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تقدمي
طرحت التغريات اليت عرفتها بيئة ما بعد هناية احلرب الباردة حتوالت كبرية على مستوى القوى املؤثرة يف
السياسة الدولية وحىت على مستوى اجلغرافيا اليت تدور حوهلا جل االزمات ،حيث دفع التوجه االمريكي لزعامة
العامل الكثري من القوى حملاولة اعادة هندسة البيئة الدولية عن طريق فرض ادوارها عامليا ما ساهم يف بروز بيئة
دولية جديدة متعددة الفواعل وخمتلفة عن سابقتها ال تتوزع ال على معسكرين وال على ايديولوجيتني.
إن االستناد اىل حقائق موجودة يف واقع العالقات بني الدول هو الذي دفعنا القرتاح العمل على هذا
الكتاب ،خاصة مع التغريات اليت عرفتها اشكال القوى واهنيار دول وبروز دول اخرى ،كلها عوامل جتعل الباحث
يف العالقات الدولية يتساءل هل فعال انتهت احلروب أم ان هناك استمرارية هلا بشكل أخر؟ ،واملقصود هنا
ب تحول اجلغرافيا وتغري الفواعل هو نوعية احلرب الباردة بني القوى واليت مزجت بني قوى تقليدية معروفة وقوى
صغرى مل تكن هبذا احلجم من القوة غري مألوفة يف العهود السابقة ،وباتت اليوم القوى الصغرى تفرض نفسها يف
تلك املعادلة اليت طاملا كانت حكرا على قوتيني أساسيتني هي الواليات املتحدة االمريكية وروسيا ،أما تغري
اجلغرافيا ال حياكي واقع املناطق االكثر تأثرا بالتجاذبات الدولية فقط ولكن حياكي التغري يف مفهوم القوة وحتول
جغرافية الصراع من الواقع اىل اجملال االلكرتوين لتتشكل جغرافية اخرى مشلتها هذه احلرب.
لطاملا اعتربت روس يا والواليات املتحدة االمريكية احد اهم األطراف الدولية خالل احلرب الباردة لكن
سقوط االحتاد السوفيايت اسس لظهور مفهوم القوة العظمى ،والذي حاولت من خالله الواليات املتحدة االمريكية
بسط هيمنتها وتوجهاهتا والتفرد بصناعة القرار العاملي ،مما أدى إىل اعادة ذلك الصراع القدمي خاصة ان روسيا
اليوم ليست هي نفسها االحتاد السوفيايت سابقا فقد تغريت جغرافيتها ،وكذا اقتصادها وتوجهها السياسي رغم
حمافظ تها على املخزون االسرتاتيجي العسكري والذي جيعلها حمط أنظار العديد من املنافسني ،ويدفعها ملعارضة
أي هيمنة دولية ختسر فيها دورها االسرتاتيجي ويعمق من ضعفها الدويل بعد التفكك ،والفوضى اليت تعرفها البيئة
الدولية ،وتعترب اجتماعات جملس االمن واحدة من اهم النقاط اليت ميكن القراءة عربها حجم التوتر الذي تعرفه
عالقات الواليات املتحد وروسيا.
يف املقابل هناك تطورات حدثت بعد هناية احلرب الباردة بظهور قوى جديدة تنافس القوى الكربى يف
توجهاهتا واسرتاتيجياهتا االقليمية والدولية ،مما أعادنا اىل نقطة التحالفات وحماولة منافسة اآلخر مبعايري ووسائل
خمتلفة فرضتها كل التحوالت اجلديدة ،وتقلصت حدة التوترات بني القوى املتنافسة لتشمل رقعة جغرافية حمدودة
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املعامل وهي منطقة الشرق االوسط اليت باتت مسرحا لكل أنواع التنافس االقليمي والدويل وال تكاد ختلو هذه
املنطقة من التفاعالت والظواهر اليت اسست اىل بروز العديد من املفاهيم والتصورات النظرية.
المشكلة البحثية لموضوع الكتاب
إن تطور االحداث يف منطقة الشرق االوسط اليت اضحت منطقة جتاذبات للعديد من القوى املتنافسة
يضعنا امام العودة اىل خوض غمار حرب باردة ثانية تتقلص فيها جغرافية الصراع ،وتتعدد فيها الفواعل وتتوسع
فيها األزمات لتشمل كل الشرق االوسط ،فال تكاد اليوم دول املنطقة تعيش نوعا من االستقرار خاصة بعد
التدخل الروسي يف سوريا والذي جاء ليؤكد فرضية احلرب الباردة الثانية ،لتأيت حماوالت الواليات املتحدة االمريكية
وبريطانيا وفرنسا يف توجيه ضربات لسوريا لتؤكد على بدايتها ،وتطرح بذلك عدة سيناريوهات حول طبيعة
التحالفات بني القوى االقليمية وأحد اهم القوى املتنافسة املمثلة يف روسيا والواليات املتحدة االمريكية وما ميكن
أن ينتهي به الوضع مستقبال خاصة يف ظل ضعف وتوتر العالقات الروسية-االمريكية املتواصل.
لذا حياول الكتاب معاجلة اشكالية رئيسية تتمثل يف:
الى أي مدى يمكن الحديث عن امكانية الدخول في حرب باردة ثانية في ظل التجاذبات الدولية
الجديدة؟
الدكتورة عبلة مزوزي.
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تحول القوة في العالقات الدولية
دراسة في انتقال القوة من التقليدية الى الحديثة

The transformation of power in international relations
Study the transmission of power from traditional to
modern
أ.وفاء بوكابوس
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الملخص:
تسعى هذه الدراسة الى رصد أهم محطات القوة التاريخية وتعاقباتها الزمانية وحتى المكانية ،لفهم سياقاتها وطرق
تحولها ،ومعرفة فواعلها ،فاإللمام بالقوة في العالقات الدولية أمر ضروري الدراك عالم اليوم وما يجري فيه ،لذلك
أصبحت الدول اليوم تسعى بشكل واقعي الى جمع أكبر رصيد من القوة لتحسين تصنيفها العالمي في ميزان القوة
الدولي ،و للضغط اكثر على الفواعل القائدة فيه لجعل هذه الدول تستفيد من مؤهالت القوة لديها .وتحصل على
امتيازات منه.
الكلمات المفتاحية :القوة ،القدرة ،الفواعل ،الواليات المتحدة االمريكية ،ايران ،كوريا الشمالية.

Abstract :
This study seeks to monitor the most important historical power stations and their
temporal and even spatial stratagems, to understand their contexts and ways of
transforming them, and to know what they are doing. Knowledge of force in
international relations is necessary to realize today's world and what is happening
in it. Its global ranking in the international balance of power, and to put more
pressure on its leaders to make these countries benefit from their own strengths.
And you get privileges from it
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باحثة دكتوراه يف العلوم السياسية و العالقات الدولية جامعة تونس املنار .
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مقدمة:
تعرف العالقة بني التجمعات البشرية منذ القدم؛ امناطا يف الغالب ما تكون تنافسية -صراعية يف معناها
االوسع ،و حتاورية -تعاونية يف معناها الضيق ،هذه األمناط حتدد وفق مقياس متفق عليه بني كل االطراف وهو
القوة ،إذ يعترب حجم هذه االخرية هو العملة اليت تضبط نوع العالقات بني الشعوب ،ويتم باالستناد اليها بناء
هرياركية نظام اليت تتفاعل فيه هذه الفواعل ،وتوزيعها يف صورة تدرجية تراتبية ،حسب رصيدها املتوفر من القوة.
االمجاع ع لى ان القوة هي املتغري الرئيس اليت يتم تصنيف الفواعل حسبه ،ليس كفيال بتحديد مبعرفة أي
االمم أقوى ،فيجب ان يكون هناك وعي و إدراك مجعي بشان منط القوة و املقدرات اليت تنتجها ،فعلى سبيل
املثال معايري القوة يف وقت االمرباطورية الرومانية ختتلف عن معايري القوة يف زمن االسالم ،إذ خيضع مفهوم
القوة اىل عامل منط االدراك وكذلك الزمن ،فالقوة قبل اكتشاف النفط غري القوة بعد اكتشافه ،و القوة قبل
اكتشاف البحار ليس ذاهتا بعد تطوير القوة البحرية ،تظهر هنا جليا العالقة التفاعلية بني االدراك و الزمن و القوة
كمحدد الي الفواعل اقوى ،مع ضرورة االتفاق الكالين للفواعل حول معايري القوة.
عرفت القوة عرب التاريخ انتقاالت يف الشكل و الفواعل يصاحبها يف ذلك االنتشار ،فقدميا كانت برية بسيطة
ختضع لعامل القوة الربية ومن يسيطر على الرب مع االخذ يف احلسبان البعد العسكري الذي كان هو احملدد
الوحيد للقوة ،و مع التطور الفكري و املعريف وانطالق الكشوفات اجلغرافية طرحت القوة البحرية كمحدد جديد
للقوة ومن يسيطر يف البحر يكون املسيطر على الرب مع بقاء العامل العسكري كمتغري حاسم يف حتديد االقوى،
بقي العلم مصاحبا لتطور القوة فاخرتعت الطائرة واصبحت املعادلة تعرف تغريا جديد وطريقة جديد القتصاد و
الوقت و القدرا ت فأصبحت القوة اجلوية منطا جديدا للقوة ،عرف بعدها العامل حروبا طاحنة جعلت من الدول
تتبىن طرحا للتفاعل غري الطرح العسكري ،فاصبح االقتصاد النمط السائد يف التفاعالت الدولية واخذت القوة
االقتصادية بالتجلي يف السياسة الدولية ،لكن مل تقصي هذه االنتقاالت احلاالت السابقة وإمنا صقلتها يف سياق
وطيف واحد تعتمده الدولة يف سياساهتا حسب احلالة ،بقي العلم مالزما ملفهوم القوة ،وبوصوله اىل الفضاء و
تطويره تكنولوجيا املعلومات ظهر نوع جديد يعترب ضربا من ضروب القوة ايضا وهو "القوة االلكرتونية".
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االشكالية:
وعليه تناقش هذه الورقة البحثية مفهوم القوة و انتقالتها باالنطالق من االشكالية التالية:
" كيف يمكن تحديد القوة ومقاييسها باالستناد الى التطورات العالمية الراهنة؟"
مناهج البحث:
تعتمد الدراسة على جمموعة من املناهج اليت نستعملها يف االجابة عن االشكالية ،اذ استعملنا املنهج التارخيي
للوقوف على املسرية التارخيية ملفهوم القوة ومعرفة اهم تعاقباهتا الزمنية ،و املنهج املقارن للمقارنة بني الفرتات الزمنية
اليت مرت هبا القوة وانتقاالهتا كما نعاجل به االنتشار باملقارنة بني الفواعل اليت متتلك القوة ،اما املنهج االستقرائي
فاستعمل لدراسة القوة كجزء لفهم السياسة الدولة ككل.
مخطط الدراسة:
هذه الورقة حماولة جادة للوقوف على مفهوم القوة  ،و السعي اىل تبيينه و حتديد اهم احملطات اليت مر هبا هذا
املفهوم ،وما هي االشكال اليت يتخذها يف كل مرحلة زمنية ،مشددين يف ذلك على طريقة االنتشار وكذا
االنتقال ،و لذلك قمنا برصد اخلطة التالية:
 مقدمة.
 المحور االول :مفهوم القوة.
 المحور الثاني :السياق التارخيي للقوة و اشكاهلا.
 المحور الثالث :انتقال القوة التارخيي اىل مفهوم القوة احلديثة..
 خامتة.
المحور االول :مفهوم القوة
 .1تعريف القوة:
تعترب القوة العملة اليت يتعامل هبا يف السياسة الدولية ،ولطاملا كانت املقياس الذي مبوجبه يتم تصنيف القوى،
لذلك جند الفواعل الدولية ختوض مسار مجع وحشد القوة بكل السبل و االستثمار يف ماهو متاح ،هذه الفكرة
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مل تكن عصرية بل كانت خصلة انسانية يف االصل امتزجت بالفكر السياسي لتأخذ أبعادا و اشكال عرب خمتلف
فرتات التاريخ ،ولذلك قدم املتخصصني عدة تعاريف كمحاولة لضبط و تعريف القوة ،إذ يعرفها "أرسطو" يف
كتابه "السياسة" بأهنا تلك االمكانية اليت تتوفر لبعض أفراد اجملتمع السياسي املنقسم بالطبع اىل حكام و رعايا
جلعل اال خرين يفعلون مامل يكونو فاعليه من تلقاء انفسهم ،أما "توماس هوبز" فيعرفها بأهنا الوسائل املتاحة يف
وقت معني للحصول على خري مستقبلي واضح.1
كما يعرفها "مارشال تشارلز" بأهنا إمكانية التوصل اىل الغايات املطلوبة ،يف حني عرفها "أوسنت ريين" بأهنا
عالقة التبعية و الطاعة من جانب وعالقة السلطة و السيطرة من اجلانب االخر ،وعرفها "هانز مرجانثو" باهنا
قدرة االنسان على التحكم يف تفكري و افعال االخرين ،أما "فون ديك فيعرفها بقوله املعىن الواسع هلذه الكلمة
تكون القوة تعبريا على استطاعة دولة أن جتعل الرادهتا الغلبة ويف معناها الواسع تكون القوة تعبريا عن استطاعة
تأكيد االحرتام و فرض الطاعة.
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اما "ماكس فيرب" فيعرفها باهنا احتمال قيام شخص ما يف عالقات اجتماعية بتنفيذ رغباته رغم مقاومة
االخرين بغض النظر عن االساس الذي يقوم عليه ذلك االحتمال.

3

 .2إدراك القوة:
اشرتكت التعاريف يف نقطة معينة ومشرتكة وهي ان القوة هي تلك القدرة على تعديل رغبات االخرين وفق رغبة
صاحب القوة ،فمن اهم شروط توفر القوة هو اقتناع االطراف االخرى بانه توجد هنالك قوة ،إذ يرى "جوزيف
ناي" بأن ارغام االشخاص على القيام بفعل معني ليس بالضرورة مفهوم سليم لتواجد القوة ،فقد يكون هذا
االرغام يتناغم ورغبات االخرين ،كأن يقوم دكتاتور باحلكم باالعدام على معارض سياسي ظاهريا تتجلى القوة يف
معانيها اال انه ويف حال كانت نية املعارض السياسي هي االستشهاد يف معىن القوة يتهاوى وتصبح غري ذي
معىن ،نفس الشيء عندما استدل "ناي" مبثال جعل الطفل يقفز ويف نفس الوقت القفز من اهلوايات املفضلة
لديه فان منظور القوة و قياسها سيعرف التضليل و املغالطة.
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ويف نفس السياق يضع "روبرت دال" معادلة لقياس القوة و ادراكها وهي كالتايل:

