األمريكي
جون مريشامير إىل أن الصني ستتبّع نفس طريقة الواليات املتحدة للسيطرة على العامل عرب احمليط اإلقليمي .و
تواجه الصني يف آسيا الكثري من القوى اإلقليمية كاهلند و اليابان ممّا جيعل هذا التنافس على الزعامة اإلقليمية يؤثر
على توجهاهتا الدولية ،باإلضافة اىل تواجد القوة العاملية األوىل يف املنطقة ،و تدخلها يف خمتلف القضايا و
موجه.
النزاعات كطرف خارجي ّ
إشكالية الدراسة :سرتتبط إشكالية هذه الدراسة بكيفية تأثري االسرتاتيجية الصينية على توجهات القوى
ظل التنافس األمين و
اإلقليمية و الدولية الفاعلة يف آسيا ،و قدرهتا على احداث تغيري يف حركة القوة  ،يف ّ
نظرا
االقتصادي خاصة من الواليات املتحدة األمريكية ،اليت ترى يف الصني
منافسا قويًا على اهلرمية الدوليةً ،
ً
ملزامحتها يف مناطق النفوذ احليوية ،و اإلمكانيات االقتصادية و العسكرية اليت جعلتها تكسب ثقة الدول الصغرى
على اعتبار أهنا القوة اليت ال متلك ٍ
ماض استعماري ،و اليت حتاول الرتويج لنموذجها احلضاري بطريقة بطيئة و
نلخص اشكاليتنا البحثية يف السؤال التايل ":كيف ستؤثر السياسة الصينية في آسيا على
ناعمة .و عليه ّ
التوازنات الجيواستراتيجية اإلقليمية و الدولية " .تندرج حتت هذه اإلشكالية جمموعة من األسئلة الفرعية كما
يلي:
 -1ما هي حمددات السياسة الصينية يف آسيا؟
 -2كيف سيؤثر التنافس على الزعامة اإلقليمية بني الصني و اهلند على االستقرار األمين يف آسيا.
 -3هل ميكن أن يكون احملور الصيين الروسي موازيا للمحور األمريكي اهلندي يف آسيا؟
ظل القضايا اجلديدة؟
 -4ما هو مستقبل التوازنات اجليواسرتاتيجية يف آسيا يف ّ
مقسمة إىل أربعة حماور:
هندسة البحث :لتحليل اإلشكالية سنعتمد خطة منهجية ّ
 مقدمة.
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 احملور االول :مقاربة نظرية مفاهيمية
 احملور الثاين :حمددات السياسة اخلارجية الصينية
 احملور الثالث :آليات و أبعاد االسرتاتيجية الصينية يف آسيا يف ظل التفاعالت اإلقليمية
 احملور الرابع :سيناريوهات مستقبلية للتوازنات االسرتاتيجية يف آسيا
 خامتة

المحور األول :مقاربة نظرية مفاهيمية
-1مفهوم القوة في العالقات الدولية
املتغري الذي حي ّدد طبيعة و شكل و حجم
يعترب مفهوم القوة من املفاهيم املركزية يف العالقات الدولية ،ذلك أنه ّ
التفاعالت الدولية .و ترتبط السياسة الدولية باعتبارها حمصلة ملختلف التفاعالت اخلارجية للدول يف النظام الدويل
)(1

مبفهوم القوة ألمهيته يف تفسري السياسات اخلارجية و االحداث الدولية.

تعرف القوة على أهنا جمموعة
هناك تقليدان مهمان يف حتليل القوة يف العالقات الدولية ،مقاربة القوة الوطنية اليت ّ

اإلمكانيات و املوارد ،و املقاربة االرتباطية للقوة و اليت تصف القوة على أهنا تلك العالقات الواقعية أو احملتملة يف

السياسة الدوليةّ .أما من ناحية تعريف القوة فيقول هانس مورغانتو أن مصطلح القوة السياسية يطرح إشكالية
وصعوبات كبرية يف علم السياسة ،بينما يرى روبرت جيلبني R.Gilpin
)(2
يفسر االختالفات
ان مفهوم القوة واحد من الصعوبات و اإلشكاليات يف حقل العالقات الدولية .و هذا ما ّ

األكادميية اليت طرحها تعريف هذا املفهوم.

من جهة أخرى يرى جوزيف ناي يف كتابه "مستقبل القوة"  the future of powerأن هناك اجتاهني
تحول القوة" power transitionو الذي
لتعريف مفهوم القوة يف العامل يف القرن 21م،أوهلما ما يسميه " ّ

يعرب عن طريقة ممارسة القوة بني الدول و شكله يف السياسة الدولية ،و الثاين هو "انتشار القوة" power
ّ
 diffusionو الذي يشري إىل حركية القوة و انتقاهلا من الفواعل الدوالتية احلكومية إىل الفواعل غري
)(3
يتكون من عنصرين متشابكني بطريقة
املفهوم
هذا
أن
يف
تظهر
القوة
يف
ر
تع
يف
ية
ر
اجلوه
املشكلة
و
الرمسية.
ّ
ديناميكية و مع ّقدة ّ ،أوهلما الغاية أو اهلدف الذي يسعى اليه الفاعل من استخدام القوة ،و ثانيهما الوسيلة أو
)(4
رد الفعل بني الدول.
اإلمكانيات املادية و القدرات اليت حت ّدد الفعل و ّ
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هذه العالقة التفاعلية بني أطرا ف "القوة" جتعل من حركيتها قابلة للتغري حسب فعل طرف ما يف هذه العالقة و
كيفية استجابة الطرف اآلخر .و كان روبرت دال قد أشار إىل العالقة التناسبية بني طريف العالقة بالشكل التايل:
فعل P1 =) Wاحتمال حدوث  Uإذا حدث V
احتمال (aيستجيب بفعل َ A / x

احتمال (aيستجيب بفعل  A / xمل يفعل  P2 =) Wاحتمال حدوث  Uإذا حدثV

)(5

هناك العديد من نقاط االختالف األكادميية لتعريف القوة يف اجتهادات كل من هارولد السويل كابلن روبرت
دال و سيمون حول  4نقاط ّ :أوال القوة كمفهوم سبيب ،ثانيا ضرورة النظر اىل القوة على أهنا مصطلح ارتباطي

عالئقي اىل ح ّد ما و ليس مستقال  ،ثالثا القوة مصطلح متعدد األبعاد و رابعا أ ّن قواعد القوة كثرية و متعددة و
)(6

ال توجد تراتبية دائمة بينها.

ميكن أن نشري اىل بعض التعريفات األكادميية للقوة ،حيث يرى هانس مورغانتو* أن القوة هي " القدرة على
التحكم يف أفكار و أفعال اآلخرين" ) (7و بالتايل فهنا إشارة اىل أ ّن القوة ترتبط مبستوى الوسائل أو اإلمكانيات
اليت جتعل الفعل قابال للتطبيق ،بل و حىت على مستوى تغيري أفكار اآلخرين .و ارتبط هذا املفهوم مبفاهيم أخرى
)(8

و كان يستخدم يف اللغة الشعبية للجمع بني مصطلحات أخرى كالنفوذ ،الرقابة ،السلطة و القدرة.

و هو

الذي جيعل استخدامه خيضع العتبارات و وجهات نظر خمتلفة.
ّيعرفها أيضا باين  Payneعلى اهنا":القدرة على محل اآلخرين  -األفراد أو اجملموعات أو األمم  -على التصرف
بطرق ال تفعل عادة"  ،و يرى كل من فيويت و كويب  Kauppi &Viottiعلى أهنا" :الوسيلة اليت تستخدم
هبا الدولة أو غريها من اجلهات الفاعلة التأثري أو اإلكراه الفعلي أو احملتمل بالنسبة إىل الدول األخرى ،والفاعلني
غري التابعني للدولة بسبب القدرات الثقافية االجتماعية السياسية االقتصادية التكنولوجية السياسية أو العسكرية
)(9
تصرف الدول و خمرجات سياستها اخلارجية،
اليت متتلكها" .و بالتايل فا ّن القدرات القومية هي اليت حت ّدد كيفية ّ

تعرف القوة القومية للدولة بأ ّهنا" القدرة على التأثير
و طريقة تفاعلها مع األحداث يف السياسة الدولية .وتبعا هلذا ّ
على سلوك الدول بالكيفية التي تخدم أغراض الدولة الممتلكة لها ،فقد تكون الدولة كبيرة أو غنيّة أو

عظيمة لكنها غير قوية".

)(10

هناك العديد من االشكال للقوة يف النظام الدويل كالقوة الصلبة و القوة الناعمة و القوة الذكية ،ففي حني ترى
النظرية الواقعية أن الشكل األهم للقوة يف العالقات الدولية هو القوة الصلبة ،يرد جوزيف ناي أن هذا الشكل
يعتمد على سياسة التهديد و العقاب لتغيري مواقف اآلخرين) ،(11بينما هناك قوة غري مباشرة ميكن من خالهلا
احلصول على ما تريد دولة ما يف النظام الدويل ،عرب بناء منوذج حياول اآلخرون تقليده ويعجبون بقيمه ويريدون
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إتباعه (12).و يضيف ناي  J.S.Neyأ ن القوتني الصلبة و الناعمة مرتابطان من ناحية اهلدف ،حيث يهدف
كالمها اىل التأثري على سلوك اآلخرين ،فاألوىل تعتمد على االرغام واإلكراه ،بينما ترتكز الثانية على جاذبية
)(13

الثقافة و القيم و قوة التعاون الطوعي.

بينما تش ّكل القوة الذكية  power smartاجلمع بني القوتني

الصلبة و الناعمة يف شكل اسرتاتيجية فيها من اإلرغام و من اجلذب معا ما يكفي لتحقيق أهداف الدولة.
انتقد مينغ جيانغ يل  Mingjiang liجوزيف ناي ،وجاء مبفهوم بديل وأكثر موضوعية و هو "االستخدام
الناعم للقوة"، soft use of powerو اعترب أن القوة العسكرية قد تستخدم للجاذبية باملقابل ميكن
)(14

استخدام القيم و الثقافة كنوع من اإلرغام.

شكل رقم :01أشكال القوة في العالقات الدولية

المصدر:

من إجناز الباحثة اعتمادا على جوزيف ناي ،القوة الناعمة :وسيلة النجاح في السياسة الدولية ،ترمجة حممد توفيق البجريمي و عبد
العزيز عبد الرمحن الثنيان،ط ،2دار العبيكان للنشر،2012 ،ص .28

-2مفهوم التوازن الجيو استراتيجي
أصبح مفهوم التوازن اجليو اسرتاتيجي من املفاهيم املركزية يف العالقات الدولية بعد انتشار السالح النووي ،و
يشري هذا املفهوم اىل حالة من التعادل النسيب يف املقدرات و اإلمكانيات جملموعة من الدول اليت متلك قوة
تفاوضية و تأثريا يف السياسة الدولية ،و تشمل هذه اإلمكانيات قدرات الدولة املادية و يف مقدمتها القدرات
العسكرية.
يُنظر إىل توازن القوى على أنه املفهوم األساسي يف العالقات بني الدول وترتبط النظرية احلديثة حول توازن القوى
باملفهوم الرياضي للتوازن .حيث تلجأ الدول يف الظروف العادية اىل تعظيم قوهتا و موقعها الدويل  ،من خالل

جمموعة من األساليب والتقنيات وبسبب ديناميكية التفاعالت ال يكتسب أحد اهليمنة يف النظام الدويل.

)(15
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يعرف التوازن اجليو اسرتاتيجي العاملي بأنه " التعادل النسيب املتكافئ يف عناصر القوة املادية والسلوكية و القيمية
و ّ
اليت متلكها القوى الدولية ،ضمن اجملال اجليو عاملي ،و هذا يتّضح يف األداء االسرتاتيجي هلذه القوى  ،خاصة

القوى العظمى ذلك أهنا متلك االمكانيات و املقومات اليت مت ّكنها من اهليمنة و السيطرة يف خمتلف اجملاالت
احليوية(16).و بالتايل يرتبط التوازن باجليوبوليتيك واجليواسرتاتيجية ألنّه ميثّل اجملال و الفضاء الذي متارس و توظّف
)(17

مكوناهتا.
فيه القوة حركيتها و ّ

يرى إمساعيل صربي مقلد أ ّن توازن القوى هو الوسيلة أو اآللية اليت تتم ّكن الدول من خالهلا من توزيع القوة و
تنظيمها ،و بالتايل احلفاظ على نظام تعددي يضمن عدم انفراد دولة مبيزان القوة العاملي ،باإلضافة اىل كون هذا
ظل نظام دويل فوضوي فيه من
التوازن حالة حتمية تريدها الدول لتحقيق مصاحلها ،و ليس هدفا أو غاية هلا ،يف ّ

النزاعات و الصراعات ما يه ّدد أمنها(18).يشري التوازن اجليواسرتاتيجي اىل حالة التعادل يف املقومات و
اإلمكانيات املادية البنائية ،و كيفية التصرف جتاه االحداث اإلقليمية و الدولية ،ممّا جيعل عنصر الردع هو الذي
)(19

حيافظ على االستقرار بني هذه القوى .و يتميّز التوازن اجليواسرتاتيجي بعدة خصائص هي:

تغري يف هذه املتغريات جيعل
 -1تعادل و تكافؤ املقدرات و املتغريات ممّا جيعل التوازن مستقرا ،حبيث أ ّن أي ّ
التوازن غري مستقر.

 -2ميكن أن يتح ّقق هذا التوازن من خالل مواجهة دولة ما للتهديدات عن طريق ما متلكه من مقدرات ،أو
عن طريق دخوهلا يف حتالف يواجه معها هذه التهديدات.
 -3للتوازن اجليواسرتاتيجي ثالثة أبعاد أوّهلا البعد البنائي الذي يرتبط بالقدرات املادية للدولة ،ثانيهما البعد
السلوكي التفاعلي الذي حي ّدد حركة التفاعالت اإلقليمية و الدولية ،و أخريا البعد التصوري للحالة ،حبيث
يتم فيه قبول أو رفض الطرف اآلخر يف هذا التوازن.
إ ّن اإلشكالية املنهجية يف فهم توازن القوى اجليواسرتاتيجي مرتبطة حبتمية هذه احلالة يف السياسة الدولية ،حيث
أثبتت التجارب التارخيية أ ّن االنفراد باهليمنة من طرف قوة واحدة هو أمر نسيب ،حىت يف النظام األحادي بعد
احلرب الباردة ،و بذلك فالوصول اىل حالة التكافؤ التام و االستقرار يف ميزان القوى تتخلّله صعوبات واقعية
كثرية.
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و قد ظهر هذا بعد احلرب الباردة يف زوال و حتلل توازن القوى القائم و نشوء توازن جديد خرجت منه قوة
متفوقة ،ما دفع بباقي القوى الدولية اىل انشاء حتالفات مضادة هلذه القوة من أجل منعها من
مسيطرة مهيمنة ّ
)(20
االنفراد بالزعامة الدولية ،و إلنشاء توازن آخر خيلق االستقرار يف النظام الدويل.
وجودا ،حيث
و اذا أردنا التمييز توازن القوى اإلقليمي و الدويل فإنّنا جند أن التوازن اإلقليمي هو احلالة األسبق ً

كانت األقاليم اجليوبوليتيكة منعزلة و مستقلة عن بعضها البعض نوعا ما قبل بروز ظاهرة العوملة* ،و االجتاه
الكوين يف العالقات الدولية ،و كان لكل إقليم عامل توازنه اخلاص و عالقاته احملدودة بغريه من املناطق

األخرى.

)(21

شكل رقم :02يمثل القوى العالمية و حركة التوازنات الجيواستراتيجية

المصدر :حممد ميسر املشهداين ،مستقبل التوازنات الجيواستراتيجية العالمية :دراسة يف اسرتاتيجية الواليات املتحدة األمريكية الشاملة و اسرتاتيجيات القوى
املنافسة ،األكادمييون للنشر و التوزيع ،األردن،2017،ص63

 -3التحليل الجيو إقليمي للعالقات الدولية
بدأت الدراسات حول مستويات التحليل يف العالقات الدولية منذ اخلمسينات من القرن املاضي ،و من أهم
اإلسهامات النظرية كانت اسهامات النظرية السلوكية اليت اضافت مقاربتني للتحليل مها املقاربة التجزيئية
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 Atomisticو املقاربة الكالنية  .Holisticباإلضافة اىل اجلهود األكادميية لكل من باري بوزان Barru
 ،Buzanكنيث والتز  Kenneth N Waltzو مورتون كابالن  ،Morton Kaplanو دافييد
)(22

سينجر .David Singer

و كان مورتن كابالن  Morton Kaplanيف كتابه "النظام و العملية في السياسة الدولية" System
 *"1957 and process in international politicsقد حاول حتليل مناذج خمتلفة من األنظمة
الدولية ،و تفسري طريقة توزيع القوة و بناء التحالفات يف النظام الدويل.
يندرج التحليل اإلقليمي ضمن الدراسات اجلزئية يف العالقات الدولية ،و اليت تعترب من الدراسات احلديثة اليت
سامهت فيها العديد من املنظورات األكادميية ،م ن أبرزها الوظيفية اجلديدة اليت دعت اىل التكامل اإلقليمي بدال
عن التكامل الدويل.
و من خالل النقاش النظري بني ظاهريت العوملة و األقلمة ،ظهر اجتاهان لتحليل النظم اإلقليمية ،األول يرى أن
النظام اإلقليمي هو نظام فرعي جزئي تابع للنظام الدويل  subsystemو انطلق هذا التحليل من كون النظام
الدويل ينقسم إىل جمموعة أقاليم فرعية لكل منها خصائص و مميزات و تفاعالت متيّزها عن باقي األنظمة .و يرى

يف ذلك  Oran Yongأن بعض األنظمة اإلقليمية تتميز بقدر من االنقطاع ) (Discontinuityعن
النظام الدويل .أما االتجاه الثاني فريى أن ال نظام اإلقليمي هو جتمع جملموعة من الدول يف نظم إقليمية مميزة
تشكل مرحلة وسطا بني الدولة القومية و النظام الدويل.

)(23

يتميز أي نظام إقليمي بنمط خاص من التفاعالت الديناميكية بني أطرافه تبعا ملتغريين أساسيني أوهلما
المتغير الكمي الذي يرتبط بوجود ضوابط و قواعد حلركة و حجم التفاعالت اإلقليمية تلتزم هبا الدول و تت ّفق
عليها مسبقا .و ثانيهما المتغير النوعي الذي يصف طبيعة هذه التفاعالت من خالل دراسة ثالث نقاط رئيسية
هي:

)(24

 -1وجود نوع من املشاركة و التكافؤ يف تقسيم األعباء اإلقليمية بني الدول ،و يتّجه كل طرف للعب دوره
حلل املشاكل اجلماعية بني الدول.
كقطب يف هذا النظام بالعمل على وضع خطط عمل و مقرتحات ّ

يسهل الوصول
 -2درجة التأقلم مع القضايا و الظروف و املستجدات و وجود مرونة للتعامل معها ،و هذا ّ
اىل حلول توافقية بني أطرافه.
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 -3مستوى التنازل عن السيادة لصاحل مركزية النظام اإلقليمي ،و هو ما يدل على حجم الوالء واالنقياد
للقوانني و القواعد ،يف مقابل استقاللية الدول و احلفاظ على سيادهتا.
إ ّن درجة و كثافة التفاعالت الديناميكية داخل أي نظام إقليمي ترتبط بعاملني أساسيني مها درجة التنسيق و
ا لتوافق يف مواقف األطراف اجتاه القضايا الرئيسية للنظام و طريقة توزيع القوة فيه ،فكلما كان هناك نوع من
)(25

تطور.
املشاركة و التأييد و التوافق زادت درجة نضوج و ّ

يرتبط التحليل اإلقليمي حديثا بأبعاد جيوبوليتيكية نظرا لقصور املعيار اجلغرايف وحده يف تفسري القضايا الدولية ،و
ظهر هذا أكثر مع التعقيد يف مفهوم األمن ،و إقحام القوى العظمى نفسها يف خمتلف األقاليم اجليوبولتيكية .و
يع ّد التحليل اإلقليمي جوهر التحليل األمين ،و رغم ذلك ال ميكن فصل املستوى اإلقليمي عن املستوى العاملي و
املستوى احمللي و املستوى عرب املناطقي .فالدول الضعيفة حاليا أصبحت تطلب املساعدة من األطراف اإلقليمية
األخرى أو حىت من دول خارج اإلقليم ،وعلى مستوى أعلى ميكن إلقليم أو منطقة أن يتفاعل مع منطقة أخرى
)(26

بصفة مستمرة تش ّكل منطا متكررا من التفاعالت.

قسم كل من لويس كانتوري و ستيفن سبيفل النظام اإلقليمي إىل ثالثة أجزاء:
ّ

)(27

 -1منطقة القلب :تشمل الدول اليت تشكل احملور املركزي يف التفاعالت داخل اإلقليم.
 -2منطقة اهلامش :تشمل الدول اليت هي خارج منطقة القلب و لكنها يف نفس الوقت تتفاعل مع قضايا
اإلقليم ،و هلا أدوار بنيوية و جيوسياسية داخله.
 -3نظام التغلغل ) :(intrusive systemو يشمل الدول و القوى اخلارجية اليت ال تربطها باإلقليم
عالقة جغرافية ،و لكن هلا مصاحل و اسرتاتيجيات تسمح هلا بالتدخل يف خمتلف القضايا و تتأثر و تؤثر
يف كل التفاعالت به.
و يكون هناك نوع من التسلسل اهلرمي للقوة داخل النظام اإلقليمي حيث تكون منطقة القلب مركز هذه القوة،
بينما تصبح اهلوامش جمرد تابع هلا ،و يش ّكل نظام التغلغل منظومة التنافس يف املصاحل وتوزيعها بني القوى
يفسر حاليا الوضع يف آسيا.
الكربى ،و هذا ما ّ
-4مركب األمن اإلقليمي
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تتش ّكل يف قارة آسيا العديد من املرّكبات األمنية اليت بسبب استمرار التفاعالت األمنية التقليدية فيها ،رغم زوال
التنافس بني القطبني الدوليني أثناء احلرب الباردة ،على اعتبار أن هذه املنطقة تظهر وضع املركب األمين بشكل
جلي من خالل تعقد و تزايد عمليات األمننة اإلقليمية.

)(28

يعرف باري بوزان مركب األمن اإلقليمي على أنه:
و قد جاءت اسهامات نظرية كثرية حول املرّكب األمين ،حيث ّ

"جمموعة من الدول ترتبط سياساهتا األمنية ببعضها البعض على شكل اعتماد متبادل أمين ،وبالتايل ال ميكن لدولة
)(29

واحدة أن حت ّقق أمنها القومي بشكل مستقل و منفرد عن بقية األعضاء يف هذا املرّكب"

و من خالل هذا

يتضح لنا أن أي هتديد أمين لدولة ما داخل هذا املرّكب يتبعه هتديدات متفاوتة يف احلدة و احلجم و
التعريف ّ
املستوى بالنسبة للدول األخرى فيه ،و هو ما جيعل القدرة على مواجهة التهديدات بشكل منفرد أمر صعب برغم
توفّر الوسائل املادية للدولة.
يعرف مركب األمن اإلقليمي أيضا على أنه جمموعة من الوحدات اليت ترتبط بعمليات أمننة كربى ،و ال ميكن ألية
ّ
وحدة أن تنصرف اىل حل مشكالهتا األمنية مبعزل عن باقي هذه الوحدات ،و بالتايل فإ ّن التقارب و املشاركة
)(30

يسهل من إجياد حلول للتهديدات العسكرية و السياسية.
ّ

إ ّن التغيري الذي أعطى أمهية للمركبات األمنية هو أمننة القضايا على املستوى اإلقليمي و الدويل ،وظهور قضايا
جديدة عابرة للحدود فوق القومية ،جعل من الدول تبين عالقاهتا األمنية يف شكل شبكة معقدة متداخلة ،و هو
للتدخل يف أقاليم بعيدة عنها جغرافيا ،لكنها مهمة هلا اسرتاتيجيا.
ما أعطى أيضا مساحة للقوى الكربى ّ
حيث تقوم القوى الكربى باخرتاق نظام إقليمي عندما تدعوها أحد الدول األعضاء فيه إلحداث تعديل يف ميزان
القوى ،وبالتايل فوجود دولة خارجية يف املركب األمين اإلقليمي سيخلق ترابطا بني األمن الدويل واحمللي ،ويظهر
هذا بصورة أوضح يف نظام األحادية الق طبية الذي تعتمد فيه معظم الدول الصغرية على القوة العظمى لتحقيق
)(31

أمنها.

و يف الكثري من احلاالت يتجزأ و ينقسم مركب األمن اإلقليمي اىل مركبات فرعية جزئية

 subcomplexesنتيجة لزيادة التفاعالت األمنية و تعقيدها ،مما ينتج ديناميكات جديدة ال تتشابه فيها
اآلليات و املخرجات عرب كل املركب اإلقليمي (32).سنرّكز على هذه النقطة لتفسري تأثري الديناميكيات يف املركب
األمين على توزيع القوة داخل النظام وبالتايل توازن القوى.

المحور الثاني :محددات السياسة الخارجية الصينية (مؤشرات القوة الصينية)
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إ ّن الدور الذي تلعبه الصني يف آسيا مرتبط بالقدرات و املقومات اليت تستطيع من خالهلا إدارة عالقاهتا مع
حتمل تكاليف أخرى قد تضر مبسرية
الدول األخرى ،و توجيه قرارات سياستها اخلارجية مبا خيدم مصاحلها ،دون ّ
يفسر دورها يف التوازن
التنمية االقتصادية ،و مواجهة االحتواء و املنافسة الدولية يف املنطقة ،و هذا ما ّ
اجليواسرتاتيجي يف آسيا.
تعترب الصني اليوم من أهم القوى االقتصادية يف العامل ،و قد بدأت مسرية اإلصالح االقتصادي سنة  1978مع
دنغ شياو بينغ الذي خرج هبا من االقتصاد االشرتاكي الشيوعي إىل فضاء االقتصاد الرأمسايل .حيث قامت
بالتخلي عن املركزية يف التخطيط و مراقبة الدولة و توجيهها لالقتصاد ،و بدأت التنمية االقتصادية و الصناعية
 (33).قسمت اسرتاتيجية التحديث يف الصني اىل ثالث خطوات ،أوهلا مضاعفة الناتج احمللي و توفري األمن
الغذائي ،و ثانيها مضاعفة الناتج احمللي اإلمجايل مرتني أخريني لتوفري حياة اكثر رفاهية للمواطنني ،وثالثها هي
)(34

استكمال و حتقيق التحديث* الشامل يف مدة ما بني  20اىل  50سنة.

و يف عام  1984مت اجلمع بني التخطيط املركزي و اقتصاد السوق يف منوذج صيين خاص ،متيّز بالمركزية التجارة

اخلارجية ،و استقاللية املنشآت و املؤسسات االقتصادية ،و حترير األسعار (35).و ما هو مالحظ يف مسرية التنمية
االقتصادية الصينية هو االستمرارية يف املشاريع و تنفيذ اإلصالحات رغم التغري يف اإلدارات ،حيث أخذت هذه
املسرية منحى تصاعديا  ،بل و استطاعت الصني يف الكثري من اخلطط االسرتاتيجية التنموية أن تسبق ما وضعته

من توقعات و حت ّقق ذلك يف فرتة أقصر.
مكمال يتضمن تنفيذ ثالثة إصالحات هيكلية كبرية دفعة واحدة و
و يف عام  1999ق ّدم تشو روجني برناجما ّ
االنتهاء منها خالل ثالث سنوات و هي :إصالح اجلهاز احلكومي واإلداري ،إصالح شركات الدولة ،إصالح
املصارف و أسواق املال.

)(36

عام  2001انضمت الصني اىل منظمة التجارة العاملية ،و صار عليها االخنراط يف االقتصاد العاملي بشكل
يضمن هلا دخول األسواق و استكمال مسرية التنمية الداخلية ،و التغلب على مشكلة التفاوت يف النمو بني
املقاطعات.

170

و منذ ذلك الوقت ارتفعت نسبة النمو ،و متكنت الصني من حتقيق ارتفاع يف الدخل الفردي بلغت تسعة
أضعاف أي  1700دوالر أمريكي عام ،2005و من خالل هذا النمو االقتصادي االستثنائي ،تقلص عدد
الذين يعانون من الفقر يف الصني من  280مليون نسمة عام  1978إىل  140مليونا عام .2004

)(37

عام  2005أصبحت الصني سادس اكرب اقتصاد عاملي ،حيث بلغت نسبة النمو  %9و بلغ الناتج احمللي
تقدمت اىل املرتبة الرابعة عام  2006بعد كل من الواليات املتحدة
اإلمجايل  1.2ترليون دوالر أمريكي ،و ّ
تقلص الفرق و تصبح ثاين أكرب اقتصاد عاملي بعد
األمريكية اليابان و أملانيا ،و يف عام  2010استطاعت أن
ّ
)(38

الواليات املتحدة ،و أكرب دولة مص ّدرة و ثاين أكرب مستورد يف العامل.

و يف هذا اجلدول تظهر نسب النمو العالية للصني مقارنة بالدول الكربى األخرى كما يلي:
جدول رقم :01متوسط معدالت النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي)2018-1998(%
السنوات

2002-1998

2007-2003

2012-2008

2018-2013

العامل

3.23

4.79

2.91

4.20

الواليات املتحدة

3.24

2.73

0.06

3.01

الصني

8.25

11.65

9.28

8.38

االحتاد االورويب

2.71

2.72

0.05-

1.45

اليابان

0.14

1.85

0.10-

1.26

اهلند

5.41

8.61

6.84

6.55

روسيا

4.18

7.50

1.93

3.61

املصدر:

أمحد عبد اجلبار عبد اهلل ،الصين و التوازن االستراتيجي العالمي بعد عام  2001و آفاق المستقبل ،الدار العربية للعلوم ناشرون،
ط ،2015 ،1ص.89

باإلضافة اىل احملددات االقتصادية تعترب الصني أكرب دولة يف العامل من حيث عدد السكان حيث بلغ
1.379مليار نسمة عام  ،2016و ه و ما يضع عبئا آخر لالقتصاد الصيين و التنمية االجتماعية من جهة ،و
يوفّر قوة عمالية كبرية يف الداخل و يف اخلارج من جهة أخرى.
حيث سامهت هذه القوة الدميوغرافية يف توفري الكفاءات البشرية و اليد العاملة املؤهلة يف خمتلف اجملاالت ،كما
تلعب الدياسبورا الصينية دورا مهما يف جلب االستثمارات األجنبية اىل الصني ،حيث توفّر حوايل  % 75من
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هذه االستثمارات ،كما وظّفت الصني هذه القوة السكانية وربطته بالردع النووي ،ويربز ذلك يف تصريح الوزير
األول الصيين يف عهد ماوتسي تونغ  Chou En-Laiختسر الصني  500مليون مواطن يف حرب نووية مقابل
أن ختسر الواليات املتحدة األمريكية  30مليون.

)(39

و يستمر التزايد املنتظم لعدد سكان الصني حىت عام

 ،2030ممّا يلزم الصني بزيادة اإلنتاج الصناعي ،و تنويع املنتجات و إجياد مصادر أخرى للطاقة و البحث عن
يتوقع ان ينخفض بصورة مطردة
مناطق جديدة لالسترياد ،لكن هذا العدد يبدأ بالتناقص مع عام  ، 2040حيث ّ

موضح يف
نتيجة لسياسات الصني االجتماعية  ،وأيضا لعدم التناسب يف األعمار داخل اجملتمع الصيين ،كما هو ّ
اجلدول التايل:
جدول رقم  :02تطور عدد سكان الصين حتى عام (2050بالمليون)
السنوات

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

1420

1348

1290

1400 1310 1245 1135 1000
825
640
540
عدد السكان
Source : relations sino-africaines, obtenu au:
)http://relationschineafrique.doomby.com/pages/i-pourquoi-l-afrique.html(25/06/2018- 14 :00

إن لدى الصني حاليا ما ال يقل عن  350ألف مهندس متخصص يف تكنولوجيا املعلومات ،حيصل كل واحد
منهم على  105دوالر شهريا يف املتوسط ،بينما يصل دخل املهندس األمريكي أكثر من ذلك حبوايل واحد و
)(40

عشرين ضعفا ،مما يضطر الشركات األجنبية إىل إجناز أكثر األعمال تعقيدا و مهارة يف الصني.

أما على الصعيد العسكري ،فيالحظ أن الصني قامت بتطوير جيشها ببطء ،لكن بثبات ،وقد ساعدت الفوائض
املالية والقوة االقتصادية للبالد على تطوير اجليش وحتديثه بكفاءة عالية وإدخال الثورة يف الشؤون العسكرية
) (RMAيف صلب العقيدة العسكرية ،وتطوير مجيع الربامج العسكرية ،ومنها الربامج الصاروخية والفضائية
والنووية ،الدفاعية واهلجومية على حد سواء ،باإلضافة إىل تبين اإلسرتاتيجيات الالتناظرية )(Asymmetric
)(41

وتطوير قدرات حرب اإلنرتنت والشبكات. (Cyber Wa

بلغ تعداد اجليش الصيين  PLAحوايل  2.25مليون جندي كأكرب جيش يف العامل ،و من املتوقع ان يصل العدد
جمهز بأحدث
مدرب و ّ
اىل  3.25مليون جندي ،و قد وضعت الصني اسرتاتيجية للوصول اىل جيش منظم و ّ
الوسائل و التقنيات العسكرية مع حلول عام .2020

)(42

وفقا لدليل التنمية البشرية لعام  2004كانت نسبة االنفاق العسكري يف الصني  % 2.5من الناتج احمللي
اإلمجايل الذي ق ّدر وقتها ب  1.2تريليون دوالر ،و يف عام  2007أعلنت زيادة يف ميزانية الدفاع بنسبة
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، % 17.8و ارتفع االنفاق العسكري وفق تقرير معهد ستوكهومل ألحباث السالم عام  2008ليبلغ 84.9
مليار دوال ر بنسبة  %5.8لتصبح يف املرتبة عامليا بعد الواليات املتحدة .كما تعترب الصني اكرب مستورد لألسلحة
التقليدية يف العامل بنسبة  %11و تقع روسيا يف املرتبة األوىل من الدول اليت تستورد منها الصني هذه
األسلحةّ (43).أما بالنسبة لألسلحة النووية فقد أوضحت تقارير عسكرية أمريكية أ ّن الصني متلك ما ال يقل عن 3

آالف صاروخ ولوازمها النووية خمبأة يف شبكة من األنفاق حتت األرضية يبلغ طوهلا اإلمجايل حنو  4آالف و800

كيلومرت ويقع معظمها يف إقليم سيشوان .وعرفت الصني بأ ّهنا األكثر حتفظا على سرية برناجمها العسكري من بني
القوى اخلمس الكربى اليت تؤلّف أطراف اتفاقية حظر السالح النووي.

)(44

و تعمل الصني حاليا على تطوير قدراهتا اهلجومية من خالل تطوير األسلحة النووية االسرتاتيجية ،ومنظومتها
الصاروخية حىت تتم ّكن من ص ّد أي هجوم حمتمل.

)(45

و تش ّكل منظومة صواريخ  s400اليت اشرتهتا الصني من روسيا من أهم املنظومات الصاروخية يف العامل ،و
اكثرها تطورا تقينا و تكنولوجيا ،و قد مت تسليم أول شحنة بداية سنة  ، 2018م ّكونة من حمطة مراقبة و حمطة
رادار ،وصواريخ بالستية قادرة على إصابة عدة أهداف يف وقت واحد بسرعة تفوق سرعة الصوت ،و يصل مداها
يوضح استمرار التحالف بينهما لتعديل ميزان القوى
اىل  400كلم .هذا التعاون العسكري بني روسيا و الصني ّ
يوضح اجلدول التايل القدرات النووية الصينية لعام 2009
االسرتاتيجي يف مواجهة الواليات املتحدة األمريكية ،و ّ
جدول رقم  :03القوة النووية الصينية لعام 2009
النوع
األسلحة االسرتاتيجية

عدد الرؤوس احلربية
186

CSS-2 OF -3A

17

CSS-3 OF -4A

17

CSS-4 OF -5A

20

CSS-5 OF- 21

60

CSS-10 OF -31

10

OF-31A

10

الصواريخ الباليستية اليت تطلق
من البحر

CSS-N-3 JL-1

12

CSS-NX-5 JL-2

36

الطائرات

B-6 H-6

20

الصواريخ ذات القواعد الربية
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ATTACK

املصدر:

20

يونس مؤيد يونس ،أدوار القوى اآلسيوية الكبرى في التوزان االستراتيجي في آسيا بعد احلرب الباردة و آفاقها املستقبلية ،األكادمييون
للنشر و التوزيع ،األردن ،2015 ،ص ص .72-71

من جهة أخرى تلعب احملددات التكنولوجية دورا مهما يف سياسة الصني اخلارجية ،حيث م ّكنتها من السيطرة
على جماالت كثرية و من حماولة إجياد منوذج صيين خاص ،يف ظل تناقص القوة التكنولوجية األمريكية (وادي
السليكون)* اليت ظلّت مسيطرة على جمال التكنولوجيا يف العامل لعقود طويلة ،خاصة مع انغالق الصني و فرضها
للعديد من القيود فيما خيص املواقع االلكرتونية .و قد أدى خروج بعض الشركات التكنولوجية العاملية من الصني
اىل إجياد نسخ حملية صينية كمنصة بايدو اليت متثّل "غوغل الصينية" ،و  sina weiboاليت متثّل النسخة الصينية
من تويرت.

)(46

كما استخدمت الصني قدراهتا التكنولوجية من أجل تطوير صناعتها العسكرية و النووية ،و تعترب الصني حاليا
املص ّدر األول عامليا لتكنولوجيا املعلومات و االتصال ،TICفمنذ عام  2000تسارعت وترية تصدير
التكنولوجيا الصينية ،بل جتاوزت حىت الواليات املتحدة األمريكية.

)(47

و استثمرت الصني يف جمال األقمار

الصناعية خلدمة منظومتها العسكرية ،أمهها مركز وينتشانغ إلطالق املركبات الفضائية يف جزيرة هاينان.

)(48

أما بالنسبة للمحددات املعنوية فتلعب املؤشرات الثقافية و احلضارية دورا مهما يف سياسة الصني اخلارجية ،حيث
تستعمل الكثري من املبادئ من الثقافة الكونفوشيوسية *أبرزها منوذج الثقافة النهرية" قبل أن تعرب النهر عليك أن
تتلمس مواقع األحجار" ،هذا النموذج يشري اىل ضرورة احليطة و احلذر يف عالقات الصني مع الدول األخرى،
من خالل عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،و نشر مبادئ التعايش السلمي و تقدمي املساعدات ،و هذا
ما أعطى فضاء أوسع للسياسة الصينية حىت تدخل األسواق العاملية ،و تكسب ثقة دول كثرية خاصة أهنا الدولة
اليت ال متلك أي ماض استعماري .كل هذا جعل الصينيني يفكرون أن الصني هي مركز العامل ،و جيب أن تعود
اىل قوهتا االمرباطورية السابقة ،و هذا ما مييّز التفكري الصيين الذي يربط كل شيء باملاضي و التقاليد و احلضارة

الصينية.

يتضح هذا يف مقولة  " :إذا كان التاريخ األمريكي احلديث هو القصة اليت حتكي كيف أصبح اتساع قارتنا
أمريكيا ،و كيف أن التاريخ الروسي هو القصة اليت حتكي كيف أصبحت روسيا روسية ،فان تاريخ الصني يبدو
متاما ،إذ أنه من العبث أن نتساءل كيف أصبحت الصني صينية ،لقد كانت الصني صينية منذ بداية تارخيها
خمتلفا ً
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املكتوب) ، (49باإلضافة اىل القوة الناعمة الصينية اليت تستخدم أدوات كاملساعدات االقتصادية و االستثمارات و
الدبلوماسية الناعمة،و تعميق العالقات خاصة مع الدول النامية يف افريقيا أمريكا الشرق األوسط و جنوب آسيا،
لبسط هيمنتها االقتصادية بتوفّر العوامل اجليوبوليتيكية لذلك.

)(50

المحور الثالث :آليات و أبعاد االستراتيجية الصينية في آسيا في ظل التفاعالت اإلقليمية
 -1المشاريع الجيو اقتصادية
تعتمد سياسة الصني يف آسيا على عدة اسرتاتيجيات حتاول من خالهلا السيطرة على أهم املناطق احليوية ،من
خالل أبعاد اقتصادية و جيوسياسية و عسكرية ،من بينها مبادرة احلزام و الطريق أو طريق احلرير اجلديد ،حماولة
التدخل يف النزاعات اإلقليمية و لعب دور املوازن اىل جانب روسيا ضد كتلة الواليات املتحدة  ،باإلضافة اىل
فضاء شنغهاي الذي يعترب من التجمعات األمنية و االقتصادية الكربى يف العامل.
أ-مشروع الحزام والطريق
تتبع الصني خطة اسرتاتيجية للتحكم يف طرق و ممرات و قنوات املالحة العاملية و خاصة يف قارة آسيا ،مستعينة
يف ذلك بالنظريات اجليوبوليتيكة خاصة نظرية القوة البحرية أللفريد ماهان  the Sea Powerاليت تؤكد على
ضرورة السيطرة على البحار .و مت اطالق مبادرة احلزام و الطريق من طرف الرئيس الصيين شي جينغبينغ عام
 2013أثناء زيارته لكازاخستان ،و كانت الصني قد عقدت قمة يف ماي  2017شاركت فيها  29دولة ،و
حبضور الرئيسني الرتكي و الروسي ،باإلضافة اىل األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش ،ورئيسا صندوق
النقد والبنك الدوليني .و هي مبادرة هتدف اىل تقريب العالقات االقتصادية و تعميق التعاون ،و متويل مشاريع
التنمية يف الفضاء األورو آسيوي.

)(51

ميتد مشروع احلزام و الطريق انطالقا من الصني اىل آسيا الوسطى ،اىل شرق أوروبا و جنوب آسيا و الشرق
األوسط ،وغرب آسيا و مشال افريقيا بإمجايل  65دولة * ،و حوايل  4.4مليار نسمة ،و قدرات اقتصادية حبوايل
 21تريليون دوالر ،و قد جتاوز حجم التجارة بني الصني و الدول الواقعة ضمن مبادرة احلزام و الطريق ترليون
دوالر ،و ارتفع حجم التبادل التجاري بينها و بني الصني اىل  %19من حجم التجارة اخلارجية ،و وفقا للخطة
اخلماسية  13اليت تقوم الصني بصياغتها حاليا و اليت ستستورد من خالهلا سلعا بقيمة تريليون دوالر  ،باإلضافة
)(52

اىل استثمارات و سياحة خارجية.
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خريطة رقم  01تمثل طريق الحرير الجديد (الحزام و الطريق)

Source : Daria Mihaesco, Investissements Chinois : Les Nouvelles Routes De La Soie, Bon
Pour La Tête, 11/07/2017, obtenu au : https://bonpourlatete.com/actuel/l-assaut-de-la-chine
)(25/06/2018 -15:30

الربي (الطريق) اللذان كانا يربطان الصني بالعامل قبل
هتدف املبادرة اىل احياء طريقي احلري البحري(احلزام) و ّ
 3000سنة  ،و ينقسم اىل ثالث مستويات :املناطق املركزية القريبة من الصني مباشرة ،املناطق احملاذية اليت تشمل
دول فضاء شنغهاي ،و املناطق التشعبية اليت تضم باقي الدول يف أوروبا و الشرق األوسط و شرق آسيا.
و يقوم املشروع على عدة أهداف من بينها:

)(53

)(52

م ّد املبادرة من احمليط اهلادي وصوال اىل حبر البلطيق و خط

مواصالت قارة أوراسيا بامتداد احمليط اهلندي ،تنمية التجارة و االستثمارات بتوسيع نطاقها ،وزيادة التقنيات
التكنولوجية احلديثة و املتطورة ،دعم تبادل العمالت و تعزيز األنظمة املصرفية ،و تأسيس مؤسسة مالية خاصة
بتمويل املشروع  ،تعزيز التعاون اإلنساين و عملية البناء املشرتك ،تعزيز ترابط السياسات ،و تأسيس املشروع على
أساس املنفعة املشرتكة.
و من األهداف اجليواسرتاتيجية ملشروع احلزام و الطريق ،هو هيمنة الصني على املضائق و املمرات البحرية حىت
تضمن تدفق املواد األ ولية كالنفط و املعادن ،و إجياد منابع دائمة الستمرار مسرية منوها .ومن أهم هذه املمرات
مضيق ملقا الذي يربط احمليطني اهلادي و اهلندي ،حيث وقّعت الصني مع ماليزيا معاهدات و اتفاقيات إلقامة
مدينة صينية كاملة به على احلدود مع سنغافورةـ تسمى "مدينة الغابة" بأربع جزر اصطناعية بتكلفة  100مليار
دوالر ،ويشبّه الصينيون موقع املدينة اجملاور لسنغافورة مبدينة شنجن بالصني ،اليت حققت طفرة اقتصادية بسبب
جماورهتا هلونج كونج ،إال أن ملدينة الغابة أفضلية بسبب وقوعها يف قلب املضيق ،.باإلضافة إىل وجود عدد كبري
)(54

من الصينيني يف مشال املضيق.

176

خريطة رقم  :02مضيق ملقا

Source : Suryanrayana, Marines And Malcca Strait, India’s National Magazine, Vol 21, Issue 11,
May Jun 2004.

باإلضافة اىل مضيقي لومبوك التابع إلندونيسيا ،و الذي متّر به السفن التجارية الصينية اليت تنقل السلع و النفط،
تتوزع خياراهتا فيما بعد بني مضيقي كارمياتا وحبر ناتونا املوصلني ببحر الصني اجلنويب ،أو مضيق مكاسر وحبر
و ّ
سوالويزي.

)(55

و كانت الصني قد اقرتحت مشروعات لتطوير البنية التحتية هبذا الطريق وتوفري اخلدمات

اللوجيستية ملنافسة مضيق ملقا ،بالتعاون مع الشركات الصينية ،و اخبار عن وجود خطط صينية إلنشاء سبع
مدن ساحلية ،يف عدة مواقع مهمة يف اندونيسيا.
متر به %77من التجارة
ممرا حبريًا مهما أيضا هو مضيق باب املندب الذي ّ
و يشمل مشروع احلزام و الطريق ً
مشروعا يف البىن التحتية يف
العاملية ،و ما ال يقل عن  4ماليني برميل نفط يوميا .ومتول املصارف الصينية 14
ً
)(56

اندونيسيا ،بتكلفة  14.4مليار دوالر ،من بينها إنشاء 6موانئ الستقبال احلاويات القادمة من الصني.

و

يتعزز الوجود الصيين يف املضيق من خالل القاعدة العسكرية الصينية يف جيبويت اليت مت افتتاحها يف أوت 2017
ّ

لتكون بذلك بوابة لبسط اهليمنة على القرن اإلفريقي ( تبلغ املسافة الفاصلة بني هذه القاعدة و قاعدة كامب

ليمونييه األمريكية يف جيبويت حوايل  13كلم) (57).كما بدأت الصني يف هتيئة الطريق البحري اىل احمليط املتجمد
الشمايل يف جتربة استخدام الطريق البحري الذي مير به  ،عرب مضيق «بريينغ» الذي يربط احمليط اهلادئ (آسيا)
بشمال أمريكا  .حيث مل يكن من املمكن استخدام هذه املعابر حبريا من قبل ،و بعد االحتباس احلراري الذي
أدى اىل ذوبان اجلليد اصبح من السهل الوصول اليها و إمكانية اكتشاف و استخراج النفط و الثروات
)(58

املعدنية.

ب-فضاء شنغهاي
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تعتمد السياسة الصينية يف آسيا على الكتل و املنظمات اإلقليمية ،من أمهاه منظمة شنغهاي اليت تضم الصني و
روسيا اىل جانب دول آسيا الوسطى كازاخستان طاجاكستان أوزباكستان و قريغيزستان.
باإلضافة اىل اهلند و باكستان اللتان أصبحتا عضويني كامليني يف مؤمتر استانا  ،2017وحتضرها كل من إيران
ومنغوليا وأفغانستان وبيالروس ،بصفة مراقب ،وتوجد يف منظمة شانغهاي للتعاون آلية حوار الشركاء ،وتضم اآلن
أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريالنكا.
و يكمن الثقل اجليواسرتاتيجي ملنظمة شنغهاي يف ّأهنا –و بعد انضمام اهلند -أصبحت أضخم تكتل اقتصادي
من حيث عدد السكان ،و تضم أكرب الدول النووية يف آسيا(روسيا الصني اهلند و باكستان) ،كما تع ّد أكرب
سوق لتبادل السلع و املنتجات ،و بذلك ميكن للصني أن توفّر حاجاهتا من موارد الطاقة واملواد األولية و
توسع الواليات املتحدة من خالل حلف الناتو
األسلحة ،و من جهة أخرى استعمال املنظمة كجدار عازل ضد ّ

يف آسيا الوسطى ،و البلطيق و حبر قزوين.

و على مستوى آخر تعترب املنظمة فضاءً للتعاون اجليوبوليتيكي بني الصني و روسيا ألن لكليهما مصاحل مشرتكة

يف آسيا الوسطى ،و حمور مضاد واحد هو احملور األمريكي .و بالتايل وفّرت املنظمة آلية لتوازن القوى بينهما.

)(59

باإلضافة اىل جعل املنظمة وسيلة للدعوة اىل نظام قطيب متع ّدد ،و لعبها لدور مهم يف القضايا اإلقليمية و الدويل،
اتّضح هذا مؤخرا يف  10جوان  2018حيث ناقشت قمة منظمة شنغهاي عدة قضايا من أمهها األزمة السورية
و امللف النووي اإليراين.
ظل الزعامة االقليمية
 -2التوازن الجيواستراتيجي في ّ
تلعب قارة آسيا دور الفاعل املستقل يف النظام الدويل كموضوع وهدف للقوة ،وليست خاضعا أو تابعا كما
كانت يف السابق (60).و قد تأثرت التوازنات اجليواسرتاتيجية يف آسيا بالتحوالت االقتصادية الكبرية اليت حصلت
يف االقتصادات الكلية للكثري من الدول اآلسيوية كالصني و كوريا اجلنوبية و اهلند وتايوان ،فبعد القفزة االقتصادية
للصني يف املرتبة الثانية عامليا ،صار االقتصاد الياباين حيتل املركز الثالث ،باإلضافة اىل زيادة االنفاق العسكري و
سباق التسلح ،و التنافس على املمرات البحرية و الفضاء ،ممّا جيعل التوازنات غري مستقرة .و ما يزيد من التغري يف
شكل هذه التوازنات هو التنافس على الزعامة اإلقليمية بني كل من روسيا الصني اليابان و اهلند ،و يف ظل وجود
قوة خارجية حتاول فرض نفوذها باإلقليم ،و التدخل يف قضاياه.
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بالنسبة للتوازن الصيين اهلندي فهو مرتبط بثالث قضايا كتحديات هلما أوهلا احلاجة املتزايدة للنفط واملواد األولية
بسبب التقدم الصناعي الكبري ،و متطلبات املنظومات الصاروخية و العسكرية هلما ممّا سيؤدي اىل ارتفاع يف
أسعار النفط ،باإلضافة اىل القدرات التكنولوجية اليت تساعد على حتديث املنظومة العسكرية ،ما يؤدي اىل
تغيريات جيو اسرتاتيجية كبرية ،و أخريا التحدي البيئي مع تزايد عمليات التصنيع و اإلنتاج.

)(61

إ ّن التقارب

الصيين اهلندي ميكن أن يؤثر على عالقة هذه األخرية بالواليات املتحدة ،و قد مي ّكن الصني من االستفادة من
)(62

اخلربة و اإلمكانيات التكنولوجية اليت حصلت عليها اهلند خالل العقود األخرية.

لكن مؤشرات الصدام و

التنافس تعلو على هذا التوازن بني الدولتني ،حيث تعاين اهلند ممّا يسمى بقوس االستبداد اجلغرايف الذي جعلها
حبيسة جواره ا اجلغرايف غري املستقر ،بدء من انتشار اجلماعات املسلحة يف أفغانستان ،و مشكلة خط دوراند
االفرتاضي الذي يسمح هلا التنقل حبرية بني دول جنوب آسيا ،وصوال اىل األزمة اإلنسانية يف بورما و االنقالبات
)(63

العسكرية املستمرة يف بنغالديش ،اليت ش ّكلت أزمة جلوء و هجرة عرب طول احلدود اهلندية البنغالية.

يف ظل

هذا احلصار اهلندي قامت الصني مبد ممر اسرتاتيجي على احلدود الغربية للهند ،يعرب صحراء كاراكورام ليصل اىل
ميناء جوادر الباكستاين ،باإلضافة اىل ممر آخر يف التبت و طريق ّبري من بورما حنو حدود اهلند.

)(64

أما بالنسبة للتوازن الصيين الياباين فهو يتميّز بالكثري من التصادم لعدة عوامل من بينها استمرار التقارب األمريكي

الياباين خاصة على املستوى العسكري و األمين و دعم دور اليابان يف إقليم آسيا الباسيفيك وحبر الصني اجلنويب،

حيث ترى الصني يف هذا التحالف خطة الحتوائها و تطويقها إقليميا عرب التواجد األمريكي الدائم يف مشال آسيا
)(65

عرب القواعد العسكرية يف كل من اليابان و تايوان.

كما حتاول اليابان إقامة حمور اقتصادي داخل اآلسيان مضاد لشنغهاي ،ففي عام  2003بلغ حجم املبادالت
التجارية بني اليابان و دول اآلسيان  119.766مليار دوالر (66).باإلضافة اىل النزاع بني الصني و اليابان حول
جزر دياويو (سينكاكو) الذي يأخذ بعدا إقليميا و دوليا بتدخل الواليات املتحدة كوريا اجلنوبية و تايوان ،حيث
أعلنت الصني أن سالحها اجلوي يف وضع االستعداد ،بينما نشرت اليابان مبساعدة الواليات املتحدة طائرات
)(67

 b52اىل أجواء املنطقة.

و النزاع يف تايوان الذي تقف فيه اليابان مؤيدا النفصاهلا عن الصني ،هذه األخرية

ردت مبشاريع نفطية يف حبر الصني الشرقي تقع حتت سيادة اليابان ،و أيضا معارضتها الشديدة ملنح مقعد
اليت ّ
)(68
دائم لليابان يف جملس األمن بدعم من الواليات املتحدة.

179

صوتت الصني مع العقوبات
اما العالقات الصينية الكورية الشمالية فتتميّز بالكثري من الغموض ،فمن جهة ّ
االمريكية على كوريا الشمالية ،و من جهة أخرى حتاول أن تلعب دور الوسيط اإلقليمي يف امللف النووي الكوري
تغريا جيواسرتاتيجيا
بدعوة األطراف للحوار .و قد تش ّكل القمة األخرية بني الرئيسني األمريكي و الكوري الشمايل ّ

كبريا يف عالقة الصني بكوريا الشمالية ،حيث سينزل امللف النووي الكوري ضمن ترتيب أولويات السياسة

اخلارجية الصينية إقليميا .بالنسبة لكوريا اجلنوبية تش ّكل جزيرة جيجو "جزيرة السالم العاملي" الواقعة على بعد 15
مكونة من 20
ميال جنوب شرق كوريا اجلنوبية ،خطرا على الصني ،حيث تضم اجلزيرة قاعدة عسكرية أمريكية ّ

غواصات و حامالت طائرات ،منها ما ميكن أن يكون جزء من نظام الدفاع الصاروخي الباليسيت ،وتعترب
سفينة و ّ

الواليات املتحدة هدف هذه القاعدة هو توفري محاية و قاعدة ردع يف حالة نشوب نزاع مسلح يف شبه اجلزيرة

الكورية.

)(69

باإلضافة اىل نزاعات حبر الصني اجلنويب الذي يع ّد اختبارا لتوازنات القوى يف النظام الدويل ،بني

الصني و الفلبني اليت تدعمها الواليات املتحدة.

)(70

بينما يتميّز احملور الصيين الروسي بنوع من االستقرار ،حيث ميلك كالمها وجهات نظر متقاربة حول الكثري من
القضايا من بينها األزمة السورية  ،اليت تقف فيها الصني اىل جانب روسيا ضد الواليات املتحدة و احللفاء،
وتضمن األزمة تواجد الصني بالشرق األوسط عرب قاعدة طرطوس ،و بذلك ستوفّر هلا االنفتاح على املياه الدافئة
ختوفها من املشروع األوراسي اجلديد الذي حتاول روسيا حتقيقه بالسيطرة على املناطق احليوية يف العامل،
 ،رغم ّ
ومواجهة االنفراد األمريكي بالقطبية الدولية.
يف املقابل يظهر التنافس الصيين األمريكي يف آسيا واضحا بتغلغل الواليات املتحدة يف األنظمة اإلقليمية الفرعية
يف آسيا ،مش ّكلة بذلك القوة اخلارجية املسيطرة ،حيث أكدت هيالري كلينتون يف مقاهلا" عصر أمريكا
الباسيفيكي" أمهية آسيا و احمليط اهلادي يف االسرتاتيجية األمريكية ،حيث دعت اىل زيادة االستثمارات و دعم
احلوار االسرتاتيجي و االقتصادي يف هذه املنطقة اليت أصبحت مركز العامل ،و اليت تشمل مناطق ممتدة من شبه
القارة اهلندية اىل احمليطني اهلادي و اهلندي و قاريت أمريكا الشمالية واجلنوبية (71).وتتحكم بالتوازن اجليواسرتاتيجي
مع الواليات املتحدة عدة عوامل من بينها عالقتها الرباغماتية حبلفائها يف آسيا كاهلند و اليابان وكوريا اجلنوبية و
تركيا ،و حماولة الصني تشكيل كتلة موازية اىل جانب روسيا ايران و باكستان.

المحور الرابع :سيناريوهات مستقبلية للتوازنات الجيو استراتيجية في آسيا
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-1السيناريو الخطي :استمرار التوازن الجيو استراتيجي لصالح الواليات المتحدة
يتّجه هذا السيناريو حنو تثبيت الوضع القائم باستمرار هيمنة الواليات املتحدة على النظام الدويل ،اليت ستوظّف
كل امكانياهتا من اجل منع أي طرف دويل منافس هلا من الوصول اىل اهلرمية الدولية.

)(72

و ينطلق هذا

ستدعم
السيناريو من عدة مؤشرات أمهها تواصل التفوق األمريكي ،و القدرة التكنولوجية و املعرفية اليت
ّ

اإلمكانيات العسك رية لوجيسيتيا و عملياتيا .و رغم منو آسيا اقتصاديا لكن الواليات املتحدة ستبقى حمافظة على
)(73

تفوق الناتج احمللي الذي سيبلغ نصيب الفرد منه  32.266دوالر سنة .2050

أما اسرتاتيجيا فالواليات املتحدة ستستمر يف تطوير منظومة الدفاع الصاروخي للحفاظ على توازنات القوة ،و
بضم دول أوروبا الشرقية و آسيا الوسطى حملاصرة روسيا .بالنسبة للصني فستسعى إلضعافها
توسيع حلف الناتو ّ

من خالل حتريك ورقة النزاعات كمشكلة التبت و كشمري ،ودعم استمرار انفصال تايوان عنها ،و االستثمار يف
قضية األقليات خاصة يف إقليم شينغيانغ (تركستان الشرقية) الذي يعيش فيه  15مليون نسمة %60 ،منهم
مسلمون من اإليغور ،يريدون انشاء دولة مستقلة عن الصني حتت اسم "تركستان الشرقية" .من جهة أخرى

ستوظّف العداء التارخيي بني ا لصني و كل من اهلند و اليابان جلعلهما حليفني هلا .هذا ما يعرقل تعادل الصني
جيواسرتاتيجيا مع الواليات املتحدة.
فالصني ال متلك بعد مؤشرات لتكون قوة عاملية ،فهي تتمتّع فقط ببعض مسات القوة الدولية ،و يشري احملللون إىل
التحول من قوة إقليمية
جمرد قوة ظاهرية ،و هلذا هي يف بداية ّ
أن الصني و رغم القوة االقتصادية و التجارية إال أهنا ّ

)(74
ظل وجود تنافس
اىل قوة عاملية.
و منافستها للواليات املتحدة اىل جانب اهلند أو اليابان ليست حتمية يف ّ
)(75

وعدم استقرار يف عالقات هذه القوى ملواجهة القطب الدويل

 .هذه األخرية اليت عليها التحكم يف منابع

النفط و ضمان تواجدها العسكري باملمرات و املواقع البحرية اجليو اسرتاتيجية.

)(76

يوضح الشكل التايل طبيعة
ّ

التوازن اجليواسرتاتيجي يف آسيا بتفوق الواليات املتحدة كطرف حموري ،و اعتمادها على حلفاء اقليميني كاهلند و
اليابان ملواجهة احملور املضاد الصيين الروسي.
شكل رقم  :03استمرار التوازن الجيو استراتيجي لصالح الواليات المتحدة األمريكية
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المصدر :من اجناز الباحثة
التفوق األمريكي حيث يرى أن القوة موزعة يف رقعة شطرنج
ضمن هذا السيناريو يشري جوزيف ناي اىل استمرار ّ

تتوزع فيها القوة
ثالثية االبعاد ،عل الرقعة العليا القوة العسكرية اليت ميلكها قطب دويل واحد ،مث رقعة وسطى ّ
االقتصادية على عدة اقطاب فواعلها الرئيسية الواليات املتحدة ،أوروبا روسيا الصني و اليابان ،و الرقعة السفلية
)(77

متثل اجملال احليوي الذي تعرب فيه القضايا االسرتاتيجية.

-2السيناريو الثوري :انقالب التوازن الجيو استراتيجي لصالح محور الصين روسيا
ان الواليات املتحدة قوة عظمى بالتأكيد ،لكنها عاجزة عن أن تسود عاملا أوسع و اقوى من أن تسيطر عليه،
حبكم تنوعه ،فيمكن ان تؤدي عودة روسيا اىل التوازن و حتقيق التعاون مع أوروبا و اليابان ،اىل اهنيار القيادة
)(78

االمريكية ،يف حال التقارب بني الفاعلني االسرتاتيجيني.

باإلضافة اىل اهنيار املبادئ والقيم اليت كانت تقوم

عليها السياسة اخلارجية األمريكية ،و تغلّب املنهج الرباغمايت .من مالمح هذا الرتاجع األمريكي حسب دراسات
التوازن العسكري اإلقليمي يف آسيا الباسيفيك ،تناق ص قدرات الواليات املتحدة يف محاية احللفاء بسبب زيادة
تفوق
التكاليف ،و هذا يتّضح يف سياسة ترامب احلماية باملقابل .إضافة اىل الثغرة التكنولوجية اليت زادت بعد ّ

روسيا مؤخرا يف انتاج صواريخ عالية التقنية .S500

ّأما على مستوى مؤشرات القوى األخرى يف التوازن االسرتاتيجي فهي يف تزايد كبري ،فالصني ال تعترب قوة أحادية
االبعاد ،و إمنا قوة عظمى متعددة االبعاد و ال ميكن لقوة هبذا املستوى أن تتالشى ،بل ستفرض قواعد جديدة
)(79

للعبة القوة.

و تؤكد األحباث أن الصني ستبدأ يف جتاوز الواليات املتحدة يف الناتج احمللي اخلام بدءً من عام

 2040حبوايل  45تريليون دوالر مقابل  30تريليون للواليات املتحدة ،وسيبقى هذا التجاوز حىت عام
 (80).2100ومع توفّر بيئة دميوقراطية منفتحة بوصول الطبقة املتوسطة اىل احلكم ستتجاوز الصني مشكلة حقوق
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االنسان و النظام املغلق ،و ستتم ّكن من إجياد صيغ جديدة للتغلغل يف املناطق احليوية باعتبار أهنا تبدو أكثر
سلمية من تدخالت الواليات املتحدة القوية يف العامل.
ّأما روسيا فستسعى من خالل املثلث األوراسي (روسيا-الصني-اهلند) اىل استعادة مكانتها و بناء شراكة
اسرتاتيجية مع هذه الدول منطلقة يف ذلك من التوافق األيديولوجي ،جاءت الدعوة لتكوين حمور جيو اسرتاتيجي
ضد الواليات املتحدة مع رئيس الوزراء الروسي برمياكوف ،قائال" :إن تأسيس مثل هذا التحالف هو الكفيل
بتغيري موازين القوى العاملية لصاحل السالم و االمن الدويل" يف قمة وزارية بني الدول الثالث عام  .2005تستند
هذه الشراكة على األبع اد األمنية و االقتصادية و املالية و التكنولوجية .و بإمكان هذا املثلث جذب دول آسيوية
أخرى كاليابان(81).و تش ّكل العالقات الصينية الروسية املشهد األكثر استقرار يف التوازن االسرتاتيجي ،و ما ميكن
متفوق اقتصاديا و عسكريا ،خاصة مع الدعم العسكري الذي تق ّدمه
أن حيققه هذا التقارب من تشكيل حمور ّ
روسيا للصني بتزويدها بآخر منظومات الصواريخ .S 400
مع استمرار الدولتني يف احتواء القوى األخرى يف الشرق األوسط ،من خالل دعم امللف النووي اإليراين ،و
ضمان تدفق األسلحة الروسية هلا ،و أيضا بالنسبة للصني اليت ّزودت ايران مؤخرا بأنظمة صواريخ مضادة للسفن
)(82

من طراز  s 802و التعاقد لصناعة صاروخ شهاب .4

و أيضا تدخلهما يف خمتلف القضايا و األزمات

اإلقليمية و أمهها األزمة السورية ،حيث اثبت هذا احملور تراجع قوة الواليات املتحدة الدبلوماسية ،و عدم قدرهتا
حلل النزاعات ،و هذا اتضح يف الضربة
على االنفراد بالقرارات الدولية ،و خوفها من االستعمال املفرط للقوة ّ
األمريكية األخرية على سوريا يف أفريل  ،2018و اليت مل يكن هلا تغيريات على موازين القوى يف الواقع ،بل كانت
يوضح الشكل التايل احتمال تغري التوازن اجليواسرتاتيجي لصاحل احملور الروسي
حمدودة وبشكل استعراضي فقطّ .
الصيين ،من خالل التعاون مع ايران و حماولة جذب كل من اليابان و اهلند كمحور آسيوي ضد احملور الغريب
األمريكي األورويب.
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شكل رقم  :04التوازن الجيواستراتيجي لصالح محور روسيا الصين

المصدر :من اجناز الباحثة
الخاتمة
ترى الصني أن قارة آسيا جيب أن تتميّز باألحادية القطبية لتكون هي يف مركز هذا النظام اإلقليمي ،على اعتبار

التفوق األمريكي يف اهلرمية
أهنا متلك من اإلمكانيات ما ّيوفر هلا استمرار بناء قوهتا االقتصادية ،و مواجهة ّ
الدولية ،من جهة أخرى تصطدم الصني بالكثري من التحديات اليت تقلّص من إمكانية معادلتها للتوازن اجليو
اسرتاتيجي مع الواليات املتحدة ،هذه األخرية اليت تضمن وجودها يف آسيا من خالل حلفائها اإلقليميني اهلند و
اليابان ،و هذا للتحكم يف حركة املالحة البحرية ،و ضمان حصوهلا على النفط و املواد األولية .هذه التحديات
تكمن يف الداخل الصيين الذي ما زال يعاين من التفاوت يف النمو بني املقاطعات ،املشاكل البيئية و النظام
السياسي املغلق ،باإلضافة اىل احلركات االنفصالية والعرقيات اليت تريد تأسيس دول مستقلة عنها على غرار
تايوانّ .أما التحديات اخلارجية فتبدأ من النزاعات احلدودية اليت تصطدم فيها الصني مع كل من اهلند و باكستان

يف إقليم كشمري ،و مع اهلند يف إقليم التبت ،و مع اليابان يف جزر ديايو ،و مع الفلبني يف حبر الصني اجلنويب ،و
باقي الدول يف جنوب شرق آسيا ،وصوال إىل التنافس على الزعامة اإلقليمية مع كل من اهلند اليت متثّل املنافس
التارخيي هلا ،و اليت ميكن أن تتعادل معها يف القدرات الدميوغرافية و االقتصادية و العسكرية مستقبال.
يظهر دور نظام التغلغل املتمثل يف الواليات املتحدة ،من خالل خلق حركات تغيري يف ميزان القوة اجليواسرتاتيجي
يف آسيا عرب عدة نقاط أمهها القضية التايوانية و الشراكة مع اهلند و اليابان و دعمهما عسكريا وأمنيا ،مما جيعل
الصني خائفة من أن تصبح قوة حماصرة يف آسيا ،و عليها أن خترج اىل مناطق أخرى كإفريقيا و أمريكا الالتينية
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متغري .ميكن ذكر
عرب منظمة الربيكس ،و عرب القوة االقتصادية اليت أصبحت أهم من القوة العسكرية يف عامل ّ
بعض نتائج الدراسة يف النقاط التالية:
 تش ّكل السياسة الصينية يف آسيا حمور اسرتاتيجيا مهما من الناحية األمنية واالقتصادية يف شكل التوازنات
االسرتاتيجية يف آسيا ،وقد بدأت هذه السياسة تتضح بعد زوال االحتاد السوفيايت ووجود فراغ يف التوازن
اجليواسرتاتيجي مع الواليات املتحدة.
 تع ّد آسيا حاليًا املنطقة األكثر حركية من الناحية االسرتاتيجية ،نظرا لتعدد القضايا األمنية والسياسية
فيها ،وتدخل القوى الكربى حلماية مصاحلها وجماالهتا احليوية هبا.
 تعتمد الصني يف سياستها اآلسيوية على منوها االقتصادي الذي أصبحت من خالله أحد أهم القوى
الدولية ،وأحد األقطاب الدولية اليت ميكن أن تتوازن مع الواليات املتحدة ،لكن اجلوار األمين املضطرب
جيعل تكاليفها العسكرية واألمنية ميكن ان تعرقل النمو االقتصادي.
 اتبعت الصني عدة اسرتاتيجيات لزيادة نفوذها يف آسيا من أمهها مشروع احلزام والطريق الذي وصلت به
اىل العامل ،باإلضافة اىل تشكيلها و دخوهلا يف مشاريع اقتصادية موازية للكتلة األمريكية الغربية ،خاصة
يف منظمة الربيكس اليت تشمل أهم القوى الصاعدة ،و اليت ميكن أن تؤثر على انفراد الواليات املتحدة
األمريكية بالقيادة الدولية.
ميهد الستمرار التنافس بينهما خاصة يف ظل
 إ ّن اخللفية الصدامية يف العالقات الصينية اهلندية ،ميكن أن ّ
القيادة اإلقليمية ،ومع املساعدات األمريكية للهند كحليف إقليمي هلا.

 حتاول الواليات املتحدة من خالل تواجدها بآسيا أن تضمن جماهلا احليوي ،خاصة أن املنطقة تشمل
ثالث قوى نووية ،وتعترب منطقة عبور نفطي وجتاري مهم هلا.
 يرتبط مستقبل شكل التوازنات اجليوسرتاتيجية يف آسيا بطبيعة التفاعالت بني القوى اإلقليمية الكربى
روسيا الصني واهلند من جهة ،وعالقتها بالواليات املتحدة األمريكية من جهة أخرى ،مما يفتح اجملال
لدخول قوى أخرى يف املعادلة ،كاحللفاء اإلقليميني لكل كتلة.
)(1

خالد حراري ،مفهوم القوة في السياسة الدولية ،جملة املستقل ،2015 ،ص .12

)(2

David Beldwin, Power And International Relations : A Concept Approach, Princepton University
Press, Usa, 2016, P 02.
)(3
Joseph Ney, The Future Of Power , Los Angeles World Affairs Council, March 2011, P02.
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خالد حراري ،مرجع سابق ،ص .14
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أمركة الثقافة كوسيلة لتحقيق األهداف الجيواسترتيجية للواليات المتحدة األمريكية
في منطقة جنوب شرق آسيا.

The Americanisation of culture like an instrument to realize the
geostrategic interests of United States of America in South East of
Asian States region.

حمايدي عائشة

1

الملخص:

يف ظل األمهية القصوى ملنطقة أسيا عامة و جنوب شرق آسيا خاصة ،سياسيا و جغرافيا و اقتصاديا و أمنيا،
باتت هذه املنطقة قلب اهتمام اإلسرتاتيجية األمريكية ،حيث شرعت هذه األخرية يف وضع اخلطط املستقبلية و

تعبئة انتشار نفوذها و متركز قواعدها .مل جتد الواليات املتحدة األمريكية سوى نشر الثقافة األمريكية كوسيلة من
شأهنا أن تسهل انقياد دول املنطقة لتحقيق اهليمنة األمريكية و حتقيق املصاحل األمريكية ووضعها يف قاطرة التبعية
األمريكية .هذا اهلدف ظلت مراكز البحوث و الدراسات األمريكية تتعرض له بإسهاب ،و ذلك حتت ذرائع
خمتلفة ،م نها :أن أنظمة التعليم التقليدية يف مناطق جنوب شرق أسيا سوف تظل تشكل أحد أبرز حمفظات
املخاطر و التهديدات ،طاملا أهنا األكثر دورا يف إنتاج العقل املتطرف و الثقافة األصولية اإلسالمية.
Abstract:
United States of America has a geopolitically ambitions and growing
military capabilities in South East of Asian States because of the
strategy importance of the region in several domains: Politic,
geographic, economy and security. It starts during a long time to
draw its future strategy using the American cultural globalization like
a soft instrument to realize it butt. This strategy has target to the
economically predominance of the region. The causes of these
ambitions are several one of it, the traditional educational systems are
the source of many risks, and the most dangerous is the production of
terrorism.
مقدمة:
بنهاية احلرب العاملية الثانية انقسم العامل إىل معسكرين غريب رأمسال بزعامة للواليات املتحدة األمريكية و شرقي
شيوعي بزعامة االحتاد السوفيييت يف ظل صراع إيديولوجي على أشده أطلق عليه "احلرب الباردة" ،استعملت فيه
كل األساليب ماعدا األسلحة ،دام ملا يزيد عن مخسة عقود انتهى بتفكيك التحاد السوفيييت و تزعم الواليات

 1د/حمايدي عائشة ،أستاذة حماضرة أ ،ختصص قانون دويل عام ،كلية احلقوق ،جامعة باجي خمتار ،عنابة ،اجلزائر.
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املتحدة األمريكية العامل يف ظل نظام دويل أحاد القطبية يتسم بالفوضى يف يميع جوانبه ،مل جتد الواليات
املتحدة األمريكية من حتاربه فقامت باختالق حرب ومهية أطلقت عليها " احلرب ضد اإلرهاب" ضد تنظيمات
ومهية املستهدف فيها احلضارة اإلسالمية ،و كان اإلسالم العدو اجلديد هلا ،خاصة بعد أحداث  11سبتمرب
.2001
يف ظل هذه الفوضى األمنية برزت أقطاب عسكرية و اقتصادية جديدة خاصة يف القسم الشرقي من الكرة
األرضية متثلت يف هنوض العمالق الذ كان نائما " الصني" ،تعايف االقتصاد الروسي ،هنضة اهلند و باكستان
و إيران ،ظهور قوة اقتصادية جديدة جديرة باالحرتام و هي دول جنوب شرق أسيا اليت توجهت كل األنظار هلا
و أبدت رغبتها يف التعامل مها خاصة من طرف روسيا و الصني .أحست الواليات املتحدة األمريكية باخلطر
يداهم مصاحلها يف املنطقة ،فقامت بإجراء تعديالت واضحة يف رسم خط أولويات اإلسرتاتيجية الدولية للواليات
املتحدة األمريكية من خالل إعطاء أولوية قصوى لألمن القومي الذ حيمل أبعادا متعددة :السياسي،
االقتصاد  ،الثقايف و األمين .استعملت هذه األخرية كل الوسائل من بينها سياسة الشراكة من جهة و سياسة
االحتواء من جهة أخرى ،كما غريت إسرتاتيجيتها القائمة على القوة العسكرية اليت ولدت كراهية جتاهها يف
خمتلف أحناء العامل ،فلم جتد بد من استخدام اهليمنة الثقايف لتصل إىل أهدافها ،و بالفعل جنحت يف ذلك بنشر
الثقافة األمريكية يف منطقة جنوب شرق أسيا و من مث اهليمنة االقتصادية و العسكرية و السياسية.
 -1أهمية الدراسة.

تتمثل أمهية الدراسة يف جانبني :اجلانب األول علمي و اجلانب الثاين عملي.

أ -الجانب العلمي:
التعريف مبنطقة جنوب شرق آسيا السيما أهنا أصبحت قوة اقتصادية عاملية جديرة باالحرتام و قطب تتجه إليه
كل القوى من أجل إجراء شراكة معه ،حتول اجتاه الواليات املتحدة األمريكية حنوه من أجل اهليمنة على مقدراته
السيما الغا ز و البرتول بتغيري إسرتاتيجيتها العسكرية القائمة على القوة و اليت جلبت تذمر وازدراء اجملتمع الدويل
باعتمادها سالح الثقافة ذلك السالح الناعم الذ له آثار غري مرئية لكنها فتاكة و نتائجه مضمونة و على
املدى البعيد يصعب التخلص منها.
ا ستمرار الواليات املتحدة يف ممارستها لسياسة االحتواء اليت مكنتها من تفكيك االحتاد السوفييت وحماولة تطبيقه
على عدويها اللدودين روسيا و الصني ،وهذا أن دل إمنا يدل على تغيري خريطة العامل السياسية خاصة و أن
الواليات املتحدة األمريكية مل تعد الرسام الوحيد الذ يرسم اخلريطة السياسية واجليواسرتتيجية للعامل ،بل هناك
فواعل أخرى جديدة و أخرى عادت على الساحة الدولية و يقصد روسيا ،الصني و دول جنوب شرق آسيا.
ب -األهمية العملية:
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بدأت دول جنوب شرق آسيا تظهر كقوة اقتصادية صاعدة هلا مكانتها على الساحة الدولية ،تلعب دورا كبريا يف
إنعاش االقتصاد العاملي الذ كاد خيتنق بفعل احلروب الفتاكة اليت خاضتها الواليات املتحدة األمريكية و اليت
تسببت يف انتشار البطالة و الفقر و اجملاعة يف خمتلف أرجاء العامل.
 -2أهداف الدراسة:

يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية:
أ -التعريف مبنطقة جنوب شرق أسيا.
ب -تبيان األمهية اجليواسرتتيجية للمنطقة و أطماع الواليات املتحدة األمريكية فيها.
ج -توضيح أساليب اهليمنة األمريكية على املنطقة ،السيما استخدامها لألسلوب الثقايف كأجنع وسيلة لتحقيق
أهدافها و مدى جناعة هذا األسلوب.
د -إلقاء نظرة على النظام الدويل السائد يف هذه الفرتة و التعريف بالفواعل اليت تسريه.
 -3إشكالية الدراسة:

عرفت الساحة الدولية يف اآلونة األخرية ظهور قوى جديدة جد فعالة يف تسري دواليب النظام الدويل حمطمة
النظرية التقليدية القائلة بانفراد الواليات املتحدة األمريكية للعامل ،خصوصا بعد افتضاح أمرها فيما يتعلق باحلرب

الومهية اليت شنتها حتت غطاء ومهي يطلق عليه" مكافحة اإلرهاب" مثلما ما حدث يف العراق و أفغانستان مث
دعمها للثورات العربية أو ما يسمى "الربيع العريب" بدافع نشر الدميقراطية و القضاء على األنظمة الديكتاتورية.
نفس السياس ة انتهجتها الواليات املتحدة األمريكية يف منطقة آسيا و حتديدا يف جنوب شرقها ،لكن بنهج خمالف
هذه املرة فبعد إدراكها أن احللول العسكرية مل جتد نفعا  ،حيث أهنا جلبت هلا ازدراء اجملتمع الدويل ،فما كان
عليها إال تغيري إسرتاتيجيتها للهيمنة على املنطقة و القضاء على خصميها األساسيني روسيا و الصني ،فاستعملت
الثقافة كوسيلة للهيمنة على شعوب املنطقة ،وبذلك حتقيق األهداف اجليواسرتتيجية فيها.
انطالقا من هذا الطرح هناك إشكالية تفرض نفسها علينا و هي :كيف تلعب عملية نشر الثقافة األمريكية دورا يف
حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة األمريكية يف منطقة جنوب شرق آسيا؟ .يتفرع عن هذه اإلشكالية
الرئيسية تساؤالت فرعية وهي:
 ما هو دور دول جنوب شرق آسيا يف النظام الدويل اجلديد؟. ما سبب تغيري الواليات املتحدة األمريكية لوجهتها حنو الشرق و بالضبط دول جنوب شرق آسيا. ما سبب ختوف الواليات املتحدة األمريكية من العمالقني الصني وروسيا. كيف استخدمت الواليات املتحدة األمريكية اخلطاب الثقايف للهيمنة على املنطقة. ماهو مضمون اخلطاب الثقايف األمريكي يف املنطقة؟. ماهي نتائج أمركة الثقافة يف املنطقة. هل جنت الواليات املتحدة األمريكية يف مترير خمططها يف املنطقة باستخدام هذا األسلوب؟.192

 -4منهجية الدراسة:
استنادا إىل طبيعة املوضوع و مشكلته البحثية اليت يسعى هذا البحث لإلجابة عليها ،فإن املنهج املناسب لدراسة
و حتليل املوضوع هو املنهج الوصفي التحليلي للوقوف التعريف مبنطقة جنوب شرق أسيا و تبيان األمهية
اإلسرتاتيجية هلا و على ظاهرة عوملة الثقافية األمريكية يف املنطقة و حتليل مضامني اخلطاب الثقايف األمريكي،
كذلك مت استخدام املنهج التارخيي لعرض خمتلف احلقبات التارخيية اليت مر هبا اجملتمع الدويل و املنطقة السيما
مرحلة احلرب الباردة ،و مابعدها وصوال النظام الدويل احلايل.
 -5مصطلحات الدراسة:
أ -منطقة جنوب شرق آسيا:

يقصد هبا دول رابطة اآلسيان و هي :أندونيسيا ،برونا  ،تايلندا ،تيمور الشرقية ،سنغافورة ،الفيليبني ،فيتنام،

كمبوديا ،الالوس ،ماليزيا و بورما.
ب -العولمة الثقافية:
العوملة الثقافية مصطلح عريب مرتجم للمصطلح االجنليز  ،Cultural Globalisationيعين انتشار
ثقافة مع ينة تعترب منوذجا حيتذى به لدى يميع اجملتمعات ،أ إجياد ثقافة عاملية توحد القيم و خاصة حول املرأة
و األسرة و يقصد يف موضوع الدراسة الثقافة األمريكية.
ج -اإلسالموفوبيا:
باإلجنليزية  ,Islamophobiaدخل إىل اللغة االجنليزية كمصطلح عام  1997و يعين التحامل و الكراهية
و اخلوف من اإلسالم أو املسلمني ،لقد تعرض هذا املصطلح إىل النقد ألنه يعترب شكل من أشكال العنصرية.

د -أنظمة التعليم التقليدية:
يشري مصطلح التعليم التقليد املعروف أيضا باسم العودة إىل أساسيات التعليم املألوف أو التعليم املعهود إىل
العادات القائمة منذ األمد بعيد يف املدارس و اليت يعتربها اجملتمع مناسبة للتقاليد.
ه -الديمقراطية:

مصطلح إغريقي يعين السيادة أو السلطة للشعب ينقسم إىل قسمني" :دميوس" يعين الشعب و "كراطوس" الذ

يعين السلطة .يعترب أيضا شكل من أشكال احلكم يشارك فيها يميع املواطنني املؤهلني على قدم املساواة ،إما
مباشرة أو عن طريق نواهبم.
 -6محددات الدراسة:
تعترب قلة املراجع املتخصصة يف هدا املوضوع من أهم املعوقات اليت اعرتضت هذا البحث ،مما اضطر إىل االعتماد
تقريبا على املراجع العامة أو ذات الصلة باملوضوع و القيام بعملية التحليل مث الرتكيب من أجل الوصول إىل
املعلومات اليت يراد منها إثراء العملية البحثية.
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 -7الحدود الزمانية و المكانية:
أ -الحدود الزمانية:
من مرحلة احلرب الباردة إىل املرحلة الراهنة.
ب -المرحلة المكانية:

منطقة جنوب شرق آسيا.
 -8الدراسات السابقة:
ال توجد دراسات متخصصة سابقة يف املوضوع ذاته و إمنا توجد مراجع عامة أو ذات صلة باملوضوع.
هندسة البحث
 مقدمة.
 المحور األول :نظرة على األمهية اجليواسرتتيجية ملنطقة جنوب شرق آسيا.
 المحور الثاني :مضامني اخلطاب الثقايف األمريكي يف منطقة جنوب شرق آسيا.
 المحور الثالث :نتائج أمركة الثقافة يف منطقة جنوب شرق آسيا.
 خامتة.

المحور األول :نظرة على األهمية الجيواسترتيجية لمنطقة جنوب شرق آسيا
 -1التعريف بمنطقة جنوب شرق آسيا:

يطلق اسم دول جنوب شرق آسيا على جهة الشرق اجلنويب من القارة األسيوية ،حيث تعترب هذه املنطقة واحدة

من أبرز املناطق يف هذه القارة ،تبلغ مساحتها  4مليون كيلومرت مربع ،و يبلغ عدد سكاهنا حوايل ستمائة مليون
نسمة ،أكثر من سدس السكان يعيشون يف جزيرة جاوا بأندونيسيا .الدول اليت تقع فيها هي :أندونيسيا ،برونا ،
تايلندا ،تيمور الشرقية ،سنغافورة ،الفيليبني ،فيتنام ،كمبوديا ،الالوس ،ماليزيا و بورما.1
شكلت دول جنوب شرق آسيا رابطة أطلق عليها " رابطة دول جنوب شرق آسيا " ،اختصارا يطلق عليها"
اآلسيان " كنوع من احللف السياسي عام 1967م يف مواجهة الشيوعية ،2حيث كانت ماليزيا املتحمس
األساسي هلذا التكتل الذ بدأ يركز على التعاون االقتصاد اإلقليمي فيما بني الدول األعضاء يف جمال توحيد
سياسات التصنيع و حترير التجارة البينية على أساس قوائم سلعية و تنفيذ سياسات وطنية إلحالل الواردات و
محاية الصناعات الناشئة ،خاصة بعد األضرار الشديدة اليت حلقت هبا نظرا للحماية املطبقة من طرف الدول
املتقدمة كأمريكا و أوروبا جتاه صادرات تلك الدول.3
إن بريطانيا كانت الطرف الرئيس وراء إنشاء هذه اجملموعة ،مث عملت الواليات املتحدة األمريكية على ضم دول

تابعة هلا على غرار الفيليبني وكمبوديا و فيتنام وكل ذلك لتمرير األهداف اإلسرتاتيجية هلذه األخرية يف املنطقة.4
 -2األهمية الجيواسترتيجية لمنطقة جنوب شرق آسيا:
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تكمن أمهية منطقة دول جنوب شرق آسيا يف اجلانب الطبيعي ،حيث تتوافر على مؤهالت طبيعية هامة ،تساعد
على التعاون و التكتل بني دول الرابطة مع بعضها البعض ،حيث تتوافر على األراضي اخلصبة و الصاحلة للزراعة
و اليت تستغل بشكل مكثف و مبردودية عالية خاصة يف إنتاج األرز  ،قصب السكر و املطاط،وفرة مياه الر
بفضل األمطار املومسية الغزيرة ووجود جمال رعو شاسع خمصص لرتبية املواشي خاصة األبقار و توافر احتياطي
هام من مصادر الطاقة يتمثل يف البرتول و الغاز الطبيعي ،خاصة يف أندونيسيا (املرتبة  6عامليا) و ماليزيا.5
تقع منطقة جنوب شرق أسيا عند تقاطع حمورين ممرين حبريني األكثر شيوعا يف العامل :حمور شرق غرب آسيا يربط
احمليط اهلند باهلاد  ،و حمور الشمال اجلنويب يربط أسرتاليا و نيوزيلندا بآسيا الشمالية ،هذان املمران يعتربان
شرايني احلياة االقتصادية يف املنطقة و العامل .تكمن أمهية هذه املنطقة يف الناحية األمنية و العسكرية ،حيث تعترب
نقطة عبور القوات املسلحة األمريكية يف احمليط اهلند و اخلليج الفارسني حيث متر عرب واحد من املضايق التالية:
مضيق ملقا ،مضيق الصوند ،و مضيق ملبوك.كانت الواليات املتحدة األمريكية املنظم حلرية املالحة يف هذه

املنطقة ،حيث استخدمتها الحتواء االحتاد السوفييت و اآلن تستخدمها لنفس الغرض بالنسبة للصني و روسيا.6
تعترب دول جنوب شرق آسيا واحدة من أسرع االقتصاديات منوا يف العامل ،حيث بلغ متوسط النمو االقتصاد
لدول الكتلة جمتمعة ما يقرب من  5.7يف املائة بني عامي  2004و  ،2014و هو املعدل الذ من املتوقع أن
حتافظ عليه هذه الدول حىت هناية العقد احلايل .و قد أعلنت هذه الدول رمسيا حتت إطار اآلسيان رمسيا عن إنشاء
سوق اقتصادية موحدة يف هناية عام  ،2015مما يعين ذلك تشكيل كتلة كبرية يبلغ عدد سكاهنا جمتمعة معا
 620مليون نسمة و ناجتها اإليمايل احمللي يقدر بأكثر من  2.4تريليون دوالر ،و متثل سابع أكرب قوة اقتصادية
يف العامل ،و تعد دول جنوب شرق آسيا حاليا خامس أكرب اقتصاد على املستوى العاملني و رمبا تتفوق على
7
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اليابان لتشكل بذلك رابع أكرب قوة اقتصادية دولية
من الناحية األمنية اعتربت الواليات املتحدة منطقة جنوب شرق آسيا ،خصوصا بعد أحداث  11سبتمرب
 ، 2001أهنا تدخل ضمن أولوياهتا اجليواسرتتيجية من خالل بروز مفاهيم جديدة " اخلطر" " التهديد " ،اليت
مصدرها حسبها " اجملموعات الراديكالية " أو ما تطلق عليها مبحور الشر ذات مظاهر مسلحة مستعدة
الستخدام أ نوع من األسلحة أسلحة الدمار الشامل أو اجلزئي لضرب املصاحل الغربية احلليفة و املصاحل احليوية
للواليات املتحدة األمريكية يف كل نقاط العامل ،8هذا من جهة و من جهة أخرى اخلطر الصيين و الروسي الذ
تعتربه الواليات املتحدة األمريكية أ كرب مصادر التهديد االسرتاتيجي لزعامتها ،و منه فالدور الذ جيب أن تقوم
به يف البنية اجليواسرتتيجية اجل ديدة هو حتجيم تلك القوى اليت تسعى إىل اهليمنة خاصة يف اجملاالت اجلغرافية
الشديدة األمهية يف املنطقة.9
بالنسبة للصني خاصة فقد هنجت الواليات املتحدة األمريكية هنجا يقوم على سياسة االحتواء و املشاركة يف آن
واحد ،فبينما تدعم الديناميات االقتصادية و السياسية منطق املشاركة ،فإن الديناميات العسكرية حتقق منطق
االحتواء ،و احلاجة إىل املشاركة تفرضها العوملة و االعتقاد األمريكي أن املشاركة تؤد إىل حتقيق الدميقراطية يف
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الصني ،الطريقة األخرى اليت اتبعتها الواليات املتحدة لتطويق الصني هي التحالفات مع دول جنوب شرق آسيا
مستغلة وجود نزاعات إقليمية بني الصني و بلدان أخرى يف املنطقة ،وبسبب سياسة الرئيس األمريكي باراك أوباما
القائمة على " االنعطاف حنو آسيا" أخذت الواليات املتحدة األمريكية يف اآلونة األخرية تعزز حتالفاهتا القدمية

اليت تعود إىل أيام احلرب الباردة مع هذه البلدان الحتواء الصني الصاعدة.10
أما بالنسبة لروسيا اليت ال تزال بتوجهات سياستها الداخلية و اخلارجية " الثقب األسود" يف مشروع اهليمنة
األمريكية على العامل الزالت توجسات العالقة أثناء احلرب الباردة تلقي بضالهلا الكثيفة على العالقات األمريكية
الروسية احلالية .حسب وزيرة اخلارجية األمريكية كوندوليزا رايس  ":روسيا ستبقى اللغز احملري أمام الواليات املتحدة
األمريكية" ،تدلل بالتوجهات احلديثة لروسيا نزوعها املستمر إىل إعادة بناء قوهتا االقتصادية و العسكرية و اختاذها
ملواقف يف سياستها اخلارجية خمالفة للتوجهات األمريكية ،سيجعل منها منافسا حمتمال و معاديا ألمريكا يف القرن
21م ،خاصة إذا مت تعافيها اقتصاديا و سياسيا.11

المحور الثاني :مضامين الخطاب الثقافي األمريكي في منطقة جنوب شرق آسيا
 -1نشر الثقافة األمريكية في جنوب شرق آسيا:

يقول الفيلسوف االيطايل أنطونيو غرامشي أن " :اهليمنة نظام يقوم على فرض أسلوب معني للحياة
و الفكر ،ووجود تصور وحيد للحقيقة يسود اجملتمع ككل و ميحو كل مظاهر الوجود البشر من عادات و

أخالقيات و مبادئ دينية و سياسية" 12و من مث فاهليمنة و مفهومها تعين خضوع الثقافات األخرى لسيطرة و
تأثري يماعة أو طبقة معينة .على هذا األساس حتاول الواليات املتحدة األمريكية إلزالة الثابت يف يقني الشعوب
األسيوية و زعزعتها يف تراثها من خالل تقويض حضارهتا و تقاليد شعوهبا بثقافة و استبداهلا بقيم غربية.13
لقد استعملت ال دول الغربية و على رأسها الواليات املتحدة األمريكية مسألة حقوق اإلنسان للضغط هبا على
الدول األخرى مبا يف ذلك دول جنوب شرق آسيا ،ويرى البعض بأهنا سالح أيديولوجي لتحطيم املكتسبات
الثقافية للشعوب األخرى عن طريق تكريس الثقافة الغربية ،لذلك فقد استعملت الواليات املتحدة اإلعالم بشكل
غري حمدود لضمان شروط اهلجوم اإليديولوجي ضد االحتاد السوفييت.14
إن أخطر ما يواجه الش عوب اليت تسعى للتحرر و نيل استقالهلا السياسي و االقتصاد الغزو الثقايف ،هذا
السالح استعملته الواليات املتحدة األمريكية بشكل حمكم للسيطرة على ثروات الشعوب و السيما شعوب دول
جنوب شرق أسيا ،حيث حاولت الواليات املتحدة األمريكية تقدمي ثقافتها كنموذج لثقافة عاملية ينبغي نشره عن
طريق شبكات االقتصاد املتحررة من كل قيد .15لقد أشار فرنسيس فوكوياما يف تسعينيات القرن املاضي يف كتابه
" هناية التاريخ " بان " :الكل سيأكل اهلامربغر و يرقص الروك و سيقلد منط و إنتاج احلياة األمريكية".16
قامت الواليات املتحدة األمريكية بإدخال املنطقة يف مرحلة الثقافة الشبابية االستهالكية ،حيث أصبحت سلع
هذه الثقافة و ماركاهتا و مأكوالهتا و ملبوساهتا و شخصياهتا و أفالمها و أغانيها ،و اليت تأيت يميعها من مصدر
واحد موجودة يف كل مكان و بالكاد يف كل اجملتمعات.17
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ما يلفت االنتباه املدى الذ بلغته الثقافة األمريكية من االنتشار و السيطرة على أذواق الشعوب يف العامل عامة
و يف جنوب شرق آسيا خاصة ،مستعملة يف ذلك ملقاربة القوى الناعمة  Soft Powerاليت روج هلا الكاتب
األمريكي "جوزيف نا " اليت تعين حسبه القدرة على اجلذب دون االعتماد على القوة الصلبة ،18فاملوسيقى
األمريكية و التلفزيون و السينما ،من مايكل جاكسون إىل رامبو إىل النمط الفوضو احلايل ،أصبحت منتشرة
بشكل واضح يف هذه الدول ،كما أن النمط األمريكي يف اللباس و األطعمة السريعة و غريها و غريها من السلع
االستهالكية انتشرت على نطاق واسع يف املنطقة و باألخص بني الشباب ،إضافة إىل ذلك انتشار اللغة

االجنليزية ،وخبصوص اللهجة األمريكية ،حنو الصريورة لغة عاملية إن مل تكن كذلك.19
هناك عالقة وطيدة بني أمركة الثقافة و التطور التكنولوجي املهول ،فالواليات املتحدة األمريكية متتلك تقنيات
ووسائل متعددة و جد متطورة تستغلها بشكل فعال يف مترير و فرض منط حياهتا و قيمها و ثقافتها و تكريس
إسرتاتيجيتها البعيدة املدى.
 -2تطوير أنظمة التعليم التقليدية في مناطق جنوب شرق أسيا:

إن للثقافة األمريكية الراقية مكانة مهمة ومهيمنة يف جمال التعليم و األحباث يف اجلامعات األمريكية و على نطاق
عاملي ،فقد لعب انتشار اجلامعات األمريكية يف جنوب شرق آسيا دورا كبريا يف تطوير أنظمة التعليم العايل يف

هذه املنطقة ،من خالل تقدمي النموذج األمريكي للتعليم حىت و إن كان يتعارض مع اخلصوصيات الثقافية و
اجملتمعية هلذه الدول هبدف إنتاج جيل من املثقفني األسيويني لكن بأدمغة أمريكية ،مما يسهل اهليمنة و السيطرة
عليها ،حيث كانت الواليات األمريكية تتذرع بأن أنظمة التعليم يف هذه الدول تقليدية من شأهنا إنتاج أجيال
حتمل بعدا أصوليا متطرفا خاصة يف الدول اليت تدين باإلسالم.20
متثل اجلامعات االليكرتونية األمريكية أحد أمناط التعليم العايل الراقي ،حبيث توفر بيئة قائمة على تقنيات
املعلومات و االتصاالت و التعليم االليكرتوين و التعليم املدمج ،ومتنح هذه اجلامعات شهادات متنوعة حىت
الدراسات العليا ،إضافة إىل تقدمي دورات من التعليم املستمر مدى احلياة ،و تعتمد يف نظامها التعليمي على
التعلم عن بعد بواسطة وسائل التقنية احلديثة ،و ال تستوجب احلضور إىل مقرها و تتمثل رؤيتها يف بناء اقتصاد
و جمتمع املعرفة و تلبية حاجيات السوق.21
 -3الهجرة المنظمة للواليات المتحدة إلى منطقة جنوب شرق آسيا:
عرف ه ذا النوع من اهلجرة ب " اللوتر " ،حيث هتدف الواليات املتحدة األمريكية من وراء ذلك إىل خلق
أجيال جديدة حمافظة تقوم على اإلميان مببادئ العائلة و االلتزام بقدسيتها يف حماولة لعالج التفسخ و االحنالل
للمجتمع األمريكي و تالشي دور العائلة و األسرة ،إىل جانب أن هناك أجيال أمريكية جديدة يف مناطق الصراع
هتدف إىل اهليمنة الثقافية و اإلعالمية و اليت ستكون أداة صدام احلضارات فيما بعد و الرتويج إىل أن احلرية اليت
توجد يف الواليات املتحدة األمريكية ال تتناقض مع الدين و املمارسة اليومية له.22

 -4نشر الديمقراطية في دول جنوب شرق آسيا:
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عرف تتت الف تترتة املمت تتدة م تتن بداي تتة احل تترب العاملي تتة الثاني تتة إىل بداي تتة التس تتعينيات صت تراعا أي تتديولوجيا ،ب تتني املعس تتكرين
االشترتاكي الشترقي بزعامتتة اإلحتتاد الستوفييت والغتتريب الرأمستايل بزعامتتة الواليتات املتحتدة األمريكيتتة .23إن أجنتع وستتيلة
استعملتها الواليات املتحدة األمريكية يف حصارها للشيوعية هتي مستألة حقتوق اإلنستان حيتث مت تبتين فكترة "هنايتة
التتتاريخ" التتيت وضتتعها فرنستتيس فوكويامتتا يف بدايتتة التستتعينيات والتتيت تعتتين هنايتتة التطتتور اإليتتديولوجي البشتتر  ،وعوملتتة
الدميقراطية الليربالية كشكل هنائي هلذا التطور"  ،معىن ذلك أن الكفة مالت لصاحل املفهوم الغريب للدميقراطية.24
تش تتكل الض تتغوطات اخلارجي تتة أه تتم املتغت تريات اخلارجي تتة ال تتيت جعل تتت دول جن تتوب ش تترق آس تتيا تن تتتهج الدميقراطي تتة
كأس تتلوب إلرستتاء حكمهتتا ،فكانتتت الواليتتات املتحتتدة األمريكي تتة توجتته نقتتدا الذع تتا ألنظمتتة احلكتتم الس تتائدة يف
املنطقتتة و أستتلوهبا يف إدارة شتتؤون التتبالد و انتهتتاك حقتتوق االنستتان كمتتا يف حالتتة ميامنتتار ،الفلبيبتتني و كمبوديتتا ،بعتتد
األزمتتة السياستتية يف هتتذه األختترية التتيت انتتدلعت عتتام  1997باستتتيالء هتتون ستتني ستتني رئتتيس التتوزراء الثتتاين علتتى
السلطة و إزاحة نظريه رئيس الوزراء األول راندوم راناديد.25
يضتتاف إىل ذلتتك املستتاعدات اخلارجيتتة التتيت كانتتت تقتتدمها الواليتتات املتحتتدة األمريكيتتة ،حيتتث ت تربط بتتني درجتتة
التقدم اليت حققته الدول املعنية على املستوى الدميقراطي من ناحية حبجم املعونات اليت تقدمها ،و التيت تستتخدمها
كأداة سياسية حتقق من ورائها أهدافها اإلسرتاتيجية و مصاحلها اخلاصة.26
حال انتهاء احلرب العاملية الثانية و ختلص العديد من لدول جنوب شرق آسيا من االستعمار ،اجته معظمها إىل
تبين الدميقراطية كأساس للحكم على غرار اندونيسيا ،الفيليبني ،ماليزيا و سنغافورة ،لقد اتسمت التجارب األوىل
للدميقراطية يف املنطقة بالفوضى و الصراع وعدم االستقرار ،ذلك أن أغلب األنظمة السائدة آنذاك ذات طابع
عسكر ديكتاتور استعملت أساليب ال متت بصلة للدميقراطية إلرسائها.27
إن الدول اليت أخذت بالدميقراطية الزالت حلد اآلن تواجهها مشكالت عديدة هتدد مسريهتا الدميقراطية،
يتصدر هذه املشاكل عدم توافر البيئة الثقافية احلاضنة للدميقراطية ،عدم نضج الوعي السياسي ،ضعف املؤسسات
السياسية و عدم جتدرها ،تدخل اجليش يف العمليات السياسية ،فضال عن العنف السياسي الذ يصاحب
العمليات االنتخابية و الذ قد يطال أجساد و أرواح رؤساء األحزاب املعارضة ،و يبقى املستفيد الوحيد من هذه
الفوضى الواليات املتحدة األمريكية و حلفاؤها.28
 -5نشر ثقافة االسالموفوبيا في دول جنوب شرق آسيا:

واصلت الواليات املتحدة األمريكية يف نشر ثقافة حماربة اإلسالم يف املنطقة كجزء من إسرتاتيجيتها للهيمنة الثقافية

و من بعدها االقتصادية و السياسية يف منطقة جنوب شرق آسيا مستعملة يف ذلك اإلعالم الذ عرف تغيريا
جذريا بسبب التطور التكنولوجي املهول يف وسائل االتصال بنشر العداء لإلسالم و إبرازه يف صورة قامتة ،فكانت
دائما متارس ضغوطا على دول املنطقة إلقصاء و حتجيم التيار اإلسالمي ،حيث اتبعت يف هذا الصدد العديد من
األساليب منها :حماولة نشر اإلحلاد خاصة يف اجلامعات و املعاهد ،ممارسة جهود منتظمة لتنصري املسلمني،29
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الضغط على األنظمة السياسية ملواجهة احلركات اإلسالمية خاصة املتشددة و اعتبارها تنظيمات إرهابية حمظورة
مثل يماعة أبو سياف ،و يماعة جماهد ماليزيا.30
قامت الواليات املتحدة األمريكية ضمن إسرتاتيجيتها العاملية ملكافحة اإلرهاب – إن مل نقل حماربة اإلسالم –
مبمارسة ضغوطات على دول جنوب شرق آسيا تتمثل أساسا يف دعوهتا للحرب على اإلرهاب و خاصة عقب
أحداث  11سبتمرب  ،2001حيث نشر تقرير استخبارايت أمريكي حيذر احلكومة األمريكية من تنامي خطر املد
اإلسالمي العنيف يف العديد من دول جنوب شرق آسيا منها أندونيسيا ،ماليزيا و الفيليبني و كان كولن باول وزير
اخلارجية األمريكي قد زار بعض مناطق جنوب شرق آسيا بدأها خبطاب ألقاه يف تايلندا يف جويلية  2002قال
فيه " :إن حكومات املنطقة عليها إبداء التعاون الوثيق ملكافحة اإلرهاب الديين املتشدد".31
تؤد وسائل اإلعالم و االتصال احلديثة دورا بالغ اخلطورة و األمهية يف التأثري على الرأ العام واحمللي
و توجيهه حنو قضايا معينة يرجى من ورائها دعم توجهات الواليات املتحدة األمريكية اليت تسيطر على هذه
الوسائل من خالل تشويه و تدمري قيم و ثقافات الشعوب و ترويج ثقافتها ،مما يؤثر بشكل عميق على أفكار
األفراد و سلوكياهتم و عواطفهم و توجهاهتم السياسة و االقتصادية و الثقافية.32
قامت املؤسسات اإلعالمية األمريكية بعد هجمات  11سبتمرب  2001بشن هجمات شعواء على اإلسالم
و املسلمني عن طريق ربط ظاهرة اإلرهاب هبم و تقدمي صورة مشوهة و مصطنعة عنهم ،حيث جعلت من
العادات و التقاليد العربية و اإلسالمية مدخال الزدرائهم و حتقريهم و االستخفاف حبضارهتم  ،بينما جتاهلت
املسامهات العربية و اإلسالمية يف بناء القيم احلضارية و اإلنسانية يف العامل ،و باتت خميلة االنسان األسيو
خاصة بأن االنسان املسلم إرهايب و متطرف و أن املنطقة العربية و اإلسالمية هي مصدر لالضطرابات العاملية.33
استعملت الواليات املتحدة األمريكية اإلنتاج السينمائي و باألخص هوليود ،فكانت األفالم األمريكية تصور
العريب و املسلم بأنه ذلك االنتحار األصويل املتعصب و املتعطش للدماء ،الذ ينفذ عمليات قتل إرهابية بشعة
و غري إنسانية ال متس و ال تصيب إال املواطنني املدنيني الصاحلني األبرياء ،و يف هذا السياق أشار املخرج
األمريكي نورمان كازينري إىل أن " :األفالم األمريكية املرسلة إىل اخلارج ختدم احتياجات الدعاية األمريكية" ،فهي
حتمل مضامني تساعد على تشويه الدين اإلسالمي و ختتزله يف ديانة تتبىن العنف و حترض على التطرف و
تعارض احلداثة ،حيث تساهم هذه األفالم يف غرس االسالموفوبيا و الربط بني اإلسالم و اإلرهاب و الشعائر
اإلسالمية و التطرف .34بالفعل جنحت الواليات املتحدة األمريكية يف مترير أهدافها يف منطقة جنوب شرق آسيا
و بالضبط يف ميامنار أين تتعرض األقلية املسلمة املعروفة ب "الروهينغا" ألعمال اإلبادة اجلماعية من قبل
السلطات البورمية على مرأى و مسمع اجملتمع الدويل دون أن حيرك أ طرف ساكنا.35

المحور الثالث :نتائج أمركة الثقافة في منطقة جنوب شرق آسيا
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إن السياسة الثقافية للواليات املتحدة األمريكية يف منطقة جنوب شرق آسيا هتدف من ورائها حتقيق أهدافها
السياسية و اجليواسرتتيجية يف املنطقة ،و تتمثل نتائج هذه اهليمنة فيما يلي:
 -1تعد اهليمنة الثقافية أخطر بكثري من اهليمنة السياسية ،فهي أكثر فعالية و دميومة و سلما و أقلها تكلفة ،و
ال تواجهها كما هو معتاد يف اهليمنة العسكرية من كراهية و مقاومة شديدين بل بالعكس ،فقد يتحول املستعمر
سواء كان مباشرا أو غري مباشر اليت تشربت ثقافته صديقا محيما ،بل تصبح املالذ الوحيد من التخلف و الرجعية.
يرى أنطوين كينج ":حنن ال نفرتض أن هذه النقطة متثل هناية االمربيالية الثقافية من مواجهة ثقافة شعبية ال حول و
ال قوة هلا ،معىن ذلك حتقيق التجانس عن طريق تدفق الثقافة كسلعة من املركز حنو األطراف ،وفقا هلذه الرؤية
املتجانسة الوافدة سوف تكون صيغة من الثقافة الغربية املعاصرة عندئذ سيظهر فقدان الثقافة احمللية عند
األطراف" .و هذا ما يؤكده تقرير األمم املتحدة الصادر عن اليونيسكو بأن التجارة العاملية ذات احملتوى الثقايف قد
تضاعفت من عام  1991-1980ثالث مرات ،إذ ارتفعت من  67مليار دوالر إىل 200مليار دوالر و
تسيطر عليه الواليات املتحدة األمريكية.
 -2السيطرة على املوقع االسرتاتيجي للمنطقة واملتمثل يف منطقة حبر الصني اجلنويب ميثل دافعا قويا لتضع أمريكا
قدمها يف هذه املنطقة احليوية من العامل ،لذلك قامت حبشد قواهتا و تتدخل من حني ألخر لتدعم األنظمة
العميلة هلا اليت تتفهم املصاحل األمريكية و ترحب بالتواجد العسكر األمريكي هبا.
 -3اهليمنة االقتصادية ،خاصة السيطرة على احتياطي النفط يف املنطقة من خالل الشركات املتعددة اجلنسيات،
صندوق النقد الدويل و البنك الد ويل اللذان هتيمن عليهما الواليات املتحدة األمريكية ،خاصة أندونيسيا اليت حتتل
املرتبة السادسة عامليا من حيث خمزون النفط و الغاز.
 -4إن نشر للواليات املتحدة األمريكية للدميقراطية كثقافة و كنمط سياسي لنظام احلكم يف دول جنوب ،وذلك
بإسقاط األنظمة الديكتاتورية -مبقاس الواليات املتحدة األمريكية -شرق آسيا ينجر من ورائه نشر دميقراطية
ليربالية ختدم املصاحل األمريكية و تؤكد زعامة الواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة و العامل و حماولة الثورة على
النظام الدويل الذ تأسس مع هناية احلرب العاملية الثانية و إنشاء األمم املتحدة ،فهذا العدوان يف حد ذاته
استهدفت الواليات املتحدة من ورائه استفزاز األقطاب الدولية الصاعدة و جتريب مدى قدرهتا على املناورة و
التحد و الكشف عن أوراقها و نواياها.
 -5إن سياسة مكافحة اإلرهاب اليت انتهجتها الواليات املتحدة األمريكية بعد هجمات  11سبتمرب  ،2001و
اليت حاولت تعميمها كثقافة يف خمتلف أحناء العامل و يف منطقة جنوب أسيا ماهي إال خطة اسرتاتيجيه جتاه
املنطقة اهلدف الرئيسي منها هو حماربة اإلسالم عن طريق نشر ثقافة االسالموفوبيا لنشر القواعد األمريكية فيها
للحد من املد الصيين و الروسي و السيطرة على منابع النفط و الغاز.
الخاتمة:
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إ ن الواليات املتحدة األمريكية من أجل فرض سيطرهتا على العامل و بقائها متصدرة لقيادته اعتربت منطقة جنوب
شرق أسيا جزءا من إسرتاتيجيتها و من أجل إحكام السيطرة على املنطقة و استنزاف خرياهتا و حتقيق أهدافها
و تاليف اخلطر الداهم الذ يهدد مصاحلها القومية و اإلسرتاتيجية املتمثل أساسا يف الصني و روسيا استخدمت
كل الوسائل املتاحة ،غري أهنا وجدت أن الوسائل العسكرية غري جمدية على املدى البعيد ،فقامت تبحث عن
وسيلة أكثر جناعة بعيدة عن العنف و التدخل العسكر  ،لذا جلأت إىل اهليمنة الثقافية بتغيري املفاهيم و اإلدراك
و من مثة إنتاج عقول أمريكية حتملها رؤوس أسيوية مما يسهل األمر السيطرة عليها.
االستنتاجات:

 -1إن الواليات املتحدة األمريكية تدعي أهنا راعية للدميقراطية و حقوق االنسان و الثقافة اليت تعترب أحد مظاهر
التمتع حبقوق االنسان ،كما أهنا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدميقراطية ،حيث قامت بنشرها يف املنطقة من أجل
السيطرة عليها و مترير األهداف اخلفية هلذه العملية ،لكنها كشفت عن وجهها احلقيقي و املتمثل يف اهليمنة
االستعمارية املتعددة اجلوانب :السياسية ،االقتصادية ،الثقافية و األمنية ،و إن كانت بطريقة غري مباشرة ،و من
أهم اإلجراءات اليت قامت هبا دعوة دول املنطقة لتغيري املناهج الدراسية ماهي إال حماولة هلندسة ثقافة تدخل
ضمن ما يطلق عليه باالستعمار الليربايل من خالل ثقافة أمريكية حتقق املصاحل األمريكية.
 -2لقد كانت الواليات املتحدة األمريكية و مازالت تتغىن بتمثال احلرية و القيم و املبادئ و بأهنا واحة
للدميقراطية يف العامل و بأهنا راعية حلقوق اإلنسان ،لكن هذه القيم و املبادئ أصبحت اآلن حمل استفهام بني
شعوب العامل  ،الدليل على ذلك شنها حلروب ظاملة أدخلت دوال متقدمة مثل العراق إىل مرحلة االنسان البدائي
بدعوى نشر الدميقراطية و ثقافة حقوق االنسان.
 -3إن غرض الواليات املتحدة األمريكية ليس نشر الثقافة و إمنا اهليمنة الثقافية للسيطرة على عقول شعوب
املنطقة و الوصول إىل حتقيق أهدافها األمنية و اجليواسرتتيجية.
 -4بالرغم من حماولة الواليات املتحدة األمريكية السيطرة على املنطقة إال أن موازين القوى مل يرجج الكفة
لصاحلها بسبب ظهور قوى أخرى قادرة على صناعة الفرق كالصني و روسيا و اليابان ،إضافة إىل حبث هذه
املنطقة على شركاء جدد من دول العامل الثالث ،اليت غرضها تبادل املصاحل املشرتكة و التعاون الدويل و ليس
هدفها اهليمنة.
 -5تفطن دول املنطقة إىل حماولة الواليات املتحدة األمريكية إلعادة التاريخ االستعمار و اهليمنة يف املنطقة أهنا
تستعمل وسائل أكثر مكرا و دهاء و هي الغزو الثقايف ،فقامت بنهضة علمية كبرية من بينها احلفاظ على املوروث
الثقايف األسيو و حماولة إجياد موازنة بني األصالة و احلضارة ،و بالفعل جنحت معظم الدول يف ذلك على غرار
أندونيسيا و ماليزيا.
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الجمهوريات اإلسالمية في آسيا الوسطى والقوقاز بين األهمية والتنافس الدولي
The Islamic Republics of Central Asia and the Caucasus… Between
The Importance and the International Competition
1

نهى الدسوقي
:الملخص

هيا.وو اوعياًا لطب عتياا و يع.تعد اجلمهوريات اإلسالمية يف آسييا اووسي و لاوقوزيان ميم امليا ا اياوي اعيويية وىيو ماي
 دم اودراسية.هيا أيظ اعتيار ودييد ميم اوقيوو اإلزىيميية لاودلوييةا لزيد اسي.صيايية اويج لعى.كية لاالز.ها اجليوبووي.اجلغاافية لامهي
ا
 ارمها األعاب لاألكثا مالئمة وىدراسةا لزد توصيى اودراسية وعدييد ميم.كال مم اواتاية اووازعية اجلديدة لماهج حتىيل اواتا باو
ا ا قية مي أالوية

صايي لاواياسيا ملياا لزيد والوي اودراسية تقيدة رليية حتىيىيية وللاياة اوااملاية.وو االز.ائج وىو ا ا.اوا
وصياتا.تقدة بعض او
:الكلمات الدالة
يكي اوقوو اوكربو اوقوو اودلوية اوقوو اإلزىيميةا.آسيا اووس و آلراسيا اوقوزان اجليوبووي

Abstract:
The Islamic republics of Central Asia and the Caucasus are among the
most vital regions in the world. Due to its geographical nature and its
geopolitical and economic importance, it has become the focus of many regional
and international powers. The study used both the new realism theory and the
system analysis methodology as the most appropriate for the study. Finally,the
study has reached many conclusions on the economic and political level.
Moreover,the study attempted to present an analytical view of the current
situation in the region, while trying to make some recommendations.
Key words:
Central Asia, Eurasia, Caucasus, Geopolitics, Major Powers, International
Powers, Regional Powers.
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مقدمة:
حت.ل ما قة آسيا اووس و لاوقوزان مكاعة مهمة

ا اتور اوعا ي لوىو صيعيد اواياسية اودلويية؛ عتياا يا ت.ايا بي

ملييامل ا ا قيية مييم امهيةليوبووي.يكييية لامهييية از.صييايية ك ي ة لعييالات و يعييية لعىهييا م مع يا وكث ي مييم اوييدل وىييو
اوصعيد اودليل لاإلزىيمي؛ ويث تع.رب ما قة آسيا اووس و مبثابة زىيب آسييا أل يا تيابظ بي كيال اوقيارت اسسييوية
لاأللرلبية (اوك.ىة األلراسية)ا لوكم ملاا او.اافس اوعا ي ً يكم باألما اعديث بل و ليالرمل اوقدةية ا م.يدة وىيو
مدار تاريخ ما قة آسيا اووس و م اخ.الف اوقوو ا .اافاةا
لتا ىي اودراسة مم فااية اساسيية ماايمليا اعي يوليد والزية سي ية بي ا وزي االسي اتي ي سسييا اووسي و لبي
او.اييافس اوييدليل لاإلزىيمييي وىييو تىييق ا ا قيية ويييث اعييا موزعهييا ا ميي لا هييا

نييياية ويدة او.اييافس لاوصيااة بي

اودل وىهيماة لاواي اة وىيهاا
كمييا ان "ظيياملاة اوص يااة اوييدليل ب ي اوقييوو اوكييربو

اوعيياً" ملييو ظيياملاة ريييا تاع ملييا او ييارن

األمييم لاواييال

اوعييا ي لريييا ايض يا تاع ملييا اواييىي ويييس فقييظ وىييو اوييدل ا .صيياروة لإمنييا وىييو بييازي اوييدل األخيياو ايض يا لوىييو
اس يي.قاارملا لاماه يياالي يياو مورل يياع.و ان اوصي يااة بي ي او ييدل اوك ييربو سي يوار

لزي ي اوا ييىا ال اع ييا يك ييون اي.ي ي

األساسية ا صاحل اوقومية لهتيئة اووا األمثل وىوصو و.ىق األمليداف لطويق ميم خيال لاي خ ية اسي اتي ية
و.حقيييي طوييق لي.مثييل طوييق

االو.ميياي وى يو األلايياة ا ايييية لا عاوييية ريييا م ي يراسيية اودلويية األخيياو

طوييق

اوصااةا
ل ا ييور اواتاي يية اووازعي يية اجلدي ييدة (مل يياع مورل يياع.و) 1ي يياو ان ظ يياملاة اوصي يااة او ييدليل تاكي ي وى ييو فك ييا َ اوق ييوة
لا صييىحة لاوقييوة تع ي ملاييا زييوة اودلويية اواييي اة لاو.يياع لال تع ي اوعاييهب لإمنييا يقصييد ييا أييديات لمع يييات
اخاو مايية ل

مايية لملو اوىت حتدي مدو تاع اودلوة وىو مليا ميم اويدل األخياو

اوصيااة اميا ا صيىحة

ف.عي اسي.غال تىيق اوقيوة لتاي ملا و.حقييي مصياعها بغيض اواتيا وييم مصياحل اويدل األخياو ال اوا.يائج ا ت يية
وىو طوقا
امييا باواا ي ة اه ييية اودراسيية فقييدمت اخ.يييار از ي ا حتىيييل اويياتا وديايييد إيايي.وع او .ارمل األعاييب لاألكثييا مالرميية

شكىة اودراسة لطوق وىو اواحو او.ايل :از ا حتىيل اواتا(:)2

يع.مد اإلوار اواتاي و .يي ا اهو وىو ماهو او يئية ااارليية ويدو إياي.ون ميم عاويية لحتدييد يلر ا اهيو يف
اإلوار او.حىيىي وىاتا اواياسي أل او .يي (آسيا اووس و) مم عاوية اخاوا
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لزييد ويياف إيايي.ون او يئيية ااارلييية با ييا ت.ضييمم كييل األعتميية اوييج تقي

اا يار ،ليعييد فيهييا اواتييا اواياسييي

عتاما فاوياا لريا آعار لوملاية وىو اس.ماار اواتا ال تغي اواتا اواياسيا
للسي إيايي.ون ع ييا صييورة او يئيية ااارلييية لزييا بعييال ا .مي اوييدليل ككييل باع ي ةثييل لوييدة خييار ،اي عتييا
سياسييي؛ لويياوق ةكييم او .ييارمل لي را ويوييايا للوملايياا مييم او يئيية اوييج تقي خييار ،ا .مي ليف وقيقيية األمييا فهييو ةثييل
وايقية ت.صياة واريارة إهل ارييكيل اوكىيي وى يئية مبيا يف طويق ا .معيات اوااييية باو .ارمليا ثيل عتيا ا .مي اوييدليل
لمييم مليياا ا اتييور ةكييم اوعثييور وىييو عتييا بيئييي وييا ي لعتييا ال.ميياوي وييا ي ياقاييا بييدلرمل إهل عتييا عقييايف يليل
لعتييا از.صييايي يليل لعتييا يةغ ياايف يليل لعتييا سياسييي وييا ي يشييمل :عتم يا سياسييية فايييية عتم يا سياسييية
فاوية مثل وىهب اوااتو (مشا األوىاي) ماتمة حتاوهب لاو را آسيا األما ا .حيدة لاوك.ىية اوايوفي.ية اويج
زييد يكييون وكييل ماهييا آعييار ت.ىايية وىييو عتييا سياسييي مع اويياا زييد ميي إيايي.ون بي عيياله بيئييات يف ماهييو او يئيية
ااارلية لسوف ي.اال او .يي ماهو او يئة ااارلية ماها اواتا اواياسية اوعا ية لماها اواتا اواياسية اوغابيةا
لباوااي ة و.عايييهب اويياتا اواياسييية :ييياو إيايي.ون ان اواتييا اواياسييي لاويياتا األخيياو يف او يئيية احي يية بي وييديها
ت يياع ات م .ايويية وى ييو بعض ييها او ي عض لت يياع ات اواتييا اواياسييي وى ييو عتييا آخييا تع .ييرب تالييات وىات ييا األل
لمدخالت وىاتا اوثاين لباو.ايل ت.صل اواتا ب عضها مم خال ا دخالت لا الاتا
لبعض ملامل او.اع ات زد تكون إجيابية لزد تيديي إهل اسي.ماار اواتيا لاسي.قاارمل لاوي عض اسخيا ةكيم ان ييديي
إهل تغيي اواتييا لباو.ييايل إمييا ان تكييون وصيياحل اواتييا لأايييدة ال إمييا ان هتييدف إهل تغيي اواتييا خاصيية مي للييوي
فواو لاس.يار وا مم اواتا لو

اواى ات وىو اختاط اوقاارات لتااياملاا

لباوق ياو إيا.ون ان اواتا اواياسي ةكم ان خيض وى.اع اايارلي اوياي يهيدي اسي.ماار اواتيا لييديي إهل
نلا ا .مي لوكييم مي طوييق زييد ال تقضييي ملييامل ا ييدعاات وىييو اواتييا اواياسييي باوكامييل لا ييا تكييون زائميية وييىت
م اسي.ماار اواتيا يف اريكا ت.ىاية اميا كميا يده مي األنميات في ن اوايى ات ةكاهيا ان ت .يا اوقياارات ويىت
ت.مكم مم او.غىب وىو اس ا ملامل األنمة لباو.ايل ف ن األما ال ي.عىي مبا إطا كاع ملامل ا .غ ات سيوف تاي.ما
يف اوعمييل ال ت.وزييهب وييم طوييق لوكييم اواكيياة ان ا .غي ات اجلديييدة سييوف حتييل أييل ا .غي ات اوقدةيية لاواييى ات
سييوف تع.مييد وىييو ا .غ ي ات اجلديييدة يف صييااوة اوق ياارات ليف ظييل ملييامل اوتييالف ف ي ن بعييض ا .غ ي ات اواييابقة
لاألساسية سوف تا.ما يف اوعمل وىو اوا ا مم ملامل اجلهوي لوىيو طويق في ن اواتيا اجلدييد سيوف يع.ميد وىيو
بعض او.غ ات اوقدةةا
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لبيياوق ت.ضييي امهييية زييدرة اواتييا وىييو او.كيييهب مي اوضييغوث لا ييدعاات في طا ً ييي.مكم اواتييا مييم مقالم.هييا ف عي
ياهي ييار لال ي ي ي.مكم مي ييم االسي يي.ماار؛ إطن ف ي ياألما يعي ييوي إهل اواتي ييا لزدرت ي ي وىي ييو موالهي يية ملي ييامل ا ي ييدعاات كمي ييا ان
االسيي .ابة سييوف تايياود وىييو تقييييا زييدرة اواتييا وىييو موالهيية اوضييغوث لمييم ملاييا ت.ضييي امهييية حتىيييل اويياتا يف
إوييار اعييياة اواياسييية لتاا ي سييىوب األوضييار لاألو يااف يف اواتييا مييم خييال اوعوازييب اوييج ةكييم ان تييديي إهل
او.غىب وىو ملامل ا دعاات ال تاييدملاا
وعليه فإن هذا البحث يتضمن أربعة محاور رئيسة،يمكن بلورتها على النحو التالى:
 مقدمة.
 احور األل  :او.عايهب مبا قة آسيا اووس وا
 احور اوثاين :األمهية االس اتي ية ا قة آسيا اووس و ا
 احور اوثاوث :او.اافس لاوصااة اودليل لاإلزىيمي وىو ما قة آسيا اووس و لاملداف ا
 احور اوااب  :او.حديات اوىت توال ما قة آسيا اووس وا
 خا ةا

المحور األول :التعريف بمنطقة آسيا الوسطى:
آسيا اووس و ال لسظ آسيا  Central Asiaملو ما قة ت.واليد

اوقيارة اسسييوية لوكيم وىيو اويا ا ميم

لل ييوي اوعدي ييد م ييم او.عايا ييات ري ييامل ا ا ق يية إال اع ي ال يول ييد تعايييهب لاو ييد مش ي ب لأ ييدي م.ا ييي وىي ي وا ياييا ري ييامل
ا ا قةا

3

بييدات وييياة تىييق اوشييعو كق ائييل لاوييىت كاعي ت.مثييل

ز ائييل مييم اوي ب اوىييايم ياوىييون ب سيي.ماار لاعقاييم

اوق ائييل بييدلرملا إهل رييعو لياخييل كييل ز يىيية ب ييون لمييم ابييان ملييدالر :األت يااب اوغاييية اوصيياد لاأللنبييق األت يااب
اواا ا

األتااب او ىغار لاألتااب اع ر لاو كمانا

بداييية ً تكييم بعييض اجلمهوريييات اإلسييالمية
اويياو كييان

4

آسيييا اووس ي و لاوقوزييان مايي.قىة لطوييق ع.ي يية وى.وس ي اوالسييي

تىييق ا ا قيية آعييااب ويييث بييدا طوييق او.وس ي

اواصييهب اوثيياين مييم اوقييان اوايياي وشييا ا ييياليي

لاس.ما وىت زيا اوثورة اوشييووية ويا  1917اوياو عي.ج واي وميث معياً اوي اه االسيالمي لااي هاي ا ايىم
تىق اجلمهورييات باإلايافة إهل فيال اوشييووية وىييها ل ييي تىيق اجلمهورييات إهل يلييالت لوكيم بعيد ا ييار
االحتاي اواوفيج وا  1991بيدات بعيض اجلمهورييات اإلسيالمية

آسييا اووسي و لاوقوزيان ان حتيال لامليدة ان
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تاا اس.قالريا مم خيال يويا ويوية اإلسيال اويهيا لأالوية اويدخو
5

رلابيظ عمعهيا مي اجلمهورييات اإلسيالمية

األخاوا

لوكم ً يكم ملاا االس.قال وعوية اإلسيال
وىشييعب يلر بييارن

ههورييات آسييا اووسي و لاوقوزيان بياألما اعيديث وييث كيان

انيملييار اعضييارة اإلسييالمية زييدةا فعىييو سي يل ا ثييا او ايياة اوييىت كاعي وييديها

وىمار ا اىم اوعتا لماها :ابم سياا اواارايب او اري لاوامازاديا

6

اوعديييد مييم

لوىيي ةكييم اوقييو إن ههوريييات آسيييا اووس ي و وع ي يلرا مه ام يا ويييس وىييو اجلاعييب اوييديا فقييظ لمييا ب ي مييم

انيملار لوكم بكو ا ثل زوة از.صايية سياسية لوىمية ايضاا

تاسيا يا وىييو مييا س ي ي حت.ييل ما قيية آسيييا اووس ي و لاوقوزييان مكاع ي مهميية وييدو او يياوث لا ات يايم ل ا اتييور
اوعا ي ايضا؛ ا حتوي ملامل ا ا قية ميم امهيية ك ي ة وىيو كافية ا اي.ويات لت.كيون آسييا اووسي و لاوقوزيان ميم سي
ههوريات تش.مل ما قة آسيا اووس و وىو مخس ههوريات لما قة اوقوزان وىو ارب يل ماها اطربي ان اويىت
تع.يرب ال يلويية يييدخىها اإلسييال مييم ههورييات آسيييا اووسي و لتقي اطربي ييان يا زييارة آسيييا لوىييو اوييا ا مييم
ود للوي ههورية اطربي ان امم اوا ا اجلغاايف ا قة آسيا اووس و إال ا يا سيوف يي.ا تاالرييا ايمم اودراسية
عتيياا و.شيياب مالأهييا م ي تىييق اجلمهوريييات س يوار كييان طوييق وىييو اوصييعيد اواياسييي ال او.ييارخيي ال االز.صييايي
باإلاافة إهل األمهية االس اتي ية اوىت .ىكهاا لسوف ي.ا تاال اجلمهوريات اوا.ة وىو اواحو او.ايل:
1ا ههورية اطرباجيان
2ا ههورية النبكا.ان

اوقوزانا
آسيا اووس وا

3ا ههورية زانازا.ان /كاناخا.ان

آسيا اووس وا

4ا ههورية تاكماعا.ان

آسيا اووس وا

5ا ههورية ز ي س.ان

آسيا اووس وا

6ا ههورية واليكا.ان

آسيا اووس وا

لباار وىو ما س قاي.ا إوقار عتاة وامة وىو كل ههورية وىو ودة لطوق فيما يىي:
 .1جمهورية أذربايجان فى القوقاز:
ههوريية اطربي ييان مليو لي ر ميم بييالي إيياان لتقي

بييالي ا شيا  7لتشييمل إزىيميا لتقي

اوشيما اوغييايب ماهييا

لوييدليملا مييم اوشييما بييالي اوييديىا لبييالي اوييال لمييم اجلاييو كايسيي.ان لاوع ياا لمييم اوشييا ليييالن لمييم اوغييا
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كايس.ان او كية لارميايةا 8اميا ههوريية عاخ.شييعان طات اعكيا اوياا او.ابعية جلمهوريية اطربي يان ف.قي
ا او الي لتاصىها ارميايا وم بقية او اليا

9

لايو

لتاقا ييا ههوري يية اطربي ييان إهل زا ييم ؛ لمه ييا اطربي ييان اوش ييماوية او ييىت مل ييي ا ييمم يل اوكوماوو ييث اجلدي ييد

لاطربي ان اجلاوبية لاوىت امم ارااو إياان إهل اوشما اوغايب ماها لت ىي ماياو.ها  86,600كيا 2لواصيم.ها
باكوا

10

اس.قى اطربي ان وا ة زص ة ميم ويا  1918إهل ويا  1920لطويق

اوقيا ا ييار اإلمرباووريية اوالسيية

لاصي ح فيمييا بعييد وي را مييم االحتيياي اواييوفيج اواييابي يا يقييا مييم س ي عة وقييوي لمت االو ي اف ييا كدلويية طات
وكا طاتو

وا  1923لبعد ا يار االحتاي اواوفيج وا  1991عاو اطربي ان اس.قالرياا

11

اطربي ان ملو ههورية رئاسيةا
االس.قال  30ا ا س  1991مم االحتاي اواوفيج اواابيا
 18اك.وبا  1991او.ماي ا ىس األوىو ألطربي انا
اللغة:
اوىغة اوامسية جلمهورية اطربي ان ملو اوىغة اسطرية (األطربي اعية) لملو لاودة مم اوىغات او كيةا
اطربي اين 5ا %92رلسي 4ا %1ارمم 4ا %1وغات اخاو 7ا%4ا

12

الديانة:
اإلسييال (األ ى ييية) لياقاييمون إهل ريييعة لعااييية لملييو األ ى ييية
اودياعة األخاو فهو اودياعة ا ايحية (األرعوطكس)ا

13

ا اييىم

لسيياة اوايياف لسيياة رييافعية امييا

التركيبة السكانية:
ت.اا او كي ة اواكاعية

اطربي ان باو.اوة لت.مثل تىق اوائات

األلك ياان او..ييار اويه ييوي لاا يييات اخيياوا لوكييم ت.مثييل باألسييا

األطريون اوال

األرمم االنكي

اسلار

اوا ييا لاوع ييا لاو ي ب لاوييديىا لاألك يااي

لةك ييم اوق ييو ب ييان اوا ييا مل ييا اوا ييكان األص ييىيون لوك ييم ارييما يية كاع ي ي وىعاص ييا او ك يييا 14لتع ييداي اوا ييكان

000ا877ا 9لطوق لفقا إلوصار وا 2017ا

15
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لعتيياا و.عييدي لتاييوة او كي يية اواييكاعية لاو وائييهب
لاوثقافييية ألتيااب اطربي ييان

اطربي ييان وييال ا درخييون اواييوفي يراسيية اجلييالر اوعازييية

ا ااييي لوكيياها ً ي.وصييىوا إهل ع.ي يية لااييحة؛ عتيياا ألن ملييامل ا ا قيية مت لملييا وىييو

مييا اوقييالن لوكمهييا اوعديييد مييم اوشييعو ا .ىايية لاوييىت بييدلرملا كييان ريييا تيياع وىييو اودلويية ف.يياعات اودلويية ب.ىييق
اعضارات لطوق او اه مم اوشعو ا .ىاةا

16

نظرة عامة على االقتصاد فى أذربيجان:
مثى ههورية اطربي ان لاودة ميم امليا يل االحتياي اوايوفيج اوايابي كو يا ميم امليا مصياير اإلع.يا ،لاوصيااوة
لاو راويية لاو .ييارة باإلاييافة إهل ا ييا كاعي ت.صييدر ا ات يية األلهل

يل االحتيياي اواييوفيج اواييابي ب ع.الهييا وى ي ل

لاوغان او يعي لوكم ً يعد ملاا ما.ما عتاا الحندار إع.الها مما لعىها تاقد تىق األمهيةا
لوكييم ً يق.صييا از.صيياي اودلويية وىييو او ي ل لاوغييان او يعييي فقييظ بييل كاع ي موواييا عايايا وىثييالات او يعييية اوييىت
ثى ي

اعدي يد لاواحييا لا عيياين األخيياو كمييا او.ى ي ا ات يية اواابعيية كما .يية رئيا ية وىق ييم والحتيياي اواييوفيج

اواابي باإلاافة إهل احاصيل األخاو اوىت كاع ت روهاا
لمما س ي ةكم اوقو بان ههورية اطربي ان ملو يلوة طات اسس از.صايية ك ة ل ثى تىق األسس ميم كافية
اوا يواوو او .ارييية لاوصييااوية لاو .ارييية لوكييم ت.مثييل اواكي ي ة األساسييية اوييىت تقييو وىيهييا از.صيياي اودلويية
او لكيماليات لاو الس.يق لاوا اي لا ااولات باالاافة إهل مهارهتا

صااوة اوااما

17

صييااوة

 .2جمهورية أوزبكستان فى آسيا الوسطى:
زىييب آسيييا اووس ي و ل ييدملا مييم اوشييما زانازايي.ان لاوغييا تاكماعايي.ان لاجلاييو

ههورييية النبكايي.ان تق ي

واليكايي.ان لافغاعايي.ان لاجلاييو اوشييازو زي ي سيي.ان لوىيي ةكييم اوقييو إن النباكايي.ان حت.ييل موزعيا اسي اتي ياا
18
آسيا اووس و ويث دملا كل يل آسيا اووس وا لت ى مااو.ها 400ا 447كا 2لواصم.ها وشقادا
بداييية بييدا او.ييدخل اوالسييي

النباكايي.ان

اوقييان او.اسي وشييا لوىييو اوييا ا مييم توالييد ا قالميية آعييااب إال ان

أالو.ه ييا ب ييارت باواش ييل بع ييد اوث ييورة او ىش يياية ل و ييا  1924اوى ييم ا اس ييو او يياو يق ييا ههوري يية النباكا يي.ان
االر اكية اواوفي.يةا

19

لمت تاسيييا اعييدلي اووواييية جلمهوريية النباكايي.ان وييا  1924لكييان طوييق ومييال وازيايا؛ ويييث عيي.ج واي للييوي
ودي ك ميم او الييق
ب اجلمهوري .ا

20

النباكاي.ان لويدي ازيل ميم األلنبيق

واليكاي.ان؛ مميا زيد ياي.ج واي ويد االسي.قاار
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النباكا.ان ملو ههورية رئاسيةا
االس.قال  1س .مرب  1991مم االحتاي اواوفيج اواابيا
االو اف ا  8ييامرب 1991ا

21

اللغة:
اوىغيية اوامسييية أللنباكايي.ان ملييو اوىغيية األلنبكييية لمت إوييالن اوىغيية األلنبكييية كاوغيية رمسييية أللنباكايي.ان
1989ا

22

 12اك.ييوبا

اوىغة األلنبكية 3ا %74رلسيا 2ا %14او اليكي 4ا %4اخاو 1ا%7ا
الديانة:
ثييل اودياعيية االسييالمية األ ى ييية مييم اوايياة األوايياف  %88لوييديا زىيييال مييم اوشيييعة األرعييوطكس اوشييازي %9
آخالن %3ا

23

التركيبة السكانية:
ث ييل النباكا يي.ان اودلو يية األك ييرب و ييديا م ييم وي ييث اوكثاف يية اوا ييكاعية

آس يييا اووس ي و لي ى ي تع ييداي اوا ييكان

859ا748ا 29لطوييق لفقييا إلوصييار وييا 2017الت.اييا او كي يية اواييكاعية
األلنب ي ي ييق %80لياح ي ي ييدر األلنب ي ي ييق م ي ي ييم اوق ائ ي ي ييل او كي ي ي يية او دلي ي ي يية
اوكاراكاو ىاب 5ا %2او..ار 5ا %1اخاو 5ا%2ا

25

24

النباكايي.ان بيياو.اوة ويييث ةثييل

اوالس ي ي ييية 5ا %5اوكاناخا ي ي يي.اين %3

نظرة عامة على االقتصاد فى أوزباكستان:
يقييو االز.صيياي

النباكايي.ان باألسييا وىييو او راويية فه يو بىييد نراوية لتع.مييد ايض يا وىييو اوصييااوات ااايايية

لكيياوق اوثييالات او يعيييةا لةكييم اوقييو إن النباكايي.ان كاع ي لاوييدة مييم املييا اوييدل ا ا .يية والحتيياي اواييوفيج
اواابي لخاصة

جما نراوة اوق م بيل إ يا كاعي تي رة لتاي.ج ميا يقيا ميم عصيهب او.ياليات االحتياي اوايوفيج

اواييابي مييم األرن لاعاييياا ويياللة وىييو طوييق تع.ييرب انلباكايي.ان لاوييدة مييم اوييدل اوييىت وييديها اوعديييد مييم اوثييالات
او يعية اوىت .ىكها لاوىت ثى

اوغان او يعي اواحا اعا

او ل اواصاص اواملبا

لوىيي ةكيم اوقيو إن االز.صياي األلنباكاي.اين مليو از.صيياي طل يويائا ودييدة لم.اووية ثىي

26

ريىت اوق اوييات

سوار كان طوق وىو ما.وو او راوة ال اوصااوة ال او .ارة باالاافة إهل اوصااوة اوكيمالية اوض مةا
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 .3جمهورية قازاقستان /كازاخستان فى آسيا الوسطى:
ههورييية زانازايي.ان ال كاناخاسيي.ان ملييو يلويية

آسيييا اووسي و لملييو اكييرب يلويية

كمييا ا ييا حت.ييل ا ات يية او.اسييعة كيياكرب بىييد وىييو مايي.وو اوعيياًا

27

يل آسيييا اووسي و األخيياو

ييدملا مييم اوشييما اوغييايب لاوشييما رلسيييا لمييم

اوشا اوص لمم اجلاو ز ي س.ان لالنباكا.ان لتاكماعا.ان لحبا آرا لمم اجلاو اوغايب دملا حبا زي ليم

لمااو.ها 900ا724ا 2كا 2لواصم.ها األس.اعاا
بداي يية او.ىي ي رلس يييا كاناخا يي.ان

28

اوق ييان اوث ييامم وش يياا 29ل  26ا اي ي س  1920اصي ي ح كاناخا يي.ان
اباي ييل و ييا  1925اص ي ي ح

ههوري يية ز ي ي ييا االري ي اكية اوا ييوفي.ية ا ا يي.قىة طاتياي يا لواص ييم.ها الريا ييور

اجلمهورييية اوقانازييية االر ي اكية اواييوفي.ية ا ايي.قىة طاتيايا لواصييم.ها ك يييل-الريا لوىي ي
ههورية كاناخا.ان االر اكية اواوفي.ية ا ا.قىة طاتيااا

30

 5ياييايا  1936اوىا ي

كاناخا.ان ملو ههورية رئاسيةا
االس.قال  16ييامرب  1991مم االحتاي اواوفيج اواابيا
اللغة:
اوىغة اوكاناخية (لاودة مم اوىغات او كية) ملو اوىغة اوامسية لوكم اوىغة اوالسيية مليو اوىغية ا .دالوية كىغية وى.واصيل
ب األواا ا .ىاة لول اال او .ارية ايضاا

31

الديانة:
يش ييكل ا ا ييىمون (اوا يياة) األ ى ي يية ب ي ي او ييدياعات وي ييث ةثى ييون 2ا %70لا ا يييحيون (األرع ييوطكس او ييال )
يشكىون 6ا %26لآخالن 2ا %0ا ىحدلن 8ا %2ل أدي 5ا%0ا

32

التركيبة السكانية:
كاناخايي.ان يلويية طات تاييوة وازييي ليولييد ييا جمموويية مييم األوياا طات لاايييات ت.ىايية لبييدا طوييق األمييا
اوق ييان اوثاو ييث وي ي روىي ي إويه ييا اوق ائ ييل او كي يية لا غووي يية ل اكي ي لا فيه يياا لوك ييم اوك ييانا مل ييا اوا ييكان األص ييىيون
جلمهورييية كاناخايي.ان لملييا زاييمان :األل ملييو األت يااب لاوثيياين ملييو اإليااعيييون اوق يدامو لياح يدر األل مييم رويياة
اوصحاار لاواهو لاوثاين مم رواة او مة اوواوات ااص ةا

33
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تعييداي اواييكان كاناخايي.ان 698ا556ا 18لطوييق لفق يا إلوصييار وييا  2017ليشييكل اوكاناخايي.اعية
(زانا ) 1ا %63اوالسية 7ا %23األلنبكو 1ا %2األلكيااين 1ا %2األليايور 4ا %1او..يار 3ا%1
األ اعية 1ا %1آخالن 4ا%4ا

34

نظرة عامة على االقتصاد فى كازاخستان:
ههورييية كاناخايي.ان از.صييايملا زييائا وىييو اوعديييد مييم اوق اوييات لوكييم اوعمييوي اواقيياي الز.صييايملا ملييو او راويية
لخاصة احاصيل اعقىية باإلاافة إهل تابيية ا اريية كميا ان ويديها لفياة
اواحا

او ي ل

اوثيالات او يعيية اويىت ت.مثيل

اواحيا اواصياص اعدييد اواوسياات او عيق لا ا ايي كميا تشي.ها كاناخاي.ان ب.صياي اويور باي ب

للييوي اوعديييد مييم اوغابييات اوكثيايية ا مىييدة باألري ار وييديها ويياللة وىييو طوييق يولييد ييا مصيياع وىحديييد لاوصييىب
لاو.عديم لاوكيمالياتا

35

لتاسياا وىو ما س ي ةكم اوقو إن كاناخا.ان ت.م .باكرب از.صاي

يل آسيا اووسي و ليالي طويق إهل

اوثالات او يعية اريائىية اويىت .ىكهياا صياوة اوقيو إن كاناخاسي.ان مليو يلوية نراويية باألسيا لتع.ميد

از.صيايملا

وىو طوق لوكم ً ةاعها طوق مم للوي ا صاير األخاو اوىت تا .ي االو.ماي وىيها ودوا از.صايملاا
 .4جمهورية تركمانستان فى آسيا الوسطى:
تق ي ههورييية تاكماعايي.ان

لا ييو

ييا لسييظ آسيييا ل ييدملا مييم اوغ ييا حب ييا اا ي ر (ز ي ليم) لمييم اوش ييما

اوشازي النباكا.ان لمم اوشما زانازا.ان لمم اجلاو ههورية إياان اإلسالمية لمم اجلاو اوشيازو افغاعاي.انا
ل ثييل تاكماعايي.ان عيياين اكييرب يلويية مييم ويييث ا ايياوة
لواصم.ها وشي آبايا

37

بدايية ي ت رلسيييا تاكماعايي.ان
ار اكيةا

38

2

يل آسيييا اووس ي و 36لمايياو.ها  4,88,100كييا

اوقييان او.اسي وشيا ل وييا  1924اصي ح تاكماعايي.ان ههورييية سييوفي.ية

تاكماعا.ان ملو ههورية رئاسيةا
االس.قال  27اك.وبا  1991مم االحتاي اواوفيج اواابيا
لوكم وىو اويا ا ميم اسي.قال ههوريية تاكماعاي.ان ويم االحتياي اوايوفيج اوايابي إال ا يا تع.يرب اودلوية اوووييدة
اوىت ً تعىم وم اس.قالريا وم االحتاي اواوفيج اواابي لمت تاب طوق األما وىقياار اوشيعي لطويق ويم واييي االزي اة
لملو اس.ا.ار لوا لملو اواو لافي وىو االس.قال ا

39
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اللغة:
اوىغة اوامسية ملو اوىغة او كماعية لملو إودو اوىغات او كية لاص ح اوىغية اوامسيية ويا 1990ا 40ل ثيل %72
اوال  %12األلنبق  %9لآخالن %7ا
الديانة:
تاكماعا يي.ان وى ييو م يياملب اوا يياة لةثى ييون  %89ارع ييوطكس  %9ي أ ييدي

ةث ييل او ييديم اإلس ييالمي األ ى ي يية
%2ا
التركيبة السكانية:

ههورييية تاكماعايي.ان يولييد ييا اوعديييد مييم او وائييهب اوعازييية ا .اوويية لبييدا طوييق

اوقييان اوثييامم وشييا واييدما

اع.قىي ز ائييل (ال ييون) مييم ماغوويييا إهل آسيييا اووس ي و لت.حييده تىييق اوق ائييل اوىغيية او كييية لةكييم اوقييو إن ملييامل
اوق ائل ملو اوىت ركى اواكان األصىي (او كمان) واكان او كمان ا عاصاي ا
لتعييداي اواييكان

41

ههورييية تاكماعايي.ان  5,351,277لطوييق لفقييا إلوصييار وييا  2017لةثييل او كم ييان

اواكان األصىيون األ ى ية باا ة  %85بياما ةثل األلنبق  %5اوال  %4لآخالن %6ا

42

نظرة عامة على االقتصاد فى تركمانستان:
يقييو از.صيياي ههورييية تاكماعايي.ان باألسييا وىييو او راويية رييا ا رييان معتييا يل آسيييا اووسي و األخيياو؛ ويييث
تع.ميد

طويق وىييو نراوية اوعديييد ميم احاصيييل او راويية لخاصية نراويية اوق يما 43باإلاييافة إهل اوصيااوات ا .عىقيية

بيياوق م مييم مااييولات ل مليياا امييا باواا ي ة وىثييالات او يعييية ف.ع.مييد تاكماعايي.ان وىييو مصييدريم اساسييي ؛ لمهييا
او ل لاوغان او يعيا

44

 .5جمهورية قيرغيزستان فى آسيا الوسطى:
تولد ههورية ز ي س.ان

مشا را آسيا اووس و ل دملا مم اوشيا لاجلايو اوشيازي سىايىة ل يا كيوب

ران اوىت تاضىها وم اوص

لمم اوشما حتدملا زانازا.ان لمم اجلاو اوشازي حتيدملا سىاية ل يا نآواييق-

آوالتيو اوييىت تصيل بي تاكايي.ان لواليكاي.ان لمييم اجلايو اوغييايب حتييدملا النباكاي.ان لتع.ييرب ز ي سي.ان ملييو عيياين
اصييغا يلويية مييم ويييث ا ايياوة
بيشكقا

45

يل آسيييا اووس ي و اامييس لت ى ي مايياو.ها  198,500كييا 2لواصييم.ها
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اوقييان او.اس ي وشييا لاص ي ح باسييا ما قيية كييارا-ز ي ي طاتييية اعكييا

او.ى ي رلسيييا ز ي سيي.ان
1924

ههورية ز ي س.ان طاتية اعكا  1926إهل ان اص ح ههورية ز ي س.ان ههورية سيوفي.ية

ييامرب

وا 1936ا

وييا

46

5

ههورية ز ي س.اجنمهورية با اعية
االس.قال  31ا ا س  1991وم االحتاي اواوفيج اواابيا
اللغة:
اوىغيية اوامسييية جلمهورييية ز ي سيي.ان ملييو اوىغيية اوقازي ييية لملييو لاوييدة مييم اوىغييات او كييية لمعتييا اوقا يي ي.حييدعون
ال ثل  %71,4اما اوىغة اوالسية في.ا او.عامل ا يف او .ارة ل او.عىيا اوعايل باإلاافة إهل ا يا تاي .د كىغية

وى.واصييل ب ي األو ياا ا .ىايية ل وييا  2001اوىييم اورب ييان اوىغيية اوالسييية كاوىغيية رمسييية عاعييية وىدلويية 47ل ثييل
 %9اما اوىغات األخاو اوىت ت.مثل

األلنبق ثل  14,4لاخاو %5,2ا

الديانة:
ياص يس.ور اودلوة وىو واية اوعقيدة ليولد
اوايياة) ييييم األ ى ييية

ز ي س.ان  120وقيدة ت.ىاية لوكيم يشيكل اإلسيال (مياملب

ز ي سيي.ان ليولييد وييدي زىيييل مييم اوشيييعة ليولييد ايضييا ا ايييحية (ارعييوطكس رل ) لازىييية

يهويية لةثل ا اىم  %75بياما ةثل األرعوطكس  %20ليياعات اخاو %5ا

48

التركيبة السكانية:
ت.اييا ز ي سيي.ان ب كي يية سييكاعية م.اوويية اوعازيييات لةثييل تعييداي اواييكان
لفقييا إلوصييار وييا  2017لت.مثييل تىييق اوعازيييات
األلنبييق باا ي ة %14,6

ز ي سيي.ان  5,789,122لطوييق

ز ي ي لاوييايم ةثىييون األ ى ييية باا ي ة  %73,2ليىيييها

او ييال  %5,8ليلجنييان  %1,1لآخ ييالن (ليش يي.مل وىييو األليغ ييور او الي ييق

او ب اوكاناخا.اعية او..ار األلكااعية لاأل اعية) باا ة %5,3ا

49

نظرة عامة على االقتصاد فى جمهورية قيرغيزستان:
ههورييية ز ي سيي.ان بىييد ي سيياوىية لل ىييية؛ ويياا ف ييا تعم.ييد باألسييا وىييو "از.صيياي اوقاييية" اويياو ي.مثييل
تابي يية ا ار ييية لةكم اوق ييو إن ز ي س يي.ان ال يول ييد و ييديها م ييم اوعدي ييد م ييم ا ص يياير األخ يياو او ييىت يق ييو وىيهي ييا
از.ص ييايملا فح ييىت او راو يية ال تا.ش ييا وى ييو م ييدو لاسي ي عت يياا و يع يية اودلو يية لوك ييم وى ييو او ييا ا م ييم ا ييا .ى ييق
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اواحييا لاوغييان او يعييي لبعييض رلاسييب اوييااظ إال ان