{القوة= قدرة (أ) على دفع (ب) للقيام بالعمل (س) – احتمال قيام (ب) بالعمل (س) بغض النظر عن مافعله
(أ)}
6
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وعليه ومبوجب هذه املعادلة فان القوة مقرونة مبدركها ،حبيث على صاحب القوة ان يقنع االخرين بانه االقوى.
إدراك القوة يعىن أيضا بوعي صاحب و مريد القوة ،حبيث يشرتط ان يكون هذا الطرف واعيا بشكل عام
بالبيئة احمليطة به و مبصادر القوة اليت ميتلكها وكذلك املعرفة التامة بامليادين و اجملاالت اليت سيستعمل فيها قوته،
فمثال يقول " ناي" بأن امتالك االوراق الراحبة يف لعبة "البوكر" ال يعين بانك الرابح و االقوى فرمبا تكون اللعبة
ليست "بوكر" وامنا هي لعبة "الربيدج" مثال ،كما أنه بامتالك االوراق الراحبة فهذا ال يعين االنتصار يف اللعبة ،فقد
يتم قراءة االوراق و توظيفها بشكل خاطئ ما يعطي الفرصة اىل الطرف اآلخر الذي من املؤكد بأنه املنتصر ،و
التاريخ حافل هبكذا حاالت فقد كانت املانيا و اليابان قوتني استثنائيتني يف  1941م و النظام العراقي  1990م
كذلك لكن هذه القوى زالت بسوء ادراك جغرافية القوة و سوء توظيف القدرات ،فالنفط مل يكن موردا للقوة قبل
العصر الصناعي ،ومل يكن اليورانيوم ذا شأن قبل العصر النووي.
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وعليه فان القوة ال حتتاج اىل اإلرغام فقط ،بل حتتاج اىل اقناع و تعريف االطراف األخرى هبا ،إذ جيب توفر
فكر مجعي حول مفهوم القوة و شكلها ليتم وفقه معرفة وكشف أي الفواعل و األطراف أكثر قوة و سيطرة.
المحور الثاني:السياق التاريخي للقوة و اشكالها
عرفت القوة عدة تعاقبات زمانية و تارخيية ،ما جعلها ختضع لظروف خمتلفة و متباينة كان هلا االثر يف حتديد
منطها و شكلها ،فالقوة كانت قيمة انسانية منذ الوجود حيث ان االنسان احتاج اىل رصيد من القوة لضمان امنه
و أكله وشربه ،لتتطور بعد ذلك اىل أطياف و اشكال أخرى عديدة بتطور الوعي و العقل البشري ،وعليه فان
القوة تعرف عدة أشكال ميكن اجيازها كالتايل:
أ -القوة اجليوبوليتيكية:
تعترب اجلغرافيا و اجملال ال ذي تشغله الدولة حمددا للقوة ومفسرا لسلوكاهتا ،لذلك تسعى الدول اىل التأقلم مع
موقعها اجلغرايف و توظيفه كمصدر للقوهتا ،ولذلك وجدت عدة إسهامات ملفكري اجليوبوليتيك الذين قدموا
نظريات اليت تفسر وضعيات الدول و سلوكاهتم ،واليت بناءا عليها ميكن ادراك القوى و فهمها.
 -نظرية "راتسيل" العضوية:
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يعترب "راتسيل" الدولة كائن حي ينبع من الرتبة ،حيث تعترب الدول كائنات عضوية هلا دورة حياتية تنتهي
بالضمور و املوت ،هذه الدورة تشمل حالة التمدد و و االنتشار و التوسع ،حيث ان عضوية هذه الدولة
ستسمع هلا باالنتشار وابتالع املواقع احملاذية االدىن قوة و حضارة وثقافة 7،وهذا ما يفسر طموحات الدول يف
التوسع و االستعمار و االحتالل وذلك بغية حتقيق اكرب قدر من القوة و التمكن ،و ضمان املوارد ،إذ ان تنامي
حجم الدولة له تكاليف يعجز احليز احلايل عن سدادها فتنتقل بذلك اىل االقاليم اجملاورة.
 نظرية ماكيندر (قلب العامل):تتمحور نظرية "ماكيندر" هلى فرضيات منها من يسيطر على اوروبا الشرقية يستطيع السيطرة على العامل،
ومن يسيطر على قلب العامل يسيطر على اجلزيرة العاملية ،ومن يسيطر على اجلزيرة العاملية يسيطر على العامل ،ومن
هنا نشب الصراع الثنائي بني قوى الرب املتمثلة يف املانيا و روسيا و قوى البحر املتمثلة يف امريكا الشمالية و
بريطانيا و اليابان ،كما انه اعتقد وقتها ان قلب العامل بعيد عن هتديد القوى البحرية وبذلك لن تستطيع القوى
البحرية ان تسيطر على العامل ،لكن التطور الذي عرفه العامل وظهور االسلحة احلديثة جعل املنطقة رخوة وستهدفة
من اي منطقة يف العامل.
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 نظرية ماهان (القوة البحرية):يعطي "الفريد ماهان " االولوية للتجارة أما القوة العسكرية فدورها تأمني سري هذه التجارة ،كما يرى بأن قوة
الدولة تستمد من املوقع اجلغرايف و مدى انفتاحه على البحر و التواصل البحري مع باقي الدول ،كذلك يرى بان
اهليئة الفيزيائية للدولة خبصوص صالحية سطئاهنا و موانئها تلعب دورا مهما يف حشد قوة الدولة دون نسيان دور
البعد الدميغرايف يف جتهيز االساطيل و السفن و املشاركة يف العملية التجارية ،إذ أن مفهوم القوة البحرية عند
ماهان ،يعتمد على حرية التجارة البحرية و أن االسطول البحري احلريب ال دور له سوى ضمان حتقيق هذه
التجارة ،ويذهب بعيدا "ماهان يف طرحه للقوة البحرية اذ يعتربها ضربا من ضروب احلضارة.

9

 نظرية سبيكمان:يرى "سبيكمان" يف طرحه بان من يسيطر على اهلالل الداخلي فانه يسيطر على اجلزيرة العاملية ومن يسيطر
على اجلزيرة العاملية فانه يسيطر على العامل ،واجلدير بالذكر ان اهلالل الداخلي هو االن يشهد ازمات على غرار
القضية الفلسطينية و االزمة السورية و الليبية و ملفات التسلح النووي و قضايا االرهاب و التهديدات االمنية
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اجلديدة ،اضافة اىل ان نظرية سبيكمات تؤكد على وجوب اجياد مؤسسة عاملية حتكم العامل مثل االمم املتحدة،
وهو ما جيعل السياسة العاملية حلد االن تتناغم وتتفق اىل حد بعيد مع هذه النظرية.
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ب -القوة الصلبة:
تعترب القوة الصلبة مزجيا من أشكال متعددة من القوة ،كالقوة العسكرية و القوة االقتصادية
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و املوارد و

االرصدة املالية وغريها ولذلك جند القوة الصلبة تتكون مما يلي:
 القوة العسكرية:عندما يتنا ول الناس القوة العسكرية ،فاهنم يتوجهون اىل التفكري فيما خيتص باملوارد اليت تشكل أساس القوة
للحرب أو التهديد باحلرب ،أي بالقوات و الدبابات و السفن ،ويف حال حتول هذا الزخم اىل قوة للدفع يكون
هلذه املوارد العسكرية امهيتها ،12اذ تعترب هذه القدرات حمصلة للقدرات العقلية و البشرية ،ودرجة التطور
االقتصادي و التقين يف اجملتمع ،13إذن فالبعد العسكري يعترب عنصرا رئيسا يف القوة الصلبة إذ يعمل على توفري
القوة الناجتة اما عن االنتصار باحلروب او عن حتقيق الردع ،كما وميكن للقوة العسكرية ان تكون مصدرا للقوة
الناعمة و ذلك يف حا ل قامت دولة ما بدعم دولة أخرى عسكريا سواء باالسلحة او التحالف فانه من الطبيعي
ان ينتج عن ذلك رصيد من القوة الناعمة.
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 القوة االقتصادية:ميكن القول باهنا سليلة اهليكل االقتصادي املتوازن يف القطاع الزراعي و الصناعي ،وجمال التكنولوجياو درجة
تطوره ،و القطاع اخلدمي ودرجة نضجه يف اجملتمع ،كل ذلك ينعكس على الدولة ودرجة قدرهتا على املواجهة،15
لذلك فالقوة االقتصادية ويف وقت اصبح االقتصاد عماد التفاعالت السياسية وحمددا هلا تعترب من اهم مصادر
القوة و اشكاهلا ،خاصة وان النظام العاملي احلايل اصبح يعرف صعودا القطاب تعديلية يف ميزان القوى الدويل
معتمدة يف ذلك النمط االقتصادي.
ت -القوة الناعمة:
تعترب القوة الناعمة الوجه االخر للقوة الصلبة ،فإذا كانت القوة الصلبة جترب االخرين على فعل ما نريد عن طريق
االكراه بالتهديد او االغراء ،فان االساس الذي تعتمده القوة الناعمة يف حتقيق اهدافها هي جعل االخرين يريدون
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مانريده حنن ،بطريقة اخرى وكأن صاحب القوة يصبح قدوة يقتدي هبا االخرون 16،وتعين جاذبية النموذج و القيم
و القدرة على االقناع إذ بامكان دولة ما ان تنال النتائج اليت تسعى لتحقيقها ،وذلك الن الدول االخرى تريد ان
تتبعها وتعجب بقيمها وتتشبه هبا وتطمح للوصول اىل مستواها 17وبالتايل فان طريقة السيطرة عليهم تكون اسهل
واقل تكلفة و اجنع يف النتائج.
ث -القوة السريانية:
يعرفها "ناي" بأهنا القدرة على احلصول على النتائج املرجوة من خالل استخدام مصادر املعلومات املرتبطة
بالفضاء االلكرتوين ،اي اهن ا القدرة على استخدام الفضاء االلكرتوين الجياد مزايا الدولة ،و التاثري على االحداث
املتعلقة بالبيئات التشغيلية االخرى و ذلك عرب ادوات الكرتونية ،ويوضح ايضا باهنا جمموعة املوارد املتعلقة
بالتحكم و السيطرة على اجهزة احلاسبات و املعلومات و الشبكات االلكرتونية و البنية التحتية املعلوماتية و
املهارات البشرية املدربة للتعامل مع هذه الوسائل.
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ج -القوة الذكية:
ميكن القول أن القوة الذكية هي نتاج املزاوجة بني القوتني الصلبة و الناعمة ،و ذلك باعتبار كال القوتني
السابقتني تعرف جوانب قصور ،فهناك مساحات الميكن للقوة الصلبة الوصول اليها مبثل ما هنالك مساحات ال
تستطيع القوة الناعمة الوصول اليها ،فمثال قضية االرهاب الميكن التعامل معها بالقوة الناعمة ،كما ان قضية
الدميقراطية الميكن التعامل معها بالقوة الصلبة ،ولذلك جند بعض الدول تعمل على تطوير هذه القوة اهلجينة مثل
النرويج ال يت سعت اىل تعزيز قوهتا على االجتذاب بشرعنة سياساهتا يف احلفاظ على السالم و النشاط االجيايب يف
حلف الشمال االطلسي ،و الصني هي االخرى اليت متتلك كل مقدرات القوة الصلبة وتسعى االن اىل العمل
تطوير و انتاج قوهتا الناعمة ،19ال نعين بالقوة الذكية هنا التخلي عن القوتني السابقتني بل بالعكس ،املقصود هبا
استعماهلما يف املكان و الزمان الصحيحني مع احرتام نوعيتيهما.
المحور الثالث :انتقال القوة التاريخي الى مفهوم القوة الحديثة.
عرفت القوة عدة حمطات تارخيية كان اول ميادينها االرض او مايعرف بالقوة الربية ،ومع توسع يف القوة الربية
انتقل املفهوم اىل ميدان اخر وهو القوة البحرية ،تعززت القوتني الربية و البحرية بفعل اخرتاع االنسان لوسائل النقل
كالدبابات و السيارات و الشاحنات و السفن و البوارج و الغواصات ،ليستمر هذا التطور حىت قفز املصطلح اىل
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القوة اجلوية باخرتاع الطائرة و املناطيد ،ليتعمق التطور بغزو الفضاء ،20وبعد التوازي يف القوة و االنسداد فيها
ظهرت مفهوم القوة االقتصادية و اصبحت املعامالت املالية و املوارد شكال جديدا من اشكال القوة ،تعمق تطور
القوة بدخول التكنولوجيا يف الذروة و ظهور القوية السيربانية اليت هي موضوع احملاور القادمة.
وباستعراض هذه األنواع من القوة فان الراجح بانه ليس كل من ميتلك مقومات القوة قويا إذا مل حيسن
استخدامها ،كما أن هناك دول متتلك مقومات القوة لكنها ليست قوية ،كما ان هناك دول ال متتلك مقومات
القوة لكنها قوية ،وبالتايل فان القوة هي فن حسن استخدام مقومات القوة ،إذ يذهب "زبيغنيو برجيينسكي" اىل
أمناط القوى و األدوار االسرتاتيجية اىل نوعني ،النوع األول هو الالعبون اجليوسرتاتيجيون والنوع الثاين هو احملاور
اجليوبوليتيكية ،فالالعب اجليوسرتاتيجي هو الدولة اليت متلك القدرة و اإلرادة القومية ملمارسة القوة و النفوذ،
حيث يقول "روبرت براوننغز" يف عبارته "قدرة االنسان جيب ان تتجاوز قبضته و إال مل هي السماء؟" ،أما احملور
اجليوبوليتيكي (على سبيل املثال كلمة اجليوبوليتيك و ليس احلصر فقد تكون اقتصادية) فهي الدول اليت تستمد
أمهيتها ليس من قوهتا ودوافعها بل على االغلب من موقعها احلساس ومن عواقب ظرفها الذي تكون فيه على حنو
حمتمل عرضة لسلوك الالعبني اجليوسرتاتيجيني.
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وباستنباط طرح "برجيينسكي" فاننا جند العامل حاليا معادلة جديدة للقوة و فواعلها ،إذ مل يعد ذلك الفصل
اجلامد بني مستويات الفواعل من حيث القوة ،بل أصبحت القوة هالمية و مطاطة وليست حصريا على الفواعل
التقليدية فقط ،فأصبحت يف عامل اليوم دول ال تضاهي القوة االمريكية او الروسية او الصينية ،إال أهنا متكنت من
فرض نفسها على الساحة الدولية ،فمثال كوريا الشمالية كانت حمور جيوبوليتيكي ممتاز ،فصحيح اهنا دولة ذات
اقتصاد ضعيف و الدخل قومي منخفض وأوضاع معيشية صعبة وانتشار معدالت الفساد ،اال اهنا متكنت من شد
اهتمام القوة االمريكية ،وذلك الستثمارها يف موقعها اجلغرايف املتوسط حللفاء الواليات املتحدة االمريكية
التقليديني يف الشرق االسيوي ونقصد هنا اليابان و كوريا اجلنوبية و امتداداها اجلغرايف مع حلفاءها مثل الصني
اليت تراهم الواليات املتحدة خصوما هلا ،لذلك فان كوريا الشمالية ال تسعى اىل معادات أمريكا بل تسعى اىل
االستفادة قدر اإلمكان من متوضعها اجليوبوليتيكي و الذي تراه اليوم مصدر او مورد يدر عليها عائدات جديدة.
إيران أخرى منوذج عن حمور جيوبوليتيكي يسعى اىل االستثمار يف متوضعه اجلغرايف املشرف على مضيق هرمز ،و
الذي يعترب نقطة ضغط على الشريان الطاقة األمريكي القادم من دول اخلليج ،وأيضا امتالكها منظومة باليستية
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ميكنها استهداه كل حلفاء الواليات املتحدة االمريكية يف الشرق األوسط ،االمر الذي جعلها تناور القوة األكرب
يف العامل بل وتنافسها يف بعض األحيان وتضغط عليها.
العامل العريب او النظام اإلقليمي العريب منوذج عن حمور جيوبوليتيكي معطل ،اذ يعترب ذو عمق جغرايف ممتاز،
إضافة اىل الزخم الطاقوي الذي يتوفر عليه ،عالوة عن مؤشرات القوة السكانية و االقتصادية ،اال انه مثال الفاعل
الذي ال جييد االستثمار يف مقومات القوة لديه وعلى هذا فان القوة ليست فقط امتالق القوة بل االستخدام
اجليد و املناسب للقوة.
شكل يوضح حماولة قوى صغرى مزامحة قوى كربى

المصدر :من اعداد الباحثة
الخاتمة:
نافلة القول و نتاجا للعرض السابق ميكننا ان خنلص اىل اهم النقاط التالية:
 .1القوة ليست حكرا على دولة دون الدول األخرى.
 .2ختتلف موارد القوة من دولة اىل أخرى ،فهناك عدة أنواع للقوة مت التفصيل فيها يف البحث ،لذلك فان
أي نوع يتفوق على األنواع األخرى فانه يصب بصورة تلقائية يف مفهوم أن الدولة أ أقوى من الدولة ب.
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 .3اصبح مفهوم القوة احلديثة ال حيرتم منطق النظام الدويل وليد احلرب الباردة األوىل ،وامنا اصبح جيعل
ميدان العالقات الدولية مضمارا مفتوحا امام أي مرشح المتالك القوة وال خيضع العتبارات تارخيية او
ادراكية.
 .4هناك حماولة اكادميية أمريكية للتسويق اىل فكرة ان القوة يف العامل هي من حق األمريكيني ،وتنشر أفكار
تثبيطية منطية الفشار أي حماولة صعود جديد.
 .5ان مفهوم القوة كلما كان جديدا فانه ال يلغي القوة اليت كانت تسبقه ،فمثال القوة اجلوية جاءت بعد
القوة البحرية ان هذا ال يعين االستغناء عن القوة البحرية.
 .6ان ا لتحوالت السريعة للقوة جتعل الدولة األقوى هي اليت تتفاعل بصورة ديناميكية معها وتكتسب منط
القوة اجلديد.
 .7ميزان قوى دويل جديد خيضع ملعايري اخرى ،حبيث يستطيع فيه فرد ان يهدد امن دولة و تستطيع دولة
صغرية ان هتدد دولة عظمى.
 .8يعرف العامل اليوم حربا ضمنيا لقوى تقليدية وقوى جديدة ،يف عدة جماالت ما يعين اننا يف اطار حرب
باردة ثانية يف العامل تنتج عنها أزمات اكرب من أزمات احلرب الباردة السابقة ،كما اهنا عصفت بعدة
مفاهيم وأنظمة سابقة واظهرت فواعل جديدة يف العالقات الدولية ،وهذا يعادل ان مل نقل يفوق ما
فعلته احلرب الباردة األوىل.
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نظرية المجال الحيوي كمحدد إلستراتيجية الطاقة القومية األمريكية بعد 2001

Living Space theory as a determinant of the USA
national energy strategy after 2001
أ.حفيظة طالب

1

الملخص:
متلك الواليات املتحدة األمريكية فكرا توسعيا ال ينحصر يف جمال حيوي معني بل يتجاوزه ليشمل كل
الفضاءات احليوية ،فمنذ زوال االحتاد السوفيايت وهي تبحث عن ملئ الفراغ الذي تركه يف الساحة الدولية ،وهذا من خالل توسيع
نفوذها ليكون الفكر اللربايل آخر حمطات التاريخ .وبذلك اشتمل نشاطها اإلمربيايل على توظيف نظرية اجملال احليوي للمفكر
اجلغرايف فريديريك راتزل ،عرب تطبيق أهم قوانني النمو للمحافظة على -مركز القيادة العاملية.
ويعود سبب االهتمام األمريكي باجملاالت احليوية القريبة والبعيدة حتديدا إىل البحث عن مصادر الطاقة وتأمني
تدفقها هذا من جهة ،ومن جهة ثانية لتقويض األدوار املنافسة هلا وعلى رأسها الصني ،وهو ما أدى إىل إعادة تكييف
اإلسرتاتيجية الطاقوية القومية األمريكية وفق ما يتناسب و متغريات املراحل املتتالية ،ويف اآلن ذاته حسب التوجه السياسي
والشخصي لصانع القرار األمريكي.
الكلمات المفتاحية :الواليات المتحدة األمريكية  -المجال الحيوي – الطاقة – اإلستراتيجية – المصالح.

Abstract :
The United States of America has an expansionist mindset that is not
limited to a certain vital area but extends to all Living Space. Since the demise of
the Soviet Union, the USA has sought to fill the vacuum left in the international
arena by the Soviet Union, by expanding its influence and the liberal thought
asthe last milestones.Thus, its imperialist activities included the use of the critical
field theory of the geographer Frederic Ratzel by applying the most important
laws of growth to maintain a global leadership position.

1

باحثة دكتوراه جامعة بومرداس /الجزائر
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The reason for the American interest in the Living Spaces is to search for energy
sources and to secure this flow on the one hand, and to undermine the competing
roles, especially China, on the other hand. This is what led to the re-adaptation of
the American national energy strategy as appropriate to the changes of successive
stages, and at the same time according to the political and personal orientation of
the US decision-maker.
Key words: USA- Living Space – Energy - Strategy – Interests.

مقدمة:
منذ أحداث احلادي عشر من سبتمرب  ،2001والواليات املتحدة األمريكية تسعى إىل التحول
من مرحلة القيادة العاملية إىل مرحلة اإلدارة العاملية ،عرب التحكم يف مصادر الطاقة وضمان تدفقها مبا حيقق أمنها
الطاقوي ،وطموحها لتويل مهمة توزيع احلصص الطاقوية على الفواعل الدولية مبا ال خيل مبيزان القوة السائد؛ وسعيا
منها لتحجيم أي دور منافس هلا على الساحة الدولية.
فالالفت للنظر أنه منذ زوال االحتاد السوفيايت وانتهاء الصراع األيديولوجي بني الشيوعية
واللربالية ،ظهر عدو جديد ممثال يف اإلسالم ليمأل الفراغ احلاصل يف البيئة الدولية .فقد يظهر للعيان أنه برز صراع
أيديولوجي جديد يف بداية األلفية ،لكن مع مرور الوقت وانطالق جتسيد السياسة التدخلية األمريكية يف عدة
مناطق من العامل مبسميات جديدة أمهها "احلرب على اإلرهاب" ،خاصة يف اجملاالت احليوية اليت يزخر باطنها
بثروات طاقوية هائلة ،كشف ا للبس عن حتول طبيعة اإلسرتاتيجية األمريكية الطاقوية القومية ،واليت أصبحت
مرتبطة نظريا برؤية جيوبوليتيكية مستوحاة من نظرية اجملال احليوي اليت ال تعرتف باحلدود وإمنا باملصاحل .وعلى هذا
األساس تبلورت فكرة أن امتداد املصاحل يصحبها امتداد للجغرافيا ،وهذا ما يعكس التواجد األمريكي يف فضاءات
عدة كانت متجاهلة أثناء احلرب الباردة على غرار آسيا الباسيفيك وأفريقيا.
ويف ضوء ما تقدم تنطلق هذه الورقة البحثية من اإلشكالية التالية:
كيف تنظر الواليات المتحدة األمريكية لجغرافية العالم في ظل الحاجة الطاقوية ووضوح أدوات
اإلستراتيجية األمريكية بعد 2001؟.
وتندرج ضمن هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية:
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 -فيما تتمثل أسس نظرية اجملال احليوي؟

 -ملاذا عددت الواليات املتحدة األمريكية من تواجدها اجلغرايف؟

 ما هي مالمح االسرتاتيجية الطاقوية القومية األمريكية بعد 2001؟ولإلجابة على هذه اإلشكالية والتساؤالت املتفرعة منها مت تبين الفرضية التالية:
 تعمل الواليات املتحدة األمريكية على وضع كل املقدرات الطاقوية يف العامل حتت إدارهتا ،مما يدفعها إىلضمان تواجدها يف اجملاالت اجلغرافية القريبة والبعيدة.
وللـتأكد من هذه الفرضية مت تقسيم الورقة إىل المحاور التالية:
 المحور االول :حملة عن نظرية اجملال احليوي
 المحور الثاني :امتداد املصاحل القومية امتداد احلدود اجلغرافية األمريكية
 المحور الثالث :إسرتاتيجية الطاقة القومية األمريكية بعد 2001

المحور األول :لمحة عن نظرية المجال الحيوي )(Living Space
لقد تعددت النظريات اجليوبوليتيكية املعاجلة ألهداف الدولة وطموحها يف احمليط اخلارجي ،ومن
بينها نظرية اجملال احليوي ،اليت مزجت بني اجلغرافيا والبيولوجيا يف مركب حتليلي واحد ،يدرس منو الدولة وتوسعها
بغية السيطرة واهليمنة على الفضاءات اإلقليمية املتعددة .وقد استفاد فريديريك راتزل Friedrich Ratzel
كثريا من إسهامات سابقيه يف بناء منظوره التحليلي.
حيث يرى راتزل أن ما جيعلنا نستطيع أن منيز بيولوجيا بني الكائنات احلية هي ظاهرة النمو،
فهذه األخرية تتم من خالل وظائف معينة حتدث ألجزاء عدة من الكائن احلي ،نظرا لوجود جمموعة من الوظائف
احليوية اليت يقوم هبا كل عضو على حدى .وهو ما ميكن إسقاطه عمليا على اجلغرافيا السياسية ،فعملية النمو
حتدث عندما يتسع احليز املكاين للدولة .وبالتايل مفهوم راتزل للمجال احليوي ،Ratzel Lebensroum

قد مجع ما بني علم البيولوجيا ،وعلم اجلغرافيا ،والظروف األنثروبولوجية يف اآلن ذاته.1

وقد حتول التوسع إىل شرط ال غىن عنه لتحقيق الرخاء واستمرار البقاء ،فراتزل انطلق من نظرية
داروين اليت ترى بأن القوانني اليت حتكم اجملال العضوي الطبيعي ينطبق عليها مبدأ املساواة ،وهذا التطور والنمو
املستمر جلميع الكائنات احلية يكون قائم جنبا إىل جنب مع مبدأ البقاء القائم على الصراع .وباإلسقاط على
الدولة كوحدة سياسية تصبح هذه األخرية وحدة أنثروبولوجية  Anthropological Unitتشبه طبيعيا
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الكائن احلي ،ومنوها مرتبط بالتوسع املادي ،وبذلك حتولت الساحة الدولية إىل غابة من الوحدات األنثروبولوجية

املتنافسة ،واليت تكافح كل منها األخرى من أجل البقاء .2على اعتبار أن كل دولة تسعى إىل بسط نفوذها
وتعظيم قوهتا يف ظل منطق الفوضى الذي مييز البيئة الدولية ،واحلدود املصطنعة؛ مما جيعل الدولة تطمح إىل التوسع
دون االهتمام بالدولة األخرى ،فاألهم هو تعظيم املصلحة الذاتية ،حىت وإن كانت على حساب الشعوب
األخرى.
ومفهوم اجملال احليوي يف حد ذاته قد ظهر ألول مرة يف إحدى مؤلفات فريديرك راتزل اليت
تبحث يف موضوع اجلغرافيا السياسية ،حيث توصل من خالهلا إىل أن حدود الدولة قابلة للتغيري والزحزحة ،وهذا
ما من شأن ه أن يولد الصراع الذي قد يصل إىل درجة احلرب فيما بني الدول ،جراء تصادم املصاحل سواء يف اجلوار
اجلغرايف ،أو يف مناطق أخرى بعيدة .3وهو ما يعكس نشوب العديد من النزاعات احلدودية بني الدول ،ونزاعات
مائية أيضا ،ففي غالب األحيان تكون املناطق املتنازع عليها ذات حيوية ،وحتوي ثروات هائلة يف باطنها ،أو حىت
تنوعا إثنيا ،فالتمكن من االستيالء عليها جيعل الدولة يف موقع أمثل ملمارسة جمموعة من الضغوطات اليت توجه
الدول األخرى حسب أهدافها املصلحية.
وقد وضع راتزل سبع قوانين لنمو الدولة وهي ممثلة يف اآليت:4
 -1يرتبط النمو مبدى انتشار حضارة الدولة وثقافتها.
 -2يتعلق منو الدولة بنمو أنشطة سكاهنا على خمتلف األصعدة.
 -3دمج واستيعاب الوحدات الدولية الصغرى.
 -4احلدود االصطناعية للدولة هي الغالف اخلارجي هلا ،بقدر اتساعه يزداد حجم الدولة وقوهتا.
 -5يقرتن منو الدولة من الناحية السياسية بضم أقاليم وسواحل غنية بالثروات واملوارد الطبيعية.
 -6اهلدف حنو التوسع يبدأ من اخلارج بالتأثر بالدولة األكثر مدنية.
 -7امليل إىل التوسع ينشأ أيضا بفعل ثقافة التقليد ،فمبادرة دولة بالتوسع يفتح الشهية لباقي الدول األخرى.
وعليه توسع الدولة ومنوها حسب راتزل مرتبط بعوامل مادية وأخرى قيمية معيارية ،منها ما هو
متعلق بضم أقاليم جماورة ،وفرض السيطرة على الدول اجملهرية ،ومنها ما هو مرتبط مبدى انتشار حضارة الدولة
وثقافتها ،وهنا يصبح للقوة الناعمة  Soft Powerدورا يف التأثري على الوحدات السياسية األخرى .ومن
جانب آخر قد يرتبط الفكر التوسعي هبدف حتجيم أدوار أخرى يرى فيها على أهنا هتديد ألمنها القومي
ومصاحلها احليوية.
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واجملال احليوي كمفهوم جيوبوليتيكي يتضمن يف ثناياه مدلول استعماري ،حيث قبل تبلوره
كمصطلح قائم بذاته ،طبقته ميدانيا اإلمرباطوريات القدمية ،وبعد تشكله كمفهوم شائع على لسان اجلغرايف راتزل،
حتول إىل نظرية من نظريات اجليوبوليتيك

5

اليت تستخدمها الدول االستعمارية الكربى للتوسع على حساب

الدول الصغرية ،ومتجاهلة يف اآلن ذاته حاجات الشعوب املستعمرة ،إال ما يتناسب ومصاحلها يف املنطق،ة

وأجندات سياستها اخلارجية .6فاهلدف الواضح هلذه النظرية عموما هو بناء القوة الذاتية للدول وضمان بقائها،
وهذا من خالل تعظيم املصاحل القومية االقتصادية ،والسياسية ،والعسكرية؛ واألهم من ذلك منع قيام أي قوة من

شأهنا أن هتدد الوضع القائم يف إقليم معني ،أو تنافس على لعب دور حيوي من جانب آخر.7

وميكن إرجاع سبب أمهية اجملاالت اجلغرافية احليوية إىل زيادة حجم العالقات االقتصادية الدولية
البينية ،والذي أدى بدوره إىل اهتمام الدول مبناطق جغرافية بعيدة كالصني وحرصها على التواجد يف الشرق
األوسط ،والواليات املتحدة األمريكية واهتمامها باالقتصاد الياباين ،وعليه امتداد التواجد مرتبط بامتداد املصاحل.
وأيضا باحلاجة إىل املوارد الطاقوية ،والثروات الطبيعية ،والسيطرة على املنافذ واملمرات البحرية ،فقد شكلت هي
األخرى دافعا حنو اجتذاب القوى الدولية لوضع موضع قدم هلا يف اجملاالت احليوية ،وتوسيع دائرة تأثريها ونفوذها

الدويل.8

فاالقتصاد وال بحث عن موارد الطاقة ،يف عامل ما بعد احلرب الباردة أصبح اهلدف الرئيسي الذي
يتحكم يف حتديد العالقات الدولية ،خاصة وأن نفوذ الدول وحتديد مناطق التواجد والتوسع حيتكم إىل جمموعة من
املعايري املادية القائمة على مقدرات اجملاالت احليوية ومواقعها اجليو إسرتاتيجية .وعلى هذا النحو فإن منو الدول مل
يعد مقتصر على التوسع يف اجلوار اإلقليمي فحسب وإمنا عن طريق التواجد يف كل املناطق اقتصاديا ،سياسيا،
وعسكريا.
المحور الثاني :امتداد المصالح القومية امتداد الحدود الجغرافية األمريكية
أدت هناية احلرب الباردة وزوال نظام الثنائية القطبية إىل خلق بيئة دولية جديدة بقيادة القطب
املنتصر "الواليات املتحدة األمريكية" ،فمثلما سيطر على املنظور الفكري مفهوم "هناية التاريخ" ،ساد توجه جديد
حتدث أيضا عن هناية اجلغرافيا ،واضمحالل سيادة الدولة األمة؛ وعليه تبلورت ثالث حتوالت رئيسية ،األولى:
مست اجلانب اجليو إسرتاتيجي بإثارة مسألة احلدود .والثانية :أخذت بعدا اقتصاديا بظهور مصطلح العوملة وما
اصطحبه من تغيريات عدة ،كربوز الشركات متعددة اجلنسيات ،واملنظمات الدولية اليت تتجاوز سيادة الدولة.
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والثالثة :متثلت يف املعطى األيديولوجي ،الذي انطوى على خلق عدو جديد ،يكمل الصراع الثنائي غرب –
شرق ،لكن هذه املرة العدو هو اإلسالم وليس أحد عناصر الشيوعية.9

فهذه املتغريات الثالث أسهمت يف تغيري بنية النظام الدويل ومكوناته ،نتيجة ظهور فواعل من
غري الدولة ،وتغري املفاهيم خاصة ما تعلق باحلدود واملصاحل يف ظل عامل معومل؛ خيضع لقيم األمركة حتديدا.
كما قد أصبح بقاء الواليات املتحدة األمريكية وتوسيع هيمنتها متوقف على ضرورة قيامها
بتقويض وحتجيم أدوار األقطاب الدولية األخرى ،على غرار الصني ،اليابان ،االحتاد األورويب .ويف اآلن ذاته القيام
بنشر املنظومة الفكرية والقيمية اخلاصة هبا ،لتتفوق على باقي احلضارات األخرى وعلى رأسها اإلسالمية ،وأن
تواصل اهتمامها بقدراهتا العسكرية ،ومنع قيام أي قوة منافسة حللف الناتو ومصاحل الواليات املتحدة األمريكية.10

فمن صاحل األخرية عدم قيام أي تكتل أو حتالف عسكري أمين يفوق القدرات األمنية األمريكية ،بل تسعى
لإلبقاء على تبعية الدول األوروبية أمنيا هلا حىت ال تتمكن من التصرف باستقاللية وبعيدا عن املظلة األمريكية.
وبالعودة إىل فكرة التفوق احلضاري فهي مبدأ مستوحى من أطروحة صدام احلضارات لصامويل هنتيجتون الذي
يرى أن احلضارة اإلسالمية تشكل خطرا على الوالي ات املتحدة األمريكية خاصة يف حال التقارب مع احلضارة
الكونفوشيوسية ،وهو ما أدخلها يف مواجهة مباشرة مع اإلسالم يف األلفية األوىل ،ويف الوقت ذاته دفعها حنو
التحكم يف أدوار األقطاب األخرى كالصني للحفاظ على الوضع القائم خاصة يف ظل تزايد أنشطة الصني
االقتصادية.
ولقد ارتكزت الواليات املتحدة األمريكية على جمموعة من األسس لبسط نفوذها على العامل

بعد هناية احلرب الباردة ،حيث ميكن عرض أبرزها يف النقاط التالية:11

 زيادة القوة العسكرية ،وتعزيز التواجد األمريكي عرب قواعدها العسكرية يف كل اجملاالت احليوية.
 االستفادة من منظمة األمم املتحدة لشرعنة سياساهتا وقراراهتا الدولية.
 تبين أسلوب القوة الناعمة من خالل تسويق قيمها الثقافية وتوجيه الرأي العام الدويل إعالميا.
 احتكار دور شرطي العامل نتيجة تنفيذ التدخالت اإلنسانية مبسميات عدة.
 احلرص على إبقاء دول االحتاد األورويب حتت املظلة األمنية األمريكية (حلف الناتو) ،وتعزيز سيطرته على
املتوسط.
 السيطرة األمريكية على مصادر الطاقة العاملية.
 التحكم املباشر يف املنظمة العاملية للتجارة ،واملنظومة النقدية الدولية.
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والالفت للنظر أن هذه األسس تعددت مصادرها بني عسكرية ،وأخرى سياسية ،واقتصادية
أيضا ،بغرض تكييف البيئة الدولية على مقاس مصاحل الواليات املتحدة األمريكية ،فأغلب املفاهيم اليت روجت
بعد احلرب الباردة هي من صنع مراكز الفكر األمريكية ،على غرار التدخالت اإلنسانية ،مسؤولية احلماية وغريها،
إضافة إىل املنظمات الدولية احلكومية اليت حتولت هي األخرى إىل أداة لتنفيذ أجندة السياسة اخلارجية األمريكية.
فالواليات املتحدة األمريكية حسب برجيينسكي  Zbigniew Brzezinskiمتثل القوة
اإلمربيالية املثلى ،اليت بإمكاهنا اهليمنة على العامل ،بفضل مضمون ثقافتها احلداثية ،وقيمها الدميقراطية ،فهي تعد
مقياس ومنوذج للحك م الدميقراطي يف العامل ،إىل جانب موقعها اجليوبوليتيكي اهلام يف قارة أمريكا الشمالية،
وإضافة إىل قدرهتا على حشد مواطنيها بطريقة جتعل من السهل حتقيق سيادهتا على العامل.12