او.ياويييات ك ي ة مييم بعييض اوثييالات او يعييية اوييىت ت.مثييل

اوتالف االز.صايية وىدلوة ال تامي باس.غال تىق ا واري االس.غال األمثل ليع.رب اواملب ويدو ز ي سي.ان مليو

ا ييوري ا ع ييدين طياوقيم يية االز.ص ييايية و ييديهاا 50ام ييا باواا ي ة وىص ييااوة ف.ع .ييرب ص ييااوة اوعى ييب احاوظ يية مل ييو اوص ييااوة
تىق اوصااوة

اووويدة اوىت تع.مد وىيها فكاع حت.ل ا ات ة اواابعة

االحتاي اواوفيج اواابيا
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 .6جمهورية طاجيكستان فى آسيا الوسطى:
تقي ي ههوري يية واليكا يي.ان

اجلي ي ر اجلا ييويب اوش ييازي

ما قي ية لس ييظ آس يييا ل ييدملا م ييم اوش ييما زا ي س يي.ان

لالنباكايي.ان لمييم اجلاييو افغاعايي.ان لمييم اوشييا اوصي لمييم اوغييا النباكايي.ان لواصييم.ها مديايية يلرييا
لمااو.ها  143,100كا2لملو اصغا يلوة مم ويث ا ااوة
او.ى رلسيا ههورية واليكاي.ان

اوقيان او.اسي وشيا

 14يياييمرب  1924لكاعي تابعيية و كايي.ان

يل آسيا اووس وا

52

53

اصي ح ما قية او.الييق طات اعكيا اويااتو

 15مييار  1925اص ي ح ههورييية او.اليييق طات اعكييا
54

اواا ك ر مم النباكا.ان ل  5ييامرب  1929اص ح ههورية واليكا.ان اواوفي.يةا
ههورية واليكا.ان ههورية رئاسيةا
االس.قال  9س .مرب  1991وم االحتاي اواوفيج اواابيا
اللغة:

او اليكييية ملييو اوىغيية اوامسييية ا ايي .دمة وىييو ع ييا لاسي لملييو مي يج مييم وغييات لاييو رييا إي ياان لملييو وغيية
فارسية األصل؛ واا تش اوىغة اواارسية إهل ود ك

لتا .د اوىغية اوالسيية بغيال األوميا ل اعكومية ايضيا

بياما ثل األلنبق اوىغة األساسية عوا  %25مم اواكان

واليكا.انا

55

الديانة:
ةثييل او ييديم اإلسييالمو األ ى ي يية

واليكا يي.ان لاأل ى ييية ما ييىمون وى ييو م يياملب اوا يياة ليولييد ازىي ييات م ييم

ا ا يييحي لاويهوي لت.مث ييل تى ييق اواا ي ة
اخاو %10ا

56

است ييو؛ وي ييث ةث ييل ا ا ييىمون اوا يياة  %85لما ييىمون ر يييع %5

التركيبة السكانية:
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ت.ا ييا ههوري يية واليكا يي.ان ب.ع ييدي اوعازي ييات

او كي يية اواي يكاعية و ييديها لوك ييم وى ييو او ييا ا م ييم ان هي ي ي

ههوريييات آسيييا اووس ي و وييديها تعييدي وازييي إال ان ههورييية واليكايي.ان يلو ية طات خصوصييية
ويييث إ ييا تعيياين مييم تعق يد
ايضاا

اريوييية اووواييية با ي ب اخيي.الف لتاييوة او كي يية اوعازييية لبا ي ب او.يياع ات ااارلييية

57

تعييداي اواييكان

مليياا اوشييان

واليكايي.ان  8,468,555لطوييق لفق يا إلوصييار وييا  2017لةثييل او اليييق األ ى ييية

بااي ي ة  %84,3لاأللنب ييق بااي ي ة  %13,8لتش ييمل (الك يياي ك ييوعااآت كاتال ييان ب يياروو
باا ة  %2ليشمل (زا ي رلسيا تاكمان او..ار لوا )ا

58

ي ييون) لآخ ييالن

نظرة عامة على االقتصاد فى جمهورية طاجيكستان:
تع.رب ههورية واليكاي.ان افقيا ههورييات آسييا اووسي و فاز.صيايملا زيائا وىيو "از.صياي اوقايية" باإلايافة إهل
نراويية اوق ييم كمييا يولييد ييا اوعديييد مييم ا صيياع مثييل مصيياع اواايييج لاواي اي

او راويية اوييىت ت.مثييل باألسييا

لاعايييا لوىييو اوييا ا مييم ا ييا افقييا يل آسيييا اووس ي و إال ان وييديها ع ييالات و يعييية ت.مثييل
لماها :اواضة اواملب اويوراعيو اواحا لاألع.يمونا

59

اس يي .اا ،ا ع يياين

المحور الثاني :األهمية االستراتيجية لمنطقة آسيا الوسطى
أ -األهمية الجيوبوليتيكية:
تع.ييرب ما قيية آسيييا اووس ي و (الراسيييا) ما قيية مهميية لممي ي ة؛ ويييث إ ييا ا .غ ي اجليييو-بييوو.يكي اويياو ةكييم مييم
خالوي اويي.حكا باوعيياً فيييمكم مييم خييال اواييي اة وىييو تىييق ا ا قيية اووصييو باييهووة لتوف اوكث ي مييم اووزي
لا ييا باعييامل اوعمييي اعيييوي ا قيية حبييا ز ي ليم
لاوعمييي اعيييوي اوالسييي
ارياديية

لهيية اجلاييو

اجلهيية اوغابييية اوعمييي اعيييوي اإلي يااين

لهيية اوشييما لاوعمييي اعيييوي اوصيييا

لهيية اجلاييو

لهيية اجلاييو اوغييايب

لاوعمييي اعيييوي وش ي ة اوقييارة

باإلاييافة إهل ان اويي.حكا لاواييي اة وىييو ممياات بييا للييو ما قيية آسيييا اووسي و ممييا ياملييل

وىاييي اة وىييو مم ياات اوييرب لاو حييا اوااب يية بي ر ي اوقييارة اريادييية لاوصي لرلس ييا باإلاييافة إهل مم ياات اخيياو تعمييل
وىو تاتيا اوعالزات او يئية ب اإلزاويا اوىت تكمم وو آسيا اووس وا

60

تعاف يائاة ا عارف اوربي اعية ما قة آسيا اووس و با ا "ا ا قة ا م.دة مم ريازي اايظ ا م.يد لايو ريازي
حبا الرا لحبا ز ليم وىت مشا
لافغاعا.ان

اجلاو "ا

61

ايب اوص لماغوويا ل .د وووياا مم لاويب سيربيا

اوشيما لإهل مشيايل إيياان
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لتعييد ما قيية آسيييا اووس ي و لاوقوزييان مييم ا ايياوي ا هميية
سي اة لاو.ال رلسيا (االحتاي اوايوفيج اوايابي) اوياو ثيل

اوعيياً لملييو ما قيية ظى ي وا ي ة مييم اووز ي حت ي
اعكيا اوشييووي

رلسييا او ىشيياية لوىيو اويا ا

مييم لليوي اوييديم اإلسييالمي فيهييا كا ى ييية إال ا ييا كاعي تع.ييرب ماق عيية وييم اوعيياً االسييالمي ككييل باي ب او.الريييا
لاالا هاي فيها لكاع تامو بالي ما لرار اواها بعد اوا.ي االسالمو ا لاسن ملو آسيا اووس و لاوقوزانا

62

بييدا ت ايييد االمل.مييا بلسيييا اووس ي و كما قيية طات امهييية اسي اتي ية كييربو بعييد اعييا او ييارية خاصيية اع ي بعييد
ا يييار االحتيياي اواييوفيج اواييابي

م ىي او.اييعيايات ايو طوييق إهل تغي ي ات لارييية لك ي ة

وى يئة االس اتي ية اوعا يةا 63باإلاافة إهل حتوالت

اوعمييي االس ي اي .ي

ا ا قة ككل وىو ا ا.وو اإلزىيمي لاويدليل لبيدات اعتيار

اوق ييوو اوك ييربو تى.اي ي ولمهي يية االسي ي اجيية لاجليوسياس ييية و.ى ييق ا ا ق يية ل ثىي ي تى ييق اوق ييوو اوك ييربو
لاوواليييات ا .حييدة األمايكييية لاوص ي

لاألو يااف اإلزىيمييية ممثىيية

رلس يييا

إي ياان لتاكييياا 64ويييث تشييكل آسيييا اووس ي و

لمواريملا اود املا أالر او.اافس اودليل لاإلزىيمي باإلاافة إهل ا ا ثل مااوة ك ة مم األرل وييث تشيكل
اجلمهوريات اامس

65 2

آسيا اووس و اكثا مم اربعة مىيون كا ا

تضا ما قة آسيا اووس و اجلمهوريات اإلسالمية اامس اوج مت او .ا إويها ز ل طوق باإلايافة إهل ههوريية
اطربي ييان

اوقوزييان وىييو اوييا ا مييم ا ييا ال تقي

او قعيية اجلغاافييية عااييها لوكييم عتيياا و.شيياب اوتييالف اواياسييية

لاو.ارخيييية لاالز.صييايية ييي.ا يراسيي.ها لملييو يل معتمهييا و يايية لغاافيا يا لبعيييدة وييم احي ييات لاو حييار ا هميية
66
لت ل معتمها وىو حبايم مها حبا ز ليم لحبا آراب ل ثل ك.ىة لغاافية م.ماسكة لمم.دةا
لتق ي آسيييا اووس ي و

موز ي "زى ييب األرل" كمييا لص يياها ويياً اجلغاافي يية اواياسييية "ماكا ييدر" أل ييا مص ييدر

اواييي اة وىييو اوعيياًا 67باإلاييافة إهل ا ييا ماك ي الو.قييار اوشييا لاوغ ييا  68ل ثييل يل آسيييا اووس ي و "ل ي را م ييم
اواضار األلراسي لتع.رب لااا لغاافياا لاس اتي ياا ب آسيا لالرلبا لاوشا األلسظ" لوكيم وىيو اويا ا ميم طويق
ال يولييد تعايييهب أييدي ا قيية آسيييا اووس ي و؛ عتيياا الخيي.الف ااىايييات اوييىت ييي.ا او.عايييهب باييار وىيهييا فامييا ييي.ا
تعاياهييا باييار وىييو او عييد اجلغ ياايف لاوياع يااخاو ييي.ا تعاياهييا باييار وىييو او عييد اوييديا م ي للييوي خىايييات اخيياو
وى.عايااتا

69

حت.ل ما قة آسييا اووسي و مكاعية مهمية
وىو طويق

اواكيا اجليوبيووي.يكي لزيد ظهيات اوعدييد ميم اواتاييات اويىت تدكيد

اوقيان او.اسي وشيا لاوعشيايم لاعي اوعىميار لا اتيالن آعيااب إهل يراسية اعيا او يئية ااارليية (لغاافيية

االزيياويا) وىييو اواياسيية اودلوييية لوقييد مثى ي آسيييا اووس ي و مكاعيية ممي ي ة
70

اجلغاافييية اواياسييية ممييا لعىهييا جمييا

امل.ما وديد مم اوقوو اإلزىيمية لاودلويةا
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لوىيي يولييد اوعديييد مييم اواتايييات اجليوسياسييية /اجليوبووي.يكييية اوييىت تدكييد وىييو امهييية االسي اتي ية اوييىت تشييغىها
ما قيية الراسيييا لوكييم مييم ماتييورات ت.ىايية لةكييم إه يا تىييق اواتايييات
او.ايل:

71

عيياله عتايييات لطوييق وىييو اواحييو

 )1عتاييية زىييب األرل :عتاييية "ماكاييدر" ويياً اجلغاافيييا اواياسييية اوربي يياين ويييث اكييد وىييو فااييية رئيايية زائميية
وىو ان اجل ر اوداخىي مم الراسيا اوىت تدمج

ع ازها آسيا اووس و ملو ماك اوعاً سياسيااا

 )2عتاييية وافيية األرل :عتاييية "سي يكمان" ويياً اجليوبووي.يييق األمايكييي للاييي تىييق اواتاييية ك.ابي "لغاافييية
اوا ييال " اوص يياير و ييا  1944لز ييا إن واف يية األرل تش ييمل (الرلب ييا اوعي ياا لري ي ة اجل ي يياة اوعابي يية آس يييا
اووس و اوص كوريا إياان افغاعا.ان اريايد للايو ريا آسييا لمليو تىيق ا ا قية اويىت تقي
ب ي مييا امسييامل زىييب األرل (رلس يييا

اووسيظ

للهيية عت يامل) لاو حييار ا ش يياوئة لان آس يييا اووس ي و م ييا مل ييو إال ارل

ملامشية وقىب األرل (رلسيا)ا
 )3عتاية ا ااوة اووسي ة :وىماتا األمايكي "باجياايكي" لطكامليا ك.ابي "اوشي اعج اوكيربو" للصيهب ما قية
آسيييا اووس ي و با ييا "اح يور اجليوبووييوي.يكي وىقييارة اسسيييوية" مبع ي ان آس ييا اووس ي و ملييو مييدخل اويي.حكا
زار آسيا لالرلباا
لوىيي ةكيم اوقييو إن ما قية آسيييا اووسي و طات امهييية ك ي ة وىييو كافية ا ايي.ويات لوكيم خت.ىييهب تىيق األمهييية
مم يلوة سخاو لمم واً سخا مم ويث تقيدياملا لميم وييث كيايية االسي.ااية ماهيا لوكيم ا شي ب بيياها هيعيا
ا ا او وابة اوائياة اوىت كم مم ارييماة وىو اوعاًا
ب -األهمية االقتصادية:
ثل ما قة آسيا اووس و امهية از.صايية ك ة ا حتوي مليامل ا ا قية ميم ميواري لميا ت خيا بي ميم عيالات و يعيية
ملائىة لت.مثل

اوغان او يعي اوااظ اويوراعيو اواحيا اوياملب لاواوسياات باإلايافة إهل ميواري اخياو لبعيد

ان مت إوق ييار عت يياة وام يية وى ييو از.ص يياي اجلمهوري ييات اإلس ييالمية

آس يييا اووسي ي و لاوقوز ييان ةك ييم اوق ييو إن آس يييا

اووسي و ملييو ما ي وىعديييد مييم ا صياير االز.صييايية ا هميية لوعييل مييا يييالي تىيق اوكايية ملييو اوييااظ لاوغييان او يعييي
ويييث إن االو.ميياي األكييرب يكييون وىيهمييا "فهييو تشييكل وقييدة وييا باييية لممييا ألعابيييب اوغييان او يعييي لاوييااظ مييم
حبي ييا ز ي ي ليم باعي ييامل اوص ي ي لباعي ييامل او حي ييا األسي ييوي لتاكيي ييا لاو حي ييا ا .وسي ييظ لمي ييم األخ ي ي ة باعي ييامل ااىي يييج اوعي ييايب
وربإيااعوافغاعايي.ان لباكايي.ان باعييامل احيييظ ارياييدو لمييم لهيية اخيياو فا ا قيية تشيياوب حبييا ز ي ليم اوغ ي بييا واري"ا
لوك ييم وى ييو او ييا ا م ييم طو ييق كى ي توالي ي ما ق يية آس يييا اووسي ي و مش ييكىة

طو ييق اوق يياة باي ي ب ا ييعهب و ييا
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االس يي.ثمارات مقاب ييل االو.ياو ييات اواا ي يية و ييديهاا72وي ييث تق ي آس يييا اووس ي و ب ي ز ييارة آس يييا لز ييارة الرلب ييا لمه ييا
اواوزان األكثا اس.هالكا وى ازةا

73

لةث ييل اجل ييدل او .ييايل او.ياو ييات او ييااظ لاوغ ييان وى مهوري ييات اإلس ييالمية

آس يييا اووسي ي و لاوقوز ييان لطو ييق لفق ييا

و.قدياات رها ياايا وا  2017لطوق وىو اواحو او.ايل:
احتياطات النفط والغاز للجمهوريات اإلسالمية فى آسيا الوسطى والقوقاز
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الترتيب على مستوى

الغاز الطبيعي قدم

العالم

مكعب
 991,1بليون

27
20
15

الترتيب على مستوى العالم

الدولة /االحتياطي

النفط بليون برميل

أذربيجان

7

20

أوزباكستان

0,594

47

 1,841ترليون

كازاخستان

30

12

 2,407ترليون

تركمانستان

0,6

45

 7,504ترليون

6

قيرغيزستان

0,04

82

 5,663بليون

95

طاجيسكستان

0,012

92

 5,663بليون
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لتاسيا يا وىييو مييا س ي ي ثييل ما قيية آسيييا اووس ي و لاوقوزييان زييوة از.صييايية با ي ب مواريملييا اوييىت تاملىه ييا
واوق فعىو سي يل ا ثيا  :موزعهيا اوياو مت طكيامل ميم ز يل جيعىهيا ما قية اع.قيا ميا بي آسييا اوعىييا اويىت .يدملا بي
وقييدتو ارميايييا لبييام لمييا ب ي سيييربيا مشيياال اوييىت تعييد إزىيم يا "في يييو اايف" مبع ي اع ي ي.اييا ييوث يرليية اع ياارة
باإلاافة إهل ان ملاا او ايي ياب ها م األل ار األخاو

آسيا ابا لرازا فهامل او يا مبثابية واييي عياري ةكيم

او .ار مم اوع ور مم اوص إهل لسظ آسيا لحبا ز ليم إهل او حا األسوي ليىيي طويق او حيا ا .وسيظ لايضيا مميا
جيييدر اإلرييارة إويي وايييي اعايييا اويياو يعييد مبثابيية وايييي از.صييايي عيياري ي يابظ بي معتييا اعاملييات اوقييارة اسسيييوية
رازا ل ابا للاوبا لإهل مشا لمشا را افايقيا لالرلباا
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المحور الثالث :التنافس والصراع الدولي واإلقليمي على منطقة آسيا الوسطى
وأهدافه
ايت األمهييية االسي اتي ية وزي جلمهوريييات آسيييا اووسي و لاوقوزييان إهل تاييافس لصيااة يليل لإزىيمييي وىيهييا ييا
ت.ضييما تىييق األمهييية مييم امهييية ليوبوووي.كييية لاز.صييايية كييربو ممييا لعىهييا عييا األعتييار إويهييا لتص ي ي م مع يا
وىعديد مم اودل لاوكياعات اوكربو لوكم م اخ.الف األملداف ا الوة مم طوق او.اافسا
لزد ريهدت لماناوي تشيهد تىيق ا ا قية اوعدييد ميم اوصيااوات زيدةا لويديثا مي اخي.الف اوالو ي اويدلوي ؛
لويياا سييوف ييي.ا او .ييا بداييية و.يياريخ اوصيااة

ما قيية آسيييا اووسي و لاوقوزييان زييدةا؛فاو اوقييان اوثاوييث وشييا بييدا
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توافييد ز ائييل مييم ماغوويييا سسيييا اووس ي ض غال االسيي.قاار فيهييا لوكييم بييدات ا والهيية بي تىييق اوق ائييل مييم ماغوويييا
لب اوق ائل او كية اوىت كاع ت.والد آعاب
تيمور لً يا.ي اوصيااة

آسيا اووس و لاع.هو األما باي اة ا غو بقياية لياكيي خيان

تىيق ا ا قية وايد طويق اعيد لوكيم

اوقيان اايامس وشيا كاعي آسييا اووسي و ما قية

صيااة بي رلسيييا اوقيصياية لبي اإلمرباوورييية اوعثماعييية لبعييد وييال ام.ييدت عيوايل اربعيية زييالن اع.هييو األمييا باصييا
رلسيا اوقيصاية لمت تقايا آسيا اووس و إهل مخس مااوي ال ت.اا باو اس.قالوية لطوق خيال اعكيا اوايوفيج
لاسيي.مات تىييق او .عييية وىحكييا اواييوفيج ل طوييق اووز ي كاع ي ا اعيييا ت ييدي امل.مامهييا بلسيييا اووس ي و لخاصيية
ما قيية حبييا ز ي ليم فارسييل مل.ىييا ليشيية وىاييي اة وىيهييا لوكييم بعييد أييالالت وديييدة بييارت تىييق احييالالت باواشييل
با ب او.حاوهب اواوفيج اإلجنىي ي والهة األ انا
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لبعييد ا يييار االحتيياي اواييوفيج وييا  1991بييدات خاي يية اواياسيية اودلوييية لاوعالزييات اودلوييية بيياو.غ لتاام ي
اوميياة اوقييوو اوكييربو

او.اييافس ميياة اخيياو وىييو تىييق ا ا قيية با ي ب امهي.هييا اوك ي ة؛ ممييا يف ي تىييق اوييدل إهل

او.حو مم او.عالن إهل او.اافس اواو زيد يصيل

بعيض األوييان إهل صيااة لياقايا او.ايافس وىيو آسييا اووسي و

إهل تاافا يدليل إزىيمييي لي.ضييمم تاكيييا إي ياان اوواليييات ا .حييدة األمايكييية رلسيييا االحتايييية لاوص ي

لطوييق وىييو

اواحو او.ايل:
 .1تركيا:
ت.صييدر تاكيييا لإي ياان او.اييافس وىييو ما قيية آسيييا اووس ي و لاوقوزييان لتعييد تاكيييا مييم املييا اوايياوى اوييدلوي
او.اييافس وىييو ما قيية آسيييا اووس ي و ليال ي طوييق االمل.مييا باو يعيية او.ارخيييية لاجلغاافييية ا .شييا ة بياهييا لب ي يل
ا ا قة باإلاافة إهل ان معتا سكان آسيا اووس و ملا مم اصل اوق ائل او كيية لا عتيا ي.حيده اوىغية اواارسيية
او اعي تولييد ووامييل وغوييية عقافييية وازييية يياييية تارخيييية مشي كة م ي رييعو آسيييا اووس ي و كمييا ان تاكيييا تع.ييرب
عق يية االتصييا اجلغياايف لاالز.صييايي بي اوعيياً اوغييايب لبي آسيييا اووسي و لاوقوزييان؛ ويياا حتييال تاكيييا ان يكييون ريييا
للييوي

ا ا قيية كااوييل إزىيمييي مييدعا لوكييم وىييو اوصييعيد اسخييا حتيياص وىييو وييد إعييارة تييالف رلسيييا عتيياا ييا

ثى ا ا قة مم امهية كربو ودو ا صاحل اوالسيةا

77

لوىي ي تاييعو تاكيييا لاملييدة و.شيييد "إمرباوورييية ووراعييية .ييد مييم او حييا األيرييياتيكو إهل سييور اوص ي اوعتيييا"
ليدكد طوق كال رئييس اويونرار او كيي سيىيمان ية بيل خيال نيارتي ا قية آسييا اووسي و ويا  1992وي زيا
"إن تاكيا زد ز ى ان ثل اوعاً او كو لزد وان اووز إلزامة راب ة تاكية ب اجلمهورييات اوعابيية عقافيايا بعضيها
م بعض لال ةكم ألود ان ياكا ان ملااب وا ا تاكياا مم او حيا األيريياتيكو إهل صيور اوصي " لبايار وىيو طويق

221

اريييدف وقييدت تاكيييا اوعديييد مييم ا ييد اات بغييال توويييد األ دييية وكافيية األو ياا او كييية لزييد كييان ريييا اوعديييد مييم
ا ااوي

ملاا اوشان لوىو اار طوق ايضا كان ريا يلر وىو اجلاعب االز.صيايي فيدو إلزامية ك.ىية از.صيايية

تكون ملو ماك ملاا

78

ويييث رك ي ت تاكيييا لهويملييا اودبىوماسييية ايياودة تىييق اوييدل بعييد اسيي.قالريا جلعىهييا مايي.قاة لسييع إلزاميية
والزييات مي تىييق اوييدل مييم الييل باييار جم.مي تاكييي تكييون ملييو زائدتي لمليياا ا صي ىي اويياو واوي اويائيس او كييي
آعااب تور وت النا ويث كان ياو ان ملاا ا .م سيكون مكا ا سياسياا لاز.صايياا وصاحل اوشان او كيا
مما س ي ت.ى ص املداف تاكيا عامل ا ا قة

اس :

 تاسيييخ فكيياة او.عييالن او كييي بييدال مييم اإلي يااين

79
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اطملييان ههوريييات آسيييا اووس ي و لإزايياوها ب.ىييق اواكيياة

لطوييق باييار وىييو افضييىية تاكيييا ك وابيية سياسييية لاز.صييايية وىواليييات ا .حييدة األمايكييية لاالحتيياي األلرليب ليالي
طوق إهل ان اودلر او كي يىقو تاييدا السي ميم اويدلر اإلييااين ويدو اوغيا

لطويق باي ب ر ي.ها

اعيىووية

يلن اخ ا "األصو اإلسالمية" وىما قةا
 هتيئة اوتالف ا الئمة سياسيياا ميم اليل تيدويا ا وزيهب او كيي از.صيايياا خاصية

اعابييب تصيديا او ازية ميم

حبا ز ليم بدال مم إياان لرلسياا
 تاسيخ اوثقافة او كية با ا قة لأالوة باار إوار إزىيمي تكون تاكيا ملو ماك ملا
 .2إيران:
إيياان ملييو اودلويية اوثاعييية
اووس و

او.اييافس اإلزىيمييي اوييىت تاييعو و اييظ عاوطملييا

ما قيية آسيييا اووسي و لتقي آسيييا

اوشما اوشازي مم إياانا 81حتال إياان تكويم "ك.ىة إزىيمية" تكون مبثابية زىيب لاسيا تىيق اوك.ىية

اوييىت ت.ضييمم اجلمهوري ييات اإلسييالمية

آسيييا اووس ي و لاوقوزييان لما قيية ااى يييج ليته ييا طوييق لىيا يا مييم خ ييال

او.صييا ات اوصييايرة وييم "اوييدلائا ا ايي.قىة
اواتا اإلزىيمي لتكون إياان ملو ا اك

لنارة ااارلييية اإليااعييية" اوييىت هتييدف إلزاميية عتييا إسييالمي زييائا وىييو
طوق اواتا لتكون مبثابة اوقائد في ا

82

بييدا تاييامي االمل.مييا اإلييااين مبا قيية آسيييا اووسي و لاوقوزييان بعييد ا يييار االحتيياي اواييوفيج اواييابي لوصييو يلريييا
وىييو االسيي.قال السيييما ان اجليوار اجلغياايف بياهييا لبي تىييق ا ا قيية كييان مييم املييا اوعوامييل ا ايياودة ريييا
ف ييال عاوطمل ييا؛ وي ييث  .ييان با ييمة اجلي يوار اجلغي ياايف ا ار ييا باإلا ييافة إهل االري ي اب
اإلسييال لزييد زييا لنيييا ااارلييية اإلييااين

أالويية

او ييالابظ اوثقافي يية لاع.ش ييار

مييار وييا " 1991إن إيياان ت.قاسييا ا ي اه اإلسييالمي مي ل ا ييا
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لبعييد اسيي.قال يل ا ا قيية وىيهييا ان ييل اوا ياا اوثقييايف لاالز.صييايي
تا ب
تييا

اعصو وىو يوماا"ا

ملييامل ا ا قيية لحنييم عاوييب باوييدل اوييىت

83

مقدميية امل.مامييات إي ياان رييا ا رييان تاكيييا مييم ههوريييات اوقوزييان ههورييية اطربي ييان ا ايي.قىة لطوييق

عتيياا وولييوي مييا يقييا مييم  60مىيييون اطري

ا اييا باوووييدة اووواييية اإليااعييية لطوييق

إي ياان ممييا زييد ي.ا ي ب

با ي ب ا ييالف اإليااعي يية م ييم او.ماوي يية م او يية اوش ييعب األطري ب.ووي ييدمل وي ييث ت يياو اعاك يية اووواي يية ان تقا يييا

اطربي يان وييا 1813ع.ي يية عاملييدة "كووايي.ان"84ملييو م يداماة ب ي إي ياان لرلسيييا اوقيص ياية لباو.ييايل حتييال إي ياان
االب.عاي وم طويق ويم واييي اوعدييد ميم ا اياوي اويىت ةكيم إهارييا
او عييد اإلي يااين

أالو.هيا وىايعي اودبىوماسيي ب.ووييد لتوعييي

تىييق ا ا قيية لاو.حيياب اودبىوماسييي و.اييوية اوا اوييات ب ي اطربي ييان لارمايايييا باإلاييافة وييدومها

ا ايل وىماتمات االل.ماوية لاوثقافية

اطربي انا

امييا باواا ي ة جلمهوريييات آسيييا اووس ي و ف.ييا

85

مقدميية امل.مامييات إي ياان ههورييية تاكماعايي.ان؛ عتيياا وى يوار

اجلغ ياايف ويييث تصييل إهل كاناخايي.ان و ي وايييي حبييا ز ي ليم لعتيياا ايض يا وولييوي مييا يقييا مييم عصييهب مىيييون مييم
او كمان

إياان؛ واا فهو مصيدر زىيي مثيل اطربي يان باإلايافة ولمهيية االز.صيايية اويىت ثىهيا تاكماعاي.ان إليياان

لطوييق مبييالر خ ييوث اوغييان لاوييااظ مييم تاكماعايي.ان وييرب اراايييها وى ىيييج اوعييايب؛ ممييا لعييل إي ياان

مكاع ي مهميية

كوسيظ ب اوعاً ااارلي لب اوثالات او يعية و.ىق ا ا قة لو ياية امهية اوولوي اإلييااين ايضيا إويدايملا و اييي
يابظ ب الرلبا لآسيا (اوالا اسلراسي) جلعى او ايي األكثا سهووة لتوف ا وىوز ا
لوىي ي ةكييم اوقييو إن اجلهييوي اإليااعييية

86

ا ا قيية تاتك ي وىييو او عييد االز.صييايي

آسيييا اووس ي و لاوقوزييان

وي ييث ص ييمم جمموو يية م ييم اواياس ييات و ييدومها از.ص ييايياا ياخ ييل ا ا ق يية لز ييد زام ي ي ب .ييويا او اي يية او.ح.ي يية
االز.صييايية و.ع يي اوي ابظ بياهييا لبي تىييق ا ا قيية فقامي ب ايار او ييا اوربييية لاواييكق اعديدييية باإلاييافة إلب ياا
آسيييا اووس ي و لاوقوزييان لطوييق مييم الييل

اوعديييد مييم االتاازييات االز.صييايية م ي معتييا اجلمهوريييات اإلسييالمية

يياي .اساسييي .؛ مهيا :لعييل إيياان ملييو او وابيية اوائياية وىووييو ،سسيييا اووسي و لاوقوزييان لعاعييا أالويية وامييان بييازي
اودل مم االم.يانات االز.صايية اوىت تولد
مما س ي ت.ى ص املداف إياان

تىق ا ا قةا

او عد االز.صايي وىما قة

87

اس :
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 ت ييويا اوعالزييات بياهييا لب ي يل ا ا قيية وىييو حنييو إجيييايب وى.ضييمم تىييق اوعالزييات والزييات سياسييية لعارييية
لاز.صاييةا
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 محاية مصاير اووصو وى ازة لاحافتة وىيها وم وايي ت وياملا لماها مشياري تصيديا اويااظ لاوغيان ويىت حبيا
ز ليما
 باار اواكق اعديدة لاو ا اوربية اوىت تع ن اوولوي اإليااين

ا ا قةا

 أالوة فال اوااوط اواياسي لاالز.صايي مم خال او.عالن االز.صاييا
 .3الواليات المتحدة األمريكية:
بييدا االمل.مييا األمايكييي مبا قيية آسيييا اووس ي و بعييد ا يييار االحتيياي اواييوفيج م اريياة لكييان طوييق ييدف ازصييار
اواالح اواولي مم ا ا قية لايمان ويد اعصيو وىيي لخاصية اعياص وىيو تاكييق تاسياعة كاناخاي.ان اواوليية
لوكم ال يقهب امل.مامها با ا قة واد ملاا اعد؛ ويث ثيل آسييا اووسي و لاوقوزيان وىاياسية األمايكيية اوعدييد ميم
االمل.مامييات فموزعهييا ةثييل بعدااسي اتي ياامه اما وىواليييات ا .حييدة األمايكييية ويث إ ييا تقي
(اوص

رلسيا ارياد باكا.ان لإياان) ويثيعد ماك ا وىحا وىو اإلرملا ا

ماكي ليوبيووي.يكو
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باإلاييافة إهل او عييد االز.صييايي لا يواري االز.صييايية ا ول يوية فيه ييا فحاص ي لارييا م وى ييو محاييية مصيياعها
االز.صييايية لخاصيية واييية تييدفي اوييااظ لاعايياع وىييو اس يوازها اوعا ييية لاع الزا مييم طوييق سييع اوواليييات ا .حييدة
األمايكييية وىحصييو وىييو ارييمايية ا ىقيية وىييو ا ا قيية يدف اواييي اة وىييو ا يواري اواا ييية لاو.كارملييا ريييا فعىييو
س يل ا ثا زام ب.وزي اوعديد مم االتاازات او لوية بياها لب راكة اوااظ اعكومية
طوق وصوريا وىو وي اس.غال بعض اعقو

لاو حبا ز ليما
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اطربي يان وياللة وىيو

ويث ةثل حبا ز ليم امهية از.صايية كيربو ليالي طويق وثالاتي لزيد زيدر اايربار اويااظ فيي ميم 110- 50
مىيار باميل لاوغان ما ب  463-170مىيار م مكعب لزد زا تشيا عائب رئييس ليور ،بيوا ويا 1998
"إن ما قيية حبييا زي ليم ما قيية ب لوييية لاوييدة تامييو بايياوة ك ي ة وى.حييو ا قيية اسي اتي ية ريييا امهييية كييربو وىواليييات
ا .حدة لوىغا بصاة وامة؛ ألن اوغان لاو ل فيها ال خيضعان واي اة كارتل البق"ا
مما س ي ت.ى ص املداف اوواليات ا .حدة األمايكية عامل وىما قة
 اعصو وىو ا واري لاو ازة
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اس :

ا ا قة لخاصة مواري حبا ز ليما

 او.كار ا واري اواا ية وعد االو.ماي اوكىي وىو ب ل ااىيجا
 إعشار او ا لخ وث اوغان لاو ل

ا ا قةا

 أالوة اعااع وىو اس.قاار ا ا قة لاماها لأاربة اجلماوات اإلرملابية لا  .افة

آسيا اووس وا

 اعااع وىو اوولوي اوعاكاي األمايكي لأالوة اس .داو بدال مم اوااوط اإليااين لاوالسيا
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 لالال لاخ ا تاييد ا صىحة األمايكية الال لز ل او رير وىت وو كاع مصىحة يلوة وىياةا
 .4روسيا:
تا ىي سياسة رلسيا عامل ما قة آسيا اووس و مم ما ىي ا ا اووريث اوشاوي و.ىق ا ا قية بعيد ا ييار االحتياي
اواوفيج اواابي لتاو ا ا األلدر باواي اة وىو تىق ا ا قة مم ملا لتايعو رلسييا و .وييي اواايوط األمايكيي
آسيا اووس و لاوقوزان لخاصة

ا ا قية وىيو اجلاعيب االز.صيايي لاألميا باإلايافة

ظل او.وسي األمايكيي

إهل ا ييا تاييعو لاملييدة وىحص ييو وىييو االس يي.ااية اوقص ييوو مييم ا يواري لاوث ييالات او يعي يية او ييىت تولييد
لخاصة عاظ حبا ز ليم لاوغان واللة وىو طوق سعيها اعثيث وى.والد اوعاكاي

آسيا اووس وا

لوىيي زامي رلسيييا ب.وزيي وييدي مييم االتاازيييات اوييىت مبول هييا تضييمم حتقيييي املييدافها
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ا ا قيية

ا ا قيية لماهييا اتاازييية

وا  2003م ز ي س.ان؛ ويث مسح ريا األخ ة باس .دا (زاودة كايات) اجلويية ميم اليل مل يوث او يائاات
اعابية اوالسيةا
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مما س ي ت.ى ص املداف رلسيا عامل وىما قة
 ما او.دخل األمايكي

اس :

ما قة آسيا اووس وا

 نياية عا ة او .اي او .اري بياها لب يل ا ا قةا
 اعصو وىو اوااظ مم حبا ز ليم لاواي اة وىي ا
 او.دخل اوعاكاي ا ارا إلواية مم.ىكاهتا لاوىت ت.مثل باألسا
 اوعمل وىو للوي اس.قاار

األسىحةا

ا ا قة لأالوة ما او توتا وازيا

 يوا والزاهتا م إياانا
 اوعمل وىو للوي مااوي وانوة عماية اس.قاارملا اوداخىي لمصاعها لاماهاا
 .5الصين:
بدات اوص اوعالزيات اودبىوماسيية مي يل آسييا اووسي و ااميس مايا  1992لمايا طويق اعي تضياوهب
و ييا االسيي.ثمارات اوصييياية ل ثى ي

خييظ اعابيييب اوغييان

اعابي ي ييب ايي ي ي ال-االر ي يياعكو م ي ييم كاناخا ي يي.ان إهل اوصي ي ي
واليكاي يي.ان باإلاي ييافة إهل االسي يي.ثمارات األخي يياو
االس اتي يةا
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آسيييا اووس ي و مييم تاكماعايي.ان إهل اوص ي

خييظ

اس ي يي .اا ،ا ي ي يواري او يعي ي يية با ي ييار او ي ييا لاألعا ي ييا
او ازي يية لاالتصي يياالت لا ش ي يياركة االز.صي ييايية لاالتاازي ييات
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تش ي ب اوص ي

اعييدلي م ي عيياله يل

لتىع ييب اوصي ي يلرا رئيا ييا

آسيييا اووس ي و؛ ملييي :كاناخايي.ان واليكايي.ان لزا ي سيي.ان

جم ييا عق ييل او ييااظ اوك يياناخو إهل الرلب ييا لاوغ ييان م ييم تاكماعا يي.ان إ

ييا اوصي ي

باإلاافة إهل او.دفقات ا اوية اوىت تض ها إهل آسيا اووس و دف تشيد او ايية او.ح.يية كميا ا يا هتيدف ان تكيون
زييوة وتمييو مييم خييال وايييي اعايييا اوصيييا لاويياو ييابظ اوصي بييدل آسيييا اووسي و لي.يياوهب او ايييي مييم سييكق
وديدة لوا باية للاور لخ وث عاظ ل انا
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لوىييو اوييا ا مييم طوييق كى ي إال ان اواياسيية ااارلييية اوصييياية ال تض ي

الووياهتييا ارييمايية وىييو ما قيية آسيييا

اووسي و لإمنييا حتكمهييا جمموويية مييم ا صيياحل لاألملييداف االز.صييايية لاالسي اتي ية االخيياو ويياللة وىييو طوييق في ن
امييم ما قيية آسيييا اووسي و يهييا اوصي عماييية مصيياعها لاو خ ييا وىيي مييم ا مكييم ان يييديو إهل هتديييد اسيي.قااملا
اوييداخىي لي.مثييل اريييدف األساسييي وىص ي عييامل آسيييا اووس ي و
تامي.ها"ا
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"خىييي بيئيية يلوييية سييىيمة لمايي.قاة مييم الييل

المحور الرابع :التحديات التى تواجه منطقة آسيا الوسطى
باار وىو ميا سي ي ميم تياريخ آسييا اووسي و إهل لاعيب اوصيااة اويدليل لاإلزىيميي

ا ا قية توالي ههورييات

آسيا اووس و اإلسالمية لاوقوزان اوعديد مم او.حديات اوىت ت.مثل فيما يىي:

 )1تداعيات وأثر الصراع على المنطقة:
ةكييم اوقييو إن اوصيااة

ا ا قيية اختييا مايياح م.عييدية ثىي

كان و اعا لثيا وىو لاز اجلمهوريات اإلسالمية
بعض األمثىة لطوق وىو اواحو او.اهل:
ا -وع
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او عييد االز.صييايي االسي اتي ي لاألمييا؛ ممييا

آسيا اووسي و لاوقوزيان لوىيي ةكيم إهيا تىيق او.يداويات

اوواليات ا .حدة األمايكية يلرا بارنا وىو اوصعيد األمي

فقامي باسي.غال اويداه  11سي .مرب و.يربر

مايياويها اوعاييكاية فاختييات مييم طوييق مييربرا ييارية "األصييو اإلسييالمية"
لتاال اوقضايا اودةقااوية لاو.حو اواياسيي

ا ا قيية؛ ممييا عيي.ج وا ي احنصييار

ا ا قية لبيدلرمل ايو إهل ويد صيعوي او زيوة سياسيية اخياو

وىو اوااوة اواياسيةا
 ايو عقل اوواليات ا .حدة األمايكية وىمهمات االس اتي ية مم زاودة (اجناويق) او كيية إهل زاويدة (ابشيالن)اطربي ييان لإعشييار أ ييات و ييائاات االسيي .الة

ز ي سيي.ان إهل لعييل ما قيية آسيييا اووس ي و مبثابيية بوابيية
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راوية ةكم اخ ازها اماياا مم ز ل رلسيا لمم ز ىها؛ مما لعل مااوة األمم طات امهية وىما قية للعىهيا حتيديا
أالوة إجياي اعىو ا
 )2قضية المياه:
تع.مد آسيا اووس و باألسا وىو مصدريم اساسيي وىمييامل لريميا فالوهميا لمهيا :يا آمويارييا ال لي يون
ا ا قية لبيدا تايامي تىيق ا شيكىة

ل ا س ياريا ال سيحون لوكاهيا توالي مشيكىة اضايال ماايو ا ييامل

ما.صييهب اوقييان اوعش يايم واييدما اختييات اواييى ات اواييوفي.ية ز ياارا بشييان اإلصييالح او راوييي لاس.صييالح اوصييحاار
لوىيي زامي ب.حوييل اعاي ميم األ ييار اويىت تغيياو حبيا آرا ؛ ممييا ايو إهل اضايال
اع حبىو وا  2050سي هب او حا ائياا إطا ً ي.ا ول تىق ا شكىةا
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مااييو ا ييامل لتوزي اايربار

لوكييم وىييو اوييا ا مييم احييالالت اوعديييدة اوييىت تقييو ييا يل ا ا قيية إلجييياي اعىييو إال ان طوييق ً جيييد عاعيا؛
عتاا وولوي بعض ااالفات

تقايا وصة ا يامل فيما بياهاا

 )3قضية التطرف واإلرهاب:
ً تكييم زضييية اإلرملييا لديييدة وىييو لاز ي آسيييا اووس ي و بييل كييان ريييا لييالرملا اوييىت ام.ييدت إهل بداييية ا يييار
االحتاي اواوفيج اواابي؛ ويث خىهب ا يارمل ف وة امايية لسياسيية
اع.شييا

ا ا قية لبعيد وصيو اويدل وىيو اسي.قالريا

معتمهييا اواكييا ا  .يياف لممييا ناي وىييو طوييق اسيي.غال رلسييار تىييق اوييدل و.ىييق اواكيياة وقم ي او تيييار

سياس ييي ما.ق ييد ال مع ييارل وللا يياة اوا ييائدة لاع.ه ي اعكوم يية األس ييىو اوقمع ييي؛ مم ييا ايو إهل تا ييازا و ييدة
ا شكىة لال ي ا ال يولد او وديث يبىوماسي وى.وصل وى ايقة ا الئمة وىوا ا .ان ا
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 )4قضية الفقر وغياب العدالة االجتماعية:
تيياتو مشييكىة اواقييا ل يييا اوعداويية االل.ماوييية كا.ي يية و.مييية الع.شييار اواايياي
او.ايل مدرا مدركات اواااي 100وعا  2017لطوق وىو اواحو او.اهل:
مؤشر مدركات الفساد لعام 2017
الدولة

التصنيف وف ًقا للمؤشر

يل ا ا قيية ليواييي اجلييدل
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التصنيف على مستوى العالم

عدد المسوحات المستخدمة

122

7
9

أذربيجان

5.64

كازاخستان

3.56

122

قرغيزستان

2.59

135

7

أوزباكستان

2.11

157

9

طاجيكستان

2.36

161

5

تركمانستان

1.78

167

5
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 )5الصراع الداخلي:
باإلاافة إهل كل ما س ي طكامل تولد

آسيا اووس و اوا اوات االعاصاوية اوقوميية بي اوشيعب لايو طويق

إهل ص يااوات ياخىييية لبييدلرملا إهل وييد اسيي.قاار ياخييل ا ا قيية ل يييا األمييم لوىي ي امهى ي تىييق اوييدل اوقضييايا
االز.صييايية لاو.اموييية لاعه ي والمل.مييا باوقضييايا اواياس ييية لاألماييية؛ مم ييا تاتييب وىي ي تيياخا ا ا قيية
اإلصالح اواياسيا
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ومىيييات

خاتمة:
إن ا وز اعيوي اواو تقي فيي اجلمهورييات اإلسيالمية

آسييا اووسي و لاوقوزيان لعيل ماهيا أيظ اعتيار ودييد

مييم اوق ييوو اوكييربو باإلا ييازة وقوهتييا االز.ص ييايية -وىييو حن ييو مييا اس ييىااا طك يامل -ك ييل طو ييق ايو إهل تا ييافس يليل
لإزىيمي

ا ا قة مم الل ارييماة وىيها؛ ويث إن اواابي

ل عييدر اإلرييارة ملاييا إهل ان اوقييوو ا .اافايية

طوق اوا ا سيكون مبثابة ا اي ا وىو اوعاًا

طوييق اوصيااة خت.ىييهب لت.عييارل مايياويها لاملييدافها عييامل ا ا قيية

مما كان و اعا سىي وىو يل ا ا قة وىو كافة ا ا.ويات األماية االز.صايية لاالس اجيية للعل ماهيا يلال ي
مايي.قىة اييماياا وىييو اوييا ا مييم وصييوريا وىييو اسيي.قالريا اواعىييي بعييد ا يييار االحتيياي اواييوفيج اواييابي باإلاييافة
جلعىها جماي موري ي.ا اس.غالو ازصو اس.غال س يل حتقيي ومووهاا
لوىو اوا ا مم ان ا ا قة مت او.الريا مم ز ل رلسييا (االحتياي اوايوفيج اوايابي) إال ا يا وصيى وىيو اسي.قالريا
اي يية األم ييا لوك ييم ً يا.ي ي األم ييا وا ييد طو ييق اع ييد؛ وي ييث تات ييب وى ييو طو ييق االس يي.قال مول يية لدي ييدة م ييم
االمل.مامات اودلوية ا لخاصة بعد اع.هار اعيا او يارية لا ييار االحتياي اوايوفيج اوايابي وييث سياح اوااصية
وكييل مييم اوقييوو اودلوييية لاإلزىيمييية وىييدخو

م يياراة تاييافس وىييو ا ا قيية طات األمهييية االسي اتي ية اوكييربو اوييج

ملو مبثابة "زىب األرل"ا
لاعقاييم تىييق ا اافايية مييا بي رلسيييا لاوواليييات ا .حييدة األمايكييية لاوصي

لإيياان لتاكيييا لب .يييي ماهييو

او يئية ااارلييية يف ظيل مقييوالت ميياهج حتىييل اويياتا مت او.وصيل إهل ان األعتميية اواياسييية اوعا يية (كمييدخل) اعييات
وىي ييو اجلمهوريي ييات اإلسي ييالمية

آسي يييا اووس ي ي و لاوقوزي ييان(تا )،لطوي ييق وىي ييو وديي ييد مي ييم ا اي يي.ويات (او.غايي يية

االس لاوية) لطوق وىو اواحو او.ايل:
 )1ا ا.وو االز.صايي:

228

اا اس.غى اودل ا .صاروة اوثالة االز.صايية اويىت .ىكهيا تىيق اجلمهورييات يف سي يل مصياعها اوش صيية لزيد
اعا طوق وىيو االز.صياي األساسيي وىيدل للعىهيا حبالية ييد ميم االسي.ثمارات ااارليية لطويق

سي يل سيد

اوا وة اوااهة وم خال ،تىق ا صاير االز.صايية خاصة اوااظ لاوغان او يعي خار ،او اليا
ا وىو اجلاعب اسخا تاام واكة االس.ثمار اوربي لاو حاي ليال طوق الس.ثمار تىيق اويدل

إعشيار ويا

باية لحباية تابظ اجلمهوريات اإلسالمية يف آسيا اووس و لاوقوزان اوج تعد ما قة مع لوة وم بازي اوعياً لزيد
اعا طوق

لعىها اكثا اعا.اوا بشيكل اكيرب وىيو اوعياً وىيو اويا ا ميم ان تىيق االسي.ثمارات كاعي بيداف

ا صىحة اوش صية لوكاها كاع إفاية رياا
 )2ا ا.وي اواياسي:
اوشييان اوييداخىي و.ىييق اوييدل مييم ز ييل إال ان تىييق احييالالت بييارت

وىييو اوييا ا مييم أالويية اواييي اة لاو.ييدخل

باواشييل لوكييم ةكييم اوقييو إ ييا كاعي أييالالت وايايية مييم ااييار ،و و ويية االسيي.قاار اوييداخىي كمييا مت طك يامل مييم
ز ل لميم َ ً ت .يل اوقيوو ا .صياروة

اواتيا اواياسيي اويداخىي وىما قية لوىيي ً ياي.ج ويم طويق او هتدييد

والس.قاار اواياسي ريا لمم ةكم اوقو بان يل ا ا قة زد تكيا م األلااة اوقائمةا
تاسياا وىو ما س ي ةكم اوقو باع زد مت إع ات صيحة اوااايية اويىت اع ىقي ماهيا اودراسية لمليو لليوي والزية
س ي ية ب ي ا وز ي اجلغ ياايف وىما قيية لب ي او.اييافس اوييدليل لاإلزىيمييي وىيهييا إال اع ي تولييد اس ي ا اخيياو ثى ي
او عييد االز.صييايي لاجليوب يووي.يكي؛ ممييا ناي مييم وييدة اوص يااة وىييو ا ا قيية كو ييا مات يية باواييي اة وىييو اوعيياً ككييل
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يا اتاا وو تقامسها" لايدة اوشا األلسظ  14مايو  2017م.اح وىو:

https://aawsat.com/home/article/925481/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D

9%87-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%81%D9%8A-

%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7

 99إوا ييان تق يواي ع ييا "او .يياف لما يي.ق ل اودلو يية اريش يية

آس يييا اووس ي و" ماكي ي او ي ييان وىدراس ييات لاو .يييظ  8م ييار  2018م .يياح وى ييو :

/http://www.bayancenter.org/2018/03/4359
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 100لملو مدرا ياتب او ىدان لاألزاويا لفقا ع ا اوااياي فيهيا لت ي زيمية ا دريا وى ىيد ال اإلزىييا ماي.وو اوااياي وىيو مقييا ()10-0؛ وييث إن
اوصيياا مبعي ان او ىييد فاسييدة بصييورة ك ي ة ل  10تعييا ان او ىييد عتيايية لخاوييية مييم اواايياي لي ي تاتيييب او ىييد لاييعها باوااي ة وى ىييدان لاألزياويا األخيياو
احاو ريا ا دراا

 101اوي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييدت او اوثي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية اجلي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييدل م ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييم او ياع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييات ا .اوي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية وى ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييو ا وز ي ي ي ي ي ي ي ي ي اوامسي ي ي ي ي ي ي ي ييي اتمي ي ي ي ي ي ي ي يية اوشي ي ي ي ي ي ي ي يياافية اودلويي ي ي ي ي ي ي ي يية:
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

 102و د اوااصا سالر "اوصااة االس اتي ي األمايكي -اوالسي

آسيا اووس و لحبا زي ليم لتداوياتي وىيو يل ا ا قية  2007"-1991مالي

س ي طكامل ص 73ا
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مدخل تعريفي ملنطقة آسيا اهلادي (الباسيفيك)
Introduction to Asia Pacific
د.عبلة مزوزي

1

ملخص:
تعترب منطقة آسيا واحمليط اهلادي واحدة من املناطق اليت أثارت اهتمام العديد من الباحثني يف حقل
الدراسات اآلسيوية خاصة والدراسات السياسية العاملية عموما ،فالفواعل الرئيسية يف املنطقة تعترب النقطة األوىل
املهمة اليت جذبت اهتمام الباحثني ،فوجود قوة بوزن الواليات املتحدة االمريكية والصني واليابان يثري العديد من
التساؤالت عن طبيعة التجاذبات والتعقيدات اليت قد تثريها عالقات هذه الدول يف شكلها التعاوين أوالتصادمي.
Abstract:
The Asia-Pacific region is one of the areas that has attracted the
interest of many researchers in Asian studies and international
political studiesdomain. The main factors in the region are the first
important point that attracted researcher’s attention. The presence of
the major Powers in the Region, China and Japan raises many
questions about the nature of the interactions,And the complexities
that may be raised by the relations of these countries in the form of
cooperative or confrontational.
مقدمة:
كما أشرنا سابقا وجود هذا الكم اهلائل من القوى الفاعلة يف املنطقة يضعنا أمام العديد من التحديات
اليت قد تكون أحد أهم مصادر النزاع واالتفاق بني هذه الدول ،فطبيعة املنطقة ووزن كل دولة إىل جانب األمهية
االقتصادية هلذه املنطقة وشكل التحالفات يثري نوعا من الزخم املعريف الذي يثري فضول أي باحث يف العالقات
الدولية ،لذا حناول عرب هذه الورقة البحثية اثارة اشكالية :ما طبيعة التعقيدات السياسية العالمية الموجودة في
منطقة آسيا والمحيط الهادي؟
 1أستاذ حماضر جبامعة حممد بوضياف /املسيلة /اجلزائر.