وقصارى القول مما تطرقنا له سابقا وبإسقاط القوانني السبع لنمو الدولة عند راتزل على
مشروع الواليات املتحدة األمريكية لتوسيع نفوذها يف العامل ،جند أهنا فعال حتاول نشر الثقافة األمريكية يف كل
ربوع العامل عرب املفاهيم املختلفة اليت تنتجها مراكزها الفكرية ،إىل جانب احلرص الشديد على تنمية األنشطة
االقتصادية وحتقيق الرخاء للفرد األمريكي ،وزيادة التواجد األمريكي يف كل اجملاالت احليوية وخاصة يف املناطق اليت
مل تكن ضمن اهتماماهتا يف السابق ،وحماولة لعب دور الدولة املدنية املتحضرة .ويف ما يلي سنتطرق إىل أهم
اجملاالت احليوية اليت هتتم هبا:
أوال :منطقة الشرق األوسط
رغم مرور السنوات وتغري التوجه السياسي لإلدارات األمريكية ،إال أن منطقة الشرق األوسط ال
تزال تعترب جماال حيويا ،وفضاءا جيو سياسيا فائق األمهية يف الفكر االسرتاتيجي األمريكي ،فالتدخالت األمريكية
العسكرية يف كل من العراق وأفغانستان تعد جزءا من نظرية القوة اجلغرافية للمفكر ماكيندر Halford
 ، Mackinderواليت تربط السيطرة على قلب العامل أوراسيا من جهة ،والسيطرة على العامل بأكمله من جهة
ثانية يف عالقة سببية حتمية .فالشرق األوسط يعد نقطة االرتكاز للتحكم يف أوراسيا ومنه على العامل أمجع ،هذه
السيطرة ليست يف جانبها السياسي واألمين فحسب ،وإمنا يف جانبها االقتصادي الطاقوي أيضا ،نظرا لتمتع

املنطقة مبخزون نفطي هائل.13

حيث قدر احتياطي املنطقة من النفط حسب إحصائيات العام  ،2018بـ  % 47.6بنسبة
إنتاج تصل إىل  ،% 70كما قد بلغ احتياطيها من الغاز ما يقارب  ،% 40.9مشاركة يف ذلك بنسبة 119.9

 %من اإلنتاج العاملي .14وهو ما يعكس حجم االهتمام األمريكي والدويل هبا ،فهي تعد فضاء جيو إسرتاتيجي
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يستقطب العديد من القوى الدولية األخرى مبا يف ذلك روسيا والصني .كون أن مصادر الطاقة أصبحت احملدد
الرئيسي للتوجهات االقتصادية الدولية.
كما أن التعريف التقليدي للمصاحل األمريكية يف الشرق األوسط يتمحور حول ضمان استمرار
تدفق املوارد الطاقوية ،واحلفاظ على مصاحلها اإلسرتاتيجية يف إطار عالقاهتا اجليدة مع حلفائها التقليديني على

غرار إسرائيل ،وتركيا ،ودول اخلليج ،وأيضا تسهيل عملياهتا العسكرية يف املنطقة حملاربة اإلرهاب .15فاملصاحل

األمريكية يف الشرق األوسط تتمحور حول مخس جماالت رئيسية:16
 ضمان استمرار تدفق النفط وتأمني عبوره.
 منع انتشار السالح النووي.
 احلفاظ على أمن إسرائيل.
 تعزيز الدميقراطية وعرقلة املشروع اإلسالمي اإليراين.
 حماربة اإلرهاب (تنظيم القاعدة وبعدها تنظيم داعش).

فاهلدف الرئيسي للواليات املتحدة األمريكية يف الشرق األوسط هو ضمان حصتها من الطاقة
وعرقلة امتالك أي دولة للسالح النووي ،فهذا األخري من شأنه أن خيل مبيزان القوة السائد يف الشرق األوسط
ويهدد بالدرجة األوىل أمن احلليف التقليدي إسرائيل؛ وهو ما يعكس قيامها بغزو العراق حىت وإن كان السالح
النووي ذريعة فقط إلشباع حاجاهتا من النفط العراقي .إضافة إىل قيامها بفرض العقوبات االقتصادية على إيران،
والوصول إىل درجة االنسحاب من اتفاق  1+5بعد تويل ترامب السلطة ،ضف إىل ذلك دعم املشروع الدميقراطي
الرتكي بقيادة حزب العدالة والتنمية ذو اخللفية اإلسالمية عام  ،2002والرتويج له كنموذج إسالمي يتعايش مع
القيم اللربالية الدميقراطية األمريكية على عكس النظام اإلسالمي يف إيران .كما أهنا استمرت يف حماربة اإلرهاب
خاصة بعد دخول تنظيم داعش يف حرب مع النظامني السوري والعراقي بدءا من العام .2014
ثانيا :منطقة آسيا الوسطى
املتعارف عليه أن الشركات النفطية األمريكية هلا دور كبري جدا يف حتديد توجهات السياسة
اخلارجية األمريكية ،وهي من بني األدوات اليت استخدمتها إدارة بوش أيضا للتواجد يف جنوب القوقاز وآسيا


الوسطى للعب دور ريادي يف املنطقة ،واالستفادة من النفط ،والقضاء على إرهاب القاعدة ،واألفغان العرب

الذين شكلوا خطرا على املصاحل األمريكية.17
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فبعد سقوط االحتاد السوفيايت ،وبداية استقالل مجهورياته يف آسيا الوسطى عمدت الواليات
املتحدة األمريكية إىل تشجيع االستثمار األجنيب يف املنطقة ،وبناء خطوط وأنابيب جديدة لنقل البرتول بعيدا عن
روسيا لفك االرتباط التارخيي بني الطرفني ،وهذا لضمان سيادة اجلمهوريات املستقلة حديثا .لكن بعد أحداث
احلادي عشر من سبتمرب انصب االهتمام األمريكي يف املنطقة على شقه األمين بالدرجة األوىل ،إذ حتولت آسيا

الوسطى إىل اخللفية اإلسرتاتيجية للعمليات العسكرية األمريكية يف حرهبا العاملية ضد ما يسمى باإلرهاب.18

ويعود سبب االهتمام األمريكي مبنطقة آسيا الوسطى إىل قرهبا من روسيا والصني ،فالغرض من
التواجد هو ذو طابع اسرتاتيجي أكثر منه متعلق بالطاقة ونشر قيم الدميقراطية ،فهذه املنطقة هلا تأثري كبري جدا
على تطور املصاحل األمنية األمريكية يف أوراسيا ،وحتجيم األدوار املنافسة هلا .وهو ما دفع نائب وزير اخلارجية
األسبق لني باسكو  Lynn Pascoeإىل القول أن "اهلدف االسرتاتيجي للواليات املتحدة األمريكية يف آسيا
الوسطى هو رؤية معايري الدميقراطية ،واالستقرار يف دوهلا املستقلة ،فهذه الطريقة الوحيدة لتحسني رفاهية املنطقة
وتنويع مصاد ر الطاقة العاملية ،وتسهيل اندماج هذه الدول يف االقتصاد العاملي .وهذا ما من شأنه إلغاء االحتكار
الروسي والصيين على موارد واقتصاديات دول املنطقة".19

فالنشاط االقتصادي املتزايد للصني يف مطلع األلفية وعودة روسيا إىل املنافسة بقيادة بوتني أشعر
الواليات املتحد ة األمريكية بالقلق ،مما دفعها إىل تعزيز تواجدها يف آسيا الوسطى من ناحية ،ومن ناحية ثانية إىل
اعتماد الشراكات مع دوهلا يف خمتلف اجلوانب ،لسد الطريق أمام الصني اليت متتلك هي األخرى القدرة على التأثري
اقتصاديا بفعل االمتيازات اليت متنحها يف صيغ الشراكة؛ واألمر نفسه بالنسبة لروسيا اليت تنظر إىل املنطقة
باعتبارها إرث سابق ال بد من تثبيت تواجدها فيه أيضا.
ثالثا :منطقة آسيا الباسيفيك
أصبحت منطقة آسيا الباسيفيك مركزا للجذب بفضل وارداهتا الوفرية ،وبالتايل أصبحت حمل
اهتمام واستقطاب دويل ،حيث قد مت اإلشارة من قبل ال عديد من األكادمييني إىل أن القرن احلايل سيكون قرن
آسيا الباسيفيك ،فاملنطقة تضم ثلث سكان العامل ،وهي بذلك تستحوذ على ربع اإلنتاج العاملي ،إضافة إىل
حيوية املنطقة اليت جتعل من السهل جدا توقيع اتفاقيات التجارة احلرة .فحسب توقعات صندوق النقد الدويل
حول اقتصادي ات الدول مت التنبؤ بأن أكرب اقتصاديات العامل يف املستقبل ستكون من آسيا الباسيفيك وهي
الصني ،واليابان ،واهلند.20
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فاألمهية اجليو إسرتاتيجية ملنطقة آسيا الباسيفيك بوقوعها يف مفرتق الطرق بني شرق آسيا،
وأمريكا الشمالية ،والشرق األوسط ،وأوروبا ،فإهنا تصبح مركز التجارة الدولية ،إضافة إىل احتواء املنطقة على
مخس مضايق حبرية (ملقا ،لومبوك ،أومباي – ويتار ،ماكسار ،حبر الصني اجلنويب) .21هذا املوقع املميز واحليوي
جعل الواليات املتحدة األمريكية تنفتح على آسيا الباسيفيك ،كما أن هنالك العديد من يرى أهنا منذ العام
 2013قد دخلت مرحلة التحول واالستدارة اإلسرتاتيجية  Pivot Strategyجتاه آسيا الباسيفيك ،قصد
إعادة تصحيح التوازن االسرتاتيجي يف املنطقة؛ فوزيرة اخلارجية السابقة هالري كلينتون Clinton Hillary

قد أكدت على أن اجلغرافيا السياسية ستتحدد يف آسيا الباسيفيك وليس يف العراق أو أفغانستان.22

ومن هنا يتضح أن الفكر اإلسرتاتيجي للواليات املتحدة األمريكية يتسع باتساع املصاحل
واتضاح األهداف ،فاالهتمام بآسيا الباسيفيك بدأ بعدما تأكدت من وجود هتديد فعلي هلا ،ذي طابع اقتصادي
ال عالقة له باإلرهاب ،وأن املنطقة ستمنح لدوهلا فرصا للربوز وحجز مكانة هلا يف عامل جديد مل تعد الواليات
املتحدة األمريكية قادرة على التحكم يف اقتصاده ،وبالتايل أصبح كل االهتمام منصب على منطقة آسيا
الباسيفيك إلعادة النظر يف طبيعة التوازن االسرتاتيجي الذي منح للصني فرص اقتصادية هائلة ،والعمل على
تصحيح الوضع مبا ال ميس مبكانة الواليات املتحدة األمريكية يف العامل.
وقد متحور االهتمام األمريكي مبنطقة آسيا الباسيفيك يف :تعزيز التحالفات األمنية ،تعميق
التحالفات مع القوى الناشئة ،إشراك مؤسسات إقليمية متعددة األطراف ،توسيع التجارة واالستثمار ،توسيع

الوجود العسكري ،وتعزيز معايري الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان .23وبالتايل ما ميكن قوله حول هذه
السياسات األمريكية املوجهة إىل دول أسيا الباسيفيك ،بأهنا جزء من إسرتاتيجية احلضور الزائد Presence
 ، Plusللتأكيد على أن املصلحة األمريكية تتجاوز كل القيود واحلدود إذا تعلق األمر حبماية األمن القومي
األمريكي.
ويعود الغرض الرئيسي من التواجد األمريكي يف منطقة آسيا الباسيفيك هو تطويق الصني
واحتوائها ،حيث تعد هذه اخلطوة من بني األولويات األمريكية ،وهو ما دفعها إىل توقيع اتفاقية الشراكة
االقتصادية اإلسرتاتيجية عرب احمليط اهلادي مع كل من :أسرتاليا ،بروناي ،كندا ،الشيلي ،اليابان ،ماليزيا،
املكسيك ،نيوزيالندا ،بريو ،سنغافورة ،فيتنام ،بغرض حترير اقتصاديات هذه الدول ،يف حماولة من الواليات املتحدة
األمريكية بعدم السماح للصني أو اليابان من كتابة قواعد االقتصاد العاملي .24فالنجاح الصيين أو الياباين يف
توسيع تعامالهتم االقتصادية مع دول املنطقة سيتيح الفرص هلما لتعظيم قوهتما االقتصادية ،وبالتايل اإلسهام يف
إدخال العامل إىل مرحلة التعددية االقتصادية ،ومنه املشاركة يف صنع معايري التعامالت االقتصادية الدولية.
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رابعا :منطقة خليج غينيا
إن اهتمام الواليات املتحدة األمريكية مبنطقة خليج غينيا يعود إىل بروزها كملعب اسرتاتيجي
استقطب العديد من القوى التنافسية الدولية على غرار الصني ،روسيا ،اليابان ،اهلند؛ واليت تريد إثبات تواجدها
يف املنطقة ،خاصة على الصعيد االقتصادي ،فزيادة املنافسة العاملية بني الدول الناشئة والدول العظمى يف ظل
احلاجة إىل املوارد النفطية ،أدى إىل عدم االستقرار يف تدفق النفط التقليدي من جهة ،وإىل تزايد احتكار الدول
املصدرة للنفط من جهة أخرى ،ويف هذا الصدد بدأ اهتمام الواليات املتحدة األمريكية خبليج غينيا مباشرة بعد
أحداث احلادي عشر من سبتمرب  ،2001وبداية التوسع األمين األمريكي حملاربة اإلرهاب؛ ويف اآلن ذاته رغبة
منها يف إجياد مصادر نفطية بديلة عن ضغوطات وأزمات الشرق األوسط واخلليج العريب.25

فاملالحظ لألولويات اإلسرتاتيجية األمريكية جيد أن القارة األفريقية حتديدا مل تكن ضمن
أولويات السياسة اخلارجية األمريكية ،لكن زيادة التنافس الدويل على منطقة الشرق األوسط وكذا تعقد أزماته،
أسهم يف توسيع رؤية الواليات املتحدة األمريكية الطاقوية ،خاصة وأن إسرتاتيجيتها القائمة على احلرب على
اإلرهاب ليست حكرا على منطقة معينة ،بل هي إسرتاتيجية عاملية تتوافق وتعريف اإلرهاب الذي ال حدود له.
وأفريقيا هي من بني املناطق اليت تشهد العديد من االضطرابات األمنية اليت تضفي هي األخرى الشرعية على
التواجد العسكري األمريكي ،وبالتايل متهد الطريق حنو حتقيق املصاحل الطاقوية املرجوة.
وإىل جانب ذلك جند أيضا قرب ساحل خليج غينيا من األسواق األمريكية ،وتوفر املياه العميقة
على احتياطي ضخم من النفط؛ واألهم من ذلك حماولة الواليات املتحدة األمريكية االستفادة من اختالف طبيعة
االتفاقيات النفطية بني الشركات النفطية األجنبية ودول خليج غينيا ،فهذه الشركات تنتج النفط وتضخه وتبيعه
لنفسها نظرا لقلة إمكانيات الدول األفريقية ،عكس ما هو سائد يف جماالت جغرافية أخرى أين تقوم الشركات

احمللية باإلنتاج والتوزيع على املستهلكني .هلذا تسعى الواليات املتحدة األمريكية للتحكم يف نفط خليج غينيا.26

ويف هذا الصدد تركز احلكومة األمريكية على تنمية قدرات الدول األفريقية الواقعة يف خليج غينيا
لتمكينها من التعامل مع خمتلف التهديدات األمنية ،عن طريق حتسني دوريات مراقبة املياه اإلقليمية ،إضافة إىل
الرتكيز على التعاون اإلقليمي ،من خالل دفعهم حنو االستجابة للتحديات األمنية ،حلماية مصاحلها النفطية
واالقتصادية يف املنطقة ،باحلرص على حتقيق االستقرار يف دلتا النيجر الذي يعترب منبع اإلجرام الذي يهدد أمن
خليج غينيا.27
25

وكخالصة هلذا احملور يكن القول أن احلرص األمريكي على التواجد يف كل األقاليم الدولية هو
جزء من اإلسرتاتيجية األمريكية القومية الطاقوية ،واليت تستند إىل فكرة أن املصاحل ال تعرتف باحلدود واملسافات ما
دامت األدوات والوسائل موجودة .وهو ما يعكس رغبة الواليات املتحدة األمريكية يف التحول من مرحلة القيادة
إىل مرحلة اإلدارة العاملية ،لإلبقاء على اهليمنة وعدم فسح اجملال أمام أي قوة منافسة هلا.
المحور الثالث :إستراتيجية الطاقة القومية األمريكية بعد 2001
املتعارف عليه يف الواليات املتحدة األمريكية فيما خيص إسرتاتيجية األمن القومي األمريكي ،أنه
يتطلب من كل رئيس بعد وصوله إىل السلطة حتديد أدوات وأهداف اإلسرتاتيجية األمريكية ،فهي مبثابة اإلطار
النظري املوجه خلدمة لسياسة الداخلية واخلارجية .ويف هذا السياق تعد إسرتاتيجية الطاقة القومية األمريكية اجلزء
اهلام واألبرز يف هذه اإلسرتاتيجية الشاملة ،أو بعبارة أخرى هي الركيزة األساسية لتحقيق األمن القومي األمريكي.
وقد اختلفت هذه اإلسرتاتيجية يف مضامينها من حيث الوسائل من رئيس إىل آخر ،باختالف التوجه السياسي
واحلزيب ،لكن دون التغيري يف طبيعة األهداف.
أوال :إدارة جورج بوش اإلبن George W. Bush
بعد أسبوع من تويل جورج بوش اإلبن زمام السلطة يف الو م أ قام بتشكيل اجملموعة الوطنية
لتطوير السياسة الطاقوية National Energy Policy Development Group ،وأوكلها مهمة
وضع سياسة وطنية للطاقة للنهوض بالقطاع اخلاص ،وتطوير الواليات احمللية ،واحلكومة املركزية .28تتألف هذه

اللجنة من كبار املسئولني يف الواليات املتحدة األمريكية ألهنا تتعلق بوضع خطة طويلة املدى لتلبية متطلبات
الطاقة يف البالد؛ وقد اختار الرئيس بوش لإلشراف على هذه اجملموعة الوطنية أقرب مستشاريه وهو ديك تشيين

 Dick Cheneyالذي شغل يف السابق منصب وزير الدفاع ،كما أنه ترأس شركة هاليريتون النفطية .29وهذا
االختيار يف حد ذاته يعود إىل ثقة الرئيس يف شخص تشيين ألنه من نفس التيار احلزيب (اجلمهوريني) ،وكذا خلربته
يف إدارة الشركة النفطية ،فأغلب املسئولني بعد إهناء مهامهم يتم توجيههم حنو العمل يف مراكز البحث
والدراسات ،أو لإلشراف على كربيات الشركات األمريكية الصناعية.
ويشري التقرير يف فصله األول إىل أولوية حتقيق هدف االكتفاء الذايت ،والتخلص من تبعية
الواليات املتحدة األمريكية للدول املنتجة للنفط؛ مشريا يف هذا السياق إىل ضرورة استغالل حقول اآللسكا اليت
يطلق عليها تسمية  .Arctic National Wildlife Refugeكما قد تطرق التقرير يف فصله الثاين إىل
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أن الطاقة البديلة ليست احلل األمثل لالقتصاد ،أما حمور اإلسرتاتيجية الطاقوية األمريكية فقد نص عليه الفصل
الثالث من خالل التأكيد على أن أولوية الواليات املتحدة األمريكية مع بداية األلفية ليست حتقيق االكتفاء الذايت
فقط ،وإمنا أيضا احلرص عل ى ضمان إمدادات الطاقة باستمرار ،وهو ما يستدعي تعزيز التحالفات الشاملة
 ،Strengthening Global Alliancesأما الفصل الثامن فقد أعلن عن سعي صانع القرار األمريكي
إىل مواجهة كل القيود اإلسرتاتيجية ،والسياسية ،واالقتصادية ،للحصول على حصة الواليات املتحدة األمريكية
من النفط ،واملقدرة بـ  7.5مليون برميل يف اليوم ،وسيستمر ذلك إىل غاية العام  .2020لكن يف ظل الظروف
األمنية غري املستقرة لدى الدول املنتجة فإن اإلدارة األمريكية ستضطر إىل حتريك جيشها لتأمني حصصها املطلوبة

من الطاقة .30وهنا يتضح التلميح األمريكي على أن تأمني تدفق الطاقة يعترب من بني أولويات الواليات املتحدة
األمريكية يف بداية القرن الواحد والعشرين ،حىت ولو تطلب ذلك استخدام القوة العسكرية.
وعليه فإن اإلسرتاتيجية الطاقوية األمريكية يف الوالية الثانية جلورج بوش اإلبن ركزت على عاملني
اثنني:
 -1عامل الشمولية :من خال ل العمل على تنويع مصادر الطاقة وعدم االكتفاء بثروات الشرق األوسط
وفنزويال ،حيث أكدت على ضرورة تعديد املصادر والتواجد ،بالرتكيز أيضا على نفط حبر قزوين والقارة األفريقية،
وحتديدا منطقة خليج غينيا ،وهو ما دفع بالرئيس بوش إىل تبين إسرتاتيجية التمركز الطاقوي اجلديد ،عن طريق
تشجيع االستثمار يف املناطق اجلديدة ،وتوسيع أسواق الطاقة ،ألن االعتماد على مصدر واحد سيرتك حسبه

الواليات املتحدة األمريكية عرضة لتقلبات األسعار ،والعرض واالنقطاع.31

 -2التواجد العسكري لتأمين مصادر الطاقة :وهذا بواسطة االعتماد على وضع القواعد العسكرية يف مناطق
الطاقة ،حيث منطقة اخلليج لوحدها تستضيف عدد كبري من القواعد واجلنود األمريكان ،كما هو موضح يف
اجلدول التايل:
جدول 1؛ يوضح توزيع القواعد العسكرية في منطقة الخليج العربي
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المصدر :سليم كاطع علي" ،التواجد العسكري األمريكي يف اخلليج العريب (الدوافع الرئيسية) ،مجلة دراسات
دولية ،العدد  ،45د س ن.144 ،
يتضح من خالل اجلدول أن منطقة اخلليج العريب أصبحت مركزا هاما للتواجد األمريكي
عسكريا ،حيث تستضيف دوهلا أعدادا هائلة من اجلنود األمريكان يف إطار قواعدها العسكرية األمريكية املقامة
على أراضيها ،فالعراق على سبيل املثال يستضيف  75قاعدة عسكرية أمريكية ،تضم أكثر من 1500000
جندي أمريكي ،كما أن قطر تعترب مقر القيادة األمريكية منذ غزو العراق عام  ،2003إىل جانب توزع
املعسكرات األمريكية على باقي دول اخلليج العريب.
وحىت على مستوى القارة األفريقية فقد مت تعزيز التواجد العسكري األمريكي بعد انطالق
إسرتاتيجية احلرب على اإلرهاب؛ حيث شكلت ما يعرف بقاعدة أفريكوم يف فيفري  ،2007بغية "حتقيق األمن
واالستقرار لشعوب أفريقيا ،ودفع الدول األفريقية حنو حتقيق التنمية االقتصادية عرب الشراكة مع الواليات املتحدة
األمريكية" ،هذه الشراكة يف األصل هي شراكة عسكرية – عسكرية لتطوير كفاءة اجليوش األفريقية ومتكينهم من

حماربة اإلرهاب وكل أشكال اإلجرام .32لكن يف مقابل ذلك قد أفادت دراسة نشرهتا كلية الدراسات العليا
البحرية التابعة للواليات املتحدة األمريكية أن سياسة األخرية يف أفريقيا عموما ترتكز على حماربة اإلرهاب الدويل،
ولكنها هتدف أساسا للحصول على النفط ،خاصة يف منطقة خليج غينيا؛ وأيضا لتقليص الدور املتنامي للصني
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يف املنطقة  ،وهو الغرض الرئيسي وراء تأسيس األفريكوم وإقامة قواعد هلا يف دول غرب أفريقيا ،يف أوغندا حتديدا،
إضافة إىل مساعدة اجليش النيجريي تقنيا وتدريبه حملاربة مجاعة بوكو حرام اإلرهابية ،وأيضا التعاون العسكري

الثنائي مع الدول األخرى الواقعة يف خليج غينيا وباقي مناطق القارة األفريقية.33

وقد متيزت اإلسرتاتيجية الطاقوية األمريكية يف فرتة حكم بوش اإلبن بالطابع العسكري ،نتيجة
حتريك اجليش األمريكي خارج احلدود ،وتبين قواعد عسكرية يف كل اجملاالت احليوية ،وهذا من خالل شرعنة
التواجد طبعا حتت ذرائع ومسميات عدة أبرزها احلرب على اإلرهاب ،لكنها تنطوي على غاية رئيسية وهي
ضمان تدفق إمدادات الطاقة وتأمني عبورها.
ثانيا :إدارة باراك أوباما Barack Hussein Obama
ال طاملا اقتنع الرئيس أوباما بفكرة أن احلروب اليت خاضتها الواليات املتحدة األمريكية يف الشرق
األوسط (أفغانستان والعراق) قد استنزفت قدراهتا وأبعدهتا عن االهتمام مبجاالت حيوية بارزة كمنطقة آسيا
الباسيفيك ،وعليه متت إعادة توجيه اإلسرتاتيجية الطاقوية األمريكية وفق احلقائق اجليو سياسية املتغرية يف القرن

الواحد والعشرين إىل:34

 عدم االكتفاء بالرتكيز على اجلوانب العسكرية فحسب ،بل االهتمام باجملاالت االقتصادية ،واألمنية ،وتعزيز
التحالفات التقليدية ،وعالقات الشراكة والتعاون مع القوى الصاعدة وعلى رأسها الصني ،إضافة إىل تنويع تواجد
القواعد العسكرية.
 هدف الواليات املتحدة األمريكية ليس خلق قوة إقليمية منافسة للصني آسيويا ،وإمنا العمل على خلق نظام
آسيوي حيتكم إىل جمموعة من القواعد وأسس احلوار اإلسرتاتيجي ،واالقتصادي األمريكي – الصيين اليت تعود
بالفائدة على كال الطرفني.
فالواليات املتحدة األمريكية حتاول تقييد الصني يف إطار جمموعة من الشراكات اإلسرتاتيجية
لكي ال خترج عن تأطري اإلدارة األمريكية ،خاصة وأن صعودها أصبح يهدد بشكل ملحوظ على الساحة
االقتصادية الواليات املتحدة األمريكية ،فمنطقة آسيا الباسيفيك كمجال حيوي يف حال تفرد الصني بقيادهتا فإهنا
ستصبح القوة األوىل يف العامل االقتصادي ،وهو ما يفرض على واشنطن حصر النفوذ الصيين يف إطار املشروطيات
املتعلقة بالدميقراطية واالقتصاد وغريها،،،
فإسرتاتيجية الواليات املتحدة األمريكية يف عهد أوباما كشفت عن رغبتها يف الرتاجع عن
التواجد يف الشرق األوسط ،من خالل العمل على تصحيح مسار االقتصاد األمريكي الداخلي ،وتقليص النفقات
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ومراجعة االلتزامات األمريكية يف اخلارج (احلروب) .يف إشارة منها الحتواء الصعود الصيين ،ومواصلة ترسيخ

الزعامة األمريكية على العامل.35

وهو ما جعل اإلسرتاتيجية الطاقوية األمريكية تتمحور حول إعادة رسم “ ”remapخريطة
آسيا الباسيفيك ،عرب جمموعة من املبادرات األمنية واالقتصادية والدبلوماسية ،وبناء نظام املصاحل ،على سبيل
املثال تعزيز الشراكة مع اهلند ،ووضع األخرية ضمن املخطط األمين األمريكي يف املنطقة ،إضافة إىل الرتكيز على

استمرار التواجد العسكري البحري األمريكي على طول الساحل األسيوي الشاسع .36ويف هذا الصدد حتديدا
أعلن الرئيس باراك أوباما على أن هدف الواليات املتحدة األمريكية يف القرن الواحد والعشرين هو احلفاظ على
الريادة العاملية ،وهو ما دفع بإدارته إىل إرسال ما يقارب  2500جندي من مشاة البحرية األمريكية يف أسرتاليا،

للقاعدة العسكرية التدريبية.37

ويف سياق آخر قد اهتمت اإلدارة األمريكية بشكل كبري جدا باستخراج وإنتاج الغاز الصخري
منذ العام  ،2008كما أن هنالك إمكانية لتصديره عام  .2020ويف مقابل ذلك توجهت أيضا إىل إنتاج النفط
الصخري ،وهو ما أتاح للواليات املتحدة األمريكية إنتاج كميات هائلة من النفط ،وهذا بفضل االبتكارات
اجلديدة اليت مست تقنيات التنقيب واالستخراج ،حيث يتوقع العديد من اخلرباء يف هذا الشأن اخنفاض استرياد

الواليات املتحدة األمريكية للنفط إىل  3.4مليون برميل يف العام .382025

فالتكنولوجيا املتطورة اليت حتوز عليها الواليات املتحدة األمريكية يف جمال التنقيب واالستخراج،
أسهمت يف مضاعفة اإلنتاج احمللي من الغاز والنفط الصخريني ،وكما هو مالحظ قد أطلقت الواليات املتحدة
األمريكية محلة تشجيعية لتحفيز الدول على مثل هذا النوع من األنشطة الطاقوية .اليت بإمكاهنا أن تسد النقص
وتشكل بديال عن النفط السائل .وبالتايل حاول الرئيس أوباما التقليل من التدخالت العسكرية املباشرة اليت
استنزفت القدرات األمريكية ،حىت وإن كان الغرض منها أساسا حتصيل الطاقة واستمرار تدفقها ،فحسب أوباما
فإن تشجيع استخراج النفط الصخري سيجنب الواليات املتحدة األمريكية االنغماس أكثر يف الشرق األوسط
ومشاكله هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فإن التوجه حنو آسيا الباسيفيك سيقدم فرص جديدة لالقتصاد
األمريكي.
ثالثا :إدارة دونالد ترامب Donald John Trump
إن اإلسرتاتيجية األمريكية الطاقوية القومية اليت أعلن عليها الرئيس ترامب بعد أحد عشر شهرا
من تنصيبه كرئيس للوم أ ،ختتلف اختالفا جوهريا عن االسرتاتيجيات السابقة كوهنا تنطلق أساسا من مبدأ "أمريكا
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أوال" ،حيث خيتلف مع سابقه أوباما حول مسائل عدة منها تغري املناخ وأضراره على األمن القومي األمريكي،
فرتامب يرى أن "القيادة األمريكية ال غني عنها لمواجهة أجندة أعمال الطاقة المناهضة للنمو ،والتي تضر
بالمصالح االقتصادية وأمن الطاقة للواليات المتحدة .39"،وبالتايل تتمحور خطة الطاقة األمريكية إلدارة

ترامب حول ثالث عناصر رئيسية:40

 -1توسيع وتسهيل عمليات استخراج الوقود األحفوري يف الواليات املتحدة األمريكية بأقل التكاليف ،وبالتايل
خلق فرص العمل ،وحتقيق استقاللية البالد يف جمال الطاقة.

 -2إحياء صناعة الفحم املرتاجعة يف الواليات املتحدة األمريكية ،وإعادة فتح املناجم واملعامل.
 -3الرتاجع عن سياسات إدارة أوباما املتعلقة باملناخ ،وإهناء خطة العمل املناخي.

حيث يبدو وكأن الرئيس ترامب يريد العودة إىل سياسة العزلة اليت مارستها اإلدارة األمريكية
سابقا ،فوفق منطق ترامب الذي ينادي بأمريكا أوال ،نلحظ الرتاجع األمريكي عن السياسة العسكرية ،وعن
احلضور الدائم يف مناطق الصراع ،فاسحة بذلك اجملال لقوى أخرى كروسيا مثال يف سوريا ،وهذا مرده إىل رغبة
ترامب يف االنكفاء على الذات لالهتمام بالشأن احمللي وحتقيق االستقاللية الطاقوية بعيدا عن بؤر التوتر ،وهو ما
اضطره إىل تشجيع الصناعات احمللية ،غري مكرتث بعواقبها على البيئة واإلنسان معا.
وأوضحت إسرتاتيجية األمن القومي يف هذا السياق ،أن دونالد ترامب قد حول التوسع يف
صناعة الوقود األحفوري وتصديره ،إىل مكون رئيسي يف السياسة احمللية واألمنية األمريكية ،فخبري الطاقة واملؤلف
ميشال ت .كلري  Michael T. Klareرأى أن كل من سيقف يف طريق االستغالل األمريكي ملوارد النفط،

والغاز ،والفحم ،حسب ترامب سيُنظر إليه على أنه عائق للمصلحة الوطنية .41فالرئيس دونالد ترامب من خالل
هذه اإلسرتاتيجية الطاقوية يريد أن يطور موارد الطاقة األمريكية احمللية ،كوسيلة لتجنب االخنراط يف احلروب

اخلارجية ،أو االضطرار إىل مساعدة احللفاء األوروبيني لتقويض االحتكار الروسي للموارد .42فروسيا ال طاملا

استخدمت الغاز كورقة للضغط على أوروبا الغربية لتكييف مواقفها جتاه سياسات روسيا ،خاصة بعد اشتعال
األزمة األوكرانية وسعيها حنو ضم جزيرة القرم ،وهو ما وتر العالقات بني اجلانبني وجعل روسيا هتدد بغلق أنابيب
الغاز املوجه حنو أوروبا يف العام .2014
كما أن ما مييز اإلدارة األمريكية بقيادة ترامب هو أهنا مل تعد مهتمة باالتفاقيات التجارية وصيغ