236

ولتفكيك هذه االشكالية ومعاجلتها سيتم التطرق اىل جمموعة من النقاط عرب احملاور التالية:
 مقدمة.
 المحور األول:السياق العام ملنطقة آسيا الباسيفيك.
 المحور الثاني :بعض املقاربات النظرية املفسرة للخصوصية االقتصادية الشرق آسيوية.
 خامتة.

المحور األول:السياق العام لمنطقة آسيا الباسيفيك
يف تقدمينا ملنطقة آسيا واحمليط اهلادي هناك حاجة ملحة إلعطاء تعريف للمنطقة ،وكثريا ما يتم تعريف املنطقة
وفقا لألغراض اخلاصة ،لذا سنحاول ضبط تعريف هلا من خالل التطرق لكل تلك االختالفات التعريفية هلا ،لذا
سيتم تعريفها اصطالحا وجغرافيا واقتصاديا وثقافيا.
-1

ضبط مفاهيمي لمصطلح آسيا والباسيفيك :اختلفت تسمية املنطقة حسبتصنيف العديد من الدول هلا

 ،فمصطلح آسيا الباسيفيك يعود إىل الفرتة بني  1960و،1970وقد سامهت عدة دول يف الرتويج هلذا املصطلح
كالواليات املتحدة االمريكية واليابان واسرتاليا ،وال تنفي هذه الدول شرق آسيا كمصطلح حمدد جغرافيا وتارخييا.1
حتديد املنطقة وتعريفها تعرض لالختالفات املوجودة بني القوى الكربى خاصة ،فربيطانيا مثال تعترب كل من
الصني واليابان وكوريا ضمن تسمية "الشرق االقصى" ،فيما تضع كل من أسرتاليا ونيوزيالندا وعدد من اجلزر
الصغرية باحمليط اهلادي ضمن تسمية "الشرق االقصى والباسيفيك" ،يف حني ختتلف الرؤية االمريكية واليابانية
حول حتديد هذا املصطلح ،حيث يذهبان يف حتديدمها له مبفهوم "أسيا الباسيفيك" واعترب أن هذا املفهوم يسمح
للواليات املتحدة بأن تلعب دورا رئيسيا يف املنطقة ،كما يتيح لليابان بأن تؤسس للهوية اليابانية يف كل املنطقة
بدل االسيوية.2
من املنظور السياسي مصطلح "آسيا واحمليط اهلادئ" يضفي الشرعية على مشاركة الواليات املتحدة يف شؤون
شرق آسيا .وال ميكن للواليات املتحدة أن تصف نفسها كقوة آسيوية ،لكن مشاركتها الواسعة يف احمليط اهلادئ
تربر وصفها بأهنا جزء من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.3لذا فمصطلح آسيا والباسيفيك مينحها القدرة على أن
تكون فاعال رئيسيا يف جل التفاعالت اليت تعرفها املنطقة.
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تشري املصادر التارخيية إىل أن مصطلح "شرق آسيا" يرجع استعماله إىل احلرب العاملية الثانية من طرف قيادة
احللفاء ،وتعود جذوره إىل الفكر الياباين حول شرق آسيا الكبري ،وعرف رواجا مع استعمال الوزير األول املاليزي
آنذاك "مهاتري حممد" هذا املصطلح يف "املؤمتر االقتصادي لشرق آسيا" وحسبه فإن شرق آسيا هو:4
" هالل من األمم المزدهرة الممتدة من شمال شرق آسيا إلى جنوب شرق آسيا ...من طوكيو إلى جاكرتا"

 -2الخصائص الجغرافية للمنطقة :يبني مشروع  The ECO ASIA Projectأن منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
ذات أبعاد واسعة متتد مشاال إىل منغوليا ،جنوبا إىل نيوزيلندا ،شرقا إىل جزر أوقيانوسيا ،غربا إىل باكستان .وهو
يشمل أيضا تباينا هائال يف املناخ والطوبوغرافيا ،من املناطق االستوائية إىل القطب الشمايل ،ومن اهليمااليا إىل
الشعاب املرجانية ،5وهذا ما يتوضح لنا عرب اخلريطة التالية:
الخريطة رقم :1منطقة آسيا والمحيط الهادي

املصدر:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84 %D9%85%D8%AD%D
9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6#/media/File:Asia -Pacific.png

حيدد ستيوارت هاريس أن هناك مفهومني لشرق آسيا اذا ما مت االشارة اليه على أنه اقليم شرق آسيوي ،املفهوم
األول واسع ينعكس يف منتدى التعاون الباسيفيكي "االبيك" الذي يضم كل من :شرق آسيا و الباسيفيك
األروريب (أسرتاليا و نيوزلندا) و أمريكا الشمالية و الشيلي والبريو و روسيا ،ومفهوم جغرايف ضيق ينعكس يف اللقاء
اآلسيوي-األورويب ويقتصر على بلدان األسيان و الصني واليابان وكوريا.6
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أما من الناحية اإليكولوجية ،متثل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بيئة طبيعية فريدة ومتنوعة ،ومتتد من حوض احمليط
اهلادئ إىل حبر الصني اجلنويب ،واحمليط اهلندي وصوال إىل القطب اجلنويب يف اجلنوب لذا يوجد تنوع مناخي يف
املنطقة ،حيث ترتاوح من املناطق املناخية االستوائية إىل املناطق املعتدلة املناخية .ومن الناحية الطوبوغرافية متثل
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشكل مميز أعلى قمم اجلبال يف جبال اهليمااليا ("سقف العامل") وأعمق قاع للمحيط
يف حبر سولو.7
وميكن تقسيم املنطقة جغرافيا إىل النظم اإليكولوجية القارية واألرخبيلية واجلزرية الصغرية .حيث تتمتع املنطقة
ببيئة حبرية مهمة ،كما يتوقع اخلرباء عن وجود آثار ألخطار نامجة عن األنشطة الربية يف النظام اإليكولوجي
األرضي على النظام اإليكولوجي البحري على املدى الطويل .وهذا االجتاه شائع لدى البلدان ذات السواحل
والرتابط ،واالعتماد املتبادل حيث تتقاسم البلدان املسطحات املائية ،ونظرا للتنوع الكبري يف النظم اإليكولوجية
الربية والبحرية آلسيا واحمليط اهلادئ ،فإن املنطقة بأكملها حتتوي على أكرب تنوع بيولوجي على األرض ،ويعين
ذلك أن الشراكة بني بلدان آسيا واحمليط اهلادئ ميكن أن تكون مصدرا اقتصاديامهما بالنسبة للمنطقة يف
املستقبل.8
 .3الخصائص االقتصادية للمنطقة :على مدى السنوات العشرين املاضية ،واصلت منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
للحفاظ على معدالت منو اقتصادي عالية تتجاوز تلك املوجودة يف مناطق أخرى ،وبالتايل أصبح jعرف باسم
"مركز النمو" لالقتصاد العاملي .ومن املتوقع أن تستمر يف التمتع بأعلى معدالت النمو يف العامل وأن تكون مبثابة
حمرك االقتصاد العامليمستقبال ،وتتميز املنطقة بنمو سكاين أكرب ومنو اقتصادي أقوى من أي نوع آخر وتنوع غين
يف البيئة االجتماعية واالقتصادية والطبيعية ،ووفرة املوارد الطبيعية مبا يف ذلك الغابات االستوائية املطرية واملنتجات
البحري ة .ويف السنوات األخرية انضمت إىل هذه السمات البارزة موجة جديدة من النمو االقتصادي تتمحور حول
اجملال االقتصادي يف هوانان (جنوب الصني) ،وتسريع التجارة داخل املنطقة ،وزيادة الرتابط بني األقاليم.
ختتلف دول املنطقة على مستوي النمو االقتصادي .ففي حني تصنف أسرتاليا واليابان ومجهورية كوريا ونيوزيلندا
وسنغافورة على أهنا بلدان صناعية عالية ،تعترب بنغالديش وكمبوديا والصني واهلند وباكستان وفيتنام من البلدان
املنخفضة الدخل .وميكن تصنيف إندونيسيا والفلبني على أهنا بلدان متوسطة الدخل ،وتايلند وماليزيا بلدان
مرتفعة الدخل.9
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يف حني اقتصادات النمو يف شرق آسيا ،حتفز السياسات اخلارجة عن حترير التجارة وختفيف القيود املفروضة
على رأس املال األجنيب األنشطة التجارية واالستثمارية وتدفع النمو املوجه حنو التصدير .يف تسلسل بدءا من نيس
ومواصلة مع أعضاء اآلسيان والصني ،يف هذا النظام ،والبلدان اليت تأخرت يف بداية االقتصادية اللحاق بركب
تلك اليت تنتظرهم ،ومثة اجتاه ملحوظ بوجه خاص يف املنطقة هو التشكيل والتطور العفويان املستمران للعديد من
اجملاالت االقتصادية ،على سبيل املثال يف هوانان ،والبحر األصفر ،وباهت إكونوميكس سفري وتتكشف هذه
العالقات الفرعية دون أي أحكام نظامية خاصة أو قرارات رمسية ،وتؤكد حيوية القطاع اخلاص يف املنطقة.10
الظهور التدرجيي الذايت للروابط االقتصادية بني بلدان اإلقليم ،والتوقع بأن هذه الروابط ستزيد إن مل يتم
إعاقتها،أصبح الدافعني األساسيني للفعل التعاوين املؤدي إىل عمليات شبه رمسية لتسهيل التعاون ،وحسب املنظور
الوظيفي فإن كل من األسيان واألبيك إىل غاية  1997كانا جتارهتما داخل االقليم ففي عام %71 1997من جتارة
األبيك كانت داخل-إقليمية و % 19من جتارة األسيان كانت بني أعضاء االسيان.11
ففي عام  ،1991بلغ الناتج احمللي اإلمجايل يف املنطقة  3.481تريليون دوالر أمريكي ،وشكل حنو سدس
الناتج احمللي اإلمجايل العاملي .ويف حني بلغ متوسط معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للعامل ككل  2.3يف
املائة يف عام  ،1993وضعت تقديرات األمم املتحدة املعدل املقابل للبلدان النامية األعضاء يف اللجنة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ لنفس السنة  .٪6،7وينمو االقتصاد الكلي آلسيا واحمليط اهلادئ بوترية أسرع
من أي اقتصاد إقليمي آخر ،ويتوقع أن يكون أكرب من اقتصاد أوروبا الغربية ،وأن يتساوى مع اقتصاد األمريكتني
(يف الشمال واجلنوب) حبلول عام .202512
 .4الخصائص الثقافية للمنطقة  :إن درجة التنوع الثقايف العالية اليت متيز منطقة آسيا واحمليط اهلادئ تنجم عن
تقبلها للتنمية االقتصادية وتأثري احلضارة مع احلفاظ على الثقافة العرقية األصلية .فقد تأثرت اليابان بشدة
باحلضارة الصينية اليت دخلت اليابان عرب شبه اجلزيرة الكورية ،وأدجمت جمموعة من التكنولوجيات واملؤسسات
املولودة يف الصني .غري أنه مل يتم التخلي عن ثقافة السكان األصليني يف الوقت نفسه؛ بدال من ذلك ،متكنت
من التعايش مع حضارة مستوردة ،وهناك أوجه تشابه أخرى ميكن رؤيتها يف املنطقة مثال بني اهلند وجزيرة بايل،
اندونيسيا .،وتنتمي اللغات اليت حتدث يف إندونيسيا وماليزيا والفلبني إىل أسرة اللغة نفسها ،وهذه كلها مرتبطة مع
تلك املنطوقة يف احمليط اهلادئ ،وبالتايل مصطلح لغة املاليو بولينسيان .وللشعوب األصلية يف أسرتاليا ونيوزيلندا
روابط لغوية عميقة مع هذه اللغة.13
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ثقافة السكان األصليني هي تبلور خمزن احلكمة املرتاكمة من خالل احلياة يف وئام مع الطبيعة يف املنطقة املعنية
من العصور القدمية .وقد جنحت مجيع مناطق منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف تغذية الثقافات اليت تدمج الثقافات
األصلية مع الث قافات األحدث ،ويعتقد أن هذا االندماج هو السبب الرئيسي يف أن البيئة الطبيعية الغنية يف
املنطقة ال تزال سليمة نسبيا.

المحور الثاني :بعض المقاربات النظرية المفسرة للخصوصية االقتصادية الشرق آسيوية.
منطقة آسيا واحمليط اهلادي تواجه العديد من القضايا اليت تشكل جزءا مهما يف السياسة العاملية ،وتربط
الواليات املتحدة االمريكية والصني واليابان ببعضها البعض عرب هذه املنطقة ،حيث هيمنت الواليات املتحدة
عليها كثريا خالل فرتة  1945وتعزز ذلك الوضع بعد هناية احلرب الباردة ،ومقابل هذه اهليمنة يعترب وجود الصني
عامال يثري الك ثري من التحديات خاصة وأهنا واحدة من الدول اليت شرعت يف حتديث براجمها االقتصادية يف اواخر
السبعينات مما جعلها تنمو بشكل مطرد ،وهذا ما يضعها يف مواجهة مباشرة مع الواليات املتحدة االمريكية قد
تكون هذه املواجهة فيها نوع من التعاون أوقد تكون تصادمية.14
يف نفس السياق منو اليابان اقتصاديا واعتبارها ثاين قوة اقتصادية يف العامل مع التوتر الذي تعرفه عالقات هذه
الدول كل هذا يعرب عن التعقيدات السياسة الدولية يف منطقة اسيا واحمليط اهلادي وحيول االهتمام اىل هذا النوع
من الدراسات ملا هلا من جتاذبات قد تثري تعقيدات كثرية يف السياسات الدولية ،وهذا ما جعل تطور املنطقة
اقتصاديا حمل نقاش العديد من منظري العالقات الدولية ،لذا سنتعرض اىل بعض النقاشات النظرية حول التطور
االقتصادي للمنطقة لكل من هنتنغتون ،وفوكوياما وبريجنسكي.
 -1مقاربة صدام الحضارات لصامويل هنتنغتون:
يعترب هنتغتون من املنظرين الذين اهتموا مبنطقة شرق آسيا والباسيفيك واعترب النمو االقتصادي اهلائل لدول
املنطقة أحد التطورات املهمةيف العامل يف النصف الثاين من القرن العشرين مقارنة بالنمو االقتصادي لدى الدول
الغربية ،وقد كانت سرعة هذاالتحول مذهلة حسب هنتغتون الذي اعترب بريطانيا والواليات املتحدة استغرقا حوايل
58سنة و  37سنة على التوايل ملضاعفة متوسط دخل الفرد فيهما،فيحني استطاعت اليابان حتقيق ذلك يف  33سنة و
اندونيسيا يف  14سنة وكوريا اجلنوبية يف  11سنة والصني يف  10سنوات.15
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اخلصوصية والتميز الثقايف واعتزاز شعوب املنطقة بقيمهم وأساليب حياهتم على تلك اليت لدى الغرب ناتج
عن تفوقهم االقتصادي الذي كان عامال مهما يف تعزيز تلك القيم ،لذا هناك نوع من التحدي اآلسيوي عامليا
غذته القيم الثقافية املشرتكة (الكونفوشيوسية) رغم اختالف احلضارات يف املنطقة من صينية ويابانية وبوذية
واسالمية فرضت على الغرب نوعا من القراءة ملثل هذا التميز واالنفرادية لدى دول املنطقة اليت مسحت للنموذج
الغريب أن خيرتقها لكن دون أن ينزع هويتها ،فاليابان اختارت اسرتاتيجية اصالحية توفق فيها بني هذا النموذج
واخلصوصيات الثقافية للدول حبيث أصبحت مثاال حيتذى به ويتحدى النموذج الغريب الذي سيطر لسنوات
طويلة ،وهبذا يكون هنتغتون قد أكد على أن خصوصية النموذج اآلسيوي عقدت السياسات العاملية لكن وضح
ان املنطقة تفتقد هليكل تنظيمي مؤسسايت مقارنة بأوروبا باستثناء االسيان اليت ال تزال جتربتها التكاملية يف اوهلا
حسبه ،واعترب احلديث عن منوذج األبيك سابق ألوانه.16
 -2مقاربة فرانسيس فوكوياما:يعتقد فوكوياما أن املعجزة االقتصادية و االنفرادية اليت حظي هبا دول آسيا
واحمليط اهلادي هي مبثابة هناية لنظرية التبعية ،فما حتقق من جناح اقتصادي يدل على أنا لرأمسالية طريق واضح حنو
التطور االقتصادي املتاح لكل الدول وان هناك عالقة بني التنمية االقتصادية والدميقراطية الليربالية،ألنه إذا كان
ختلف دول العامل الثالث كما تزعم نظرية التبعية راجع إىل اشرتاك أقل عدد من الدول املتقدمة يف النظام الرأمسايل
العاملي فكيف يفسر النمو االقتصادي الظاهر يفيد وملثل كوريا اجلنوبية وتايوان وهونغ كونغ و ماليزيا .17وهنا
تأكيد واضح لفوكوياما على أن جناح النموذج االسيوي كان بارتباطه بالنموذج الليربايل الغريب الذي أسس لبداية
منو اقتصادي جيد بفضل امليكانيزمات اليت وفرها هذا النموذج وجنت دول املنطقة من تثبيته يف مؤسساهتا
االقتصادية.
إال ان النجاح الذي يعرفه اآلسيويني يشكل خطرا على النموذج الغريب حسب فوكوياما ،فاخلطر الذي قد
ينجم عن اجلماعات االستبدادية الوطنية اليت ترى أن جناح جتربتها االقتصادي ناتج عن قيم الفرد اآلسيوي يف
العمل وروح اجلماعة يف اجملتمعات الكونفوشيوسية املتأثرة هبويتها الدينية واحلضارية اليت تشكل أحد أسس
أنظمتها السياسية ،واليت تتناىف مع متطلبات النموذج الليربايل الذي يعطي للفرد االولوية على اجلماعة.18
-3مقاربة زيجينيو بريجنسكي :ينتمي تفكري برجينسكي اىل التيار الواقعي ،ويعتقد بأن التفوق اجلغرايف والدميغرايف
والعسكري ملنطقة ووجود بعض القوى ذات االمهية يشكل خطرا كبريا على الواليات املتحدة االمريكية خاصة وأن
املنطقة تعد من اهم مناطق العامل امهية من ناحية احتوائها على مصادر الطاقة ،كما أن النموذج الثقايف هلذه
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املنطقة أصبح يشكل حتدي هو االخر للنموذج الغريب وقد تشكل هذه املنطقة نقطة الصدام بني القوى الكربى
املتنافسة.19
يف تقسيمه اجليوسياسي للعامل أبقى برجينسكيفي تقسيمه اجليوسياسي للعامل منطقة آسيا واحمليط اهلادي
حتت السيطرة األمريكية ألن القواتاألمريكية ستبقى يف اليابان و كوريا اجلنوبية لبقية العقد الراهن ،كما يرى أن
صعود الصني سيحدث نوعا منالتوترات ال سيما يف عالقاهتا مع اليابان مما يساهم يف نوع من عدم االستقرار
داخل االقليم ،فالصني كما يراها برجينسكي التستطيع أن حتصل على نفوذ عاملي إال بعد أن تصبح قوة إقليمية
يف حني أن اليابان تستطيع أن تكتسب نفوذاعامليا إن هي ختلت أوال عن سعيها من أجل النفوذ اإلقليمي ألن
هناك " نفور إقليمي" من اليابان بسببماضيها االستعماري يف املنطقة.20
خلق االستقرار اإلقليمي حسب برجينسكي لن يتم إال بتحقيق مصاحلة يابانية-كورية ،وذلك ما سيؤدي إىل
تسهيل الوجود األمريكي الدائم فيشرق آسيا بعد توحيد كوريا .كما يرى برجينسكي أن " القيم اآلسيوية اليت يروج
هلا املتحدثون الرمسيون منسنغافورة إىل الصني هي قيم معادية للغرب و معادية للدميقراطية وليست بالضرورة
آسيوية ،فالدميقراطية اهلندية تدحض فكرة أن "حقوق اإلنسان " و "الدميقراطية" قاصرة على الغرب فقط.
وعليه فان كل منوذج من النماذج النظرية السابقة وضح مكانة منطقة اسيا والباسيفيك ،حيث أكد هنتغتون
على أن هذه املنطقة تعترب مصدر الصراع بني احلضارات الغربية والشرقية ،يف حني حتدث فوكوياما عن أمهية
املعجزة االقتصادية يف هذه املنطقة وخصوصيتها اليت باتت هتدد النموذج الغريب الليربايل ،يف حني حتدث
برجينسكي عن ضرورة هيمنة الواليات املتحدة االمريكية على املنطقة حتسبا للصعود القوي لبعض القوى كالصني
واليابان ،فعالقات الدولتني املتوترة تؤكد على سعيهما للتفرد باملنطقة وهذا ما ميكن أن يشكل تعقيدا يف
السياسات االمريكية العاملية مستقبال.
خاتمة:

تعترب منطقة اسيا اهلادي منطقة التنافس املقبل ،ذلك ملا حتتويه من عمق اسرتاتيجي ،وكذلك احتوائها على

تركيبة ومزيج حضاري ،عالوة عن الثقل االقتصادي ومتامختها الهم املناطق احليوية يف العامل ،وكما ان هذه املنطقة
تكتسب امهيتها الكربى من نقطة مهمة جدا اذ ترتكز فيها عدة فواعل قوية فاعلة يف السياسة الدولية ،االمر الذي
جيعل السيطرة على العامل تكون من السيطرة عليها ،ونتاجا هلذا االدراك تتجلى لنا التحركات االمريكية يف سبيل
ذلك ،من خالل انشاء منظمات وشراكات اقتصادية و سياسية الضفاء طابع اقليمي جديد على املنطقة قصد
مزامحة الفواعل الرئيسة يف االقليم وحماولة احتواء صعود احد هذه الفواعل مبشاركتها يف هذا االقليم ،وهذا من اهم
ماجاء به زبغنيو برجيينسكي.
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االنتقال الجيواستراتيجي للقوة نحو الشرق و مستقبل التنافس في منطقة آسيا
المحيط الهادئ
The Geostrategic shift of power towards the East and the future of
competition In the Asia-Pacific
1

خليج عبد الرزاق
:الملخص
أحد أهم العوامل الرئيسية للصراع املستقبلي العاملي بني العديد من، )تُشكل منطقة آسيا احمليط اهلادئ ( الباسيفيك
 و هنا يسعى كل. الفواعل الدولية التقليدية ( الواليات املتحدة األمريكية و روسيا ) و أخرى صاعدة يف مقدمتهم الصني
طرف اىل اجياد نطاق جغرايف أوسع يف سبيل حتقيق مصاحله االسرتاتيجية بتفعيل حتالفاته مع دول اقليمية مبنطقة آسيا احمليط
 حسابات متيزت بطابعها االسرتاتيجي، اهلادئ على غرار اليابان و كوريا اجلنوبية يف مقابل الصني و روسيا و كوريا الشمالية
 خلّصته،الفعال جيمع بني العامل االقتصادي االقليمي و بني سياسية تعميق االدوار يف مناطق أمشل و أوسع عرب العامل
اسرتاتيجية االمن القومي األمريكية االخرية اليت أقرهتا إدارة ترامب و اليت وجهت أجنداهتا حنو منطقة الباسيفيك ضمن أهم
.أولويات توجهاهتا االقتصادية و العسكرية يف القرن احلادي و العشرين

Abstract:
The Asia-Pacific region is one of the main realms of the future global conflict
between many traditional international actors (the United States of América
and Russia) While others are emerging, for example China.
Here, Each party seeks to find a wider geographical scope in order to
achieve its strategic interests by activating its alliances with regional Asia
Pacific countries such as Japan and South Korea in contrast we find China,
Russia and North Korea, accounts characterized by its strategic nature
combines the regional economic factor and between a strategy to deepen the
roles in wider regions across the world, summarized by the recent US
.National Security Strategy approved by the Trump Administration, which has
guided its agendas towards the Pacific region as one of the top priorities of its
economic and military orientation in the 21st century.
. جامعة اجلزائر،  ختصص دراسات اسيوية، باحث دكتوراه دراسات دولية،  خليج عبدالرزاق1

المقدمــة :
تعتربربرب منطقربربة آربربرق آسربربيا احملربربيط اهلربربادي ( الباسربربيفيك ) االقربربل ااربربًابام يمربربا يتعلربربق بالدراسربربات االكاد يربربة و
االعالميربربة مقارنربةم عربربن بربرباقي منربرباطق العربربامل  ،إال أن اسربربتمرارية ضربربةلة منربربط املخرجربربات الفكريربربة و ركربربود ميربرباه احملربربيط
اهل ربربادئ ق ربربد ال تط ربربول ،نت ربرام لتص ربرباعد مس ربربتويات التفاع ربربل السياس ربربي  ،االقتص ربربادي و االم رب ب ربربني دول املنطق ربربة و
عالقاهتا مع العامل اخلارجي و على وجه التحديد الواليات املتحدة االمريكية.
تدل كا ة املؤآرات علربى أن هربًه املنطقربة ستشربكل مسربتقبل الصربراع العرباملي  ،و هربًا يعربود اىل طبيعربة الفواعربل
املكونة هلا كالصني ،روسيا  ،اليابان  ،آبه اجلزيرة الكورية اىل غاية التالمس االقليمربي و اجليوسياسربي مربع منطقربة
جنوب آرق آسيا املمثلة يف اآلسيان ككيان آبه موحربد  .و علربى هربًا األسرباا انربه مربن ال ربروري اعطربا اال يربة
البالغة يما يتعلق بالدراسات اإلقليمية  ،ال سيما تلك اليت هتتم مبنطقة آرق آسيا احمليط اهلادي .
و هربربًا مربربا يالحربربب مربربؤخرام بقيربربا العديربربد مربربن مراكربربز البحربربو و الدراسربربات و مبرا قربربة و دعربربم مربربن طربربرف مراكربربز
صربربناعة الق ربرار العامليربربة الربربيت تكربربة يف الدراسربربة املعمقربربة و اجليربربدة للمنطقربربة عربربرب تفكيربربك مربربوع مكوناهتربربا و واعلهربربا
مث تقدمي رؤية اسرتاتيجية آاملة تسعى اىل تفعيل مكامن القوة و االستثمار يف نقاط ال عة .
حنربرباول دراسربربة املوضربربوع مربربن خربربالل القربربا نتربربرة آربرباملة هلربربًا ادربربال اجلغربرايف اهلربربا بعربربد التعريربربة بربربه مث حتديربربد طبيعربربة
التفربرباعالت احلاصربربلة بربربني وتلربربة واعلربربه االقليميربربة مربربن جهربربة و مربربع العربربامل اخلربربارجي مربربن جهربربة ثانيربربة عربربرب الرتكيربربز اىل
مربربوع املسربربببات و دواعربربي تنربربامي الربربدور االمريكربربي يف هربربًه املنطقربربة بالتحديربربد  ،يف إطربربار موجربربة اعربربادة االنتشربربار
العسكري من الشرق األوسط اىل آرق آسيا اليت أقرهتا مراكز صناعة القرار بواآنطن .
ل رب رب ربربًا نط رب رب ربربر االآ رب رب ربربكال الت رب رب ربربا

 :م رب رب ربرباهي طبيع رب رب ربربة العناص رب رب ربربر و الفواع رب رب ربربل املش رب رب ربربكلة لت رب رب ربرباهرة السياس رب رب ربربية

و االقتصادية ملنطقة آسيا احمليط اهلادي ؟.
و ماهي مسببات االنتقال اجليواسرتاتيحي للقوى العاملية حنو منطقة الباسيفيك ؟.
رضيات الدراسة املقرتحة :
 كلما سعت قربوة عتمربى اىل رارسربة ال ربغط االسربرتاتيجي علربى قربوى منا سربة  ،كلمربا عملربت هربًه األخربرية يفرارسة ضغط وتلة و م اد من ناحييت األدوات و النطاقات املركزية للتأثري .
 كلمربربا تعربربددت ربرباالت و بربربدائل التعربرباون اإلقليمربربي  ،كلمربربا سربربا ت يف حتقيربربق مسربربتويات معينربربة مربربن التكامربربلالساعي اىل حتقيق موع املصاحل على أرضية مشركة.
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لإلجابة على االآكال احملوري للدراسة مت اقرتا احملاور التالية :
 مقدمة

 احملور األول  :التعرية مبنطقة آسيا احمليط اهلادي (الباسيفيك) .
ربوجس
 احملربربور الثربربا  :حربربروب دبلوماسربربية تقابلهربربا مصربرباحل مشربربرتكة عنوا ربربا تفرب ا
رباؤل اقتصربربادي و ترب ا
أم .
 احملور الثالث  :طبيعة و دور الفواعل الدولية التقليدية مبنطقة الباسيفيك .
 خامتة.

يعترب املوقع اجليوسياسي ملنطقة آسيا احملربيط اهلربادي احربدى أهربم املتغربريات الرئيسربية مربن ناحيربة أ يربة املنطقربة و
كربربًلك ارتربربدادات تأثرياهتربربا علربربى الصربربعيدين االقليمربربي و الربربدو بشربربكل عربربا  .لربربًا حنربرباول إب ربراز أ يربربة املنطقربربة الربربيت

أصربب دورهربا يتصرباعد آربيفام شربيفام و لربن يتربأتى بلربربك اال بربالتعرية مبنطقربة الباسربيفيك و بلربك بتقربدمي نتربرة آربرباملة
استنادام على موع املعطيات من متغريات  ،واعل و إحصائيات.
المحور األول  :التعريف بمنطقة آسيا المحيط الهادي (الباسيفيك) :
قربربال الربرئيس االمريكربربي األسربرببق "ثيربربودور روز لربربت" بربربأن ":تربرباريي االنسربربانية بربربدأ متوسربربطيام مث أصربربب أطلسربربيام إىل
أن ينتقربربل مسربربتقبال إىل منطقربربة الباسربربيفيك " .و قبلربربه يف التربرباريي املصربربادف ملربربيالد روز لربربت أي يف عربربا 1858
جبريربربدة "نيربربو رايربربن جازيربربت" ،كتربربب املفكربربر االملربربا "كربربارل مربرباركس" مقربرباالم متنبف ربام يربربه علربربى أن منطقربربة الباسربربيفيك
سربيكون هلربربا دورام هامربام مسربربتقبالم مثلهربا مثربربل االطلسربربي و اال يربربة االسربرتاتيجية للبحربربر االبربربيض املتوسربربط  ،باختصربربار
ه ربربو الطري ربربق البح ربربري الكب ربربري للتج ربربارة العاملي ربربة .رنس ربربيام جبري ربربدة لومون ربربد ض ربربمن تعليق ربربات مث ربربرية يف  28أ ري ربربل ع ربربا
 ، 1984للكات ربب و املربربؤر "أنربربدري ونتربربان" الربربيت أعطربربى يهربربا االولويربربة أل يربربة املم ربرات املائيربربة و البحريربربة معرج ربام
حديثربربه عربربن احملربربيط اهلربربادي علربربى أن بعربربده عربربن القربربارة أوروبيربربة ال يع رب بال ربربرورة غربربض النتربربر عنربربه  ،بربربل يسربربتوجب
اعطاؤه اال ية القصوى ملا له من ريزات اللعبة العاملية املستقبلية للتنا س بني الفواعل الدولية.
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"عامل الباسربيفيك " أو منطقربة آسربيا اهلربادي متتربد مربن منطقربة جنربوب آربرق آسربيا و اسربرتاليا غربربام إىل غايربة القربارة
األمريكية الالتينية جنوبا و أمريكا و كندا مشاالم على طول امتداد احمليط اهلربادي الربًي يكربرب تقريبربام ب ربعة نتربريه
األطلسي ويشكل ستة من عشرة للسكان العامل القاطنني بالشواطئ .
تد الف ا الباسيفيكي اآلسيوي على ثال نطاقات جغرا ية رعية بطابعها البحري و هي املنطقة الشربمالية
ملنطقة حبر الصني اين تتواجد هبا أهم الدول اإلقليمية الفاعلة املكونة للمشربهد السياسربي للمحربيط اهلربادي و هربي
(روسيا الصني آبه اجلزيرة الكوريربة و اليابربان) الربيت تشربكل مرتكربز حبثنربا هربًا  ،اىل اجلنربوب اربد( الفليبربني  ،ماليزيربا
و إندونيسربربيا  ،سربربنغا ورة ) الربربدول الرئيسربربية املكونربربة ملنطقربربة جنربربوب آربربرق آسربربيا الربربيت آربربكلت تكربربتالم اقتصربرباديام ربربي
باآلسيان 3.و هناك قارة أوقيانوسيا الربيت ت ربم  16دولربة علربى آربكل جربزر الربيت تتجرباوز ألربة جزيربرة مربن يجربي و
تونغا أكربها اسرتاليا و نيوزيالندا اىل غاية جزر هاواي االمريكية .
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م ربربن الوالي ربربات املتح ربربدة االمريكي ربربة اىل أملاني ربربا و رنس ربربا و غريه ربربا م ربربن من ربرباطق الع ربربامل  ،موع ربربة م ربربن السياس ربربيني
والب ربرباحثني و امل ربربؤرخني اختلف ربربت لغ ربرباهتم و توح ربربدت آرا ه ربربم يف التأكي ربربد عل ربربى أ ي ربربة نط ربرباق الباس ربربيفيك يف اط ربربار

التفربرباعالت البينيربربة بربربني الشربربمال و اجلنربربوب ملربربا تتميربربز بربربه مربربن اختال ربربات عرقيربربة و ثقا يربربة مربربن جهربربة و بربربني أنتمتهربربا
السياسية املكونة للمشهد السياسي للمنطقة وبعده جيوسياسي الًي جر اليه اهتما الدول العتمى عربرب وتلربة
العصربربور ،أمربربا حربربديثام قربربد أضربربحى حقيقربربة اقتصربربادية مربربن املبربربادالت التجاريربربة ال ربربخمة الربربيت عكسربربت حقيقربربة النمربربو
االقتصربربادي الكبربربري لربربدول املنطقربربة علربربى غربرار الصربربني اليابربربان و كوريربربا اجلنوبيربربة و قربام دمربربوع االحصربربائيات املهولربربة اىل
جانب الرهانات األمنية االقليمية احلدودية السيما يف منطقة حبربر الصربني الشربرقي و اجلنربود و دوليربة بربدخول دول
كربى للمنطقة و يف مقدمتهم الواليات املتحدة االمريكية و تنامي اخلطر النووي .
مع النصربة الثربا للقربرن التاسربع عشربر اسربتطاع قائربد البحريربة االمريكيربة "مرباثيو كالربايربث بربريي" مربن ربت اليابربان
بعد عزلتها االقتصادية الطويلة  ،بعدها متكنت الواليات املتحربدة االمريكيربة مربن ضربم جربزر هرباواي اىل الفلبربني الربيت
بدأت ترى يف التوسع االمريكي اليها ضما ان هلا من خطر االمرباطوري اليابربا علربى نطرباق حبربرية أمريكيربة آسربيوية.
مربن بربريل هرباربر اىل هريوآربيما و احلربروب الكربوريتني و الفيتنربا تربواريي و أحربدا ابانربت عربن رغبربة أمريكربا يف ربر
تواجربربدها باملنطقربربة حبجربربة مواجهربربة خطربربر التمربربدد الشربربيوعي يف هربربًه املنطقربربة االسربرتاتيجية مربربن العربربامل و يتحربربول عربربدو
االمس اىل حلية اليو أي اليابان و كوريا اجلنوبية تلربك هربي العقيربدة الدبلوماسربية و العسربكرية األمريكيربة
التحديات اليت تفرضها آسيا عليها .

و
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من خالل تتبع الدور االمريكي و االسرتاتيجية اليت وضعتها واآنطن و اليت سيتم التطرق اليهربا الحقربام ،تسربعى
عربهربربا اىل د ومربربة مصربرباحلها و احلفربربامب عليهربربا مبنطقربربة احملربربيط اهلربربادي و مربربا خلفربربه مربربن رد عربربل اسربرتاتيجي م ربرباد مربربن
قوى اقليمية كربى من الصني و روسيا كأكرب منا سني للواليات املتحدة االمريكية علربى منطقربة الباسربيفيك نتيجربة
للمقربربدرات الكربربربى الربربيت تتمتربربع هبربربا املنطقربربة و االسربربتمرار يف سياسربربة ملربربئ الف ربراد الربربيت تربربؤدي هبربربا و بطريقربربة آليربربة اىل
التمتع باملميزات اجليوسياسية و االقتصادية.
مل يعربربد مربربن الصربربد ة أن تتصربربدر منطقربربة آسربربيا احملربربيط اهلربربادي املشربربهد الربربدو و ستصربربب مركربربز التنربربا س العربرباملي
املسربربتقبلي  ،و السربربمة املركزي ربربة ناطربربة لربربيس ق ربربط لعربرباملي الطاقربربة و االم ربربن و لكربربن أي ربربا م ربربن ناحيربربة مركزيربربة الثق ربربل
الربربد غرايف االقتصربربادي و املربربا ،أكثربربر مربربن ثالثربربة مليربربار ربربرد يشربربكلون الرصربربيد السربربكا للمنطقربربة و س ربتتواجد هبربربا
 20مربربن مربربل  50مدينربربة عامليربربة يف آ ربرباق عربربا  2025مقارنربربة بعربربا  2007أيربربن كانربربت تقتصربربرعلى  07مربربدن
قط.
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جتربربدر االآربربارة اىل أن عشربربرة مربربن أكربربرب االقتصربربادات الناآربربفة مربربن نفربربس املنطقربربة تربزاحم تلربربك االمريكيربربة

و

االوروبية اللتان احتكرتا املشربهد االقتصربادي لعربدة عقربود أ هربا ( الصربني  ،كوريربا اجلنوبيربة  ،اليابربان ) .

يف

ادربربال املربربا بالكربرباد هلونرب كونرب و سربربنغا ورة أن تتجربرباوز سويسربرا و لنربربدن كأحربربد أكربربرب العواصربربم املاليربربة العامليربربة  ،إب
بلرب الرصربربيد املربربا االطربربا دمربربوع الصربربناديق السربربيادية الوطنيربربة البربربال عربربددها  67اىل  5.402مليربربار دوالر سربربنة
 2013منهربربا  3.150ناجتربربة مربربن إيربرادات مصربربادر البربربرتول و الغربرباز بنسربرببة (  )% 58و البربرباقي أي ( )% 42
م ربربن مص ربربادر أخ ربربرى املعادل ربربة ل رب رب  2.252ملي ربربارد دوالر  .و و ق ربام ملعه ربربد ص ربربندوق الث ربربروة الس ربربيادية االمريك ربربي ربربان
املصادر املالية للصناديق السيادية اآلسيوية متثل  % 40من مل املبل العاملي  ،مقابل  %35للشرق االوسربط
 %17 ،ألوروبربربا  %3 ،ألمريكربربا الشربربمالية  ،و قربربط  %5إل ريقيربربا و بربرباقي دول العربربامل تمعربربة 7.تتصربربدر القربربارة
اآلسيوية اخلارطة االقتصربادية دموعربة دول العشربرين  ، G20و هنرباك سرببعة دول آسربيوية ضربمن ادموعربة احلديثربة
التأسيس ( الصني  ،كوريا اجلنوبية  ،اليابان) اىل (إندونيسيا  ،اهلند مث تركيا و اململكة العربية السعودية ).
ربرك يسربرباهم يف الرقربربي مبكانربربة الشربربرق
يعتربربرب السربربكان احربربدى أهربربم مسربربببات تلربربك القفربربزة ،ثربربروة مبعربربك الكلمربربة و سرب ا
اآلسيوي بالتزامن مع السياسات االصالحية لقادهتا السياسيني باالستغالل اجليربد و االحسربن للطاقربات البشربرية و
إدارة مواردها البشرية .
بدأت منطقة آسربيا احملربيط اهلربادي تشربكل مركربز االنتقربال االسربرتاتيجي للقربوى الدوليربة حنوهربا  ،مسربارات ضربخمة
س يف حرك ربربة الس ربربلع و اخل ربربدمات و مرك رب اربز ه ربربا
و متش ربربابكة ب ربربني م ربرباهو سياس ربربي و اقتص ربربادي و آخ ربربر أمرب رب  ،تن ربربا ا

للنشربرباط التج ربرباري البحربربري  ،كم ربربا تربربو ر مي ربربزة التنا سربربية االقتص ربربادية االمربربر ال ربربًي يشربربكل ض ربربة موجهربربة و هتدي ربربدام
للمصاحل االقتصادية لدى الغرب  ،و يعد م يق ملقا املمر االكثر ازدحاما يف العامل مربن غربرب املعمربورة اىل مشاهلربا
باجتربرباه الصربربني و اليابربربان آربربأنه آربربأن قنربرباة السربربويس و بنمربربا  ،رربربا يزيربربد مربربن أ يربربة املنطقربربة بالنسربرببة للقربربوى االقليميربربة و
الدوليربربة مربربع بربربروز احلسربربابات االمريكيربربة يف سربرببيل احت ربوا خطربربر الصربربعود االقتصربربادي للصربربني بالتعربرباون مربربع حلفائهربربا
السيما اليابان و كوريا اجلنوبية و استغالل احلساسيات التارخيية بني هًه الدول و الصني اىل جانب روسيا.
" زهونرب ُو" مصربربطل ا صربربي ا قربربدمي يعربربود اىل أدبيربربات الثقا ربربة الصربربينية املربرادف ل رب " امرباطوريربربة الوسربربط "
االمرباطوريربربة احملوريربربة " الربربًي يبربربدو أنربربه مل يعربربد جربربز ا مربربن املاضربربي بربربل هربربي مناسربرببة إلعربربادة احيربربا هربربًا املربربورو
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أ"
و

ترطته اىل حقيقة  ،تقابله رؤى و اسرتاتيجيات م ادة لقربوى مقابلربة و هربي الواليربات املتحربدة االمريكيربة الربيت تعربي
حقيقة هًا التوجه املهدد ملصاحلها .
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متناق ات خلصها الكاتب "ليون انديرمريش" املتخصص يف االدب اآلسيوي باألحض يف الصربني  ،اليابربان و
كوريربا و الفيتنربربا معربربا بربربًلك علربربى أنربه جيربربب أن نعلربم بربربأن قربربيم الصربينني مغربربايرة متامربام لقربربيم الغربربرب بربل معاكسربربة هلربربا،

مثالم الصي حيلق آربعره مربن الربرأا بينمربا حنربن حنلربق الوجربه  ،الصربي يكتربب مربن اليمربني اىل اليسربار و حنربن نكتربب
من اليسار اىل اليمني  ،الكتب الصينية تُقرأ عموديام  ،امربا حنربن تكربون ا قيربام  ،بوصربلة الصربي حتربدد برباجلنوب أمربا

حنربن بالشربمال ،االحربرتا الصربربي يفربر عليربك وضربربع القبعربة عنربد لقربا صرب ن
ربديق مربا  ،أمربا حنربربن نُجربرب بتنحيتهربا عنربربد
التحية 10.بعبربارة أخربرى أن الكاتربب يعربرب بطريقربة غربري مباآربرة عربن أحقيربة احربرتا الثقا ربة اآلسربيوية والربدليل ختصصربه
يف ادربربال االدد اآلسربربيوي و ب ربرباألخص ملنطقربربة احمل ربربيط اهل ربربادي  .حقيقربربة االهتمربربا الثق ربربايف للشربربعوب و اس ربربتمرارية
ربابع بدرجربربة كبربربرية مربربن ثقربربل تلربربك احل ربربارات و قربربوة ريزاهتربربا املعنويربربة و املاديربربة الربربًي يعطربربي هلربربا مكانربربة
التربربأثري القيمربربي نرب ا
ضمن املنتومة الدولية و هًا ما كان لدول أقصى آرق القارة اآلسيوية.

المحور الثاني :حروب دبلوماسية تقابلها مصالح مشتركة عنوانها ٌ
توجس
تفاؤل اقتصادي و
ٌ
أمني:
استنادام إىل موع املعطيات املقدمة حول منطقربة آسربيا احملربيط اهلربادي ضربمن احملربور املتعلربق بربالتعرية باملنطقربة و
أهربربم واعلهربربا الرئيسربربيني  ،تربربربز هنربربا األ يربربة االسربرتاتيجية للمنطقربربة لربربيس قربربط مربربن حيربربث كميربربة مقربربدراهتا الطبيعيربربة و
قيمتهربا اجلغرا يربة  ،بربل يف كيفيربربة اسربتثمار تلربك املميربزات و ترطتهربا ضربمن وططربربات و اسربرتاتيجيات تسربم بربربربوز
واعل جديدة تسعى إىل أن يكون هلا آأن مستقبلي و عنصر سرك للمشهد السياسي الدو .
تقول الباحثة "إيالن كاراردونكوا" " :كانت الواجهة االطلسية للواليات املتحدة االمريكية و املقابلربة ألوروبربا
متثل االولوية نترام للثقل الصناعي ،أما آن االوان حاليا لواآربنطن أن تغربري وجهتهربا اىل اجلهربة املعاكسربة حنربو اهلربادي
أي ربربن ع ربربامل التكنولوجي ربربا و االع ربربال املس ربربتقبلي " .جت ربربدر االآ ربربارة عل ربربى أن ربربه هن ربرباك ع ربربدد كب ربربري م ربربن األمرب ربريكيني بوي
االصربربول اآلسربربيوية املتواجربربدون بالواليربربات املتحربربدة االمريكيربربة السربربيما باملنطقربربة الغربيربربة املقابلربربة للقربربارة اآلسربربيوية البربربال
عربربددهم أكثربربر مربربن عشربربرة مليربربون آسربربيوي  ،و هربربم احملركربربون األساسربربيون لقطربرباعي الصربربناعة و اجلامعربربات علربربى وجربربه
التحديربربد  ،يتمتعربربون بدرجربربة عاليربربة مربربن الرتبيربربة النابعربربة مربربن القربربيم الشربربرقية اآلسربربيوية اىل جانربربب تفربربانيهم وتقديسربربهم
للعمل.
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ضربمن سربياق مقولربة الباحثربة إيربالن انربه منطقيربام ال كربربن هربم الكربل انطالقربا مربن معر ربة وتلربة األجربزا املسربربا ة
يف تركيب التاهرة  ،إننا ربربون هنربا بربالتطرق اىل أهربم الربدول و الفواعربل املكونربة و احملركربة ملنطقربة احملربيط اهلربادي و
هي ( الصني  ،روسيا  ،اليابربان و آرببه اجلزيربرة الكوريربة )  ،قصربد معر ربة مسربببات و خلفيربات تنربامي أ يربة املنطقربة
و قا لألرقا املًهلة و املسجلة يف ظروف قياسية  ،كما أن حاضر و مستقبل املنطقربة مربرتبط بدرجربة كبربرية بطبيعربة

تصربربورات و ق ربرارات قادهتربربا السياسربربيني الربربيت هلربربا تربربداخل مربربع تلربربك القادمربربة مربربن واآربربنطن القربربوة الوحيربربدة القادمربربة مربربن
اخلار و السرباعية اىل احلفربامب علربى مصرباحلها و تعتيمهربا قربدر االمكربان باالسربتناد علربى حلفائهربا باملنطقربة كاليابربان
و كوريربربا اجلنوبيربربة ضربربمن مسربربتويات إقليميربربة و أخربربرى دوليربربة عامليربربة عربربابرة حلربربدود ميربرباه احملربربيط اهلربربادي باعتبارهربربا مرك ربزام
لالس ربربتقطاب الع ربرباملي ،تس ربرباهم يف وض ربربع ص ربربورة للتف ربرباعالت املص ربربلحية ض ربربمن ربرباالت سياس ربربية اقتص ربربادية و أمني ربربة
عسكرية .
أ -على الصعيد الجيوسياسي :
حنربرباول ضربربمن هربربًا ادربربال املهربربم تقربربدمي رؤيربربة آربرباملة عربربن التفربرباعالت اجليوسياسربربية بربربني دول املنطقربربة  ،للمقولربربة
الشهرية لنابوليون على أن "اجلغرا يا هي اليت تصربنع الترباريي"  ،إب اربد النزاعربات احلدوديربة ربة العالقربات الربيت بربني
دول املنطق ربربة مبجمله ربربا و دون اس ربربتثنا نتيج ربربة ملخلف ربربات تارخيي ربربة و اخ ربربتالف العقائ ربربد السياس ربربية ب ربربني أنتمته ربربا و
باألخص ابان رتة احلرب الباردة و ما بعدها .
مت تقسيم املشهد اجليوسياسي ملنطقة الباسيفيك إىل نطاقني ،االول يتعلق باملنطقة الشمالية املمتربدة بربني
حبر الصني الشرقي إىل حبر اليابان مشاالم ال للقوى اإلقليميربة األبربرز للباسربيفيك بتواجربد ( الصربني  ،روسربيا

و

الياب رب ربربان إىل جان رب ربربب الك رب ربربوريتني الش رب ربربمالية و اجلنوبي رب ربربة ) إىل نط رب ربرباق أمش رب ربربل و يتمث رب ربربل يف تف رب ربرباعالت االول( مش رب ربربال
الباسيفيك ) مع الثا أي جبنوبه املكون يف عمومه لدول جنوب آرق آسيا مبنطقة حبر الصني اجلنود .
يف تقري ربربر التقي ربربيم االسرب ربرتاتيجي الس ربربنوي ملرك ربربز أحب ربربا السياس ربربات الد اعي ربربة الت ربربابع لألكاد ي ربربة الص ربربينية للعل ربربو
العسربربكرية الصربربادر بتربرباريي  2014/06/17حتربربت عن ربوان " التقيربربيم االس ربرتاتيجي لعربربا  " 2013الربربًي متحربربور
حربربول ادربرباالت الناآربربفة للمنا سربربة االسربرتاتيجية  ،أكربربد علربربى أن منطقربربة آسربربيا الباسربربيفيك ستصربربب احملربربرك الرئيسربربي
للتنمية العامليربة  ،رربا زاد مربن املكانربة السياسربية واالقتصربادية للمنطقربة بشربكل عربا  ،و مربا تبعربه مربن نزاعربات اقليميربة
بني دول املنطقة على اجلزر و عودة احلديث بقوة عن احلقوق البحرية اىل الساحة اجليوسياسية آلسربيا الباسربيفيك
 ،را اعاد احيا احلساسيات احلدودية ارتفعت اىل مستوى االزمات الدبلوماسية بني دول املنطقة .
 شماالً ( من بحر الصين الشرقي الى بحر اليابان ) :بدايةم بالنزاع بني الصني و اليابان على جربزر ديرباويواوأو سربربينكاكو الربربيت تسربربيطر عليهربربا اليابربربان و تطالربربب هبربربا الصربربني  ،و النربزاع بربربني كوريربربا اجلنوبيربربة و اليابربربان علربربى جزيربربرة
دوكربربدو الواقعربربة حتربربت االدارة الكوريربربة اجلنوبيربربة  ،و اربربد أي ربا مطالبربربة اليابربربان جلربربزر أربعربربة مربربن مربربوع جربربزر كوريربربل
الواقعة حتت السيطرة الروسية مشال اليابان .
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 الوضع في منطقة بحر الصين الشرقي:ان ربربدلعت ب ربربني الص ربربني و الياب ربربان أزم ربربة دبلوماس ربربية ع ربربا  2012بع ربربد إق ربربدا ه ربربًه االخ ربربرية عل ربربى آرب ربرا و ت ربربأميم
موعة جزر صغرية غري مأهولة تابعة ملواطن يابا  ،قابله ردة عل صينية معلنربةم عربن أحقيتهربا التارخييربة هلربًه اجلربزر
 ،املسماة ب رب " ديـاويو" و تعرب " جربزر صربيد السربمك" مربن طربرف الصربني حينمربا كانربت تابعربة جلزيربرة تربايوان خربالل
ربربرتة احلكربربم امللكربربي ألسربربرة مينرب (  ، )1644-1368بينمربربا اليابربربان تطلربربق عليهربربا اسربربم " جربربزر سربربينكاكو"  ،و
وضربربعت بكربربني العالمربربات الرئيسربربية و خطربربوط االسربرباا للميربرباه اإلقليميربربة احملابيربربة هلربربا  ،رربربا اصربربب لزامربام علربربى السربربفن
العسربكرية و املدنيربربة غربري الصربربينية طلربربب إبن قبربل دخربربول املنطقربة احملربربددة مؤكربربد مة علربى أن الصربربني " لربن تسربرباو علربربى
أي آربربرب مربربن تراهبربربا الربربوط " و أضربربا ت يف اآربربارة إىل ربربرتة االحربربتالل اليابربربا للصربربني أن " عهربربد إبالل الشربربعب
وىل إىل غربربري رجعربربة " بعربربد هز ربربة الصربربني خربربالل احلربربرب الصربربينية-اليابانيربربة االوىل عربربا  1895و اجبربربار
الصربربي قربربد ّ
حكومة تشين الصينية التوقيع على "معاهدة آيمونوسكي" را يع التخلي عن هًه اجلزر و عربن تربايوان لصرباحل
اليابان على غاية اية احلرب العاملية الثانية و استسال اليابان  .باملوازاة استمر كربال الطربر ني يف حشربد طرباهريه
رغم االعالن الر ي عن التطبيع الر ي للعالقات الدبلوماسية و السياسية بني البلدين عا .1972
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خريطة توضح الموقع الجغرافي للجزر المتنازع عليها مع اليابان في منطقة بحر الصين الشرقي.