الشراكة اإلسرتاتيجية ،وبفكرة التحالفات أيضا ،حيث أكد يف هذا الصدد على أن هذه االتفاقيات هي ذو
طابع استغاليل يستخدمه املنافسون كالصني مثال ،وهذا ما ال خيدم الطموح األمريكي ،مما دفع به إىل االنسحاب
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من اتفاق حول الشراكة التجارية يف احمليط اهلادي ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر يتضح أيضا عزوف
واشنطن عن التأكيد على أمهية نشر املعايري الدميقراطية ،حيث ينطلق ترامب من فكرة تعزيزها حمليا حىت تكون
مصدر إهلام للدول األخرى .43وبالتايل هناك تغري ملحوظ يف طبيعة اإلسرتاتيجية األمريكية يف عهد ترامب ،واليت
ميكن القول بأهنا تنظر بالدرجة األوىل إىل مصلحتها الذاتية دون أي اعتبار للفواعل الدولية األخرى ،وهو ما جعله
خيتار عنوان أمريكا أوال بالبند العريض إلسرتاتيجية األمن القومي األمريكي.
ومنتهى القول حول إسرتاتيجية الطاقة القومية األمريكية هو أهنا امتازت بالتحديث تارة ووصلت
إىل درجة التغيري تارة أخرى ،نتيجة ختليها عن مبادئ عدة كرست هلا اإلدارات السابقة يف فرتة بوش وأوباما،
كنشر قيم الدميقراطية ،وحقوق اإلنسان ،وحماربة اإلرهاب ،فعامل ترامب يرتبط باملال واملصلحة أكثر منه بالقيم
واألخالق .وعليه فإن األهداف مل تتغري وكلها تصب يف فكرة اهليمنة واإلدارة العاملية ،لكن الوسائل واألدوات،
وحىت أولويات احلضور األمريكي يف اجملاالت احليوية عرفت تكييفا مرحليا يتناسب ومتغريات السياق الدويل.
الخاتمة:
يف ختام هذه الدراسة نصل إىل أن نظرية اجملال احليوي تعد اإلطار النظري للممارسة
اجليوبوليتيكية األمريكية ،فالتحرك األمريكي يف اجملاالت احليوية األمريكية مقرتن باملصاحل الطاقوية أكثر منه
بالدميقراطية ،وغريها من الشعارات اإلنسانية اليت أنتجتها مراكز الفكر األمريكية للتغطية على السياسات
األمريكية النفعية.
فالتواجد األمريكي الواسع بشىت جماالته العسكرية واالقتصادية ينطوي على هدف رئيسي وهو
تنويع مصادر الطاقة ،ألن القادة األمريكان يدركون أن من يتحكم يف تسيري وتوزيع الطاقة ،سيمسك مبقاليد
اإلدارة العاملية ،وهو ما يدفع الواليات املتحدة األمريكية إىل توسيع نفوذها واحلرص على تقييد أي قوة منافسة هلا.
وعليه ميكن اخلروج مبجموعة من االستنتاجات:
 مفهوم اجملال احليوي يف حد ذاته هو مفهوم استعماري إمربيايل حتول إىل نظرية جيوبوليتيكية مثلت احملور
الرئيسي يف إسرتاتيجية التوسع األمريكي هبدف حتصيل الطاقة وتأمينها.
 بعد هناية احلرب الباردة حتولت الواليات املتحدة األمريكية إىل التفكري جديا يف وضع موضع قدم هلا يف كل
اجملاالت احليوية لتوسيع نفوذها السياسي واالقتصادي.
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 تباينت إسرتاتيجيات الطاقة القومية األمريكية من حيث املضمون وترتيب األولويات ،ولكنها تتفق على هدف
واحد وهو اإلبقاء على اهليمنة األمريكية على مصادر الطاقة ،وتويل مهمة توزيع احلصص مبا ال خيل مبيزان القوة
السائد منذ هناية نظام ثنائي القطبية.
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صعود روسيا االتحادية وتحوالت النظام الدولي
The Rise of the Russian Federation and the Transformation
of the International Regime
1
أ .أ.مروان حج حممد
مقدمة:
ال يُعد النظام العاملي اجلديد الذي أعلن عنه الرئيس األمريكي جورج بوش األب يف السابع عشر من كانون الثاين

 1991وليد املصادفة ,بل هو نتيجة حتمية جلملة من التفاعالت والتجاذبات واألحداث الدولية اليت طرأت
ٍ
بشكل أو بآخر يف زعزعة بنية النظام
على كافة األصعدة السياسية واالقتصادية يف العامل ,واليت سامهت مجيعها
الدويل القائم على الثنائية القطبية لصاحل ما يطلق عليه اليوم بالنظام الدويل أُحادي القطبية.
ومن اجلدير بالذكر أن النظام الدويل قد مر بثالثة مراحل رئيسية بدايةً من القرن السابع عشر والتعددية القطبية,
مروراً بالثنائية القطبية إبان احلرب الباردة بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت ,وصوالً إىل األحادية القطبية مع
اهنيار االحتاد السوفييت وحلف وارسو مطلع التسعينات.
هذا وقد متيزت كل مرحلة من هذه املراحل بعدة مسات فكرية وسياسية خمتلفة عن سابقاهتا  ,حيث اتسم النظام
الد ويل يف مرحلة التعددية القطبية باملرونة اإليديولوجية وسعي الدول للمساومة والوفاق ملا تضمنته تلك املرحلة من
وجود دول متعددة االنتماءات واملرجعيات الفكرية ,وأتسم يف مرحلة الثنائية القطبية بالتنافس والصراع
واالستقطاب اإليديولوجي بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت ,والسعي لفرض اإليديولوجيا الواحدة
يف مرحلة األحادية القطبية اليت تفردت فيها الواليات املتحدة بالقرار الدويل .
تارخيياً وبعد انتهاء احلرب الباردة حتول النظام الدويل يف بنيته من الثنائية القطبية إىل األحادية القطبية ,حيث أدت
سياسات ميخائيل غورباتشوف واعتماده "الربوسرتويكا " إىل وقوعه يف رحى ِمطرقة سباق التسلح الذي فرض
عليه من جهة ,وسندان التخلف االقتصادي من جهة أخرى ,وهو ما أدى إىل سلسلة من األحداث املتالحقة
اليت أفضت يف هناية املطاف إىل اهنيار املعسكر االشرتاكي و حلف وارسو الحقاً ,ووالدة أملانيا املوحدة مع مجلة
من األحداث األخرى اليت أسدلت الستار على املشهد األخري من الثنائية القطبية ]1[ .
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باحث في العلوم السياسية /سوريا
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يقول كينث وولتز "  " zWaaWeh enneKيف كتابه " اإلنسان – الدولة واحلرب " أن توزيع ِ
القوى وكيفية
ٌ
ترٌكزها بني الفاعلني الدوليني هو ما حيدد بنية النظام الدويل ,حيث إن ٌتركزت القوة يف دولة واحدة كنا أمام نظام

دويل أحادي القطبية ,وإن توزعت بني دولتني نكون أمام نظام دويل ثنائي القطبية ,أما إن توزعت بني أكثر من

دولتني فنحن أمام نظام دويل متعدد األقطاب ]2[ .
وهنا البد من اإلشارة إىل أن النظام الدويل يتكون من مرتكزين أساسيني مها الطبيعة والبنية ,حيث تقوم طبيعة
النظام الدويل على الفوضوية أي "غياب السلطة املركزية" ,بينما تتحدد بنيته من خالل توزيع القوى بني وحداته
الفاعلة وخصوصاً القوى الكربى منها .

يقول بول كيندي يف كتابه صعود وسقوط ِ
القوى العظمى ,والذي رصد فيه سياسات واقتصادات القوى العظمى
منذ عام  1500وحىت عام  ,2000أن سعي الدول العظمى حنو التمدد واالتساع يؤدي هبا يف هناية املطاف
للوصول إىل الرتاجع واهلبوط لصاحل قائد جديد نتيجة عدم القدرة على حتمل أعباء هذا التمدد ,يف الوقت الذي
ميتلك فيه هذا القائد اجلديد من عناصر القوة ما يؤهله لقيادة العامل .
بينما يرجح روبرت غلنب "  " nipWie tonboaيف كتابه " احلرب والتغيري يف السياسة العاملية " ,أسباب
التغيري يف بنية النظام الدويل إىل التباين يف نسب منو القوى وعناصرها ال سيما العسكرية واالقتصادية كعامل
أساس يف عملية التغيري ]3[ .

بناء عليه فإن بنية النظام الدويل تٌعترب متغري تابع ملا قد تفرزه توازنات ِ
القوى وشكل توزيعها بني الدول الفاعلة,
ً
وكذلك ما متتلكه تلك الدول من عناصر تؤهلها للوصول أو الرتاجع عن مصاف ِ
القوى العظمى.

وهنا يُطرح التساؤل التالي :
ٌ -

هل ما يشهده العامل اليوم من تعاظم للدور الروسي مقابل تراجع لدور قائد النظام الدويل يف القضايا الدولية يعترب
شكالً من أشكال التغيري الذي يطرأ على بنية النظام الدويل .؟
يعتقد البعض أن ما يشهده العامل اليوم من تعاظم لدور روسيا االحتادية وخصوصاً يف القضايا الدولية الراهنة,
يشري إىل إمكانية عودة روسيا ملنافسة الواليات املتحدة األمريكية ,ما قد ميهد الحتمال تغيري بنيوي جديد يف
النظام الدويل .
ٍ
بشكل دقيق ,مث االنتقال إىل مستويات
هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل حتديد مفهوم النظام الدويل
التحليل يف العالقات الدولية لرصد حمددات السياسية اخلارجية الروسية وقياس عناصر قوة الدولة ,واإلطالع على
التيارات الفكرية اليت مرت هبا السياسة اخلارجية الروسية منذ اهنيار االحتاد السوفييت إىل يومنا هذا .
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المحور األول :مفهوم النظام الدولي
يُعد النظام الدويل إطاراً نظرياً ابتكره علماء السياسة ملساعدة الدارسني على فهم آليات التفاعل احلاصلة بني
الفاعلني يف البيئة الدولية واإلقليمية ,وهو بذلك يهدف للمساعدة على فهم وحتليل شكل العالقات بني الدول,
ومعرفة األطراف األكثر قوًة ونفوذاً بينها.
المطلب األول  :تعريف النظام الدولي :تعددت اآلراء اليت تناولت مصطلح النظام الدويل بالتعريف مع تعدد الدارسني واختالف مرجعياهتم الفكرية وطرق
مقاربتهم لطبيعة النظام الدويل ,وقبل أن نعطي تعريفاً شامالً ملصطلح النظام الدويل البد لنا أن نبدأ بتعريف
شقي املصطلح ومها " نظام و دويل ".
النظام :يشري بعض أساتذة العالقات الدولية إىل أن هناك نوعاً من اخللط بني مفهومي النظام والنسق ,حيث
يتأتى هذا اخللط نتيج ًة للرتمجة اخلاطئة يف أغلب األحيان واليت تُرتجم كلمة  teteWsعلى أهنا نسق ,وكلمة
 iidWiعلى أهنا نظام ,والعكس أحياناً ]4[.
إال أن الواقع وبالرجوع إىل أغلب كتاب العالقات الدولية يشري بوضوح إىل أن كلمة  teteWsتستخدم للداللة
على وجود تفاعل معني بني وحدات معينة ,حبيث ينتج عنه مجلة من املخرجات ذات األثر على تلك الوحدات
الفاعلة ,وبالتايل فإن أي تغيري يف سلوك أو دور تلك الوحدات قد يؤثر بالسلب أو اإلجياب على الوحدات
ٍ
وحدات معينة قد تُشكل
األخرى وسلوكها ,أما كلمة  iidWiفهي تشري إىل وجود نوع من الرتاتبية والنسقية بني
نظاماً ,كأن نقول أن الواليات املتحدة تسعى لفرض النسق الليربايل يف النظام الدويل]5[.
الدويل  :ينسب النظام إىل الدولة كوهنا الكيان الفاعل الرئيسي على املستوى الدويل ,وقد أخذ مصطلح الدولة
بعداً تارخيياً باعتبار أهنا أقدم الكيانات الفاعلة يف اجملتمع العاملي على صورته املعاصرة ,ورغم بروز كيانات أخرى
كاملنظمات الدولية والشركات املتعددة اجلنسيات إال أن تسمية الدولة أو الدويل ضلت لصيقة بالنظام والقانون
للتعبري عن القواعد واألحكام اليت تسعى لتنظيم عالقات الدول]6[.
من ناحية أخرى يتشكل النظام الدويل من حمددين أساسيني مها الطبيعة والبنية ,حيث تتميز طبيعة النظام الدويل
عموماً بالفوضوية أي غياب السلطة املركزية ,بينما تتحدد بنيته من خالل توزيع القوى والتفاعل اليومي بني
وحداته املختلفة ,وخصوصاً القوى العظمى منها.
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مما سلف نستطيع أن نُعرف النظام الدويل على أنه :جتمع يضم جمموعة من الوحدات السياسية املتفاعلة مع
بعضها البعض وفقاً لعمليات منظمة وواعية ,حبيث تلعب القوة دوراً أساسياً يف هذا التفاعل]7[.
وإن كانت معظم الدراسات اليت تناولت مفهوم النظام الدويل قد اعتربت "الدولة" هي الفاعل الوحيد ,فيجب أن
ال نغفل ظهور دراسات أخرى تبنت وجود فاعلون آخرون قادرون على لعب دور هام على الساحة الدولية,
كاملنظمات الدولية والشركات متعددة اجلنسيات.
 المطلب الثاني  :أنماط النظام الدولي :عرف العامل أمناطاً عديدة للنظم الدولية عرب التاريخ ,إال أنه مثة ثالث أمناط رئيسية ٍ
لكل منها مساته اخلاصة وهي:
نظام القطبية األحادية  :يقوم هذا النمط يف النظام الدويل من خالل سيطرة كيان سياسي واحد على كافة
التفاعالت احلاصلة يف النظام الدويل واحتكار القدر األكرب من القوة السياسية يف العامل ,وعادة ما ميتلك هذا
الكيان نفوذاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً هائالً حبيث جيعل من الصعوبة مبكان منافسته من قبل األطراف
األخرى لفرتةٍ من الزمن كما هو احلال اليوم مع الواليات املتحدة األمريكية برأي البعض .
نظام القطبية الثنائية  :يقوم هذا النمط على وجود قوتني سياسيتني تلعبان دور القيادة يف النظام الدويل ألهنما
متثالن القوة األعظم يف النظام نفسه ,والالفت يف هذا النمط أن القوى السياسية املختلفة تتمحور حول القوتني
العظميني اللتني حتاوالن استقطاب كافة القوى السياسية يف العامل كما هو احلال فرتة احلرب الباردة بني االحتاد
السوفييت والواليات املتحدة .
نظام التعددية القطبية – توازن القوى  :يقوم هذا النمط على توازن القوى وتعدد حماورها املضادة اليت يُعد تكافؤ

قواها شرطاً لردع أي حمور أو طرف دويل يف حال استغالله لتفوق عارض يف قواه ضد األطراف األخرى ,كما هو
احلال الذي ساد الساحة الدولية يف أعقاب توقيع معاهدة وستفاليا .
-

المطلب الثالث  :النظام العالمي الجديد :
كان اهنيار االحتاد السوفييت السابق وانتهاء احلرب الباردة عالمة فارقة يف تطور النظام الدويل والعالقات الدولية،
فقد مثل هذا االهنيار عالمة النهاية للمعسكر الشرقي واإليديولوجية الشيوعية ،وانتهاء تأثريها على العامل الثالث,
مقابل تزايد أمهية العامل االقتصادي ،والثورة العلمية ،وتراجع نسيب يف أمهية األداة العسكرية يف إدارة العالقات
الدولية]8[.
يقول جيمس بيكر وزير اخلارجية األمريكي األسبق  " :حنن اليوم وبعد اهنيار الثنائية القطبية نقف أمام نظام
دويل جديد "يبحث عن هوية"]9[.
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مع هذه التحوالت بدأ البعض من السياسيني واملفكرين يتحدثون عن "نظام عاملي جديد" ،وعن "هناية التاريخ"،
وكذلك "صدام احلضارات" ,فتعددت االجتاهات النظرية ومتايزت فيما يتعلق مبستقبل النظام الدويل ,وهنا ميكننا
حصر ثالث اجتاهات رئيسية.
 يرى االجتاه األبرز أن هناية احلرب الباردة واهنيار االحتاد السوفييت يعترب العالمة الفارقة لوالدة النظام الدويلاألحادي القطبية ,الذي تربعت على قمته الواليات املتحدة األمريكية كقائد للنظام الدويل ,وخصوصاً مع األخذ
بعني االعتبار التحالفات الواسعة للواليات املتحدة مع القوى الغربية ,وعدم ممانعة الصني اليت تسعى لضمان
مصاحلها االقتصادية مع الواليات املتحدة يف ظل تركيزها على الداخل]10[.
 خالفاً ملا سلف يرى البعض أن بنية النظام الدويل احلالية تقوم على تعدد مراكز القوى والتأثري فهناك القوىالسياسية والقوى العسكرية والقوى االقتصادية اليت تشكل جمتمعة نظاماً متعدد األقطاب ,فروسيا والصني واالحتاد
األوريب هي قوى دولية مؤثرة إىل جانب الواليات املتحدة األمريكية]11[.
 أما االجتاه الثالث فريى أن عملية التحول يف بنية النظام الدويل وهيكليته الزالت قيد التشكل ,وأن النظامالعاملي اجلديد هو نظام انتقايل يتحول تدرجيياً إىل نظام آخر أغلب الظن أنه سيكون ثنائي القطبية]12[.