المصدر  :من الموقع http://www.alriyadh.com/761547

علربربى الربربرغم مربربن سربرباوالت التهدئربربة بربربني الصربربني و اليابربربان  ،إال ان العالقربربات بربربني الطربربر ني عربرباد مة مربربا تشربربهدت
تصاعد حاد يف مستوى التوتر و باألخص بعد تلك التقارير املعدة من وتلة مراكربز البحربث العامليربة  ،علربى غربرار
ادارة معلومات الطاقة األمريكية اليت اعتربت ان حبر الصني الشرقي حيتوي على حنو  200مليون برميل نفربط مربن
موع االحتياطيات املؤكدة و حوا  2ترليون مرت مكعب من الغاز الطبيعي  ،بل إن التقارير الصربينية تقربدر بربأن
العدد أكثر من ال ربعة يمربا يتعلربق بالغرباز الطبيعربي لتصربل املؤآربرات املتوقعربة اىل  5.9ترليربون .إضربا ة اىل الطربابع
االسربرتاتيجي للجربربزر املتنربربازع عليهربربا ( سربربينكاكو اليابانيربربة  /ديربرباويو الصربربينية ) و الربربيت هربربي يف مرمربربى املمربرات البحريربربة
احليوية باملنطقة.
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للتعرية مبنطقة حبر الصني الشرقي  ،هو البحر الًي تصل مسرباحته اىل حربو مليربون و ربربع املليربون كيلربومرت
مربع  ،و جزا ال يتجربزأ مربن احملربيط اهلربادئ  ،تربد مربن م ربيق تربايوان اىل غايربة حبربر اليابربان عربرب م ربيق كوريربا لينفربت

مشاالم و يتداخل مربع البحربر األصربفر  ،يالمربس كربل مربن الصربني و تربايوان و كوريربا اجلنوبيربة و اليابربان ،كربان يعربرف يف
السابق باسم حبر كوريربا اىل غايربة القربرن التاسربع عشربر ،و حسربب املعتقربدات الصربينية ربان قصربر "امللربك التنربني" يقربع

يف أعمربرباق مياهربربه.
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لتتعربرباظم أ يتربربه آربربيفام شربربيفام و يشربربكل حلبربربة الن ربزاع بربربني أكربربرب القربربوى الدوليربربة يف العربربامل ابا

اضفنا اليها الواليات املتحدة االمريكية.
 الوضع في منطقة بحر اليابان:مربربع االنتقربربال اىل اجلربربز الشربربما للمحربربيط اهلربربادئ أيربربن حبربربر اليابربربان نالحربربب حجربربم قربربوة االمرباطوريربربة اليابانيربربة يف
رب ربرتات س ربربابقة وثق ربربل الت ربرباريي االمرباط ربربوري االح ربربتال و ال ربربًي مش ربربل من ربرباطق واس ربربعة احملابي ربربة للياب ربربان  ،ف ربربي ع ربربا
 1910ضربمت كامربربل كوريربا اليهربربا  ،و قبربربل هربًا التربرباريي أي يف عربا  1875و بعربربد حربربرب داميربة عقربربدت اليابربربان
مع روسيا اتفاقام ي باتفاقية "سان بيرتسربد " مبوجبها حتصلت اليابان على اجلز اجلنود من سربخالني و ضربمهم
جلربربزر الكوريربربل لتصربربل املسربرباحة االطاليربربة لليابربربان اىل  680.729كيلربربومرت مربربربع  ،لكنهربربا ُجربربردت مربربن كربربل املنربرباطق
اليت احتلتها بعد هز تها يف احلرب العاملية الثانية لتقتصر سيادهتا على اجلزر الرئيسية االربعربة و هربي ( هوكايربدو ،

هونشربربو  ،آربربيكوكو  ،كيوآربربو ) 16.لربربًا ربربان اليابربربان تتصربربدر بامتيربرباز مشربربهد التربربوترات اإلقليميربربة بينهربربا و بربربني كا ربربة
ال رب ربربدول اد رب ربرباورة دون اس رب ربربتثنا م رب ربربع الص رب ربربني و روس رب ربربيا و كوري رب ربربا اجلنوبي رب ربربة ال رب ربربًي يع رب ربربود إىل خلفي رب ربربات تارخيي رب ربربة إلر

االمرباطربربوري اليابربربا اىل توجسربربها مربربن تنربربامي اخلطربربر النربربووي لكوريربربا الشربربمالية  ،متجربرباوزمة بربربًلك كربربل االعتبربربارات
املتعلقة ب ةلة قوهتا اجلغرا ية و لكن مبراعاة سددات القوة اجليوسياسية و العسكرية الربيت ختتلربة بكثربري عمربا هربو
سائد حاليام و باألخص تطور القدرات العسكرية و تغري طبيعة و نطاق احلروب احلديثة .
آربربهدت العالقربربات بربربني أكربربرب حليفربربني للواليربربات املتحربربدة األمريكيربربة مبنطقربربة الباسربربيفيك اليابربربان و كوريربربا اجلنوبيربربة
توترام جديدام تد إىل تاريي االحربتالل اليابربا لكوريربا بربني  1910و  1945مربع ايربة احلربرب العامليربة الثانيربة  ،و
تش ربربري آخ ربربر االس ربربتطالعات عل ربربى أن الكوري ربربون اجلنوبي ربربون يف ربربلون التق ربربارب م ربربع الص ربربني عل ربربى حس ربرباب الياب ربربان .
ربربإختالل العالق ربربة الوظيفي ربربة ب ربربني البل ربربدين دم ربربوع املعطي ربربات التارخيي ربربة م ربربن آ ربربأنه أن يه ربربدد املص ربرباحل االس رب ربرتاتيجية
األمريكية باملنطقة عو

حشد كا ة احللفا ملواجهة تنامي الدورين الروسي و الصي .
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تقع جزر "دوكـدو كوريـاً ت تاكيشـيما يابانيـا " بربني اليابربان و كوريربا اجلنوبيربة و الربيت أدت إىل اسربتمرارية التنربا س
االقليمربربي احلربربدودي بربربني طوكيربربو و سربربيول كربربل طربربرف يربربدعي أحقيتربربه علربربى اجلزيربربرة حربربني تبقربربى حاليربام حتربربت سربربيطرة
كوريا اجلنوبية  .عاد التوتر بعد الزيارة االخرية الربيت قربا هبربا الربرئيس الكربوري اجلنربود إىل اجلزيربرة  ،مربا اعتربتربه اليابربان
استفزازام لليابانيني خاصةم ما تتميز به اجلزر من أ ية جيواسرتاتيجية و توسطها للبلدين .
-

18

جنوباً :بحر الصين الجنوبي :
حبربربر الصربربني اجلنربربود تقربربارب مسربرباحته  3.5مليربربون كيلربربومرت مربربربع  ،تربربد مربربن منطقربربة سربربنغا ورة إىل غايربربة م ربربيق

تايوان  ،توجد به العديد من اجلزر الصغرية ( سرياتلي  ،دونغشا  ،آيشا  ،تشونغشا  ،نانشا) .
خال رب ربام للوض ربربع مبنطق ربربة حب ربربر الص ربربني الش ربربرقي ال ربربًي يع ربربرف نش ربرباطام يابانيرب ربام و ح ربربورام يف كل ربربة امللف ربربات

19احلدودية ،اد أن الصني تو أ ية كربى ملنطقة حبر الصني اجلنود نترام لثقله اجليربو اسربرتاتيجي ،

هربو

يتصربدر املشربهد اجليوسياسربي ملنطقربربة آسربيا الباسربيفيك بتداخلربه مربربع العديربد مربن الربدول الربربيت تتنربازع عليربه و بامتربربداده
إىل منطقربربة جنربربوب آربربرق آسربربيا و بوابربربة حبريربربة حنربربو العربربامل الغربربرد بأسربربره و ي ربرتبط ببحربربر الصربربني الشربربرقي بعربربد مربربروره
تايالند و الفلبني و بروناي  ،و ما يغًي تلك النزاعربات بربني دول املنطقربة هربو الربدور االمريكربي اهلربادف لتحقيربق
أهدا ربربه االسربرتاتيجية يف املنطقربربة  ،يقابلربربه رغبربربة االطربراف يف النربربأي عربربن الصربربدا و جعلربربه منطقربربة اقتصربربادية خالصربربة
و قام لقانون البحار لألمم املتحدة لعا .1982
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كمربربا يعتربربرب البحربربر الصربربني اجلنربربود منطقربربة جربربًب اسربرتاتيجي و اقتصربربادي للعديربربد مربربن القربربوى اإلقليميربربة و
الدولية ملا ي مه من ررات و م ائق حبريربة كممربر سربوندا الربًي يربربط جنربوب آربرق آسربيا بأسربرتاليا و رربر لومبربوك

الًي يتصل بإندونيسيا  ،ليبقربى املمربر االهربم علربى االطربالق هربو رربر ملقربا الربًي يربربط احمليطربني اهلربادئ باهلنربدي و
متربربر عربربربه حنربربو  %70بربربني سربربفن جتاريربربة دوليربربة و نربرباقالت الربربنفط القادمربربة مربربن الشربربرق األوسربربط و مشربربال ا ريقيربربا حنربربو
الباسربربيفيك .كربربل هربربًا جعلربربه ليكربربون التربرباهرة البحريربربة اجليوسياسربربية االهربربم يف منطقربربة الباسربربيفيك إىل جنربربوب آربربرق
آسيا.
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خريطة توضح النطاقات البحرية المتنازع عليها بمنطقة بحر الصين الجنوبي

ا

املصدر من املوقع https://www.marefa.org

جزر سبراتلي و باراسيل :
تعربد جربزر" سربرباتلي" و "باراسربيل " أكربرب اجلربزر الربيت يربدور حوهلربا النربزاع بربني دول املنطقربة ببحربر الصربني اجلنربود يف
ملهربربا سربربتة دول  ،بربربني الصربربني و الفليبربربني و الصربربني و الفيتنربربا إىل جانربربب ماليزيربربا و برونربرباي و تربربايوان .مسربرباحتها
أقربربل مربربن أربعربربة كيلربربومرتات مربعربربة  ،منتشربربرة علربربى  425000كيلربربومرت مربربربع علربربى البحربربر ،اجلربربزر غربربري املأهولربربة هربربي
جز من ثال أرخبيالت هبا حنو  45جزيرة حتتلها القوات العسكرية للصني و الفيتنا وتايوان و ماليزيربا الفلبربني
ملربربا تتمتربربع بربربه قربربدرات نفطيربربة و غازيربربة هامربربة رربربا وسربربع نطربرباق النربزاع لربربيس قربربط علربربى اجلربربزر بربربل حربربول امليربرباه اإلقليميربربة
احمليطة هبا 22.و تعترب ق ايا النزاع يف حبربر الصربني اجلنربود مربن أهربم ثربال ق ربايا يف املنطقربة بعربد كوريربا الشربمالية و
تايوان.
موقع جزر سرباتلي

من املوقع http://www.bbc.com

قضية تايوان:
لغوي ربام مربربا يفربربرق بربربني "جهوريربربة الصربربني الشربربعبية" و "طهوريربربة الصربربني" كلمربربة واحربربدة  ،و لكنهربربا تكربربون قربربد
اختصرت التاريي احلا ل من النزاعات بربني الطربر ني  ،دولربة تربرى بأ ربا منوبجربام رائربدام للحداثربة و الد قراطيربة باملنطقربة
و بني من ترى يف التاهرة آكالم مكن أآكال اخليانة و العمالة للغرب و تدعو إىل عودهتا ألح ان اال .
آخ ربربر االرق ربربا تشرب ربري إىل أن  % 30م ربربن دول منطق ربربة احمل ربربيط اهل ربربادئ تع ربربرتف بت ربربايوان طهوري ربربات ص ربربغرية
بأوقيانوسيا نًكر ( ناورو  ،باالوا ،جزر السربلمون  ،تو ربالو ،كرييبربا  ،جربزر املارآربال  )..مربا يربرغم هربًه الربدول
علربى عربد امكانيربة قيربا عالقربات دبلوماسربية ر يربة مربع الصربني  ،بكربني تقربد علربى بلربك بربل و تقطربع عالقاهتربا مربع
الدول اليت تقربيم عالقربات ر يربة مربع تايبربه 23.و نالحربب أن ثقربل اال يربة االسربرتاتيجية للصربني د ربع بربدول العربامل إىل
عربربد املغربربامرة مبصربرباحلها السياسربربية و االقتصربربادية علربربى حسربرباب تربربايوان مبربربا يهربربا االمربربم املتحربربدة  ،ليقتصربربر االعربرتاف
على دول ليست باحملورية ضمن املنتومة الدولية .
تعتربرب تربربايوان أهربربم الق ربايا الربربيت تتصربربدر أجنربربدة السياسربة اخلارجيربربة لربربدى الصربني  ،إب تعتربهربربا جربربز ال يتجربزأ
مربربن أراضربربيها  ،لربربًا تعمربربل جاهربربد مة اىل "اسربربتعادهتا اىل الربربوطن األ "  ،و حتربرباول بيكربربني رارسربربة ال ربربغط الدبلوماسربربي
علربربى تايبربربه كربربي متنعهربربا إعربربالن اسربربتقالهلا الر ربربي  ،بربربل و ّلوحربربت اىل اسربربتخدا القربربوة العسربربكرية ان حربربد بلربربك مربربا

جربربا يف قربربانون مناه ربربة االنفصربربال عربربا  ، 2005اىل مسربربتوى اجتربرباه آخربربر يحلعتربربرب احلربربزب الشربربيوعي الصربربي احلربرباكم

يف الكتربرباب االبربربيض سربربنة  2015حتربربت عنربوان االسربرتاتيجية العسربربكرية للصربربني علربربى أن ق ربربية تربربايوان ال كربربن أن

رباا
خت ربربع بربربأي حربربال مربربن االح ربوال اىل املسربرباومة و ساولربربة اإلقربربدا علربربى أيربربة ق ربرارات انفراديربربة مربربن تربربايوان يعتربربرب مسرب ا
بالسيادة الوطنية للصني يف اجلهة املقابلة تتوجس الصني من التوجه األمريكي اجلديد لدونالد ترامب الربًي يسربعى
اىل استفزازها بإعادة احيا ما يعرف برب " قانون العالقات مع تايوان " الًي أقره الكونغرا يف عا . 1979
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العالقات االقتصادية التايوانية –الصينية :
على النقيض من بلك تعربد الصربني بالنسرببة لتربايوان أكربرب آربريك جترباري حسربب آخربر االرقربا الربيت أعلنتهربا
وزراة الشربربؤون اخلارجيربربة و التجربربارة األس ربرتالية ضربربمن تقريرهربربا لسربربنة  2016أن الصربربني تتصربربدر املبربربادالت التجاريربربة
اخلارجية لتايوان و من ناحييت التصدير و االسربترياد .مربن ناحيربة التصربدير وصربلت النسرببة اىل  % 26.3مبجمربل
 % 40إبا أضربربفنا هونرب كونرب الصربربينية تليهربربا الواليربربات املتحربربدة األمريكيربربة ب رب  . % 12أمربربا االسربربترياد الصربربني يف
املرتبة االوىل أي ام برب  % 19.1تليها اليابان برب  %17.6مث الواليات املتحدة األمريكية برب .%12.5
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أ -على الصعيد االقتصادي :
بعرب رب ربربد ايرب رب ربربة احلرب رب ربربرب البرب رب ربرباردة عم رب رب ربدت وتلرب رب ربربة دول العرب رب ربربامل اىل إنشرب رب ربربا تكرب رب ربربتالت اقتصرب رب ربربادية يف سرب رب ربربياق
ظرب ربرباهرة العوملرب ربربة و الصرب ربربعود املرب ربربًهل للصرب ربربني مرب ربربع اسرب ربربتمرارية الزعامرب ربربة االمريكيرب ربربة للعرب ربربامل ،هرب ربربًه االخرب ربربرية تعرب ربربد القرب ربربوة
العس رب رب ربربكرية االوىل يف الع رب رب ربربامل عل رب رب ربربى غرب رب رب ربرار منطق رب رب ربربة احمل رب رب ربربيط اهل رب رب ربربادي ،حس رب رب ربربابات جيوسياس رب رب ربربية معق رب رب ربربدة د ع رب رب ربربت
بال رب ربربدول اىل انته رب ربربا سياس رب ربربة التحالف رب ربربات و التك رب ربربتالت االقليمي رب ربربة و الف رب ربربوق اقليمي رب ربربة مث رب ربربل رابط رب ربربة دول جن رب ربربوب
آ رب ربربرق آسرب رب ربيا االس رب ربربيان) (ASEANو منتم رب ربربة التع رب ربرباون االقتص رب ربربادي ل رب ربربدول آس رب ربربيا و احمل رب ربربيط اهل رب ربربادي األبي رب ربربك
)(APEC
االمريكية .

الرب رب رب رب ربربيت متترب رب رب رب ربربد اىل دول األمريكيترب رب رب رب ربربان الشرب رب رب رب ربربمالية و اجلنوبيرب رب رب رب ربربة تتصرب رب رب رب ربربدر ا الواليرب رب رب رب ربربات املتحرب رب رب رب ربربدة
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يف العصربربر احل ربربديث مل تع ربربد الق ربربوة العس ربربكرية األداة الوحي ربربدة يف حتقيربربق األه ربربداف االس ربرتاتيجية لل ربربدول و
ادارة وتلرب ربربة األزمرب ربربات الدوليرب ربربة  ،برب ربربل أصرب ربربب للمحرب ربربدد االقتصرب ربربادي دور كب رب ربربري و عرب ربربال يف طبيعرب ربربة التوجهرب ربربات و
السياسربربيات

و صربربياغة االس ربرتاتيجيات العامربربة ملختلربربة الربربدول العتمربربى  ،لربربًا ربربإن منطقربربة احملربربيط اهلربربادئ هربربي

أ ربربل منربربوب لتفسربربري التربرباهرة الدوليربربة الربربيت جتمربربع بربربني التباعربربد و متناق ربربات التربربوترات السياسربربية و حقيقربربة التشربربارك
لغايات املصاحل االقتصادية الربيت جتمربع بربني وتلربة وحداتربه  ،و الربدليل عربن بلربك هربي االحصربائيات و االرقربا الربيت
س ربربوف ي ربربتم عرض ربربها م ربربن حي ربربث س ربربرعة النم ربربو االقتص ربربادي ال ربربًي تش ربربهده املنطق ربربة بش رب ن
ربكل ع ربربا و ك ربربًلك حقيق ربربة
العالقات االقتصادية اليت تربط بني دول املنطقة بغض النتر حدة اخلطاب الدبلوماسي بني هًه الدول .

أ -النهضة االقتصادية لمنطقة المحيط الهادي :
تربربد احملربربيط اهلربربادئ علربربى مسربربا ة  160مليربربون كيلربربومرت و يشربربكل ضربربعة مسربرباحة احملربربيط األطلسربربي  ،بينمربربا
تعتربربرب املنطقربربة الشربربمالية األهربربم علربربى اإلطربربالق بتواجربربد قربربوى عامليربربة و أخربربرى إقليميربربة صربرباعدة علربربى غ ربرار الصربربني
و روسربربيا و اليابربربان و كوريربربا اجلنوبيربربة اىل جانربربب كوريربربا الشربربمالية  .داخربربل هربربًا الف ربربا الواسربربع يتشربربكل يربربه احملربربور
اجليواسرتاتيجي و االقتصادي للعامل ملربا يتمتربع بربه مربن ريربزات جغرا يربة و مربوارد طبيعيربة ضربخمة و رربرات

و

م ربربائق مائيربربة بالغربربة اال يربربة .مقومربربات زادة مربربن أ يتربربه االس ربرتاتيجية عربربرب طرقربربه االقتصربربادية و التجاريربربة بعربربد ايربربة
احلربربرب العامليربربة الثانيربربة و االقربربالع االقتصربربادي لليابربربان عربربا  ، 1955بعربربدها ظهربربور مربربا يسربربمى بربربالنمور اآلسربربيوية
( هون كون  ،سنغا ورة  ،كوريا اجلنوبية و تايوان ) بالتوازي مع االصربالحات االقتصربادية الربيت مسربت تايالنربدا ،
إندونيسربربيا و ماليزيربربا املكونربربة ألهربربم التكربربتالت االقتصربربادية يف املنطقربة االسربربيان  ، ASEANيف حربربني أن التربرباهرة
االقتصادية االكثر بروزام يف القربرن احلربا هربو الصربعود اخلربرايف للصربني علربى املسربتويني االقتصربادي و العسربكري أو
مربربا يعربربرف بالتربرباهرة الصربربينية احلديثربربة  ،كربربل هربربًه الت ربواهر االقتصربربادية تفربربر علربربى منطقربربة احملربربيط اهلربربادئ
باإلحلا أن تكون مستقبل التاهرة االقتصادية العاملية بإمتياز .

و
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 حقائق مذهلة عن مستويات النمو االقتصادي لدول المنطقة :حسب آخربر التقربارير و األرقربا الر يربة الربيت اعلنهربا املوقربع الر ربي للبنربك العرباملي  ،نالحربب ضربمن التقسربيم
اجلغ ربرايف و االقتصربربادي للعربربامل انربربه هنربرباك ملربربة خربربا

باملنطقربربة باسربربم آربربرق أسربربيا و احملربربيط اهلربربادي نت ربرام أل يتهربربا

البالغة عكس ما كنا نالحته سابقام بالتطرق إىل القارة اآلسيوية ككل  ،و يقر البنك بربأن هربًه املنطقربة تعربرف منربوام
اقتصرباديام مرنربام " "Resilient growthحسربب توقعربات  .2019-2017و هربًا راجربع إىل الطلربب احمللربي
املرتف ربربع عل ربربى املرب ربواد األولي ربربة التص ربربنيعية  ،و م ربربن املف ربربرت أن تبلرب رب نس ربرببة منوه ربربا االقتص ربربادي  % 6.1خ ربربالل ع ربربا
 2018لك ربربل دول املنطقرب ربربة تمع ربربة ،نأخرب ربربً الص ربربني كثرب ربربا اقتص ربرباد عرب ربرباملي و األول باملنطق ربربة الرب ربربيت يتوق ربربع منوهرب ربربا
االقتصربربادي أن يصربربل إىل  % 6.3خربربالل  2019-2018و برب رب  % 5.1بالنسربرببة لربربدول جنربربوب آربربرق آسربربيا
 ASEANخالل نفس الفرتة.
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 الصين :
سربربجل إقتصربربادي غربربري مسربرببوق و أرقربربا قياسربربية يف التنميربربة  ،إب ارتفربربع نصربربيب الفربربرد مربربن GDP
اىل  16م رب ربربرة خ رب ربربالل الف رب ربربرتة املمت رب ربربدة م رب ربربن  1978اىل  2010و م رب ربربن مس رب ربربتوى  150دوالر أمريك رب ربربي اىل حن رب ربربو

 2.423دوالر أمريك ربربي ع ربربا  ، 2010كم ربربا وص ربربلت مع ربربدالت النم ربربو اىل  %10خ ربربالل ثالث ربربة عق ربربود األخ ربربرية
مقابربربل نسربرببة منربربو ب رب  %2بالواليربربات املتحربربدة األمريكيربربة و أوروبربربا و حربربء يف ظربربل أسربربو األزمربربات االقتصربربادية العامليربربة
ع ربربا  2008بقي ربربت الص ربربني سا ت ربربة عل ربربى مرون ربربة تنميته ربربا إب بلغ ربربت  %8.7يف ع ربربا  2009و  %10.3ع ربربا
 .2010و خربربالل نفربربس الفربربرتة أي  1978اىل  2010قفربربز الربربدخل احمللربربي اخلربربا
 394983مليون يوان.

 GDPمربربن  3645اىل
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يعود الف ل للتطور االقتصادي املتسارع يف الصربني اىل مربع االصربالحات الربيت أقرهربا "دنرب جيرباوبين "
ع ربربا  ، 1978مهن ربربدا االص ربربال االقتص ربربادي بالص ربربني وه ربربو أح ربربد أه ربربم االمثل ربربة ع ربربن االس ربرباليب و التخط ربربيط
االقتصربربادي النربرباج  ،عربربن طريربق االنفتربربا االقتصربربادي و اسربربتغالل كا ربربة القربربدرات املاديربربة و البشربرية الربربيت متتلكهربربا
الصربربني  ،خربربالل تلربربك الفربربرتة أصربربب االقتصربرباد الصربربي حيتربربل املرتبربربة السربربابعة عامليربربا و الثربربا مربربن حيربربث اسربربتقطاب
االستثمارات االجنبية  ،اىل جانب كل من اليابان و كوريا اجلنوبية  .ان ربمت الصربني رسربيما اىل منتمربة التجربارة
العاملية عا  ، 2001ما يزه االقتصاد الصي علربى أنربه منفربت و تنا سربي آربأنه آربأن برباقي دول املنطقربة ضربمن
متطلبربربات اقتصربرباد السربربوق احلديثربربة  ،بربربل يشربربكل بالنسربرببة هلربربا رصربربة اجيابيربربة لتصربربدير منتجاهتربربا ال ربربخمة حنربربو دول
العامل

و ما يعر ه من قدرة تنا سية كبرية .
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 اليابان :
تعتربربرب إصربربالحات ثربربورة امليجربربي (  ) 1912-1868اهربربم املنعرجربربات التارخييربربة الربربيت غربربريت حاضربربر
و مستقبل اليابان  ،كان أهم أهدا ها بنا دولة حديثة و قويربة  ،حت ربي برباالحرتا و تتعامربل بالنديربة مربع وتلربة
القربربوى العتمربربى و هنربربا عمربربل رواد النه ربربة اليابانيربربة اىل االقتبربرباا مربربن التكنولوجيربربا الغربيربربة مربربع احلفربربامب علربربى اللمسربربة
اآلسيوية اليابانية  ،من أهم عوامل اا التجربة اليابانية يف ال التكنولوجيا و الصناعة  ،هربو إحربدا
من التغريات اجلزئية أو الكلية الغربية لكي تتال مع البيفة احمللية اليابانية

موعربة
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حتتل اليابان املراتب األوىل عامليام مربن حيربث النرباتج احمللربي اخلربا  ( GDPاملرتبربة الثالثربة عامليربام ) فربي
سربربنة  2017بلرب  4,872.135مليربربار دوالر  ،إال أن النمربربو االقتصربربادي باليابربربان يعربربرف وتربربرية أقربربل عنمربربا هربربو
بالص ربربني م ربربثالم يف الثالث ربربي األول لع ربربا  2018س ربربجلت الياب ربربان ا فاض ربام يف الن ربرباتج احملل ربربي االط ربربا مب ربربا نس ربرببته
 0.2عنما ُسجل خالل الثالثي االول من العا الًي سبق .2017
 كوريا الجنوبية :
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عنربد تأسربيس كوريربا اجلنوبيربة عربا  1948كانربربت تتصربدر قائمربة الربدول اال قربر يف العربامل  ،حيربربث
مل يكن يتعدى دخل الفرد يها  80دوالر يف السنة كلها  ،و باألخص بعد تقسيم الكوريتني اليت أثرت بشربكل
مباآربربر علربربى الوضربربعني االجتمربرباعي و االقتصربربادي بسربرببب ظربربروف احلربربرب سربربنوات  1953-1950و قُربربدرت
تكلفتها خسائرها برب  69مليار دوالر ما يعربادل سربس مربرات النرباتج االطربا لكوريربا اجلنوبيربة حينهربا  .مربع وصربول
اجلن ربرال "ب ربربارك تش ربربون ه ربربي " إىل احلك ربربم بع ربربد انق ربربالب عس ربربكري حك ربربم كوري ربربا اجلنوبي ربربة ب ربربني 1979-1961
لتعربربرف كوريربربا

ربربة اقتصربربادية نتيجربةم للسياسربربيات االصربربالحية الربربيت قربربا هبربربا اجلنربرال  ،أنشربربأ بنوكربام حكوميربربة و أمربربم

البنربربوك اخلاصربربة للربربتحكم اجليربربد يف القربربرو

 .أمربربا خارجيربربا سربربا ت الواليربربات املتحربربدة األمريكيربربة احلليربربة الربربدائم

لكوري ربربا اجلنوبي ربربة يف ت ربربو ري املتل ربربة االمني ربربة و تق ربربدمي املس ربرباعدات املالي ربربة لتوق ربربع بع ربربدها اتفاقي ربربة ال ربربد اع املش ربربرتك س ربربنة
 1953و الربربيت مبوجبهربربا مكنربربت اجلربربي االمريكربربي مربربن تواجربربده عل ربربى االر بكوري ربربا اجلنوبيربربة يف اطربربار سياسربربية
التحالفات باملنطقة .
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علربربى خربربالف اليابربربان ربربإن كوريربربا اجلنوبيربربة متشربربي علربربى خط ربربى جارهتربربا الصربربني يم ربربا يتعلربربق ب ربربوترية منوه ربربا
االقتصربربادي  ،إب سربربجلت خربربالل نفربربس الفربربرتة مربربن املرحلربربة االوىل لسربربنة  2018ارتفاعربام بنسربرببة  %2مسربربجالم منربربو
بنسبة % 0.7عنما كان خالل نفس الفرتة من العا املاضي  2017لتحتل املرتبة احلادية عشر عامليا.
قائمة ترتيب دول العالم حسب الناتج المحلي الخام  GDPخالل سنة .2017
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* ما يالحب أن من بني أكرب اقتصاديات دول العامل االثنا عشر ضمن القائمة أعاله  ،يوجد سسة دول
آسيوية ،ومن هًه اخلمس دول  ،أربربعة منها من دول الباسيفيك.
 أن نسبة النمو تعرف تطورام ملحوظام ما عدى اليابان الًي يشهد اختالالم يف نسب النمو
االقتصادي.
 العالقات االقتصادية البينية بين دول المنطقة :علربربى النقربربيض مربربن حقربربائق التربربوترات احلدوديربربة بربربني كا ربربة دول املنطقربربة و صربربفحات اجلرائربربد و النش ربرات
االخبارية اليت تتحربد دائمربام عربن اسربتمرارية ربج النزاعربي و العربدائي بربالرتكيز علربى حربدة الدبلوماسربية يف املنطقربة ،
هناك حقائق أخرى تعرب عن االسلوب الرباغما املتبع بشكل عربا و الربًي ي ربمن احلفربامب و اسربتمرارية املصرباحل
االقتصادية لكل طرف بغض النتر عن اخلال ات السياسية .

للداللربربة علربربى حجربربم و نطربرباق التغربربري االقتصربربادي ملنطقربربة احملربربيط اهلربربادئ  ،نأخربربً باألرقربربا املسربربجلة يف ربربال
التجربربارة العامليربربة  ،علربربى سربرببيل املثربربال ال احلصربربر يف سربربنة  1990بلرب حجربربم التبربربادل التجربرباري باملنطقربربة %26.6
مربربن مربربل التجربربارة العامليربربة مقابربربل  % 42.9باألطلسربربي ،لرتتفربربع يف ربربرتة  5سربربنوات قربربط أي عربربا  1995إىل
 % 33.2وت ربربنخفض باألطلس ربربي إىل % 37.6للجه ربربة الش ربربرقية للوالي ربربات املتح ربربدة األمريكي ربربة املقابل ربربة للق ربربارة
االوروبية و اإل ريقية .
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االرقا االقتصادية املسربجلة يمربا يتعلربق باملبربادالت التجاريربة و حجربم االسربتثمارات بربني

دول املنطقربربة مربربا يربربربهن صربربحة هربربًا التصربربور ،نتيجربربة حلجربربم و الدرجربربة العاليربربة لالعتمربرباد املتبربربادل بربربني دول املنطقربربة.
هًه االحصائيات و النسب من مل التجارة الدولية مت و قربام لقاعربدة األمربم املتحربدة  COMTRADEبشربأن
التجارة الدولية كاال :
 أهم الشركاء التجاريين للصين ( احصائيات : ) 2016
 م ــن حي ــر الص ــادرات الص ــينية نج ــد  :الوالي ربربات املتح ربربدة األمريكي ربربة ب رب رب  385.6ملي ربربار( )%33دوالر مثاليابان برب  287.25ملياردوالر( )%6.3تليها كوريا اجلنوبية برب  93.7مليار دوالر(.)%4.6
 م ــن حي ــر ال ــواردات الص ــينية نج ــد  :كوري ربربا اجلنوبي ربربة أوالم ب رب رب  158.9ملي ربربار( )%11دوالر مث الياب ربربان ب رب رب 145.6مليار دوالر( )%9.9تليها الواليات املتحدة االمريكية برب  135.1مليار دوالر (.)%9.2


املالح ربربب أن الص ربربادرات الص ربربينية تتج ربرباوز بكث ربربري عنم ربربا تس ربربتورده م ربربن آ ربربركائها التج ربرباريني و ق ربربد

تتجربرباوز أحيانربام نصربربة تلربربك املبربربادالت مربربثالم بالنسربرببة للواليربربات املتحربربدة تصربربدر هلربربا مربربا قيمتربربه ب رب  385.6مليربربار و
تسربربتورد منهربربا أقربربل مربربن نصربربة املبلرب أي  135.1مليربربار دوالر رربربا نربربتج عنربربه تسربربجيل عجربربز جتربرباري بربربني أمريكربربا و
الصني.
 أهم الشركاء التجاريين لليابان ( احصائيات : ) 2017
 م ــن حي ــر الص ــادرات الياباني ــة نج ــد  :الوالي ربربات املتح ربربدة األمريكي ربربة ب رب رب  135.6ملي ربربار( )%21دوالر مثالصني برب  132.9مليار دوالر( )%20تليها كوريا اجلنوبية برب  53.3مليار دوالر(.)%8.1
 مــن حيــر الــواردات اليابانيــة نجــد  :الصربربني أوالم برب رب  164.4مليربربار دوالر( )%25مث الواليربربات املتح ربدةاالمريكي ربربة ب رب رب  73.83ملي ربربار دوالر()%11اسرب ربرتاليا ثالث ربربا ( )%6تليه ربربا كوري ربربا اجلنوبي ربربة رابعرب ربام ب رب رب  28.9ملي ربربار
دوالر(.)%4.4

 أهم الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية ( احصائيات : ) 2017
 م ــن حي ــر الص ــادرات الكوري ــة نج ــد :الص ربربني أوالم ب رب رب  142.1ملي ربربار دوالر( )%32مث الوالي ربربات املتح ربربدةاألمريكيربربة برب رب  68.8مليربربار دوالر( ،)%12الفيتنربربا برب رب  .47مليربربار دوالر(،)%8.5مليربربار دوالر تليهربربا اليابربربان برب رب
. 26.8د (.)%4.8
 من حير الـواردات الكوريـة نجـد  :الصربني أوالم ب رب  97.8مليربار دوالر( )%21مث اليابربان ب رب  55.1مليرباردوالر ( )%12تليها الواليات املتحدة االمريكية برب  50.9مليار دوالر (.)%11
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 أهم الشركاء التجاريين لروسيا ( احصائيات : ) 2017
 مــن حيــر الصــادرات الروســية نجــد :الصربربني أوالم ب رب  38.9مليربربار دوالر ( ،)%11ثانيربام هولنربربدا ب رب 35.6ملي ربربار دوالر ()%10أملاني ربربا ب رب رب  25.7ملي ربربار دوالر( ،)%7.3كوري ربربا اجلنوبي ربربة س ربربابعام ب رب رب ، 12.3ح ربربادي عش ربربر
اليابان برب  10.5مليار.
 م ــن حي ــر ال ــواردات الروس ــية نج ــد  :الص ربربني يف الري ربربادة ب رب رب  48.3ملي ربربار دوالر( ، )%22ثانيرب ربام أملاني ربربا ب رب رب 22.7مليربربار دوالر( ، )%10الواليربربات املتحربربدة األمريكيربربة ب رب  12.6مليربربار دوالر( ، )%5.8سربربابعام اليابربربان ب رب
 7.7مليار دوالر( )%3.5تليها كوريا اجلنوبية برب  6.9مليار دوالر( )%3.2يف املرتبة الثامنة.
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اقليمي ربربا العالق ربربات التجاري ربربة و امليرب ربزات االقتص ربربادية تع ربربد م ربربن أولوي ربربات دول منطق ربربة عل ربربى حس ربرباب احلساس ربربياتالسياسية  -الصني و الواليات املتحدة األمريكية هلما ح ورام قويا يف املنطقة من ناحييت التصدير و االسترياد.

المحور الثالر  :طبيعة و دور الفواعل الدولية التقليدية بمنطقة الباسيفيك .
خالل هًا احملور حناول التطرق إىل أبزر الدول الفاعلة اليت هلا ثقل على املنتومة الدولية و هنا نركز على كل
من الواليات املتحدة األمريكية و روسيا.
 فالديفوستوك عين روسيا على المحيط الهادئ :تعترب روسيا مربن أهربم الفواعربل الدوليربة الربيت ترتكربز علربى توجههربا اجليوساسربي و العسربكري املمتربد إىل أوروبربا غربربام و
مربربن الشربربرق األوسربربط إىل مشربربال إ ريقيربربا  ،و يف تربرباريي العالقربربات الدوليربربة دائم ربام مربربا كربربان لروسربربيا وجربربودام مربربن روسربربيا
القيصربرية إىل االحتربرباد السربربو يا ابربربان احلربربرب البربرباردة  .لكربربن هربربًا مل نربربع مربربن أن تكربربون لروسربربيا نسربربخة جيوسياسربربية

أخربربرى حنربربو الشربربرق مربربع تواجربربد قربربوى اقليميربربة مهمربربة الصربربني و اليابربربان و الكربربوريتني هربربًه االخربربرية الربربيت كانربربت مسربربرحام
لنزاع كبري مع الواليات املتحدة األمريكية انتهى بتقسيم الكوريتني مشالية آيوعية و جنوبية ليبريالية.
تتقاسم روسيا و الصني  4.300كيلربومرت مربربع مربن احلربدود املشربرتكة و تتشرباركان أي ربام يف تواجربد ا ضربمن
منتمربربة آربربانغهاي  OCSو يف منتمربربة آيبربربك  APECإىل الربربربيكس ( BRICSالربازيربربل  ،روسربربيا  ،اهلنربربد ،
الصربربني و جنربربوب ا ريقيربربا )  .يشربربكل الصربربينيون أكربربرب جاليربربة وا ربربدة لروسربربيا حب ربوا مليربربون مربربن مربربل  6.7مليربربون
سربرباكن متواجربربدين بأقصربربى آربربرق روسربربيا ضربربمن أحربربد أهربربم املربربدن االس ربرتاتيجية املطلربربة علربربى احملربربيط اهلربربادي و هربربي
الديفوستوك و خبارو سك ،كتب املؤر " وائيربل اسربيليفيت قربائالّ  ":القربوة الروسربية سربتكرب و مسربتقبلها حنربو
سيبرييا واملنطقة الشربرقية بشربكل عربا " .تشربري التوقعربات أن الفربرتة بربني  2050- 2030سربتعرف منربوام اقتصرباديا
لروسيا بتوجهها حنو الصني و سورهربا منطقربة الديفوسربتوك االسربرتاتيجية املكملربة للترباهرة االقتصربادية هبونرب كونرب
الصينية .
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خريطة لدول منطقة الباسيفيك التي تحتكر أكثر من نصف مقدرات العالم

المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الموق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
https://www.lesechos.fr/05/09/2012/LesEchos/21263-

حسب البنك الدو تشربري االرقربا اىل الرتاجربع الكبربري امللحربومب يف معربدل الفقربر خربالل عشربر السربنوات األخربرية
يف أغلب دول آرق آسيا و بني (  ) 2013-1990بلرب عربدد االآربخا

الربًين حتسربنت أحربواهلم متجرباوزين

مس ربربتوى خ ربربط الفق ربربر إىل أكث ربربر م ربربن  920آ ربربخص و ه ربربًا ي ربربدل عل ربربى الرب ربرتابط الواضرب رب ب ربربني مسرب ربتويات النم ربربو
االقتصادي باملنطقة و تأثريها إجيابام على الوضع االجتماعي بشكل عا .
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مربربن اخلريطربربة أعربرباله  ،تتبربربني األ يربربة الكربربربى الربربيت تتميربربز هبربربا منطقربربة أسربربيا احملربربيط اهلربربادي ( الباسربربيفيك) الربربيت ترتبربربع
عل ربربى نط ربرباق واس ربربع م ربربن الع ربربامل  ،كم ربربا ت ربربم أه ربربم ال ربربدول بات الثق ربربل السياس ربربي  ،الدبلوماس ربربي  ،التكنول ربربوجي و
االقتص ربربادي  .و تش ربربري االرق ربربا عل ربربى أن املنطق ربربة ب ربرباللون االص ربربفر تش ربربكل  %40م ربربن الق ربربوة الس ربربكانية العاملي ربربة و
%56أي أكثربر مربن نصربة النرباتج اخلربربا احمللربي مربن ادمربوع النربواتج احملليربربة الربًي بربدوره يشربكل  %45مربن مربربل
التجربربارة الدوليربربة  ،و عليربربه مربربن مربربوع أكربربرب عش ربرين دولربربة عامليربربة دموعربربة  G20يوجربربد هبربربا تسربربعة دول مربربن هربربًا
النطربرباق اجليواقتصربربادي اهلربربا و هربربي (الصربربني  ،روسربربيا  ،اليابربربان  ،كوريربربا اجلنوبيربربة ،إندونيسربربيا  ،أس ربرتاليا  ،الواليربربات
املتحدة األمريكية ،كندا و املكسيك) .
 الواليات المتحدة االمريكية و سياسة التحالفات بمنطقة الباسيفيك :تعتربربرب الواليربربات املتحربربدة األمريكيربربة أهربربم اعربربل دو خربربار املنتومربربة اإلقليميربربة ملنطقربربة آسربربيا احملربربيط اهلربربادي و هربربًا
لسببني ا :
-

االول استراتيجي :

يتعلق ب رورة ضربمان الوجربود االسربرتاتيجي مبنطقربة الباسربيفيك و هنربا تكربون األداة العسربكرية مربن أهربم الوسربائل
الربربيت ت ربمن اسربربتمرارية هربربًا الوجربربود مربربا يسربربهم يف مقاومربربة أيربربة قربربوة عسربربكرية للهيمنربربة علربربى املنطقربربة و يف مقربربدمتها
الصربربني مث روسربربيا  ،و عليربربه حتتربربا الواليربربات املتحربربدة اىل عربربدد مربربن الربربدول االقليميربربة احلليفربربة الربربيت سربربتو ر هلربربا كا ربربة
التسربربهيالت للوجربربود العسربربكري لقواهتربربا و نجربربد اليابربربان و كوريربربا اجلنوبيربربة  ،خاصربربة لقربربوة حبريربربة خارجربربة عربربن اإلقلربربيم
اليت يستوجب تقدمي دع نم هلا من قبل حلية اقليمي و يو ر للقوة البعيدة التسهيالت البحرية املتقدمربة يف املسربر
 .ان السيطرة على آرق آسيا من اليابان يف مشال آرق آسيا اىل ماليزيربا يف جنربوب آربرق آسربيا مربن أهربم الغايربات
االساسربربية يف التواجربربد االمريكربربي باملنطقربربة ملربربا تتميربربز بربربه مربربن سلسربربلة متواصربربلة مربربن الربربدول اجلزيريربربة الربربيت متتلربربك مواقربربع
اسرتاتيجية و تسهيالت حبرية و هنا نالحب الرتتيبات األمريكية يف ماليزيا و إندونيسيا سنغا ورة و بروناي.
بل رب
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مربربوع ميزانيربربات العسربربكرية املنطقربربة اخلمسربربة ( الصربربني  ،اليابربربان  ،كوريربربا اجلنوبيربربة باإلضربربا ة اىل اهلنربربد ) اىل

 224مليربربار دوالر خربربالل عربربا  2011و هربربًا مربربا يعرب انتقربربال القربربوة العسربربكرية العربرباملي مربربن أوربربربا إىل آربربرق آسربربيا
حسربربب املركربربز االسربرتاتيجي الربربدو للدراسربربات (international ) Center for Strategic
 Studiesلربربًا نالحربربب املوجربربة اجلديربربدة إلعربربادة االنتشربربار للجربربي االمريكربربي حنربربو منطقربربة آسربربيا احملربربيط اهلربربادئ و

هربًا مربا تسربعى اىل جتسربربيده ادارة دونالربد ترامربب يف سرببيل نقربربل أكربرب قربدر مربن قربوات البحريربة األمريكيربة اىل املنطقربربة
حبلول عا .2020
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 الثاني إقتصادي :خربربالل ةلربربة الرئاسربربيات األمريكيربربة لدونالربربد ترامربربب عربربا  ،2016صرب ّربعد هربربًا االخربربري مربربن هلجتربربه جتربرباه الصربربني ،

معتربام أن العالقات االقتصادية و التجاريربة بربني الواليربات املتحربدة األمريكيربة و ثربا أكربرب اقتصرباد عرباملي ليسربت يف
صربرباحل بلربربده  ،متهم ربام بكربربني بالسربربعي اىل التربربأثري يف نسربربب املعربربامالت املصربربر ية و اسربربتمرارية سربربيطرهتا علربربى مي ربزان
التبادل التجاري الًي يعرف عجزامكبريام من طرف الواليات املتحربدة األمريكيربة لصرباحل الصربني ويربرى املراقبربون بربأن
املرحلة القادمة ستعرف مستويات عالية من التوتر بني واآنطن و بكني.
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تعربربر " زبغنيربربو برجيينسربربكي" يف كتابربربه الشربربهري" رقعربربة الشربربطرنج الكربربربى السربربيطرة األمريكيربربة و مربربا يرتتربربب عليهربربا
جيواسرتاتيجيام" أما منا سني سياسي ( روسيا ) و آخر اقتصادي ( الصني )  .ضمن الفصل الثربا يعتربرب منطقربة
أوراسيا هي مبثابة اجلائزة اجليوبوليتيكية ألمريكا و البد من الواليات املتحدة األمريكيربة أن تربو أ يربة قصربوى هلربًه
املنطقربربة احليويربربة  ،خاصربربة أ ربربا حتتربربوي علربربى اثنربربني مربربن منربرباطق العربربامل األكثربربر انتاجربام علربربى الصربربعيد االقتصربربادي .و يف
الفصل السادا ( املرتكز الشرق أقصوي ) يشهد ديناميكية اقتصادية أكثر مربن عاديربة ،و عليربه بإمكربان الر اهيربة
أن متوه أو تعتم على نقاط ال عة السياسية يف املنطقة بينما تقربوي املقومربات القوميربة و االجتماعيربة و التطربور ال
حيتا اىل اثبات نتري االقالع االقتصادي لكل من الصني اليابان و كوريا اجلنوبية .
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جدول يوضح التغيرات المتوقعة في ترتيب الدول من حير الناتج المحلي الخام بحلول عام .2050

Source :PWC , the world in 2050 will the shift in global economic power
continue ? ,P 3.