المحور الثاني :صعود روسيا االتحادية ،محاوالت رسم نظام عالمي جديد
ترافق انتخاب الرئيس بوريس يلتسني يف الثاين عشر من حزيران  1991لرئاسة اجلمهورية الروسية ومع أول
انتخابات مباشرة يف التاريخ الروسي وضع سياسي واقتصادي واجتماعي متدهور للغاية ,نتيجةً لتداعيات اهنيار
االحتاد السوفييت من ناحية وارتدادات برييسرتويكا غورباتشوف من ناحية أخرى ,حيث أدى اهنيار االحتاد
السوفييت لنتائج سلبية على مستوى اجلمهوريات السوفيتية السابقة أوالً  ,مث على مستوى بنية النظام الدويل اليت
ِأمنت شكالً من التوازن يف الفرتة السابقة ثانياً ,فباإلضافة ملعاناة الشعب واجلمهوريات السوفيتية السابقة من
األوضاع املرتدية ,عانت الكثري من الدول ذات السيادة وخصوصاً النامية منها ,من تفرد الواليات املتحدة
األمريكية وتدخلها يف شؤوهنا الداخلية.
وسعياً منها حنو حتسني الوضع الداخلي أمام العجز عن استعادة الدور اخلارجي ,توجهت اإلدارة الروسية اجلديدة
ممثلة برئيسها بوريس يلتسني ومستشاره ألكسندر ريسكوي ووزير خارجيته آنذاك أندريه كوزيريف ومجلة من
االقتصاديني أمثال سريغي كرينكو ,حنو بناء سياسات جديدة مع الغرب وخصوصاً الواليات املتحدة األمريكية,
واليت عُرفت آنذاك "بالتيار الغريب"]13[.
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حيث يرى أصحاب هذا التيار ضرورة حتديد أوليات السياسة اخلارجية الروسية بناء على األفكار واملبادئ
الليربالية ,من خالل عوملة االقتصاد وإعطاء األولوية لألطر القانونية الدولية اليت من شأهنا أن تضمن استقرار
النظام الدويل وبالتايل استقرار روسيا االحتادية]14[.
وعليه فإن الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي اقرتن بإتباع سياسة خارجية ضعيفة يف تلك الفرتة ,حيث
انصبت السياسة الروسية حنو االندماج مع الغرب وجتاهل املصاحل القومية الروسية وأمهية اجلوار اإلقليمي ,وهو ما
جعل من روسيا دولة منقادة سياسياً واقتصادياً يف فلك السياسة األمريكية.
وصلت إصالحات يلتسني يف عام  2000إىل طريق مسدود يف كل اجملاالت وأوصلت روسيا االحتادية إىل حافة
االهنيار التام كدولة وكمجتمع ,وتراجعت مكانتها ودورها العامليني ,وحتولت إىل دولة تابعة ومنفذة لألوامر
األمريكية ,ويف ظل هذه الظروف الداخلية السيئة والضغوط الدولية اجملحفة ,حدث تغيري يف هرم السلطة مع تويل
الرئيس فالدميري بوتني لسدة احلكم ,فأحدث ثورة يف كل اجملاالت ,ويف السياسة اخلارجية ويف دور روسيا لتتحول
روسيا ما بني عامي  ,2016/2000إىل دولة ذات بعد ومكانة جديدة يف بنية النظام الدويل.
المطلب األول  :البوتينية "إعادة البناء" :يف الرابع والعشرين من آذار  ,1999ورغم إصرار روسيا االحتادية على أن ال خيوض حلف الناتو حرباً مع
صربيا ,إال أن احلرب قامت بالفعل واستمر القصف اجلوي حللف األطلسي لألراضي الصربية عدة أسابيع ,دون
أن تستطيع موسكو مد يد العون حلليفها ميلوسيفيتش ,ودون أن تتمكن أيضاً من االعرتاض واستخدام موقعها
يف جملس األمن ,ألن واشنطن مل تلجأ حينها إىل األمم املتحدة.
لقد كان هذا مبثابة االختبار احلقيقي للقوة الروسية من قبل الواليات املتحدة وحلفائها ,حيث أن موضوع احلرب
على صربيا كشفت اجلناح املنخفض الذي اتبعته السياسة الروسية العاجزة عن أي رد عسكري ,مع األخذ بعني
االعتبار أن ما حصل يعترب مساس مباشر باملصاحل القومية الروسية ,فصربيا تعد احلليف التارخيي األقوى لروسيا يف
البلقان حبكم الرتاث الساليف  -األرثوذوكسي املشرتك ,والذي دفع باإلحتاد السوفييت سابقاً للدخول يف احلرب
العاملية األوىل من أجله]15[.
"يف  31كانون األول  , 1999استقال الرئيس بوريس يلتسني متوجها إىل الشعب الروسي خبطاب معرب:
(أطلب منكم الصفح عين ألن أحالمكم مل تتحقق ,كما أطلب الصفح ألين مل أستطع أن أكون على قدر
آمالكم) معلناً تسليم املنصب إىل رئيس الوزراء املعني حديثاً والقادم إىل السلطة السياسية من عامل االستخبارات
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اخلارجية الروسية ,فالدميري فالدميريافيتش بوتني الذي فاز بعد ذلك يف االنتخابات الرئاسية يف  27آذار 2000
"[]16
إن كان موقف الرئيس بوريس يلتسني حول كوسوفا يشكل عنواناً لطريقة تعامل الغرب مع روسيا االحتادية ,فإن
موقف الرئيس فالدميري بوتني يف الشيشان يشكل عنواناً لتعامل روسيا االحتادية مع الغرب.
يف احلالة األوىل أضطر يلتسني لإلذعان إلرادة حلف مشال األطلسي بينما فرض الرئيس بوتني إرادته على الغرب
يف احلالة الثانية ,وهو ما أوصل الرئيس بوتني هلذه الشعبية اليت أوصلته بدورها إىل سدة احلكم ,وجعلت الغرب
يرتقب بقلق مصري العالقة اجلديدة ,مع روسيا اجلديدة]17[.
بعد استالمه ملنصبه مبوجب الدستور ,قدم الرئيس فالدميري بوتني مجلة من املبادئ األساسية اليت ستحكم السياسة
اخلارجية الروسية ,واليت عرفت فيما بعد باسم "مبدأ بوتني" ,حيث جاءت هذه املبادئ على النحو التايل:
 -1الرتكيز على برامج اإلصالح الداخلي على حساب السياسة اخلارجية.
 -2احلفاظ على روسيا االحتادية كدولة نووية عظمى.
 -3تطوير دور روسيا يف عامل متعدد األقطاب ال خيضع هليمنة عظمى واحدة.
 -4االستعادة لدور روسيا االحتادية تدرجيياً يف أسيا والشرق األوسط.
 -5التخلص من نتائج احلرب الباردة اليت تُعامل هبا روسيا على أهنا الطرف املغلوب.
 -6استعادة الرتابط بني دول االحتاد السوفييت السابق كخط دفاع أمام متدد الناتو.
 -7دعم البيئة األمنية يف الشرق األقصى وتقوية العالقات مع الصني واهلند واليابان]18[.
بناء على ما سلف وسعياً من القيادة الروسية لتحقيق مبادئ السياسة اخلارجية اجلديدة ,وكما نص البند األول منها,
فقد سعت روسيا قبل كل شيء إىل التوجه حنو اإلصالح الداخلي وإعادة بناء القوة الذاتية ,مث إعادة بناء احمليط
اإلقليمي ,للتحول فيما بعد إىل دولة ذات نفوذ على الساحة الدولية ,دون أن يؤدي ذلك إىل اخلوض يف مواجهة
مباشرة مع الواليات املتحدة األمريكية ,وهنا ميكننا رصد مرحلتني للتوجهات الروسية اجلديدة وإعادة البناء حىت هناية
العام .2015
المطلب الثاني  :مراحل بناء الدولة الجديدة:نظراً ملا عانته روسيا االحتادية فرتة التسعينات ,فقد تركز اجلهد حنو الرتكيز على السياسة الداخلية بسبب االختالل
الكبري على مستوى النظام السياسي واألداء االقتصادي واألحوال االجتماعية واألمنية ,وعليه مت القيام بإصالح
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سياسي واقتصادي شامل ,وفق نظرة برغماتية تأخذ بعني احلسبان الظروف الداخلية واملتغريات الدولية ,وتركزت
هذه النظرة على طموحات واسعة مشلت إعادة هيبة الدولة والنهوض االقتصادي والتصدي للنزعات االنفصالية ال
سيما دول مشال القفقاس.
أوالً :اإلصالح االقتصادي:
باإلضافة إىل تفشي الفساد والرشوة وانعدام األمن الداخلي يف البالد ,وصلت الديون الروسية يف مطلع العام
 2000إىل قرابة  200مليار دوالر للمؤسسات املالية والنقدية الدولية ,وترافق هذا مع ارتفاع كبري يف نسب
البطالة الذي جتاوز  20مليون دوالر ,وتراجع يف اإلنتاج الصناعي والزراعي بنسبة  ,%50إىل احلد الذي أوصل
احلكومة فيه إىل العجز عن تسديد رواتب ومستحقات املوظفني وأفراد اجليش]19[.
وبناءً على القاعدة اليت تقول أن الدور اخلارجي البد وأن يبىن على استقرار سياسي واقتصادي داخلي ,طرح
الرئيس فالدمير بوتني منذ توليه السلطة يف البالد مشروع أقصدة السياسة اخلارجية ,من خالل خلق بيئة اقتصادية
جديدة لالحتاد الروسي باالعتماد على دول احمليط كالصني وروسيا واهلند ,مع تنظيف االقتصاد الروسي من
خالل إصالح املؤسسات االقتصادية وال سيما الطاقوية منها.
يف تلك الفرتة أعلن الرئيس بوتني أن روسيا االحتادية دولة غنية باملوارد وميكنها جتاوز أزمتها االقتصادية باالعتماد
على مواردها الذاتية ,وعليه كان قطاع الطاقة من أهم املرتكزات للنهوض االقتصادي ,فعمدت الدولة للسيطرة
عليه من خالل عدة سياسات كان أبرزها تفتيت شركة "يوكس النفطية" وبيع أكرب فروعها لشركة "روس نفط"
احلكومية ,والتضييق على نشاطات الشركة "الربيطانية الروسية  "KHzهبدف دعم احتكار الشركات احلكومية
لقطاع الطاقة يف روسيا ,وأبرزها "غاز بروم" اليت ترأسها الرئيس السابق دمييرتي مدفيدف بني عامي
]20[.2008/2000
نتيجة لذلك منا االقتصاد الروسي وحقق يف غضون عام أفضل أداء له ,مع حتقيق زيادة يف البيئة االستثمارية
األجنبية ,وانتعاش سوق األسهم وال سيما احملروقات ,كما ظهر فائض يف املوازنة العامة مع ارتفاع يف االحتياطي
الذهيب والعملة الصعبة يف البنك املركزي ,مع ارتفاع ملحوظ يف األجور واملداخيل واخنفاض يف معدالت البطالة
بنسبة ]21[.%90
ثانياً :بناء القدرة العسكرية:
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يف الفرتة بني األعوام  ,2009/2005كانت العقيدة الروسية يف سياق التوجه اجليوسياسي العاملي ,الذي يقوم
على جيش قوي ,وقدرات عسكرية دفاعية وهجومية إسرتاتيجية ,تكفل القدرة على مواجهة التحديات السياسية
اجلديدة ,املتمثلة بصراعات الشرق األوسط من ناحية ,والتهميش املتزايد لروسيا االحتادية من قبل الواليات
املتحدة ,وارتفاع وترية التهديد الذي ميثله حلف مشال األطلسي على احلدود الغربية من ناحية ثانية]22[.
وعليه شكلت العقيدة العسكرية الثانية خالل الفرتة الرئاسية الثانية للرئيس فالدمير بوتني ,بني األعوام
 ,2007/2004بناءً على العوامل اجليوسياسية السابقة باإلضافة إىل حماوالت توسع حلف الناتو إىل جورجيا
وأوكرانيا ,عقيدة أقرب ما تكون إىل املواجهة مع الغرب ,عوضاً عن املوقف الدفاعي السابق.
حيث ركزت العقيدة اجلديدة على ثالث حماور أساسية هي:

-1

جتهيز القوات املسلحة بالعتاد االسرتاتيجي القادر على مواجهة هتديدات حلف مشال األطلسي
وعلى رأسها األسلحة النووية.

-2

الوقوف حبزم وقوة جتاه خمتلف حاالت التمرد وانتهاك سيادة الدولة كما هو احلال مع جورجيا.

-3

تشكيل حتالفات عسكرية مع الدول اليت تشاطر موسكو خماوف التفرد األمريكي بالقرار الدويل,
كما هو احلال مع الصني]23[.

باإلضافة إىل تبين خمتلف األفكار اليت كانت حاضرة يف العقيدة اإلسرتاتيجية العسكرية الروسية الثانية والثالثة,
جاءت العقيدة العسكرية الرابعة اليت صادق عليها الرئيس بوتني يف السادس والعشرين من كانون األول ,2014
مع تبين بعض اخليارات االستثنائية ,كخيار توجيه ضربات نووية استباقية ,وإمكانية استخدام القوات العسكرية
الروسية خارج نطاق روسيا االحتادية ,وإمكانية متديد مناطق احلدود لعمق  15كم ,خصوصاً على احلدود الغربية
لروسيا االحتادية ]24[.
إن روسيا اليوم ذات مكانة وبعد جديد تؤكد من خالله على رفض كل أشكال اإلمالءات والتدخالت اخلارجية,
وهو ما بدا جلياً من خالل حرهبا يف جورجيا ,وتدخلها يف سوريا ,وفرض إرادهتا يف ِ
القرم.
 المطلب الثالث :التكتالت اإلقليمية والدولية:تنظر روسيا إىل نفسها اليوم ,وبعد ما حققته من إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية على الصعيد
الداخلي ,على أهنا دولة اقتصادية عظمى ,قوية ,وقطباً مهماً يف عامل متعدد األقطاب ,فهي اليوم متتلك مزايا
تنافسية مهمة أبرزها السالح النووي ,والعضوية الدائمة يف جملس األمن "مع حق النقض" ,باالضافة إىل املساحة
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الشاسعة واملوارد املتنوعة ,واالحتياطي الضخم من مصادر الطاقة اإلسرتاتيجية ,وهي تسعى هبذه املقومات إىل
تغيري بنية النظام الدويل القائمة ,أو تغيري مكان متوضعها فيه.
ٍ
بشكل
لكن وبالرغم مما سلف إال أنه ليس من السهل على روسيا االحتادية أن تصارع الواليات املتحدة األمريكية
منفرد ,وهي بذلك ترى نفسها مضطرة إىل اللجوء للمناورة السياسية ,اليت متكنها من تاليف التكلفة السياسية
واالقتصادية والعسكرية البالغة ,يف حال جلوءها للمواجهة املباشرة.
وعليه سعت القيادة الروسية بعدما حققته على الصعيد الداخلي ,أن ختلق لنفسها دور إقليمي ودويل جديد ,من
خالل دجمها "أي روسيا" يف تنظيمات إقليمية وعاملية مؤثرة ,قادرة على أن تسهم يف منحها مزيداً من الثقل يف
الساحة الدولية ,وجتسدت هذه الرؤية من خالل قيادة روسيا االحتادية ملنظومتني دوليتني كبريتني ,مها منظمة
شنغهاي ومنظمة دول الربكس ,باالضافة إىل انضمامها وتوقيعها لكثري من املعاهدات واالتفاقيات ,كمعاهدة
األمن اجلماعي ,ومنظمة صداقة الدول املستقلة بشكلها اجلديد]25[.
أوالً :منظمة شنغهاي:
تضم منظمة شنغهاي ٍ
كل من روسيا االحتادية ,الصني ,كازاخستان ,قرقيزستان ,طاجيكستان ,وقد كان اهلدف
املبدئي من توقيع هذه االتفاقية يف  , 1996بدعوة من الصني ,متواضع للغاية ,متثل مبحاولة حل اخلالفات
احلدودية بني اجلمهوريات السوفيتية السابقة والصني ,وتعميق الثقة العسكرية املتبادلة بني الدول األعضاء ,لكن
ومع االجتماعات املتكررة ألعضاء املنضمة ,منذ تأسيسها حىت اجتماعها األخري يف بشكيك عاصمة قرقيزستان,
يف أيلول  , 2013تطورت هذه األهداف إىل أخرى أكثر أمهية ,طالت التعاون االقتصادي واالجتماعي
واإلنساين ,وكذلك األمين]26[.
ثانياً :مجموعة دول البريكس:
تعد جمموعة دول الربكس ,منظمة دولية مستقلة ,تعمل على تشجيع التعاون التجاري ,والسياسي ,والثقايف بني
الدول املنضوية يف عضويتها ,وتعود بداية تشكلها إىل وجهة نظر فلسفية اقتصادية ,قدمها "جيم أونيل" ,رئيس
"غولدمان ساكس" ,أحد أكرب البنوك التجارية يف العامل]27[.
قدم أونيل دراسة اقتصادية عام  ,2001قال فيها :أن الربازيل تشكل قاعدة العامل للمواد اخلام ,وتشكل روسيا,
حمطة الطاقة العاملية ,واهلند مكتبة العامل ,والصني مصنع العامل ,ويف دراسة أخرى أعدها مع فريقه االقتصادي عام
 ,2003واليت أطٌلق عليها "الطريق حنو  ,"2050يستشرف الفريق ,أن الربازيل ستتجاوز اقتصاد إيطاليا يف عام
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 ,2025وفرنسا  ,2031بينما ستتجاوز روسيا ,بريطانيا وأملانيا يف  ,2027وكذلك ستتجاوز اهلند ,اليابان
يف  ,2032وتتجاوز الصني الواليات املتحدة يف  ,2041وصوالً إىل  ,2050حيث ستضم هذه الدول
األربع % 40 ,من سكان العامل والناتج احمللي القائم ,الذي سيبلغ حينها 14 ,تريليون دوالر أمريكي ,وهو ما
سيعيد هيكلة االقتصاد العاملي ,ومراكز النفوذ فيه]28[.
بعد عدة لقاءات على هامش القمم واملؤمترات الدولية ,مثل اجتماع األمم املتحدة يف نيويورك  ,2006وجمموعة
الدول الثمان يف اليابان  ,2008وغريها ,عقدت جمموعة دول الربيكس ,قمتها الرمسية األوىل ,يف "يكاترينبورغ"
يف روسيا ,يف حزيران  , 2009وحضرها رؤساء الدول األربع ,حيث جاء يف إعالهنا األول ,قيام النظام العاملي
الثنائي القطبية]29[.
لتنظم وبدفع من الصني ,يف شباط  , 2011مجهورية جنوب أفريقيا ,مث تتواىل االجتماعات والقمم الدورية ,إىل
يومنا هذا ,وآخرها يف متوز  ,2014يف الربازيل.
على خالف ما عرفه التاريخ يف نشوء األمم ,مل يعد انتقال القوى الرئيسية رهينة باالنتصار يف ساحات املعارك,
بل أصبح النمو االقتصادي املتسارع ,مع اإلبقاء على القوى العسكرية ,عامالً مهماً ,حنو انتقال مراكز القوى يف
العامل املعاصر.
خاتمة :
" حنن ال نعرتف بنظام عاملي أحادي القطبية " ,هذا ما جاء على لسان الرئيس بوتني يف ميونخ  ,2007وهو
ما كرره يف الرابع والعشرين من أكتوبر  , 2015يف مدينة سوتشي خالل اجتماع نادي فالداي للحوار ,حيث
أهتم الواليات املتحدة األمريكية بتقويض نظام األمن العاملي ,واصفاً بناء نظام عاملي جديد للعالقات الدولية
باملهمة ذات األولوية.
 نقطة الصدام األوىل ,بني الرؤية الروسية اجلديدة ,وبني الرؤية الغربية "األطلسية" ,كانت يف احلرب اجلورجيةالروسية يف  16آب  , 2008حيث حققت هذه احلرب وقائع جديدة يف املنطقة والعامل ,وكان هلا تأثري مباشر
يف تأكيد مصداقية العقيدة العسكرية الروسية ,اليت صاغها الرئيس بوتني ,بداية من العام .2000
 نقطة الصدام الثانية ,كانت يف سوريا ,مع بداية  ,2011واليت تفوقت فيها اإلرادة الروسية على اإلرادةاألمريكية ,من خالل انتصار السياسة الروسية ,على السياسة املرتددة للواليات املتحدة ,وخصوصاً فيما خيص
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امللف النووي اإليراين ,األسلحة الكيميائية السورية ,وكذلك التقارب املصري الروسي ,والرتكي الروسي ,بعد
االعتذار الذي قدمه نظام أردوغان يف األيام املاضية يف  27حزيران . 2016
 نقطة الصدام الثالثة ,كانت االنقالب العسكري الذي دعمته الواليات املتحدة يف أوكرانيا ,واليت أثبتت فيهاروسيا أن ال جمال لالقرتاب من احمليط الروسي اليوم ,فروسيا اليوم ليست كما كانت عليه أمس ,فهي اليوم " أي
روسيا " استعادة املبادرة اليت خسرهتا مطلع التسعينات ,ومل تعد تلك الدولة املرتاجعة قواها ,عسكرياً واقتصادياً,
وامللزمة بقبول الواليات املتحدة املنتصرة يف احلرب الباردة.
" يبدو أن هؤالء الذين يصنعون الثورات امللونة واحدة تلو األخرى  ,يرون يف أنفسهم أهنم رسامون مبدعون ,
فال يستطيعون التوقف  ,وال يفكرون بالعواقب على اإلطالق".
(.الرئيس فالديمر بوتين  24 ,أكتوبر  , 2015سوتشي )
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األهمية الجيواستراتيجية لمنطقة الشرق األوسط في ظل التجاذبات الدولية للقوى الكبرى.
The geo-strategic importance of the Middle East in light
of the international tussles of the major powers.
بوعزة فاطمة الزهرة