يف دراسربربة مربربن  46صربربفحة أجرهت ربا موعربربة مربربن احملللربربني االقتصربربادين ملركربربز ، PWCقربربدموا نتربربائج مًهلربربة عربربن
التغريات املتوقعة يف ترتيب الدول مربن حيربث النرباتج احمللربي اخلربا خربالل  2030اىل  . 2050و يوضرب اجلربدول
أعربرباله ب ربربأن الص ربربني س ربربوف تتص ربربدر القائم ربربة مربربع ت ربرباعة ناجته ربربا م ربربن  17.632ملي ربربار دوالر ع ربربا  2014اىل
 36.112مليربربار دوالر عربربا  2030دوالر اىل أن يصربربل اىل  61.079مليربربار دوالر حبلربربول  . 2050يمربربا
تصربربب اهلنربربد ثانيربام و إندونيسربربيا رابعربام و نربربزول الواليربربات املتحربربدة االمريكيربربة اىل املرتبربربة الثالثربربة ب رب  41.384و حتربربل
اليابربربان سربربابعام مبربربا قيمتربربه  7.914مليربربار دوالر  .و رغربربم أن كربربل هربربًه االقتصربربادات تعربربرف من ربوام يف ملهربربا إال أن

الفارق سيسجل بف ل ديناميكية النمو االقتصادي يف دولة ما الًي يكون أكرب وترية أن برباقي الربدول  ،مربا يعرب
أن ربربه س ربربوف نشرب ربربهد وج ربربود أربع ربربة دول مرب ربربن منطق ربربة آس ربربيا احملرب ربربيط اهل ربربادي ألك ربربرب عشرب ربربر اقتص ربربادات عاملي ربربة حبلرب ربربول
.2050
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هنربا كربربن أن نفسربربر حربربدة اخلطربرباب السياسربربي األمريكربي و قلقربربه بشربربأن الوضربربع السياسربربي و االقتصربربادي العربرباملي،
الربربًي مل يعربربد يف صربرباحل واآربربنطن  ،وسربرباور وثيقربربة األمربربن القربربومي األخربربرية الربربيت أعلربربن عنهربربا الربرئيس األمريكربربي دونالربربد
ترامربربب تؤكربربد بلربربك عربربرب أربعربربة نقربرباط هربربي (  -ةايربربة الواليربربات املتحربربدة األمريكيربربة و الشربربعب األمريكربربي – تعزيربربز
الرخربربا االمريكربربي لصربرباحل العمربربال و الشربربركات االمريكيربربة – احلفربربامب علربربى السربربال مربربن خربربالل القربربوة – تعزيربربز النفربربوب
األمريكربربي) و هتربربدف الوثيقربربة اىل مواجهربربة أكربربرب منا سربربني للواليربربات املتحربربدة األمريكيربربة ربربا الصربربني و روسربربيا مربربع
دعربربم حلفربربا واآربربنطن عربربرب العربربامل  ،إب تطرقربربت اىل عربربد التسربربام مربربع االنتهاكربربات التجاريربربة املزمنربربة و السربربعي اىل
عالقربربات اقتصربربادية عادلربربة و متبادلربربة مقابربربل بنربربا قربربوة عسربربكرية أمريكيربربة ل ربربمان بقائهربربا يف املرتبربربة األوىل و اسربربتعمال
طيع الوسائل الدبلوماسية و املعلوماتية و العسكرية و االقتصادية يف سيبل ةاية املصرباحل االمريكيربة أينمربا كانربت.
أضة اىل احلر على احلفامب على توازن القوى لصاحل الواليات املتحدة االمريكية يف املناطق الرئيسية من العربامل
اجتماع عقده صندوق النقربد الربدو (أ ريربل )2017
( اهلند و احمليط اهلادئ و أوروبا و الشرق األوسط )45.يف
ن
أكربربد وزيربربر التجربربارة االمريكربربي "ويلبربربور روا" علربربى أن الواليربربات املتحربربدة تعربربرف عج ربزام جتاري ربام مربربع أغلربربب آربربركائها
التجاريني من أوروبا و اليابان و الصني .أضاف أنه ال كن إلدارة ترامب أن تستمر يف هربًا الربنهج التجرباري غربري
املتربوازن  ،و أكربربد املهربربتم بالشربربأن االقتصربربادي" مربربارتن لدسربربتني" أن العجربربز التجربرباري للواليربربات املتحربربدة بل رب 450
مليربربار دوالر مربربا يعربربادل  %2.5مربربن النربرباتج احمللربربي اخلربربا  ، GDPأي مبعربربك أن البلربربد أصربربب يسربربتورد مبلرب 450
مليار دوالر اضا ية عما يصدره و هنا البد من اعادة النتر مع دول مثل الصني و اليابان و أملانيا.
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الخاتمة :

تشربربكل بربربدايات التغرب ُربريات احلاصربربلة يف منطقربربة آسربربيا احملربربيط اهلربربادئ مؤآربرام عليربام عربربن احلقيقربربة اجلبوبوليتيكيربربة هلربربًه

املنطقة اهلامة من العامل  ،للوهلة األوىل كان يُنتربر هلربا علربى أ ربا أقربل أ يربةم مربن النرباحيتني السياسربية و االقتصربادية
يف وقرب ن
ربت م ربربى  ،إال أن االمربربر مل يعربربدو إال تقص ربريام اعالميربربا مقصربربودام  ،باعتبربربار أنربربه هنربرباك العديربربد مربربن املقربرباالت و
األحبا التارخيية اليت كانت تسلط ال ربو حربول ضربرورة اعطربا األولويربة الكربربى هلربًه املنطقربة أكاد يربا و برباألخص
من طرف القادة السياسيني ملختلة الدول الكربى عرب العامل.



اقليمياً

اجلانب االقليمي باختصار يتمحور حول أبرز القوى االقليمية الفاعلربة مبنطقربة الباسربيفيك و تفاعالهتربا االجيابيربة
و الس ربربلبية  ،يف ص ربربدارهتا املش ربرباكل احلدودي ربربة ب ربربني دول املنطق ربربة و ه ربربي ( الص ربربني  ،روس ربربيا  ،الياب ربربان وآ ربرببه اجلزي ربربرة
الكورية الشمالية و اجلنوبية ) الربيت يف ملهربا متتلربك موعربة مربن املقومربات السياسربية االقتصربادية و العسربكرية  ،و
ال ربربيت ختتل ربربة مس ربربتوياهتا بطبيع ربربة احل ربربال م ربربن دول ربربة اىل أخ ربربرى .إال ان م ربربا جيم ربربع ه ربربًه االطرب ربراف كله ربربا ه ربربي املص ربرباحل
اجليواقتصادية و االمنية را ينتج عنه طابع التوازن االسرتاتيجي يف املنطقة ككل.
تنقسربربم املنطقربربة يف تفاعالهتربربا و تنا سربربها مبنطقربربة حبربربر الصربربني الشربربرقي بربربني هربربًه الربربدول مث اىل نطربرباق امشربربل باجتربرباه
صراعات مع دول جنوبية يف حبر الصني اجلنود و تالمسها مع دول منطقة جنوب آربرق آسربيا أيربن اربد الفيليبربني
 ،بروناي ،ماليزيا ،إندونيسيا و الفيتنا .
كما أن دول املنطقة سعت اىل حتقيق موعة من االهداف االقتصادية و تركيز االنتار و ق أسلوبني:
 -1داخليربام  :موجهربربة االصربربالحات السياسربية الربربيت مسربربت كربربل املنطقربة بعربربد ربربرتة احلربرب العامليربربة الثانيربربة و الربربيت أدى
اىل حتقيق النه ة االقتصادية و االجتماعية املرجوة و املخطط هلا.
 -2إقليمي ربام  :ساولربربة قربربدر اإلمكربربان جتربرباوز اخلال ربربات السياسربربية و احلدوديربربة مربربن خربربالل تفعيربربل النقربرباط املشربربرتكة و
تصويب اهتماماهتا عرب االستثمار يف كا ة الطاقات البشرية الكفيلة بتحقيق املصاحل االقتصادية .
هل ربربًا ك ربربن أن تك ربربون التجرب ربربة الناجح ربربة يف آس ربربيا احمل ربربيط اهل ربربادي مث ربرباالم حيت ربربًى ب ربربه باملنطق ربربة العربي ربربة يف الش ربربرق
األوسربربط و مشربربا إ ريقيربربا بإجيربرباد روابربربط اجتماعيربربة متينربربة يف اطربربار عالقربربة الدولربربة بربربادتمع و الربربيت يكربربون هلربربا صربربدى
اجياد من أجل حتقيربق املصرباحل املشربرتكة بربني الربدول العربيربة و إن مل نصربل اىل مسربتويات الوحربدة العربيربة الربيت بقيربت
حربام على ورق.


دولياً :

نالحربربب الرغب ربربة امللح ربربة ألك ربربرب اع ربربل دو ع ربربابر للح ربربدود و ه ربربي الوالي ربربات املتح ربربدة األمريكي ربربة ال ربربيت تس ربربعى اىل
مزاةة طموحاهتا بعض الدول املنا سة و تثبيت مفهو تعدد املراكز الدوليربة علربى غربرار( روسربيا و الصربني) روسربيا

كأكرب منا س سياسي و عسكري املستندة على بقايا احلرب البرباردة ،ربال ننسربى بأ مربا ع ربوين دائمربني مبجلربس
نوع من التوازن اجليوسياسي حلد الساعة .
األمن عرب جتابباته اليت متكن العامل من اجياد ن
أمربربا يف الشربربق االقتصربربادي اربربد الصربربني السربرباعية الزاحربربة الواليربربات املتحربربدة االمريكيربربة و هتديداسربربتمرارية ريادهتربربا
االقتص ربرباديةاليت اس ربربتمرت اعق ربربود  ،و أه ربربم متاهره ربربا ه ربربو مش ربربروع احلرب ربزا و الطري ربربق للق ربربرن احل ربربادي و العشرب ربرين .
اسربرتاتيجية جيوسياسربربية لفربربك ال ربربغط السياسربربي و األمرب الربربًي حتربرباول رضربربه الواليربربات املتحربربدة األمريكيربربة إقليميربربا
يف الباسربربيفيك و هربربًا بالتوجربربه آربربرقام حنربربو القربربارتني األوروبيربربة و اال ريقيربربة األمربربر الربربًي قربربد يعيربربد الواليربربات املتحربربدة
األمريكية اىل املربع األول و توجهها قصرام حنو االطلسي مرمة أخرى را خيفة عنها ثقل مياه احمليط اهلادئ.
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البعد اإلستراتيجي للهند وباكستان في آسيا
1
2

Dimension stratégique de l'Inde et du Pakistan en Asie
صفراوي فاطمة.أ

فودي مصطفى كمال.أ
:الملخص

 وقد استغرق حدوثه عقدين كاملني ويتوقع زيادة أمهيته وقدرته،إن حتول القوة العاملية إىل آسيا أصبح حقيقة
 وبذلك ستحتل القوى اآلسيوية مركز، وبذلك ترتاجع القوة العاملية للواليات املتحدة األمريكية،على التأثري
 وبذلك ميكن، إضافة إىل روسيا،الصدارة يف الشؤون العاملية يف العقود القادمة واملتمثلة يف الصني واهلند واليابان
القول بأن اهلند وباكستان حاليا من أهم القوى اإلقليمية الصاعدة يف قارة آسيا ومن املتوقع يف املستقبل أن
 وعليه فلم تعد قوة القارة اآلسيوية اقتصادية فقط وإمنا،تكون إحدى أهم القوى االقتصادية الكربى يف العامل
 الصادر عن2012  والدليل على ذلك ما جاء يف تقرير التوازن العسكري لعام،ازدادت قوهتا العسكرية أيضا
 والذي نوه فيه أنه أول مرة يف تاريخ القرن احلادي والعشرين تتفوق،املعهد الدويل للدراسات اإلسرتاتيجية يف لندن
 رغم اخلالفات- ولكن من املتوقع اجتاه هذه القوى،القوى العسكرية لدول القارة اآلسيوية على نظريهتا األوروبية
 الستكشاف وتطوير التقارب اإلسرتاتيجي والسياسي جلعل هذا التحول أكثر تأثري وفاعلية وأمهية-املوجودة بينها
.والذي تزامن مع وطأة األزمة املالية العاملية اليت أصابت اقتصاديات األمريكية واألوروبية
Résumé:
La transformation de la puissance mondiale en Asie est devenue une réalité, Il a fallu
deux décennies pour terminer et on s'attend à ce qu'il augmente sa pertinence et son impact ,
Ainsi, la puissance mondiale des États -Unis va diminuer, de sorte que les puissances
asiatiques occuperont une place centrale dans les affaires mondiales dans les prochaines
décennies de la Chine, de l'Inde et du Japon, En plus de la Russie, on peut dire que l'Inde et le
Pakistan sont actuellement l'une des puissances régionales émergentes les plus importantes
du continent asiatique et devraient être l'une des puissances économiques les plus
importantes du monde Par conséquent, la force du continent asiatique est non seulement
économique, mais a également augmenté sa force militaire, comme en témoigne le rapport de
l'équilibre militaire de 2012 publié par l'Institut international d'études stratégiques à
Londres, Dans lequel il a noté que pour la première fois dans l'histoire du 21ème siècle, les
puissances militaires des pays asiatiques sont supérieures à leur homologue européenne
,Mais ces forces - malgré leurs différences - devraient explorer et développer la convergence
stratégique et politique pour rendre cette transformation plus influente, plus efficace et plus
importante, ce qui a coïncidé avec l'impact de la crise financière mondiale qui a frappé les
économies américaine et européenne.

. جامعة تونس املنار،باحثة دكتوراه يف قانون عام وعلوم سياسية
2
. جامعة سوسة تونس،باحث دكتوراه يف العلوم السياسية
1
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المقدمة:
تنفرد شبه القارة اهلندية بصفات ومميزات تكسبها طابعا خاصا ،فهي كتلة ضخمة من اليابس متتد جنوبا يف
احمليط اهلندي ،وتتكون هذه املنطقة من دولتني ذات أمهية بالغة ومها اهلند وباكستان ،اللتني متتلكان مقومات
طبيعية ،بشرية ،اقتصادية ،عسكرية وأنظمة سياسية خمتلفة ،فمنذ انفصاهلما عن بعضهما عام 1947م التوتر
والصراع يسود بينهما بسبب القضية احملورية بينهما وهي مشكلة إقليم كشمري الذي حيتل أمهية بالغة لدى كل
من اهلند وباكستان ،ورغم ذلك كله فقد شهدت العالقة بني البلدين العديد من احملادثات واالجتماعات
كاجتماع القمة واليت يعترب خط وقف إطالق النار أهم نتائجها على اإلطالق ،كما شهدت تلك القضية العديد
من جهود التسوية بالوسائل السلمية بعد أن فشلت احملاوالت العسكرية ،إال أن هي األخرى حالت دون حتقيق
تلك الرغبة بسبب لعبة املصاحل الدولية اليت متنع حصوله ،وذلك راجع إىل ختوف كل طرف من انضمام االقليم إىل
الطرف اآلخر ،مما يؤثر على ميزان القوى االسرتاتيجي بني البلدين يف هذه املنطقة.
وعليه فإن معاجلة كل هذه القضايا يستدعي شكال علميا أكادمييا منظما يتطلب من الباحث وضع دراسة
علمية لإلشكالية والفرضية ،وهو األمر الذي يقود إىل طرح االشكالية التالية:
ما هو والدور الذي تستعد كل من الهند وباكستان للقيام به ضمن نطاقهما الجغرافي واالقتصادي
العالمي الجديد؟ وما هو التحدي المحتمل التحدي الذي يمكن أن يمثاله في المحيط اإلقليمي والدولي؟
إن اإلجابة على هذه اإلشكالية يستدعي وضع فرضية الدراسة واليت ميكن اخضاعها لالختبار الكتشاف مدى
صحتها أو ضعفها يف معاجلة هذه اإلشكالية ،وعليه متت صياغة الفرضية التالية:
تمتلك الهند وباكستان العديد من المقومات واإلمكانات التي تجعلهما تحتالن مكانة متميزة على
كبيرا في جميع المجاالت ،وذلك راجع إلى الموقع
المستوى اإلقليمي والدولي وتحقيق تفوقًا ً
االستراتيجي الهام لهما.
وملعاجلة هذا املوضوع وتأسيسا ملا سبق مت تناول احملاور التالية:
 مقدمة
 المحور األول :األمهية االسرتاتيجية للهند وباكستان.
 المحور الثاني :األمهية اجليو -اقتصادية للهند وباكستان.
 المحور الثالث :العقيدة العسكرية لكل من اهلند وباكستان.
 المحور الرابع :أهم التحديات اليت تواجه اإلسرتاتيجية العاملية للهندية وباكستانية.
 المحور الخامس :األفاق املستقبلية لالسرتاتيجيتني اهلندية والباكستانية.
 خاتمة
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المحور األول :األهمية االستراتيجية للهند وباكستان
متتلك كل من اهلند وباكستان إمكانات طبيعية ،بشرية ،اقتصادية وعسكرية خمتلفة ،لكنها متيز كال منهما
على املستوى اإلقليمي والدويل ،كما أن النظام اهلند خيتلف عن نظريه الباكستاين ،ولكن قبل التطرق إىل األمهية
اجليو-اسرتاتيجية هلما البد من معرفة األمهية اجليو-اسرتاتيجية للمحيط اهلندي.
أوالً :األهمية الجيو-استراتيجية والسياسية للمحيط الهندي
تتش ّكل أمهية احمليط اهلندي اجليو -اسرتاتيجية من خالل أمهية الدول املطلة عليه جيوبوليتيكيا ،فمن الشمال

شاطئ حميط كل من الدول اآلسيوية كشبه اجلزيرة العربية اليمن والسعودية ومسقط وإيران والباكستان واهلند
وبنغالدش وتايالند وماليزيا وأندونيسيا ومن الشرق ،أسرتاليا وبعض اجلزر اإلندونيسية ،أما من الغرب فتطل عليه
دول ا فريقيا الشرقية مثل الصومال وكينيا وموزامبيق وتانزانيا ،ومدغشقر وجنوب أفريقيا ،ويتصل باحمليط األطلسي،
الفعال
كما أنه يضم عددا من اجلزر اإلسرتاتيجية واملضائق واملعابر اليت تعترب نقاطا جيو-اسرتاتيجية مهمة ملوقعها ّ
يف التأثري على حركة التجارة والنقل البحري وحركة السفن اليت تنقل الطاقة من برتول وغاز من الشرق األوسط حنو
الغرب ،أو منه حنو الشرق األقصى ،الصني واليابان خصوصا ،وتش ّكل حواىل  ٪70من حركة نقل الطاقة عرب
البحار ،كما أن احمليط يش ّكل اليوم مسرحا حلركة األساطيل البحرية ملختلف دول العامل خصوصا الدول الكربى
حتول اليوم اىل ساحة
اليت تعمل على محاية أساطيلها التجارية أو تلك اليت تنقل الطاقة ،لذلك فإن احمليط اهلندي ّ
عاملية دولية حلماية األمن القومي لعدد كبري من دول الغرب ويف مقدمها أمريكا وأوروبا وحىت أفريقيا وآسيا الشرقية
وخصوصا الصني واهلند واليابان ،كما أنه وحبكم التنافس الدويل على منابع الطاقة وتأمني وصوهلا اىل الغرب فرض
وجود أساطيل ضخمة هلذه الدول وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول األوروبية وروسيا،

باإلضافة إىل الصني واهلند ،كما أن أمن احمليط اهلندي اليوم وأمهيته ال ترتبط فحسب بالدول اليت تفتقد إىل املواد
األولية املنقولة عربه ،بل حىت إىل تلك الدول البعيدة عن الشاطئ واليت يتم نقل الطاقة منها عرب خطوط األنابيب
اليت تصب على شواطئه والبعيدة عنها آالف الكيلومرتات كدول آسيا الوسطى مثال أو السودان ،ومصر وبعض
دول أفريقيا وآسيا الشرقية .وهذا ما دفع بعض احملللني االسرتاتيجيني اىل القول إن أقدار العديد من الدول واليت
تبعد أكثر من  2000كلم عن شواطئ احمليط ،ترتبط به ،كما اعتربوا أن مرافئ احمليط اآلسيوية تعترب نقاط إخالء
و بالتايل فاحمليط اهلندي ،حسب بعض احملللني السياسيني،
طوارئ لنفط حبر قزوين ،أو القوقاز.
يتطابق جغرافيا مع ما يعرف بـالقوس اإلسالمي املمتد من الصحراء الكربى يف أفريقيا وحىت جزر وأندونيسيا ،كما
كانوا العرب يقيمون ضمن هذا القوس منذ القرون الوسطى ،وقد استخدموا هذا احمليط يف نقل بضائعهم
وعقيدهتم (اإلسالم) ونشروها يف معظم دول الشاطئ من إيران إىل باكستان واهلند وبنغالدش وماليزيا وحىت
يوحد ما بني مركزية عامل اإلسالم وسياسات الطاقة الكونية ،وأن
أندونيسيا والصني ،كما ينظر البعض هذا احمليط ّ
صعود اهلند والصني إلرساء نظام عاملي متعدد األقطاب ،فاحمليط اهلندي اليوم يسيطر عليه خليجان واسعان مها
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حبر العرب ،وخليج البنغال ،حيث يقع يف رأس كل منهما دولة غري مستقرة ،وهي على التوايل باكستان وميامنار
أو بورما ،وأي اهنيار للدولتني سيؤثر مباشرة على دول اجلوار ،األوىل مع إيران واهلند ،من خالل البلوشيني
والسنديني ،أما اهنيار النظام أو الدولة يف ميامنار فسيؤثر يف الصراع الصيين  -اهلندي والتنافس على منابع الطاقة
بينهما ،فالصني تسيطر بشكل معني على سياسات هذه الدولة وترغب يف شق قناة ،أو م ّد خط أنابيب لنقل
الطاقة عرب الربزخ البورمي لتجنّب املرور يف مضيق ما القا توفريا للوقت واملال ،ومن هنا كان االندفاع الصيين
واهلندي يف بناء أساطيلهما البحرية وتعزيزها حلماية أمنهما القومي ،وتأمني وصول املوارد اىل أراضيهما ،عرب احمليط

وليس عرب الطرق الربية.1

ثانياً :األهمية الجيو -استراتيجية والسياسية للهند
 .1الموقع الجغرافي :حتتل اهلند موقع اسرتاتيجي هام ،فهي تقع يف شبه قارة جنوب شرق آسيا ،وتتكون من

28والية و 7أقاليم احتادية ،وهي تعد سابع أكرب دولة يف العامل من حيث املساحة ،وفق التقسيم اجلغرايف
السياسي للدول وفق املساحة ،2حيث تبلغ مساحتها حوايل 3.287.782كم ،2وهي تقع بني دائريت عرض

°8.04و °37.06مشاال ،وخطي طول  °68.07و °97.25شرقا ،وحيدها مشال الصني والنيبال وبوتان،
ومن الشمال الشرقي بورما وبنغالديش ،وشرقا خليج البنغال ،وجنوبا سريالنكا ،ومن غربا البحر العريب،
وعاصمتها نيودهلي ،3وهي شبه جزيرة على شكل مثلث غري منتظم األضالع ،قاعدته إىل أعلى ورأسه إىل

أسفل ،4تتميز بإمكانيات عديدة كاملوقع جغرايف إسرتاتيجي ،واملوارد الطبيعية والبشرية ،والقدرات العسكرية
التقليدية والنووية ،باإلضافة إىل طبيعة النظام السياسي وآليات صنع القرار ،ودور األحزاب والقوى السياسية
والتيارات الفكرية.
أما املناخ اهلندي فيسوده  4مناخات رئيسية يف البالد هي االستوائية الرطبة ،واالستوائية اجلافة ،وشبة
االستوائية الرطبة ،واجلبلية وفيها املناخ البارد ،واحلار ،واملمطر ،كما هتب على اهلند الرياح املومسية نظرا لتأثرها مبناخ
صحراء اهلمااليا.
 .2المقومات البشرية :يقدر عدد سكان اهلند حوايل 1.285مليار نسمة ،أي بنسبة  %17من سكان

العامل ،5وهي ثاين أكرب دولة يف العامل من حيث عدد السكان بعد الصني الشعبية6حسب تقديرات عام ،2016
حبيث يسكن حوايل  %74منهم يف الريف بينما يعيش  % 26منهم يف املدن ،كما تتميز اهلند بوجود العديد من
الديانات منهم % 83من السكان يدينون باهلندوسية ،و %12باإلسالم و يرتكز معظمهم يف حيد آباد وأمحد
آباد ،مومباي ،و حوايل  % 2.6من املسيحيني يف جنوب اهلند ،وحوايل  % 1.9من السيخ و يف والية
البنجاب ،وبعض الواليات اهلندية وحوايل  % 1.7من السكان يدينون بالبوذية وبعض املعتقدات األخرى،7
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علما بأن اهلند تصنف كإحدى الدول العلمانية حبسب ما جاء يف مقدمة الدستور ،لغتهم الرمسية هي اللغة اهلندية
بنسبة  %40إضافة إيل حوايل  16لغة أخرى وألف هلجة خمتلفة تنتشر يف اجلمهورية.
وبالتايل ميكن القول بأن املعادلة السكانية اهلندية تتوافق يف العقود القادمة توافقا تاما مع مفهوم النافذة
السكانية املناسبة اليت تربط بني التحوالت البنيوية الناجتة عن املظهر العام لالنتقال السكاين وإطالق دورة
اقتصادية مالئمة ،حيث يتمثل التحول األول بارتفاع نسبة التبعية اليت تربط بني مستوى االدخار احملتمل وعدد
غري الناشطني اقتصاديا امللقى على كاهل الناشطني اقتصاديا ،ويتعلق التحول الثاين بعرض عمل ،مع تأثري ثنائي
يثري منوا لعدد الناشطني اقتصاديا احملتملني ،أعلى من منو السكان والعاملني املفرتض أن يكونوا أكثر قوة وأفضل
تأهيال وتدريبا ،أما السلسلة الثالثة فتتعلق بالتحوالت يف تأثريات السوق ،فمن جهة ،يستمر عدد سكان اهلند
بالتزايد ،ولو بنسبة أقل.8
 .3النظام السياسي في الهند :تعترب اهلند دولة فدرالية تتكون من  21والية و 9أقاليم تديرها احلكومة املركزية،
ونظامها السياسي علماين دميقراطي ،والدستور اهلندي مل ينص على دين رمسي للدولة ،وقد أخذت اهلند بالنظام
العلماين الدميقراطي منذ عام  ،1947وهو نظام يتكون من أعراق وطوائف وأديان خمتلفة ،كما تسوده لغات

وهلجات متنوعة ،9ويوجد فيها حوايل  3000لغة وهلجة ولغتها الرمسية هي اهلندية ،كما يعرتف الدستور اهلندي
يف بنده الثامن باللغات اإلقليمية الرئيسية اليت يبلغ عددها 14لغة ،إىل جانب اللغتني اهلندية واالجنليزية ،باإلضافة
إىل أن اهلند تنصب نفسها بأهنا مجهورية دميقراطية مستقلة ،وتنص على العلمانية يف ديباجة دستورها ،كما تعد
أكرب دميقراطية على مستوى العامل من حيث الكتلة االنتخابية ،وبفضل النظام الدميقراطي ،استطاعت اهلند توفري
بيئة مواتية للتقدم ،قائمة على احلكم املدين واملساواة أمام القانون ،والتداول السلمي للسلطة ،والتنوع اجملتمعي
دينيًّا وعرقيًّا؛ مما محى اهلند من االنقالبات العسكرية ،والتوترات اجملتمعية ،وتغول الفساد.
وخالصة القول أن اتساع مساحة اهلند مكنها ألن متتلك وختزن نسبة عالية من املوارد الطبيعية داخل حدودها
اإلقليمية ،ألن اتساع مساحة الدولة يؤدي إىل تنوع أقاليمها املناخية والصور النباتية فيها ،وبالتايل يؤثر ذلك يف
تنوع اإلنتاج وتوفره ،كما يؤدي إىل اقرتاب الدولة من حالة التكامل االقتصادي الذي يعاجل مشكلة تضخم
السكان ،حبيث ال تظهر زيادة السكان كمشكلة تشغل بال الدولة ،وبالتايل تكون هلا القابلية على استيعاب
أعداد كبرية من السكان ،كما وصل حجم جتارة السلع حوايل  294مليار دوالر مبا يف ذلك االسترياد والتصدير،
أما حجم جتارة اخلدمات فقد وصل إىل حوايل  143مليار دوالر ،أي أن نسبة الشراكة يف االقتصاد العاملي
ارتفعت إىل  %72وهي أعلى مما كانت عليه سابقا ،وتتوقع عدة دراسات اقتصادية دولية ،أن اهلند ستحقق
طفرة اقتصادية على مدار ثالثة عقود على أبعد تقدير ،منها الدراسة التفصيلية واليت أجراها بنك األعمال األملاين
بشأن تطور االقتصاد اهلندي وآفاقه املستقبلية ،واليت توقعت ارتفاع متوسط الناتج الداخلي اإلمجايل إىل % 6يف
الفرتة املمتدة ما بني 2020- 2006وتوسع القطاع الصناعي ،خاصة ذلك القائم على تكنولوجيا املعلومات،
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باإلضافة إىل اخنفاض معدل النمو السكاين إىل %1.3وتوقعت دراسة االقتصادي غولد مان ساش سنة ،1999
أن اهلند ستكون القوة الثالثة اقتصاديا يف العامل حبلول  2035م ،يف حالة ما إذا احنصرت نسب منو اقتصادها ما
بني  %5.3و  %6.1فقط يف خمتلف الفرتات ،وتشري دراسة غولد مان دائما إىل أن الناتج اإلمجايل للهند
سيتجاوز الناتج الفرنسي حبلول  ،2020وسيتجاوز الناتج األملاين والربيطاين والروسي حبلول عام ، 2025
والياباين عام  ،2035على أن تكون يف سنة  2035ثالث أكرب اقتصاد يف العامل بعد كل من الواليات املتحدة
األمريكية والصني.
ثالثاً :األهمية الجيو-استراتيجية والسياسية لباكستان

متتاز باكستان مبوقع اسرتاتيجي هام ،حيث تقع ضمن مفرتق طرق حضاري وجتاري ،وهلا قدرات متيزها
عن اهلند ،واملتمثلة يف ما يلي:
 .1الموقع الجغرافي :تقع باكستان يف جنوب غرب آسيا ،حيدها من الغرب إيران ،ومن الشمال الغريب
أفغانستان ،ومن الشمال الصني ،ومن الشرق واجلنوب الشرقي اهلند ،ومن اجلنوب البحر العريب ،وهي تقع بني
دائريت عرض 24و° 37مشاال ،وبني خطي طول  °60.55و °75.30شرقا ،عاصمتها إسالم آباد ،وتبلغ
مساحتها حوايل  704.000كم ،2وهي تعد من الدول الكربى حسب املساحة.
.2

المقومات البشرية :بلغ عدد السكان يف باكستان ،حبسب تقديرات  2016حوايل  193مليون

نسمة ،10ويرتكز معظمهم يف إقليم البنجاب ،السيما يف املناطق املمتدة بني بيشاور وروا لبندي والهور يف دلتا
السند ،وغالبية السكان الباكستانيون قرويون ،إذ تصل نسبة سكان القرى حوايل  %60من جمموع السكان،

ويعترب اإلسالم دين الدولة ،إذ يقدر عددهم حوايل  %98من جمموع السكان ،11كما توجد يف هبا عدة مجاعات
إثنية ،منهم البنجابيون  ، %66السنديون % 13اإليرانيون ،%9األوردو ،%8البلوتش ،%3باإلضافة إىل
مجاعات أخرى حوايل. 12 %01
 .3النظام السياسي في باكستان :نظام احلكم يف اجلمهورية الباكستانية اإلسالمية هو النظام الفدرايل ،حيث
تبنت باكستان دستورا جديدا يف  12أفريل1973م لكن علق العمل به يف  5يوليو  1977م ،مث أعيد العمل
به بعد إدخال بعض التعديالت عليه يف 30ديسمرب  1985م ،مث علق العمل به مرة أخرى يف  15أكتوبر
1999م ،مث أعيد العمل به على فرتات 30ديسمرب  1985م ،مث علق العمل به مرة أخرى يف 15
اكتوبر ،1999مث أعيد العمل به على فرتات يف عام  2002م ،مث عدل يف  31ديسمرب  2003م ،مث علق
العمل به 03نوفمرب ،2007مث أعيد العمل به يف  15ديسمرب ،2007مث عدل يف  19أفريل  2010م،
وينتخب رئيس اجلمهورية يف باكستان من قبل هيئة انتخابية من الربملان تتألف من أعضاء جملس الشيوخ ملدة 5
سنوات ،ويتكون الربملان واجلمعية الوطنية وجمالس املقاطعات باالقرتاع السري لفرتة رئاسية مد جملس الشورى يف
باكستان من جملسني مها جملس الشيوخ والذي يتألف من  100مقعد ،واجلمعية الوطنية وتتكون من 342
مقعدا ،كما تعرف باكستان بأهنا مجهورية إسالمية ،وتتحكم هبا املؤسسة العسكرية ،اليت قامت بثالثة انقالبات
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عسكرية ،منذ استقالهلا سنة  1947إلطاحة احلكم املدين ،وهو ما يرى العديد من املراقبني ،أنه تسبب يف
تأجيج املناخ الدكتاتوري ،واستشراء الفساد والتوترات الداخلية باجملتمع الباكستاين ،وقد متكنت اهلند من بناء
منوذج دميقراطي أصيل ،استطاع عربه تقليل حجم التداعيات اليت تولدت من التعددات ،والتعصبات واالختالفات
املوجودة يف اجملتمع اهلندي ،فنموذجها الدميقراطي ركز على ترسيخ القيم الدميقراطية يف اجملتمع ملواجهة التحديات
اليت تواجهها ،فالدستور يعترب أن الشعب هو مصدر السيادة والشرعية وبالتايل فإقرار القوانني خيتص هبا الربملان.
وبذلك ميكن القول أن باكستان حتتل موقعا بالغ األمهية ،فهي تقع ضمن مفرتق طرق حضاري وجتاري يربط
الشرق األوسط جبنوب آسيا ،وجنوب آسيا بالصني ،والذي يربط الصني بباكستان ومجهوريات آسيا الوسطى ،مما
يؤهلها ألن تكون مستقبال ممرا حيويا لثروات حبر قزوين حنو ميناء كراتشي ومنه إىل خمتلف أحناء العامل ،وقد مكن
هذا املوقع باكستان من كسب عضوية عدة تنظيمات إقليمية منها منظمة العامل اإلسالمي وعضوية رابطة جنوب
آسيا للتعاون اإلقليمي ومنظمة التعاون االقتصادي ،كما تعترب أيضا من الروافد الغربية للمحيط اهلندي والذي
حييط به خليجان ،مها حبر العرب وخليج البنغال ،كما أن احمليط اهلندي يعترب أكثر من رقعة جغرافية ،حيث تلتقي
فيه مركزية اإلسالم بسياسة الطاقة العاملية ،وتقع عدد من الدول اإلسالمية غرب احمليط اهلندي اىل جانب
باكستان وهي الصومال ،اليمن وإيران كما يعيش مئات املاليني من املسلمني على احلواف الشرقية للمحيط

اهلندي يف كل من اهلند ،بنجالديش ،ماليزيا وأندونيسيا.13
مما سبق يكن استنتاج أن كل من اهلند وباكستان متلكان أمهية جيو إسرتاتيجية متيزها يف منطقة جنوب آسيا،
كما أهنما من الروافد الغربية للمحيط اهلندي الذي يعترب موقعا اسرتاتيجيا يف حركة التجارة العاملية كما أن هذا
احمليط يضم ثالثا من أهم املعابر املائية ،أو ما يسمى نقاط االختناق يف التجارة الدولية ،واألمهية اإلسرتاتيجية
وهي مضيق باب املندب حنو البحر األمحر وقناة السويس ،مضيق هرمز حنو اخلليج العريب ومضيق ما القا ما بني
وأندونيسيا وماليزيا ،باجتاه حبر الصني اجلنويب واحمليط اهلادئ.

المحور الثاني :األهمية الجيو -اقتصادية للهند وباكستان

أوالً :أهمية الهند االقتصادية
 .1المقومات االقتصادية للهند :بدأ اإلقالع االقتصادي اهلندي منذ مطلع التسعينات ،بعدما توقفت حقبة
احلروب مع باكستان ،وازداد منوه بشكل متسارع ،يف السنوات األخرية ،حىت أصبح السابع عامليًّا من حيث الناتج
احمللي اإلمجايل ،وتتوقع دراسة أمريكية أن يصبح لدى اهلند ثالث أقوى اقتصاد عاملي حبلول  ،2030كما مثلت

الكتلة البشرة اهلائلة للهند املتجاوزة املليار نسمة وهي مصدر جذب للشركات العاملية العابرة للقارات ،إذ متثل
اهلند سوقا استهالكية خصبة من جهة أوىل ،ومن جهة ثانية توفر يد عاملة مؤهلة ورخيصة لشركات وادي
السيليكون ،األمر الذي رفع املستوى االقتصادي للمواطنني اهلنود بشكل مستمر ،كما لعبت السياسة اخلارجية
مهما يف عكس صورة إجيابية للهند على مستوى العامل ،الشيء الذي حفز استقطاب
اهلندية ،وبوليود دورا ًّ
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االستثمارات اخلارجية ،والثغرة األساسية يف هذا النموذج أنه مل يكن مصمما على أساس التصدير لألسواق
اخلارجية ،بينما ركز على السوق الداخلية اهلندية والوفاء باحتياجاهتا من السلع واخلدمات ،فانصبت بؤرة تركيزه
على حتقيق طفرة إنتاجية كمية وليست نوعية عالية للصناعة اهلندية ،وهو ما أدى إىل ضعف قدرهتا التنافسية يف

األسواق اخلارجية.14
وبالتايل فصعود اهلند كاقتصاد دينامي يف مرحلة التدريج يأخذ بعني االعتبار صورهتا التقليدية للفقر ،مع توافر
الشروط الالزمة لكي حتافظ اهلند يف العقود القادمة على مسار منوها السريع وحتظى مبكان إىل جانب الصني
كواحد من كبار الالعبني السياسيني واالقتصاديني اجلدد يف العامل ،كما تواجه اهلند العديد من التحديات اليت
البد من مواجهتها وقد مر االقتصاد اهلندي مبرحلتني هامتني األويل مرحلة االنعزال عن العامل ،وهي الفرتة املمتدة
منذ استقالل اهلند من االحتالل الربيطاين عام  1947م اليت استمرت حيت أزمة االقتصاد اهلندي عام ،1991
واليت ا تسمت باالعتماد علي سياسة االكتفاء الذايت ،ومركزية الدولة ،والتوسع يف تدخل الدولة يف النشاط
االقتصادي بشكل كبري واالعتماد علي القطاع العام ،كما عرفت تلك املرحلة العديد من املشاكل مثل ارتفاع
معدالت التضخم ،والدخول يف مرحلة اإلفالس عام  1991م ،ويف عام  1982وصلت الديون إيل  %46من
الناتج احمللي ،مث ارتفعت إيل  %75سنة  ،1990وبذلك دخلت اهلند يف مرحلة اخلطر ستة  ،1991مث انتقلت
اهلند إيل مرحلة أخري متناقضة متاما ووهي مرحلة التحول إيل االقتصاد احلر واخلصخصة ،وزيادة دور القطاع
اخلاص ،واتسمت هذه املرحلة بالتحول احلذر ،نظرا للتوترات اليت شهدهتا ،واملخاوف من عملية التحول إيل
االقتصاد الرأمسايل ،وأجرت التحرير الكامل لسعر صرف العملة اهلندية الروبية سنة  ،1993كما اتسمت هذه
املرحلة باالنفتاح االقتصادي ،وإلغاء القيود علي االستثمارات األجنبية ،ورأس املال األجنيب ،ومتلك األجانب يف
العديد من القطاعات االقتصادية ،حيث متلك األجانب  %49من قطاع االتصاالت ،و  %51من قطاع
األدوية ،وظهرت اهلند كتجربة اقتصادية رائده ومني االقتصاد اهلندي بشكل كبري وارتفع متوسط دخل الفرد
ومتوسط العمر ،إضافة إيل دخول اهلند يف الصناعات التكنولوجية وجمال الناتو تكنولوجي.
15

ومنه يمكن تقييم أداء االقتصاد الهندي من خالل المؤشرات التالية:

 الزراعة :كان من بني أهم إجنازات الدولة اهلندية يف هذا القطاع أهنا جتاوزت حد االكتفاء الذايت من الغذاءوأوجدت خمزونا احتياطيا من احلبوب وصل عام  1979إىل  20مليون طن ،وارتفع عام  1995ليصل إىل
 30مليون طن ،وهو األمر الذي كان من نتائجه زيادة قدرة الدولة على التعامل مع اجلفاف مثلما حدث
عامي  1979و ،1987ومل تعد هناك جماعات كتلك اليت حدثت يف البنغال عام  1943وأدت إىل وفاة
ثالثة ماليني هندي .على أنه جيب مراعاة أن هذا االكتفاء الذايت ال يعين حتقيق اإلشباع املطلق لكل فرد ،ألن
ذلك يستلزم من اهلند مضاعفة إنتاجها من الغذاء حىت ميكنها توفري مستوى معيشي مناسب للفقراء فيها،
ويذكر أن هذا االكتفاء الذايت أتى بفضل النتائج اإلجيابية للثورة اخلضراء خالل عقدي اخلمسينيات
والستينيات يف جمايل استصالح األراضي وزيادة اإلنتاجية الزراعية ،إذ زادت مساحة األراضي املزروعة من
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 118.7مليون هكتار عام 1950و 1951إىل  140.2مليون عام  ،1970مث إىل  142.2مليون عام
1989و ،1990كما زاد إنتاج اهلند من احلبوب الغذائية من  50.8مليون طن عام 1950و 1950إىل
 179.1مليون عام 1993و.1994
 الصناعة :متكن هذا القطاع بفضل احلماية الكبرية له من قبل الدولة يف إطار سياسة اإلحالل حمل الواردات،من حتقيق طفرات إنتاجية كمية عالية ،وإن كانت ذات جودة منخفضة وقدرة تنافسية حمدودة يف األسواق
اخلارجية .ولكن مع التحول إىل االقتصاد احلر برزت بعض الصناعات ذات التقنية العالية جدا وأمهها صناعة

الربجميات اليت قدرت قيمة صادراهتا عامي 1999و 2000بنحو  3.9مليار دوالر بعد أن كانت ال تتجاوز
 100مليون دوالر يف أوائل التسعينيات ،وختطط اهلند لكي تصل بقيمة صادرات هذه الصناعة إىل  50مليار
دوالر حبلول عام  ، 2008وكذلك الشأن بالنسبة للصادرات من أجزاء السيارات واليت وصلت قيمتها عامي
1998و1999إىل 3مليارات دوالر ،يف ظل منافسة الشركات التايونية والصينية والرتكية...
 الخدمات :قام هذا القطاع بدور مهم يف تعبئة املدخرات واالستثمارات القومية الالزمة لتمويل خطط التنميةخالل العقود اخلمسة املاضية ،وميتلك هذا القطاع طاقات كبرية بفضل التوسع الذي شهده منذ أواخر
الستينيات يف أعق اب إجراءات التأميم للبنوك ولشركات التأمني ،إذ زاد على سبيل املثال عدد الفروع التابعة
للبنوك املؤممة من  8آالف فرع عام  1969إىل  62ألفا عام  ،1995وكما سبقت اإلشارة يف موضع سابق
فقد قامت الدولة مؤخرا عام  2000بتحرير خدمات التأمني والربيد واالتصاالت والنقل اجلوي أمام
املستثمرين اهلنود واألجانب ،وهلذا فإنه يعترب من أكثر القطاعات االقتصادية الواعدة يف اهلند ،خاصة أن
الطاقة االستيعابية للسوق اهلندية ال تزال كبرية ،كما أشارت بعض الدراسات الصادرة عام  1999إىل أن
السوق احملتملة للتجارة اإللكرتونية من املمكن أن تصل بنهاية عام  2001إىل  11.9مليار دوالر.
وبالتايل ميكن القول أن اهلند قد متكنت من حتقيق معدل منو اقتصادي ال يقل عن  ، %5.5كما متيزت بتنوع
القاعدة الصناعية اهلندية وضخامتها ،حيث تنتج اهلند احلديد والصلب واآلالت ومشتقات النفط واملواد الغذائية
وغريها من املنتجات ،أما يف اجملال الزراعي ،فإن اهلند متكنت من حتقيق االكتفاء الذايت يف العديد من املواد
الغذائية احليوية ،مثل األرز ،القمح ،الشاي والسكر ، 16...بينما حيتل قطاع اخلدمات اهلندية املرتبة  15عامليا من
حيث الضخامة ،حيث يشتغل فيه  %23من جمموع القوى العاملة ،وهو القطاع األسرع منوا يف اهلند بنسبة
%7.5خالل مرحلة ما بني2000 - 1991م.
 .2التحديات التي تواجه االقتصاد الهندي :علي الرغم من االجنازات الكبرية اليت حدثت يف االقتصاد اهلندي
إال انه مازال يواجه عدد من التحديات اهلامة واليت تتمثل يف:17

 -ارتفاع وانتشار ظاهرة الفقر :حيث مازال يعاين حوايل  %28من املواطنني حتت خط الفقر.
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 زيادة حجم سكان الهند :حيث جتاوز مليار نسمه ،وبالتايل ارتفاع حجم الطلب ،خاصة الطلب عليالطاقة فتحتل اهلند املرتبة السادسة علي العامل من حيث استهالك الطاقة .
 مع ارتفاع عدد السكان والطلب علي الطاقة :فستزداد استهالك اهلند من الطاقة بنسبة  %90عام ، 2020ما ميثل حتدي كبري ملسرية التنمية االقتصادية وذلك علي الرغم من اجلهود احلكومية املبذولة يف
البحث عن مزيد من املصادر النفطية ومصادر الطاقة بشكل عام.
 تطور عملية التنمية االقتصادية للهند :يف الواقع مل تكن عملية التنمية االقتصادية اليت تبنتها اهلند يف مرحلةما بعد االستقالل سوى استمرار للجهود التنموية اليت شهدهتا خالل النصف األول من القرن العشرين،

وذلك ألسباب داخلية وخارجية تتمحور أساسا حول ظروف احلرب العاملية الثانية ،وهي الظروف اليت هيأت
للهند قدرات ا قتصادية معقولة ميكن أن تستند إليها يف حتقيق تنمية اقتصادية مستقبلية .وبدورها فقد
استغلت القيادة اهلندية هذه القدرات وأضافت عليها ،ومن خالل إجنازها لتسع خطط مخسية تنموية منذ
.181951

وهناك تحديات أخرى يمكن حصرها فيما يلي:
 ضعف مستوى التنمية البشرية ،نتيجة خلو خطط التنمية اهلندية من إسرتاتيجية للتنبؤ باحتياجات سوقالعمل.
 بطء عملية اخلصخصة ،وهنا يبدو أن القيادة اهلندية مل تستفد من أخطائها التارخيية بشأن التفاعل معاملتغريات االقتصادية العاملية باملعدالت املطلوبة ،وتبدو أمهية اإلسراع مبعدالت اخلصخصة يف ضوء الضعف
البنيوي الذي تتسم به قطاعات االقتصاد الرئيسية يف االقتصاد اهلندي.
 تدهور مستويات االستقرار السياسي اإلقليمي ،ويضاف إليه يف حدود معينة االستقرار الداخلي ،إذ إنالتصعيد العسكري مع باكستان من شأنه أن يهدد ليس فقط معدالت النمو ،وإمنا البنية االقتصادية اهلندية
بأكملها يف حال استخدام األسلحة النووية أو غريها من األسلحة ذات التكنولوجيا املتقدمة .كما أن انتشار
العنف الطائفي من شأنه التأثري السليب وبقوة على االقتصاد اهلندي ومناخ االستثمار فيه.
ثانياً :األهمية االقتصادية لباكستان
بقيت باكستان حبيسة االضطرابات السياسية ،وأعمال العنف املستمرة ،اليت تشعلها أحيانا احلركات اجلهادية،
مثل طالبان باكستان ،باإلضافة إىل الصراعات الدينية والثقافية الداخلية؛ مما خلق بيئة متوترة ،طاردة لرؤوس
األموال واالستثمارات اخلارجية ،عالوة على قلة مسامهة النساء يف سوق العمل.
وهي بذلك متتلك باكستان اقتصادا ضعيفا مقارنة باالقتصاد اهلندي ،والذي عرف عدة انتكاسات منها فرتة
التسعينيات حيث عرف أزمة كبرية بسبب اخنفاض نسب النمو ،وتزايد أعباء الديون اخلارجية ،إضافة إىل ارتفاع
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النفقات العسكرية ،وبذلك أصبح االقتصاد حتت ضغوط ورمحة صندوق النقد الدويل والذي منح لباكستان حوايل
1.3مليار دوالر يف فيفري1994م كقرض إلجراء التعديالت اهليكلية ،ومل تسجل باكستان إال  %4كنسبة منو
يف الفرتة ما بني  1994 - 1993م بعد أن كانت هذه النسبة ال تتعدى  %2.3خالل الفرتة ما بني
 ،19 1993-1992لكن سرعان ما انتعش االقتصاد الباكستاين بداية سنة 2002م بسبب رفع العقوبات
اليت كانت مفروضة عليه بعد إجراء التجارب النووية عام  1998م ،إذ ارتفت نسبة النمو من% 5.1سنة
2003م إىل % 6.4سنة  2004م ،حىت وصلت إىل  %7يف سنة 2005م ،كما تساهم الزراعة الباكستانية

حبوايل  20 %من الناتج اإلمجايل الداخلي ،أما قطاع اخلدمات فقد عرف تطورا كبريا وأصبح يساهم بأكثر من
نصف الناتج الداخلي ،يف حني ميثل إنتاج القطاع الصناعي حوايل% 25من إمجايل الناتج الداخلي.20

المحور الثالث :العقيدة العسكرية للهند وباكستان

من املعروف أن القوة العسكرية تعمل يف منظومة واحدة من أجل حتقيق األهداف القومية العليا ،وهي يف
حالة اهلند التفوق على باكستان يف ظل استمرار الصراع التارخيي بينهما ،والقدرة على مواجهة الصني ،وزيادة
دورها يف احمليط اهلندي من خالل تطوير القوة البحرية ،وبالطبع فإن ذلك يتطلب برامج تسليحية متطورة مبا
يتضمنه ذلك من االهتمام بالصناعات العسكرية ،كما أن العقيدة العسكرية للدولة تتحدد بناء على اإلمكانات
املادية والتكنولوجية والبشرية للدولة من ناحية ،ومن ناحية أخرى تقوميها وتقديرها لقدرات وإمكانات الدول
املتنافسة معها ،كما أن العوا مل السياسية واأليديولوجية واجلغرافية تلعب دورا مهما يف حتديد العقيدة العسكرية
للدولة ،وهكذا فإن العقيدة العسكرية ليست شيئا جامدا ولكنها قد تتغري تبعا لتغري حمدداهتا ،واهلند منذ استقالهلا
تويل اهتماما كبريا بزيادة قوهتا العسكرية ،السيما أهنا استخدمتها بعد االستقالل مباشرة ضد باكستان ،مث كانت
حرهبا مع الصني عام  ،1962وتبعتها احلرب اهلندية الباكستانية الثانية عام  ،1965مث الثالثة عام .1971
وقد أدت هذه املواجهات بني كل من اهلند باكستان والصني إىل اعتبارمها املصدرين األساسيني للتهديد ،ويف
ظل مواجهة هذا ال تهديد جلأت اهلند لتدعيم عالقاهتا مع االحتاد السوفيايت ،ومن جانبها فإن باكستان اليت ترى
يف اهلند التهديد الرئيسي دعمت عالقاهتا مع الصني ،ويف مرحلة الحقة ومع التطورات اليت حدثت على الساحة
الدولية بعد اهنيار االحتاد السوفيايت عملت اهلند على تدعيم روابطها العسكرية مع الواليات املتحدة األمريكية،
وقد عملت اهلند دائما على االحتفاظ بقوات مناسبة على اجلبهتني الباكستانية والصينية ،بعدما كانت ال تويل
اجلبهة الصينية االهتمام الكايف قبل حرب  ،1962ومن مث فإهنا حىت أواخر السبعينيات كانت تتبع سياسة الدفاع
الكايف ،ومع بداي ة الثمانينيات بدأت تتحول إىل سياسة الردع احملدود ،كما تدرك كل من اهلند وباكستان أن القوة
العسكرية عامل مهم يساعدمها يف مسعامها للعب دور إقليمي ودويل وفاعل مهم عرب فرض السيطرة يف جنوب
آسيا واحمليط اهلندي.
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أوالً :سباق التسلح النووي بين الهند وباكستان
 .1القدرات النووية الهندية وتطورها :المقومات العسكرية :متتلك اهلند قدرات عسكرية هائلة مبا فيها

اإلمكانات اجلوية ،والصواريخ والرؤوس النووية ،باإلضافة إىل أهنا متتلك رابع أكرب مؤسسة عسكرية يف العامل،21
وما ساعدها يف ذلك هو اتساع املساحة واليت أكسبته ميزة دفاعية ،22إذ يصبح من السهل على اجليوش أن
ترتاجع يف وجه العدو وتربح الوقت الذي ميكنها تتيح فرصة نشر املواقع االقتصادية من القيام مبختلف العمليات
العسكرية ،وخاصة الصناعية على امتداد إقليمها اجلغرايف ،وتعد القوات البحرية اهلندية من أكرب القوات البحرية يف
العامل بعد الواليات املتحدة األمريكية والصني.
كما أجرت اهلند تفجريات للقنبلة الذرية سنة  ،1974ودخلت النادي النووي بعد تفجريات مايو العسكرية
وتعزيز مكانتها اإلقليمية ودعم طموحها سنة 1998م ،23كما قامت بإصدار قانون الطاقة الذرية بعد
االستقالل بسنة واحدة ،ويف سنة  1949مت إنشاء جلنة الطاقة الذرية ،ويف عام  1950مت إنشاء وحدة البحث
عن اخلامات النادرة اليت تستخدم يف الربامج النووية مثل اليورانيوم والثوريوم ،وبعد أربع سنوات مت إنشاء هيئة
الطاقة الذرية ،ويف عام  1955مت إنشاء أول مفاعل حبثي بقدره واحد ميغاوات ،24والذي بدأ العمل به مبساعدة
من إجنلرتا وفرنسا ،وىف العام نفسه بدأ التعاون مع كندا ،حيث مت إنشاء مفاعل قوته  40ميغاوات يعمل
باليورانيوم الطبيعي ،يف سنة  1957مت إنشاء مصنع إلنتاج وختصيب اليورانيوم احمللي ،ويف سنة 1964
استكملت اهلند دورة الوقود النووي على املستوى البحثي والتجرييب ،ويف عام  1974كان التفجري النووي اهلندي
األول ،والذي اعدت بأنه من أجل األغراض السلمية ،وبعد ذلك استمرت اهلند يف تطوير قدرهتا النووية ،حيث
بدأت يف تشغيل مفاعل قدرته مائة ميغاوات عام  ،1985مما جعل اهلند أكثر قدرة على إجراء التفجريات
وامتالك السالح النووي ،وهو ما حدث بالفعل يف ماي  1998عندما أجرت مخسة تفجريات نووية ،25وكانت
قد أعلنت اهلند قبل إجراء التفجريات حبوايل مخسة أشهر عن صفقة مع روسيا حتصل مبوجبها على مفاعلني بقوة
 1000ميغاوات لتوليد الطاقة الكهربائية ،وهبذا فإن اهلند قد استفادت من التعاون مع العديد من الدول مثل
كندا وبريطانيا واالحتاد السوفيايت وخليفته روسيا وحىت الواليات املتحدة اليت زودت اهلند ببعض املعدات املهمة

للربنامج النووي يف عام .261964

وهكذا فإن اهلند قد وفرت قاعدة بشرية وعلمية وتكنولوجية ،ومراكز أحباث علمية ومعاهد ومعامل متخصصة،
ومفاعالت نووية ،وهي العناصر اليت متثل البنية األساسية يف أي برنامج نووي ،كما أهنا قد عملت جاهدة على
تدبري اخلامات النووية الالزمة ،ووفرت التمويل الالزم للربنامج النووي مما مكنها يف النهاية من امتالك األسلحة
النووية ،ويرجع استمرار الربنامج النووي اهلندي وامتالك السالح النووي إىل اإلرادة السياسية القوية ،اليت أصرت
على حتقيق أهدافها ،رغم الضغوط اخلارجية واملصاعب االقتصادية ،إىل جانب التأييد الشعيب اجلارف للربنامج
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النووي ،ويرجع ذلك إىل اعتبار السالح النووي وسيلة ردع جتاه اخلصوم القائمني أو احملتملني احلائزين للسالح
النووي أو احملتمل حيازهتم له ،وقد عملت اهلند على امتالك السالح النووي واعتربته وسيلة للدفاع عن األمن
القومي للهند من خالل توفري الرادع املناسب ،وأكدت أهنا لن تستخدم األسلحة النووية أو هتدد باستخدامها
ضد أي دولة ،وإمنا هي لردع اآلخرين عن استخدام السالح النووي ضدها ،وأعربت عن استعدادها للدخول يف
اتفاق مع أي دولة تتعهد فيه اهلند بأال تكون البادئة باستخدام األسلحة النووية ،مؤكدة أهنا لن تدخل يف سباق
تسلح نووي كما كان الوضع بني القطبني أثناء احلرب الباردة.
ومن الدوافع واألسباب التي تقف وراء إنتاج كل الهند للسالح النووي ما يلي:27
 إلحداث توازنات القوى يف شبه القارة اهلندية.
 العداوات القدمية بني اهلند وباكستان ،بدءا من انفصال باكستان عن اهلند عام  ،1947مرورا بالصدام املسلح.
 الرغبة يف حصول اهلند على مكانة إقليمية ودولية عظمى تتناسب مع حجمها كبلد كبري ،حىت تكون قادرة
منافسة باكستان والصني.
 تتطلع اهلند بعد التحاقها بالنادي النووي ،إىل أن حتتل مقعدا دائما يف جملس األمن يتالءم مع مكانتها اإلقليمية
والدولية.
 إن تأكيد اهلند على امتالكها قدرات نووية ضخمة سوف يشكل ،بالضرورة ،رادعا اسرتاتيجيا قويا يف مواجهة
كل من الصني وباكستان.
 من شأن تلك التجارب النوويـة أن تزيد من حجم املؤيدين واملساندين لسياسة حكومة جاناتا مبا ممي ِّكنها من
تشديد قبضتها يف الداخل يف مواجهة القوى املعارضة هلا.
28

أما عن العوامل األساسية التي م ّكنت الهند من الوصول إلى القدرة النووية فيمكن حصرها في:
 قاعدة بشرية علمية وتكنولوجية. مراكز األحباث العلمية واملعاهد واملعامل املتخصصة. املفاعالت النووي. تدبري اخلامات النووية الالزمة. -القدرة االقتصادية لتنفيذ برنامج نووي

 .1القدرات النووية الباكستانية وتطورها :تعد املؤسسة العسكرية الباكستانية سابع أكرب مؤسسة عسكرية يف

العامل ،حيث توجه باكستان قدرا كبريا من مداخيلها للنفقات العسكرية اليت انتهكت يف منتصف التسعينيات
حوايل % 26من امليزانية الوطنية ،وأكثر من  %9من الناتج الداخلي اخلام ،وارتفعت بعد ذلك لتصل إىل
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%38ما يعادل مليون جندي ،وقد أجرت باكستان ستة جتارب نووية يف  ،1998وبذلك استطاعت باكستان
دخول النادي النووي ،29وبذلك قامت باكستـان بالتفجريات النووية اخلمسة يف صحراء بوخاران املخصصة
للتجارب النووية اهلندية منذ العام  ، 1974بعد أسبوعني فقط من التجربة النووية ،وأصرت على عدم متكينهـا من
حتقيق أي استفادة اسرتاتيجية محتسب هلا يف هذا الصدد يف إطار ما يمعرف اسرتاتيجيا بـاحلرب الوقائية السياسية
أي استخدام الردع العسكري عند حده األقصى باعتماد سياسة التخويف لتحقيق أكرب فائدة اسرتاتيجية ممكنة
مبفهومها الشامل دون خوض غمار احلرب نفسها ،وتكاد التجارب الباكستانية تعادل يف قوهتا التجارب اهلندية
وتتفوق عليها من حيث سرعة رد الفعل االسرتاتيجي ،حبيث ميكن تصنيف باكستان ضمن الدول النووية اخلمس
الكربى يف العامل ،باعتبار أن فرتة األسبوعني هي فرتة ال تكفي فنيا الستكمال أي نقص يف الربنامج النووي
الباكستاين ،أي أن سرعة الرد تعين اسرتاتيجيا مدى قوة الربنامج النووي الباكستاين ،ولعل ما ذلك مييز مدى قوة
رد الفعل الباكستاين على املستوى االسرتاتيجي ،واعتربته مبثابة تأمني دفاعها عن األمن القومي.30
ومن مبادئ السياسة النووية الباكستانية ما يلي:
 ربطت باكستان اجتاهاهتا حنو تطوير سياستها وقدراهتـا النووية برغبتها يف جماراة اهلند ،كما كانت معظمالتطورات يف اجملال النووي لباكستان مبثابة رد فعل للتطورات اجلارية يف اجلانب اهلندي.
 حتقيق التكافؤ االسرتاتيجي معه اهلند يف اجملـال النووي ،فقد بدأ الربنامج النووي الباكستاين منذ عام ،1955مع إنشاء وكالة الطاقة الذرية الباكستانية ،هبدف التمكن لالستفادة من االستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
 ربطت باكستان موقفها من االنضمام إىل معاهدة منع االنتشار النووي ومعاهدة حظر التجارب النوويةباملوقف اهلندي ،فباكستان ليس لديها من حيث املبدأ أي حتفظات على االنضمام إىل هاتني املعاهدتني
ولكنها تشرتط انضمام اهلند إليهما.
 شكل التعاون بني باكستان والصني حجر األساس يف تطوير القدرات النووية الباكستانية ،إال أن التعاونالنووي بني باكستان والصني كان غري كاف لتلبية االحتياجـات الباكستانية.
 على الرغم من أن جهود التطوير النووي الباكستاين واليت ارتبطت يف األساس باألوضاع االسرتاتيجية يفجنوب آسيا وشبه القارة اهلندية ،فإن الساسة الباكستانيني حاولوا يف العديد من الفرتات إعطاء بمعد إسالمي
حملاولة إنتاج قنبلة نووية باكستانية.

ثانياً :األبعاد االستراتيجية الدولية واالقليمية للتجارب النووية الهندية والباكستانية
 .2األبعاد االستراتيجية الدولية للتفجيرات النووية الهندية والباكستانية :لقد أثارت التجارب النووية اهلندية

والباكستانية موجة من ردود الفعل العاملية ،إذ أدانتها معظم دول العامل ،باإلضافة إىل فرض عقوبات اقتصادية
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على اهلند وباكستان من بعض الدول ،كالواليات املتحدة األمريكية واليابان وكندا ،والعديد من االنعكاسات على
املستوى الدويل واليت سيمكن عرضها فيما يلي:31
 أوضحت التجارب النووية اهلندية والباكستانية أن نظام منع االنتشار النووي ما زال يعانـي من قصور واضحوعلى الرغم من تدعيمه والعمل على زيادة فعاليته مثل قصور فرتة التسعينات باكتشاف قدرات العراق النووية
وعملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تدعيم نظام الضمانات النووية سنة  ،1997إال أن ما مييز هذا
الربوتوكول هو أنه سيمطبق فقط على الدول اليت ما زالت خارج نظام منع االنتشار النووي ،وهي إسرائيل واهلند
وباكستان.
 أوضحت التفجريات النووية اهلندية والباكستانية أن وجود دول خارج نظام منع االنتشار النووي متتلك قوةنووية بصورة غري معلنة ،ميكن أن تشكل هتديدا للنظام الدويل ككل ولألمن والسلم الدوليني ،وبذلك وجهت
اهلند وباكستان بتجارهبما النووية ،ضربة قوية للنظام الدويل بقيامهما بالتجارب النووية.
 إن إجراء التجارب النووية اهلندية والباكستانية ،ورفض الدولتني االنضمام إىل معاهدة احلظر الشامل للتجاربالنووية ،مثلت انتكاسة خطرية للمعاهدة من املمكن أن تؤجل دخوهلا حيّز التنفيذ.
 اجتماع الدول النووية اخلمس لبحث املوضوع وإصدار بيـان يمدين التجارب النووية وال يعرتف باهلند وباكستانكدول نووية ،ويدعوها لالنضمام إىل معاهدة منع االنتشار النووي الشامل واحلظر الشامل للتجارب النووية
دون قيد أو شرط.
 إن استمرار التفجريات النووية اهلندية والباكستانية ميكـن أن يؤدي إىل مزيد من االنتشار النووي ،باإلضافة عدمفعالية وجناعة السياسة األمريكية ملنع االنتشار.
 أثارت التجارب النووية اهلندية والباكستانية القلق الياباين اليت تتمتع مبظلة نووية أمريكية وتملزم نفسها بعدمامتالك أو إنتاج أسلحة نووية.
 إن التطورات األخرية بني اهلند وباكستان قد تؤدي إىل سباق تسلح نووي يف شبه القارة اهلندية ،وتزايداحتماالت وقوع حرب نووية يف منطقة يزيد عدد سكاهنا عن  2مليار نسمة ،وهو ما يمنذر خبسائر بشرية يف
حال وقوعها ويرتتّب عليها آثار وتداعيات إقليمية وعاملية.
 تثري قضية الردع النووي اإلقليمي القائم حاليا بني اهلند وباكستان مسألة إدارة سياسة الردع النووي ،وهلستتمكن الدولتان من إدارة الردع بكفاءة مشاهبة للردع النووي الدويل بني القوى العظمى السابقة.

 .3األبعاد االستراتيجية اإلقليمية للتجارب النووية الهندية-الباكستانية :أثارت التفجريات النووية اليت أجرهتا
كل من اهلند وباكستان العديـد من التساؤالت حول آثارها وتداعياهتا االقليمية ،واليت توجب على الباحث يف
هذا اجملال دراسة عدة اعتبارات اليت ستنعكس على هذه اآلثار االسرتاتيجية ،وأمهها:32
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 إن احلالة االقتصادية والسياسية واالجتماعية املرتدية للدولتني ،وحجم األزمات الداخليـة يف كل منهما ،ملتقف عائقا دون إنتاج وامتالك السالح النووي عن قناعة بأنه السبيل الوحيد لدرء التهديدات اخلارجية وحل
املشاكل احلدودية واخلالفية بني الدولتني.
 إن القيادة السياس ية الباكستانية تعي املخاوف الغربية من انتشار األسلحة النووية يف بعض الدول اإلسالميةاجملاورة ،خاصة يف منطقة الشرق األوسط ،ولذلك سارعت إىل االعالن أن القنبلة النووية ليست للتصدير ،وأن
برناجمها النووي سيبقى يف أيد سليمة.
 إن امتالك اهلند وباكستان للسالح النووي سيكون حافزا حلل اخلالفات واملشاكل القائمة بني الدولتنيبالوسائل السياسية ،وبالتايل فإن امتالكهما للقنبلة النووية سيدعم موقف املفاوض السياسي من كل منهما
للحصول على أفضل النتائج واحللول لصاحل قضيته.
 استخدام االسلحة النووية يف حدود الدفاع عن الدولة والرد على استخدامها من قبل الطرف اآلخر ،لتجنالدخول يف نزاع مسلح.
سيغري بشكل كبري خريطة التحالفات اإلقليمية والدولية يف شبه القارة
 إن امتالك الدولتني لألسلحة النووية ّاهلندية بشكل عام ،ويف اهلند وباكستان بشكل خاص ،مما يؤدي إىل توازن أكثر للقوى اإلقليمية يف جنوب
آسيا والذي يمشري إىل التوجه إىل احللول السلمية للمشاكل اإلقليمية القائمة أقرب منه للحلول العسكرية.
 كما أن امتالك كل من اهلند وباكستان يدفع باجتاه مزيد من دعم العالقات بينهما وبني وإيران ،فإذا حدث متهذا التعاون مع اهلند ميكن أن يصب يف مصلحة اهلند وهو األمر الذي يبعدها عن باكستان ،كما ميكن أن
ينظر إىل هذا التقارب اهلندي-اإليراين على أنه موجه حنو الغرب ،وهو ما قد يضر باملصاحل اهلندية.
وعلى ضوء هذه االعتبارات ،يمكن تلخيص اآلثار اإلستراتيجية الدولية واإلقليمية للتجارب النووية
الهندية-الباكستانية باآلتي:
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 لعل أهم اآلثار املمكن أن تنتج عن امتالك الدولتني للسالح النووي واحتمـال حدوث مواجهة نووية يف شبهالقارة اهلندية ،قد يدفع هذه القوى إىل إعادة النظر يف سياستها حلماية مصاحلهم.
 إن التفجريات النووية الباكستانية ،قد تؤدي إىل السعي حنو إرساء أسس ثابتة ،للتوصل إىل حلول جذريةللقضايا اخلالفية بيـن كل من اهلند وباكستان.
 يعترب خيار إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل يف املنطقة هو اخليار الوحيد لوقف سباق التسلحالنووي.
ثالثا :المواقف الدولية من السالح النووي الهندي
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أثار امتالك اهلند وباكستان السالح النووي ردود فعل واسعة على الساحة الدولية ،حيث أصدر جملس األمن
بيانا رئاسيا ندد فيه بشدة التجارب النووية اهلندية ،وحث اهلند على عدم إجراء املزيد من التجارب ،واالنضمام
التفاقية حظر انتشار األسلحة النووية واتفاقية احلظر الشامل للتجارب النووية ،وىف الرابع من جوان 1998
أصدرت وزراء خارجية الدول اخلمس األعضاء يف األمم املتحدة بيانا مشرتكا بعد اجتماعهم يف جنيف ،أدانوا فيه
التجارب اليت أجرهتا كل من اهلند وباكستان ،واليت من شأهنا هتديد السالم واالستقرار يف املنطقة ،وحثوا الطرفني
على بذل اجلهود من أجل احليلولة دون سباق التسلح النووي والصاروخي جنويب آسيا ،وحثوا الطرفني على حل
خالفاهتم بالطرق السلمية ،والتوقف عن إنتاج املواد االنشطارية اليت تستخدم يف تصنيع األسلحة النووية ،وطالب
كال من اهلند وباكستان باالمتناع عن تصدير تكنولوجيا تصنيع األسلحة أو التكنولوجيا اليت تساعد على ذلك،
أما الواليات املتحدة األمريكية ،فقد اعتربت أن ما حدث يف جنويب آسيا مبثابة حتديا مباشرا للنظام العاملي اجلديد
الذي تقوده منفردة منذ انتهاء احلرب الباردة ،وقامت بفرض عقوبات اقتصادية على اهلند وباكستان ،وقد كررت
الواليات املتحدة املطالب اليت وردت يف قرار جملس األمن ،34كما التزمت إسرائيل بعدم مهامجة املنشآت النووية
الباكستانية ،ألن ذلك قد يسبب كارثة بيئية مروعة يف منطقة جنوب آسيا ويف القارة اآلسيوية بأسرها ،كما أن
هذه اخلطوة اإلسرائيلية ميكن أن تسبب درجة عالية من التوتر وعدم االستقرار اإلقليمي.
وخالصة القول أن التطورات اليت أعقبت التجارب النووية اهلندية والباكستانية دفعت املسؤولني الباكستانيني إىل
التأكيد صراحة على أن هذه التجارب ارتبطت يف األساس ،بالظـروف األمنية والسياسية واالسرتاتيجية يف شبه
القارة اهلندية ،وأن باكستان لن تزود أي دولة عربية أو إسالمية بالسالح النووي ،ومن ناحية أخرى ،إال أن
التخوف يبقى موجود يف حال حدث تبادل نووي بني الدولتني فحتما سيؤدي إىل وضع أكثر خطورة من أزمة
الصواريخ الكوبية.35

المحور الرابع :التحديات التي تواجه االستراتيجية العالمية للهندية وباكستانية
أوال :الصراع بين الهند وباكستان حول اقليم كاشمير
تعود جذور النزاع حول كشمري إىل فرتات غابرة يف التاريخ ،ألن املنطقة كانت تابعة للعديد من الدول ،بدءا
بالدولة اإلسالمية أيام الدولة األموية واستمرت حتت كنفها إىل غاية ظهور املغول على مسرح االحداث الذين
نزعوها من املسلمني ،مث دخلت يف طاعة اهلندوس سنة 1819م إىل حدود االستعمار الربيطاين للقارة اهلندية سنة
1846م ،36وقد شكلت قضية كشمري بؤرة توتر يف العالقات اهلندية -الباكستانية منذ سنة 1947توتر بدأ
مع انفصال باكستان عن اهلند على أساسي عقائدي لينتهي إىل تصاعد توترات بني البلدين وحروب أدت كذلك
إىل انفصال بنغالديش عن باكستان ،37كما عرفت القضية الكشمريية عدة منعرجات وتطورات منذ نشأهتا ،إذ
اعترب هذا اإلقليم املشكلة احملورية يف النزاع اهلندي الباكستاين منذ تقسيم شبه القارة اهلندية من طرف بريطانيا،38

291

وذلك راجع إىل األمهية االسرتاتيجية الكبرية إلقليم كامشري يف منطقة جنوب آسيا ،إذ ميثل معربا اسرتاتيجيا هاما
من وإىل اهلند ،وحلقة وصل مع املناطق اجملاورة كما يعترب مبثابة حمور ارتكاز اسرتاتيجي بني دول جنوب وجنوب
غريب آسيا ،اضافة إىل أنه جياور كال من أفغانستان ،باكستان ،اهلند والصني ،وبالتايل فمن يسيطر على اإلقليم

حيصل على خطوط االتصال اجلغرايف مع الدول األربعة باكستان ،اهلند ،أفغانستان والصني.39

وبذلك يعترب الصراع اهلندي الباكستاين حول كشمري من بني الصراعات األوىل اليت شهدهتا القارة اآلسيوية
بعد احلرب العاملية الثانية ،حيث خاض الطرافان العديد من املواجهات قصد أن يستويل عليه أحد األطراف
ويضمه إىل سلطته على حساب الطرف اآلخر ،وهو األمر الذي ولد ردود فعلية دولية حيث بادرت إىل التدخل
يف القضية بغية الوصول إىل حل سلمي ميكن من خالله توصل الطرفان إىل حل مناسب لفض النزاع دون الدخول
يف املواجهات العسكرية اليت يكون من نتائجها تأثري على أرواح األبرياء.
 .1أهمية كشمير بالنسبة لباكستان :تكمن أمهية إقليم كشمري بالنسبة لباكستان واليت تعتربها خطا أمحر ال
ميكن جتاوزه أو التفريط فيه فيمكن فيما يلي:

 تعتربها باكستان منطقة حيوية ألمنها وذلك لوجود طريقني وشبكة للسكك احلديدية. إن وجود األهنار الرئيسة يف والية كشمري واليت وفرت خطوط املواصالت الرئيسة بينها وبني املناطق احمليطة هبامتر عرب األراضي الباكستانية.40
 كما تشكل كشمري مدخال بشريا مشاليا لباكستان وعتبة لدخول القوات األجنبية من الشمال إىل األراضيالباكستانية.41.
 وتتجلى األمهية االقتصادية اليت حتظى هبا كشمري بالنسبة لباكستان يف وجود األهنار وهي السند ،جليم،جناب واليت تعد املورد الرئيسي الذي تستفيد منه باكستان يف الفالحة والزراعة.42
 األمهية اجليو -اسرتاتيجية اليت حيظى اإلقليم من الناحية احلربية بالنسبة لباكستان ،ألن وقوعه يف يد قوة معاديةلباكستان بوسعه القضاء عليها يف أية حلظة ،باإلضافة إىل أن كشمري من الناحية اجلغرافية تعد جزءا من
باكستان.43
 األمهية االسرتاتيجية أمام الصني خاصة بعد أن متكنت من السيطرة على التبت وتطور النزاع بني اهلند والصنيعلى طول احلدود يف جبال اهلماليا.
 .2أهمية كشمير بالنسبة للهند :متثل أمهية اسرتاتيجية للهند جعلتها شديدة التمسك هبا على مدى أكثر من

مخسني عاما رغم األغلبية املسلمة فيها واحلروب اليت خاضتها ،وتتلخص هذه األمهية فيما يلي:
 -تعترب اهلند والية كشمري عمقا أمنيا اسرتاتيجيا أمام الصني وباكستان.
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 ختشى اهلند إذا مسحت لكشمري باالستقالل على أسس دينية أو عرفية أن تفتح بابا ال تستطيع أن تغلقه أمامالكثري من الواليات اهلندية ذات األجناس واألديان واللغات املختلفة.44
 تشكل كشمري مدخال إىل األراضي اهلندية من جهة الغرب فهي منطقة دفاعية وحيوية يف نفس الوقت.ثانياً :الوساطة الدولية والحلول المقترحة لتسوية النزاع الهندي -الباكستاني
 .1الوساطة الدولية :شهدت قضية كشمري منذ وجودها فعدة نزاعات بني اهلند وباكستان ،ولعل أبرز تلك
احلروب حرب  1947و ،1971 ،1965واليت ترتب عنها ظهور دولة بنغالديش اليت انفصلت
 .2عن باكستان ،واألمر الذي دفع بالعديد من الدول خاصة العظمى إىل التدخل إلجياد حل جذري للقضية،
وهنا تدخلت هيئة األمم املتحدة بطلب من اهلند.45
 .3الحلول المقترحة لتسوية الصراع :شهدت هذه القضية منذ بداية ظهورها على بزوغ مشسها ،العديد من
احملاوالت لتسويته بالوسائل السلمية بعد فشل احملاوالت العسكرية ،وأبرز هذه احملاوالت يف بداية األزمة من األمم
املتحدة اليت عرض جملس األمن الدويل فيها جمموعة من القرارات والتوصيات اليت صدرت عنه حماوال من خالهلا
التقريب بني الطرفني ،فقام بعرض العديد من احللول ،46إال أهنا مل تطبق على أرضية الواقع بسبب املوقف اهلندي
املتصلب ومن بني تلك احللول ما يلي:47
 إقامة دولة بكشمري قائمة بذاهتا. إقامة دولة تشرف عليها كل من احلكومة اهلندية والباكستانية يف سبيل خلق منطقة تكامل اقتصادي بني اهلندوباكستان يف املنطقة.
 اقتسام اإلقليم بني اهلند وباكستان من خالل ضم هذه األخرية للجزء الذي أكثر سكانه مسلمني يف مقابلضم اهلند اجلزء الذي يتواجد فيه اهلنود والسيخ.
 انسحاب القوات العسكرية من كشمري. تنصيب حكومة انتقالية يف كشمري لإلشراف على الوضع. إجراء استفتاء شعيب .حول مصري قضية كامشري.وقد رفضت الدولتان أغلب هذه احللول واعتربت كل منهما إىل هذه احللول على النحو التايل:
 نظرت اهلند وباكستان إىل قضية انضمام كشمري إيل كل منهمها أمرا خيصهما وحدمها والشعب الكشمرييفقط دون احلاجة إىل تدخل طرف ثالث.
 كما رأت باكستان أن يعهد لألمم املتحدة كل ما يتعلق بتنظيم ومراقبة االستفتاء الشعيب املقرتح اجراؤه وهواألمر الذي رفضته اهلند هذا األمر.
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 رفضت اهلند انسحاب جيشها من كشمري يف حني وافقت باكستان على ذلك شرط أن يتم بالتزامن معاالنسحاب اهلندي.
ثالثًا :آثار وتداعيات الصراع بين الهند وباكستان
لقد أفرز الصراع بني اهلند وباكستان العديد من األثار والتداعيات اخلطرية على العالقات اإلقليمية
والدولية واالقليمية ،واليت ميكن امجاهلا فيما يلي:
 .1األثار االقليمية للصراع في كشمير :متتد آثار الصراع يف كشمري إىل كل من اهلند وباكستان وشبه القارة
اهلندية على املستوى العام وتتمثل آثار الصراع فيما يأيت:

 تزايد موجة الحركات اإلرهابية والتوظيف السياسي لقضية اإلرهاب في السياسات الخارجية ،منخالل:

 بتزايد الصراع يف كشمري تتزايد موجة اإلرهاب الدويل وهتديدات األمن الداخلي لكل من اهلند وباكستان
وكافة الدول احمليطة بسبب حتول مفهوم األمة املرتبط بالصراع ،ذلك ويعين أن التهديد سيكون من الداخل
ولكنه مدعوم بقوى خارجية معادية.
 إن مسألة اإلرهاب يف اهلند وباكستان متداخلة ومرتبطة أساسا ببلدان جنوب آسيا ،كما أن املنظمات
اإلرهابية اليت تعمل باهلند تكون مدعومة من باكستان وهلا عالقات مع خمتلف بلدان اإلقليم اليت تعاين من
عدم االستقرار وهشاشة اهلياكل.48

 -تزايد عدم االستقرار السياسي في شبه القارة الهندية ،وذلك من خالل:

 إن تفاعل العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف إفراز ظاهرة العنف السياسي وتفاقمها يف شبه
القارة اهلندية واليت من أبرزها تراجع الدميقراطية يف اهلند وتعثرها يف باكستان وتوظيف بلدان شبه القارة اهلندية
لظاهرة العنف السياسي يف عالقاهتا مع بعضها البعض وتصاعد األصولية اإلسالمية يف دول اجلوار سواء يف
إيران أو أفغانستان
 كثرة الصراعات والنزاعات يف جنوب  ،فاهلند لديها صراع إقليمي مع كل من الصني وباكستان وهناك
اإلرهاب وأعمال التمرد واحلروب األهلية يف كل من النيبال وبوتان على هذا يغيب عن شبه القارة اهلندية حالة
عدم االستقرار السياسي.
 تشكل قضايا السالم واألمن مبا يف ذلك إجراءات بناء الثقة وقضية كشمري وقضايا اإلرهاب وترسيم

احلدود وغريها مصدرا لعدم االستقرار يف العالقات اهلندية-الباكستانية.49

وبالتايل ميكن القول إن أهم آثار وتداعيات الصراع بني اهلند وباكستان تتمثل يف تزايد موجة احلركات اإلرهابية
والتوظيف السياسي لقضية اإلرهاب يف السياسات اخلارجية وتزايد عدم االستقرار السياسي يف شبه القارة اهلندية
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وتدعيم صعود اإلسالمية واهلندوسية يف اهلند وعدم استقرار العالقات اهلندية-الباكستانية واجتاه كل من اهلند
وباكستان حنو سباق التسلح النووي واحتمالية تدخل القوى الكربى يف الصراع ال من أجل التسوية وإمنا حملاصرة
باكستان وعرقلة الصعود اهلندي ،وبذلك خيرج الصراع عن كونه صراع إقليمي يرتبط بشبه القارة اهلندية وجنوب
آسيا ليشمل مناطق إقليمية أخرى وبالتايل التأثري على استقرار النظام اآلسيوي يف كل أحناء آسيا واجملتمع الدويل
ككل ،وبذلك يبقى استقرار ومستقبل الدول اآلسيوية رهان بيد القوى العظمى ،من أجل حتقيق أهدافها وبلوغ
مصاحلها يف آسيا.
 .2ردود الفعل الدولية واالقليمية من ملف قضية كاشمير :خسرت باكستان حاليا العمق األفغاين الذي

ضيعت سنوات يف بناء سياستها اخلارجية عليه ،وأغضبت روسيا وخسرت إيران ،وأقلقت حليفتها التقليدية الصني
بسبب تزايد نشاط احلركة اإلسالمية اإليغورية املدعومة من طالبان يف إقليم شينغ يانغ املعروفة تارخييا برتكستان
الشرقية ،وتغري الدور األمريكي بعد تفجريات احلادي عشر من سبتمرب.
وبذلك أصبحت باكستان مكشوفة دوليا وضعيفة إقليميا ،حيث أصبح اجليش عرضة للضغوط اخلارجية
املباشرة ،ومسؤوال مباشرا أمام املتطلبات الدولية ،وال سيما األمريكية منها ،وهو ما سيعرض باكستان لتغيريات
عميقة ال ختلو من خطورة يف حالة استجابة اجليش لتلك املتطلبات ،إال أن يف حالة حدوث أي تغيري يف قضية
كشمري سيعزز من احتماالت إعادة رسم املنطقة بأكملها ،وهو ما حترص الواليات املتحدة على احلفاظ عليه يف
الوقت الراهن ،ورغم احلرص الدويل على هتدئة األوضاع بني اهلند وباكستان جتنبا ألي خماطرة حبدوث حرب نووية
بني البلدين ،يف املقابل تدرك اهلند أن تصفية السالح النووي الباكستاين يقع يف دائرة األهداف األمريكية يف
املنطقة.
رابعاً :مستقبل النزاع الهندي الباكستاني حول إقليم كاشمير

50

.1
.2

إن قضية كشمري مرتبطة ومرهونة مبستقبل باكستان السياسي.
بسبب اخلالفات التارخيية ال تستطيع باكستان واهلند املضي قدما.

.3

هناك العديد من احتماالت قيام عالقات ودية بني البلدين ألن احمليط الدويل اجلديد بعد أحداث
11سبتمرب  2001وضع أساسا للعالقات اهلندية-الباكستانية ،ألن احلوار الذي يدور بني اهلند وباكستان
حموره ثالثة عناصر وهي الرغبة اهلندية يف مناقشة تسوية هنائية وسريعة لقضية كشمري واالستعداد
الباكستاين إليقاف استخدام اإلرهاب كأساس لسياسة الدولة ويصاحب ذلك حترك كال البلدين جتاه
تطبيع العالقات بينهما.
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.4

بالرغم من استمرار اللقاءات بني الطرفني إال أن املراقبني واحملللني يرون أن احملادثات هي من أجل حماولة
إلقناع العامل بتهدئة جبهة كشمري فاإلشارات املتناقضة واليت جاءت من إسالم آباد ونيودهلي توضح مدى
التناقض يف نظرة البلدين إزاء تسوية املسائل العالقة،

.5

لعب الصراع على كشمري دورا حموريا يف توجيه حركة التفاعالت بني اهلند وباكستان وكانت معظم جوالت
الصراع بني اجلانبني هتدف إىل تعديل األوضاع االسرتاتيجية يف كشمري ،ألهنا تكسب من يسيطر عليها
عمقا اسرتاتيجيا أكرب ،ولذلك بدأت تدخل دائرة االهتمام االسرتاتيجي للواليات املتحدة األمريكية
والصني وإسرائيل وغريها حبكم ثرواهتا النفطية الواعدة وفقا للتقديرات األمريكية.

وخالصة القول أن قضية كشمري تعترب قضية من بني القضايا املتنازعة عليها يف القارة اآلسيوية بني اهلند
وباكستان واليت دارت حوهلا العديد من الصراعات منذ ظهورها عقب استقالل شبة القارة اهلندية عن التاج
الربيطاين ،وهي تعد أول قضية رفعت إىل هيئة األمم املتحدة منذ تأسيسها ،وتسارعت هذه األخرية للبحث عن
حلول لتسوية النزاع حوهلا بني األطراف املتنازعة بشأهنا ،غري أن استمرار املوقف اهلندي يف الرفض جلميع
االقرتاحات اليت قدمتها ،وكذلك جهود الوسطاء الدوليني جعل املسألة تظل معلقة ،ويف مقابل ذلك ترى اهلند
وباكستان بأن هذه القضية جيب أن حتل بينهما وال حاجة لتدخل طرف ثالث يف القضية ،كل تلك العوامل تنذر
حبدوث حروب نووية يف املستقبل إذا مل يتم حسم وتسوية النزاع.
ثانيا :الهند والتحديات الجيو بولتيكية
تكاد اهلند أن حتتل املرتبة الرابعة كأكرب دولة مستهلكة للطاقة يف العامل ،بعد الواليات املتحدة ،الصني
واليابان ،فهي تعتمد على النفط بنسبة  ٪33من حاجتها إىل الطاقة ،وتستورد حواىل  ،٪65ولذلك فاهلند ملزمة
تأمني موارد الطاقة ،وهي تعتمد يف نقله على مياه احمليط اهلندي من الشواطئ األفريقية وحىت شواطئ اهلند -
الصينية ،مرورا بشواطئ دول الشرق األوسط ،وتقيم اهلند من أجل ذلك شبكة من العالقات مع دول تلك
املنطقة ،وقد أصبحت بذلك العبا جيو-اسرتاتيجيا مؤثرا من شواطئ أفريقيا وهضبة ايران وحىت تايالند ،وهذا ما
أدى هبا إىل بناء قوة عسكرية كربى تعترب اليوم من بني أكرب القوى يف العامل ،كما أهنا بدأت يف تكوين ترسانة
حبرية ضخمة ،من أجل محاية أمنها وخطوط إمدادات الطاقة لتأمني استمرار منوها اإلقتصادي ،يف حني تنظر
دائما إىل الصني كمنافس وخصم هلا سواء على املستوى االقليمي أو الدويل ،كما تشدد استعداد للتدخل
العسكري يف أي دولة قد هت ّدد مصاحل الدول الكربى االقتصادية أو األمنية واإلسرتاتيجية ،وذلك ما أكده املنظِّر

العسكري األمريكي ألفرد ماهان يف كتابه تأثري القوة البحرية يف التاريخ بقوله" :إن استخدام القوة حلماية
األساطيل التجارية كان العامل احلاسم يف تاريخ العامل".51
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جاءت هذه الدراسة من أجل معرفة الدور الذي ميكن أن تلعبه القوة اهلندية والباكستانية يف عامل جديد
يتجه حنو التعددية القطبية ،وكيف ميكن للقوى الكربى ويف مقدمتها أمريكا وأوروبا أن تعيد بناء حتالفاهتا
اإلسرتاتيجية وفقا هلذا الدور ،وميكن التنبؤ بالعالقات اهلندية -الباكستانية من خالل ما يلي:
أوال :تغير المشهد السكاني :رغم أن عدد السكان سيبلغ  1.2مليار نسمة سنة  2050حسب بعض
اإلحصائيات ،إال أن وزن اهلند النسيب سيستقر على ما يقرب من  %18من عدد سكان العامل بسبب دخوهلا يف

املرحلة األخرية من االنتقال السكاين ،يف الوقت الذي يتجاوز فيه عدد سكاهنا عدد سكان الصني ،وقد يزيد عن
عدد سكان اهلند يف أواخر القرن احلادي والعشرين ،هلذا فإن اهلند ستغري جزيئا املعادلة السكانية العاملية ،وهكذا
سيهبط عدد سكان أوروبا ،مبا فيها االحتاد السوفييت السابق إىل ما يساوي ثلث عدد سكان اهلند ،يف حني أهنا
كانت يف مقدمة العامل يف عام ،1950يف حني تتساوى مع عدد سكان الصني. 52

ثانياً :التأثير على خارطة الطاقة العالمية :تعترب اهلند من حليا سادس مستهلك عاملي للنفط إال أن االستهالك
الفردي ال يزال إىل حد بعيد واحدا من االستهالك األكثر اخنفاضا يف العامل ،والثالث يف التغريات اهلامشية بعد

الصني والواليات املتحدة األمريكي ،فقد ارتفع استهالكها من النفط حبوايل  %6سنويا ،كما أن تطور الصناعات
البرتوكيماوية اهلندية بإنشاء أكرب مصفاة قيد البناء يف العامل  20مليون طن ،وهو ما جيعل منها فاعال والعبا قويا
يف هذا القطاع ،ويف املقابل ستصبح الطاقة بالنسبة للهند السبب الرئيس يف تأخري سريورة منوها ،والذي قد تأثري
كبري على اجملال السياسي واالقتصادي ،أما الغاز فستتم مضاعفة استهالكه مع األخذ بعني االعتبار التطور
احملتمل ألسعار احملروقات وغريها.53
ثالثاً :التغيرات المناخية :أيدت اهلند مبدأ املسؤولية املشرتكة واملتباينة طبقا للقدرات املختلفة ،واعتربته مبدأ
وقاعدة للتفاوض يف القضايا املتعلقة باملناخ مع تأكيد سعيها على مواجهة التحديات املناخية مع ضمان األمن
والتنمية للشعب اهلندي وفقا للخطة الوطنية لتغري املناخ ،ولذلك قامت اهلند بعدة خطوات من بينها الضغط على
الدول املتقدمة لنقل التكنولوجيا ملواجهة التحديات املناخية بتكلفة أقل ،ووضع سياسة تنظيمية لذلك ،أما
باكستان فقد اتفقت مع منظمة األمم املتحدة للغذاء والزارعة على تعزيز التعاون الثنائي يف نفس اجملال.
رابعاً :األمن الغذائي :على الرغم من امتالك اهلند اقتصادا زراعيا كبريا يساعد يف دعم املساعي الدولية لضمان
األمن الغذائي ،إال أهنا تعاين أيضا من وجود أمن غذائي غري مستقر ،وسوء التغذية ،ولذلك شددت احلكومة
اهلندية على أمهية وضع األمن الغذائي ضمن أجندة مفاوضات التجارة الدولية ،مع أخذ احليطة واحلذر يف حترير
أنظمة األسعار ،ألن ذلك من شأنه أن يرتك املزارعني اهلنود عرضة للخطر ،ونفس الشيء بالنسبة لباكستان اليت
تعاين من عجز اقتصادي وحالة عدم االكتفاء الذايت.
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رابعاً :التكامل األمني واالقتصادي :يف ظل توتر العالقات مع دول اجلوار طالبت بعض السلطات اهلندية
والباكستانية بتفادي العزلة اخلارجية وتبين مبادرات بديلة لتهدئة األوضاع يف املنطقة ،ولعل املبادرة األكثر رمزية
اليت شاركت فيها اهلند ،مبا يعكس حدوث تغري يف النظام العاملي ،هو تعاوهنا مع دول بريكس يف إنشاء بنك
التنمية اجلديد  NDBيف عام  ،2014والذي هدف إىل تشكيل بديل للبنك الدويل وصندوق ،النقد الدويل
نتيجة هيمنة الغرب عليهما  ،أما باكستان فقد قامت بنفس العمل ولكن يف جمال تسلح النووي ،حيث حتالفت
مع الصني لتحقيق تعاون ثنائي وثيق ومتوازن مع اهلند مل يسبق له مثيل يف خمتلف اجملاالت ،كما حتاول تقوية
العالقات مع إيران ملواجهة التحالف األمريكي -اهلندي املتنامي يف املنطقة.
خامساً :التدخل اإلنساني :تبحث كل من اهلند وباكستان عن دور هلا يف حتديد أجندات للعمل املتعلقة
اخلاصة بالتدخل اإلنساين على املستويني اإلقليمي والدويل ،ليس فقط من حيث التزاماهتا اجتاه مبادئ الدميقراطية
وحقوق اإلنسان واملشاركة يف قوات حفظ السالم ،وأيضا من أجل تأكيد دورها ومكانتها على املستوى اإلقليمي.
الخالصة:
مما سبق ميكن استنتاج أن شبه القارة اهلندية تنفرد بصفات ومميزات تكسبها طابعا خاصا ،فهي كتلة
ضخمة من اليابس متتد جنوبا يف احمليط اهلندي ،وتتكون هذه املنطقة من دولتني ذات أمهية بالغة ومها اهلند
وباكستان ،اللتني متتلكان مقومات طبيعية بشرية واقتصادية  ،عسكرية وأنظمة سياسية هائلة ،وقد ساد التوتر
والصراع بينهما منذ انفصاهلما سنة  1947بسبب قضية منطقة كامشري احملورية واليت حتتل أمهية بالغة لدى كل من
اهلند وباكستان ،وبذلك حققت اهلند تفوقا كربيا يف كل امليادين ما عدا اجملاالت النووية األخري واليت تركتها
لنظريهتا لباكستان  ،وهو اجملال الذي غري نظرة التوجهات اهلندية حنو باكستان ،وأدى إىل حتقيق توازن إسرتاتيجي
متكنت باكستان من خالله من تقليص حجم السياسة العدائية اهلندية جتاهها ،فقد أتاحت القدرات اهلندية حتقيق
السبق على باكستان ،يف امتالك السالح النووي ،مما دفع بباكستان لبذل كل اجلهد يف حماولة لتحقيق التوازن يف
اجملال نفسه وهو اجملال األكثر قدرة على بناء التوازنات اإلسرتاتيجية ،والتحكم يف احتماالت احلرب والسالم ،وقد
حققت باكستان هذا التوازن خالل عشر سنوات ،وانطلقت الدولتان يف استعراض قوامها النووية ،وهو ما أدى إىل
الرتاجع املتبادل من كلتيهما عندما حيتدم الصراع بينهما لتفادي وقوع كارثة نووية ،كما توصلت الدراسة إىل
النتائج التالية:
 من املتوقع حدوث نوع من االستقرار النووي داخل شبه القارة اهلندية يف ظل التوازن بني اهلند وباكستان وحتقق
الردع النووي ،مع أخذ احليطة واحلذر ألن التوتر دائم ومستمر بني البلدين.
 التخوف من وقوع هذه القدرات النووية يف أيدي املتطرفني والذي سيكون له آثار وتداعيات وخيمة إقليميا ودوليا.
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 كذلك مل َيعد امليزان اإلسرتاتيجي يف املنطقة لصاحل اهلند فقط بل تتقامسه مع باكستان والصني بنوع من التسابق
وهو ما دفع دوال أخرى للدخول فيه بسبب عدم االستقرار يف العالقات الدولية ،إذ يزداد الضغط على كل من
اليابان وكوريا الشمالية ،وإيران اليت أحرزت تقدما كبريا يف برناجمها النووي حلماية دورها اإلقليمي يف املنطقة.
 كذلك عدم توقيع اهلند وباكستان على معاهدة منع التجارب النووية ومعاهدة احلد من االنتشار النووي ،يهدد
نظام منع االنتشار النووي ،والذي يقلق اجملتمع الدويل ويزيد من خماطر االنتشار النووي.
 تلعب اهلند دورا مؤثرا يف رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ،ومنظمة التجارة العاملية.
 أصبح للهند عالقات وثيقة يف اجملال االقتصادي مع غريها من الدول النامية يف أمريكا اجلنوبية وآسيا وأفريقيا.
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الخاتمة
اإلهتمام املتزايد بالقارة اآلسيوية ومبالحظة صغرية يف ما حتويه من معايري جيبوليتكية واقتصادية واسرتاتيجية
وانثروبولوجية ،ناهيك عن كوهنا القارة االكثر تأثريا يف التفاعالت الدولية وتغري خارطة النظام الدويل جيعلنا نطرح
عدة تساؤالت عن طبيعة هذه القارة وخصوصيتها فانتقال احلروب من اوروبا اىل اسيا ساهم يف تعظيم ادوار
العديد من الفواعل الدولية كالواليات املتحدة االمريكية وبعض الدول االوربية ،يف مقابل ذلك اهنيار االحتاد
السوفيايت سبب العدي د من النتائج كان من امهها هو تصدع قوة أحد اهم الفواعل الدولية املتمثلة يف االحتاد
السوفيايت ،فالطفرة اليت عرفتها فرتة اهنيار االحتاد السوفيايت غريت خارطة التوازنات يف القارة اآلسيوية مما أدى إىل
حتول كبري على مستوى القوى اليت باتت تؤثر يف البنية الدولية وبشكل جد كبري.
لذلك حاولنا من خالل جمموعة االجتهادات املتمثلة يف كل هذه املقاالت املتنوعة واليت غطت بعض
االجزاء يف كل منطقة موجودة يف القارة اآلسيوية ،لنصل إىل اجابة عن االشكالية الرئيسية املطروحة ملعاجلة هذا
الكتاب يف أن املكونات اجليبوليتيكة االسرتاتيجية واالقتصادية والثقافية اآلسيوية املستفاد منها واليت التزال غري
ظاهرة سامهت يف استقطاب القوى الكربى من أجل تعظيم قوة التأثري والدور والتواجد الدويل عرب االستفادة من
االكتيازات اليت حتويها املنطقة ،وهذه نقطة بالرغم أن املستفيد منها دول غري آسيوية لكنها توحي يف جانب أخر
عن املكانة والثقل اآلسيوي يف السياسة الدولية.
إىل جانب ذلك هناك تطور ملحوظ على مستوى القارة استمدته دوهلا من جتارهبا خالل االزمات ،مما
ساهم يف ظهور بعض القوى االسيوية الصغرى والكربى كالصني واهلند اليت باتت تشق طريقها من اجل رسم
اسرتاتيجيات ذات تأثري اقليمي ودويل ،وهذا ما يؤكد على الدور اآلسيوي يف هندسة السياسة الدولية وقدرة التأثري
على سياسات القوى الكربى اليت باتت مدركة إلمكانيات العديد من القوى االسيوية والذي يعيق سياساهتا اليت
باتت تظهر اخفاقاهتا يف الكثري من احلاالت ،فالبعد الطاقوى واالقتصادي والثقايف والعسكري والتكنولوجي
واجليبوليتيكي آلسيا مكن دوهلا من استيعاب القيمة واملكتسبات اليت ميكن جنيها من خالل توظيف قدرة اجلذب
والتأثري عرب هذه االمكانيات.
لذا من مجلة االستنتاجات اليت خرجنا منها يف هذا الكتاب ميكن ذكر بعضها عرب النقاط اآلتية:
 فكرة انتقال القوة اىل القارة اآلسيوية باألفضلية اليت تشكلها بعض القوى اليت تنتهج هنجا سلميا يفصعودها كالصني أو بعض القوى اليت تنتهج هنجا تصادميا كإيران وكوريا الشمالية وتركيا يثري اهلواجس لدى القوى
الكربى الكالسيكية وعلى رأسها الواليات املتحدة االمريكية اليت تعيش حالة من التخبط يف سياساهتا اخلارجية
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ناجتة عن عدم قدرهتا على اجياد تفسري نظري او واقعي ملواجهة الصعود القوي ملثل هذه القوى اليت حتاول فرض
توازن معني مع القوى الكربى ،والذي ال جند له تفسريا يف النظريات الكالسيكية الغربية اليت طاملا هيمنت على
حقل العالقات الدولية لفرتات كبرية.
 حتاول الدول اآلسيوية ملئ الفراغ السياسي واالسرتاتيجي يف القارة اآلسيوية بتواجدها يف جل أزماتهوحماولة تطوير قدرهتا االقتصادية والعسكرية والتكنولوجية لفرض نوع من التوازن الذي جيعل من ادوارها ال تقتصر
يف احليز اجلغرايف اآلسيوي وامن ا تتعداه لتجعله بعدا دوليا ذا تأثري على جممل السياسات الدولية بأبعادها وحيثياهتا
املتنوعة.
 العودة الروسية القوية باعتبارها قوة اوراسية وحتالفاهتا اليت مشلت معظم الدول األسيوية والتقاربالسياسي الذي تدرك فوائده كل دولة من دوله يضفي اىل تغريات مستقبلية كبرية ،قد جتعل معايري التحكم يف
القارة اآلسيوية ترجع إىل دوهلا ما سينعكس حتما على البيئة الدولية وجيعل من هذا التفسري االقرب اىل القول بأن
هذا القرن سيكون أسيويا.
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