الملخص
إن األمهية اجليواسرتاتيجية ملنطقة الشرق األوسط من املوضوعات ذات األمهية الكبرية يف السياسة الدولية ،وعندما تستند تعاريف
املناطق إىل القواسم املشرتكة ،فإن الشرق األوسط يغطي مناطق من ثالث قارات خمتلفة :أفريقيا وآسيا وأوروبا ،باإلضافة إىل بعض
املعايري "ما وراء اجلغرافيا" اليت تتمتع هبا املنطقة من أمهية حضارية وأمهية اقتصادية ،إال أن املنطقة متر بانكشاف داخلي واخرتاق
خارجي بسبب غياب الضابط اإلقليمي ،والفرصة تبدو أكرب لتنامي تيارات متشددة .واليوم ،غالبا ما تكون رعاية الوكالء أكثر
فعالية من القوة العسكرية وكما حدث خالل احلرب الباردة ،العودة إىل إسرتاتيجية التوازن اخلارجي ،وبالتايل سيبدو وضع القوة
األمريكية يف الشرق األوسط خمتلفا بشكل كبري ،ويف املقابل جند روسيا كقوة عائدة والصني كقوة صاعدة هذا باإلضافة إىل االحتاد
األوريب ،مما جعلها منطقة حمكومة بقانون التداخل والتعارض بني األضداد.
الكلمات المفتاحية :الشرق األوسط ،األمهية اجليواسرتاتيجية ،التوجهات اإلسرتاتيجية ،القوى الدولية الكربى.
Abstract :

The geostrategic importance of the Middle East is one of the most important
issues in international politics. When regional definitions are based on
commonalities, the Middle East covers regions from three different continents:
Africa, Asia and Europe, as well as some of the criteria of "beyond geography" in
the region of the importance of civilization and economic importance, but the
region is undergoing internal exposure and external penetration because of the
absence of a regional officer, and the opportunity seems greater for the growth of
extremist currents. Today, proxy sponsorship is often more effective than military
power, and as during the Cold War, a return to the strategy of external balance.
 باحثة دكتوراه جبامعة اجلياليل بونعامة –مخيس مليانة – اجلزائر.
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Thus, the status of US power in the Middle East will be very different. In contrast,
we find Russia as a returning power and China as an emerging power in addition
to the European Union. Thus becoming an area governed by the law of
incompatibility and overlap between Opposites.
Keywords: Middle East, Geostrategic Importance, Strategic Directions, Major
International Powers.

مقدمة
اخلطوط احلدودية ،اهليدروكربونات السائلة ،مهد مجيع األديان اإلبراهيمية ومعظم احلضارات السابقة ،أكسب
منطقة الشرق األوسط أمهية إسرتاتيجية عاملية ،وبناء على هذا االستثناء مل تكن أي قوة عظمى تسمح مبنافس
حقيقي ينشأ يف هذه املنطقة  ،مما أدخل سياسات القوى اخلارجية وحساباهتا يف توجهات القوى احمللية ،ودخلت
القوى احمللية كلها يف خمططات القوى اخلارجية.
فما يعيشه الشرق األوسط داخليا من نزاعات استنزافية وفراغات سياسية ،يعكس غياب الضابط اإلقليمي
لتفاعالته ،إذ جلأت دول املنطقة لتحالفات خارجية على حساب التحالفات اإلقليمية احمللية .هذا االختالل يف
العالقة والتبعية املفرطة ،جعل القوى اخلارجية توهم دول -ثقب األوزون -املنطقة أهنا هي الضامن ألمنها
اإلقليمي .ومن هنا رأت الواليات املتحدة األمريكية أنه جيب عليها إدارة مصاحلها اإلسرتاتيجية على حنو أكثر
فعالية ،وذلك من خالل العودة إىل هنج التوازن اخلارجي ،حىت حتد من صعود أي قوة إقليمية ،وأيضا من
السياسات التدخلية للقوى اخلارجية األخرى يف املنطقة كروسيا اليت ال زالت مل تتمكن من بناء إسرتاتيجية طويلة
املدى يف املنطقة ،باإلضافة للطموح الصيين ،وبرغماتية اإلحتاد األوريب .ومن هنا يمكننا طرح اإلشكالية التالية:
إلى أي مدى ساهمت األهمية الجيواستراتيجية لمنطقة الشرق األوسط في بلورة توجهات إستراتيجية
جديدة للقوى الدولية الكبرى؟
ولإلجابة على اإلشكالية سنتطرق للمحاور التالية:
 المحور األول :البنية النظرية لمفهوم الشرق األوسط.
 المحور الثاني :األهمية الجيواستراتيجية لمنطقة الشرق األوسط.
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 المحور الثالث :مداخل التأثير الدولي للقوى الكبرى في منطقة الشرق األوسط.
المحور األول :البنية النظرية لمفهوم الشرق األوسط
إن الشرق األوسط إقليم صعب التحديد بصورة واضحة ،وال يرجع السبب يف ذلك إىل أن اإلقليم جمرد ابتكار
لفظي يف قاموس السياسية العاملية منذ أواخر القرن املاضي ،ولكن السبب يف صعوبة التحديد راجع إىل أنه إقليم
هالمي القوام ،مبعىن أنه ميكن أن يضيق أو يتسع على خريطة العامل حسب مصاحل القوى الدولية الكربى .لقد
نظروا إىل املنطق وراء االستخدام الغريب ملصطلح "الشرق األوسط" لتصوير الكتلة األرضية اليت يغطيها هذا
التعريف على أهنا فسيفساء عرقية ،مما أدى إىل تشويه األساس املنطقي وراء الدعوات إىل "وحدة عربية" أكرب.1
يتفق معظم علماء االجتماع الذين يعملون يف الشرق األوسط على أهنا منطقة مكونة من الدول العربية
باإلضافة إىل إيران وإسرائيل وتركيا .ومع ذلك  ،إذا مت فحص هذه االتفاقية  ،يتبني أهنا مهمة تتطلب تقدمي
حجج شاملة مفهومة ملصلحة هذا التعريف .عندما تستند تعاريف املناطق إىل القواسم املشرتكة ،يبدوا الشرق
األوسط كحالة معقدة إىل حد ما ،ألهنا تغطي مناطق من ثالث قارات خمتلفة :أفريقيا وآسيا وأوروبا ،وهذا هو
السبب يف أن العوامل اجلغرافية "املوضوعية" ال تنطبق بسهولة .هناك بعض املعايري ما وراء اجلغرافيا اليت إذا
طبقت ،تنتج نتائج واعدة أكثر مثل التاريخ املشرتك واللغة والدين .ومع ذلك ال يعترب أي من هذه املعايري أيضا
مطابقا ،فمثال :ليست مجيع دول الشرق األوسط غالبية مسلمة (وأكرب دولة إسالمية  -إندونيسيا  -تقع خارج
الشرق األوسط) وبالتايل إن تعريف الشرق األوسط ليس له حدود واضحة ،وقد يتغري معناها الدقيق حسب
موضوع البحث الذي نركز عليه.2
وإنه على مدار التاريخ ،كان الغرض الرئيسي من حتديد املواقع اجلغرافية وتسميتها هو يف الغالب مصاحل
إسرتاتيجية عسكرية .يف الواقع  ،كما الحظ كارين فيغن ومارتن لويس :مت وضع بعض املناطق األساسية يف
العامل (مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية) ضمن إطار املفكرين العسكريني .وبعبارة أخرى جذور األقاليم
كانت هلا جذورها يف املفاهيم واملمارسات األمنية ملخرتعيها .ويف حالة الشرق األوسط عادة ما ينسب اخرتاع
املنطقة إىل النقيب ألفريد ثاير ماهان ضابط البحرية األمريكي ومؤلف األعمال الرئيسية يف اإلسرتاتيجية البحرية.
ويف مقال نشر يف اجمللة الوطنية يف عام  ،1902اقرتح ماهان أن بريطانيا جيب أن تتحمل مسؤولية احلفاظ على
األمن يف اخلليج العريب وسواحلها.3
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خالل احلرب العاملية الثانية  ،بدأ صانعو السياسة الربيطانيون يف استخدام املصطلح باإلشارة إىل مجيع أراضي آسيا
ومشال أفريقيا من الغرب إىل اهلند ،ومل يتم حتديد حدود حمددة للمنطقة خالل هذه الفرتة متاشيا مع التغيريات يف
سياسات احلرب الربيطانية ،متت إضافة إيران يف عام  ،1942ومع اقرتاب هناية احلرب العاملية الثانية ،اخنرطت
الواليات املتحدة يف الشرق األوسط ،واعتمدت التعريف الربيطاين يف زمن احلرب .هذه احملاوالت من تعريف إىل
آخر حدثت بسرعة لدرجة أهنا دفعت املؤرخ املعروف يف املنطقة رودريك دافيسون إىل أن يسأل يف صفحات
الشؤون اخلارجية :أين الشرق األوسط؟.4
يف الوقت نفسه ،جيب التأكيد على أن الشرق األوسط ليس جمرد تسجيل من اخلارج ،فمصطلح الشرق األوسط
يستخدم بشكل متكرر يف املنطقة على الرغم من أنه يدل حرفيا على وجهة نظر بريطانية جدا ،وقد كانت
االنتفاضات الشعبية أحدث دليل على أن الشرق األوسط يصوغ الواقع االجتماعي وبالتايل موجود :ما بدأ يف بلد
صغري إىل حد ما يف أقصى غرب الشرق األوسط اكتسب زمخا يف مجيع أحناء العامل العريب بأسرع ما ميكن ،سواء
كان ذلك مبثابة حافز لتغيري النظام أو كموضوع رئيسي للمناقشات السياسية اليت كانت تركز على التطورات يف
تونس ومصر كقضايا شبه حملية .وعلى الرغم من أن تركيا وإيران وإسرائيل مل تتأثر بشكل مباشر ،فإن معاين
االنتفاضات الشعبية وتأثريها على الدول غري العربية يف الشرق األوسط أصبحا من أهم جوانب أجندهتما
الوطنية.5
كما 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:
"إن الشرق األوسط منطقة متعددة األجناس واألديان ومنطقة أقليات ،ووجدتها فرصة لطمس هوية األقاليم
العربية والحضارية في حين أن الشرق األوسط ليس منطقة عربية بل منطقة متعددة األعراق والثقافات".
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.6
ومن بني السمات املميزة للمنطقة ،هناك أربع مسات رئيسية متيز منطقة الشرق األوسط عن املنطقة املثالية اليت
تشكلها قوة إقليمية :تشتت الطاقة العالية؛ رجحان السلوك التنافسي بدال من السلوك التعاوين والقوة الصلبة بدال
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من استخدام القوة الناعمة ؛ قيادة قدرات الطاقة العاملية املنخفضة فقط وعدم استخدام املوارد للتنمية اإلقليمية من
قبل اجلهات اإلقليمية الفاعلة؛ والدور املتميز للواليات املتحدة كقوة شبه إقليمية.7
المحور الثاني :األهمية الجيواستراتيجية لمنطقة الشرق األوسط
تنبع األمهية اجليواسرتاتيجية ملنطقة الشرق األوسط ،من األمهية اجليوسياسية واجليواقتصادية واجليوعسكرية للمنطقة.
 -1األهمية الجيوسياسية لمنطقة الشرق األوسط:
السياسة يف اجلغرافيا السياسية هي ممارسة السلطة املستمدة من القوى االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتسعى
إىل السيطرة عليها .ولفهم النظم اجليوسياسية ،جيب علينا معاجلة الفئات املكانية اليت يستخدمها اجلغرافيون كأطر
حتليل ،إذ تتشكل املناطق من خالل التواصل والتفاعل السياسي والثقايف والتقليدي والتفاعل االقتصادي .كما أهنا
تتأثر باحلركة التارخيية.8
الشرق األوسط مصطلح جغرايف وسياسي شاع استخدامه على كل األلسنة يف أجزاء العامل املختلفة إذ يرتبط
اإلقليم بعامل جغرايف واضح األثر يف كل أرجائه :ذلك هو عامل املكان والعالقات املكانية اليت ميزت ومتيز الشرق
األوسط كمنطقة مركزية .9إذ إن الرقعة اجلغرافية انعكست تأثرياهتا يف تنوع ظروف اإلقليم املناخية وتنوع نشاطاته
الزراعية ،فضال عن ذلك إن هذا االم تداد العرضي مضافا إليه اتساعه املساحي أتاح له فرصة أن يكون جزءا من
احلوض الرسويب الكبري الذي غطته املياه ،وما رسبت فيه من مواد هيدروكربونية كونت خزينا عظيما إلنتاج البرتول
والغاز الطبيعي ،فضال عن بقية املعادن واملواد األولية األخرى.10
ويعزى التعريف غري الرمسي وغري الدقيق ملنطقة الشرق األوسط الذي تطرقنا له سابقا إىل الديناميكيات اجلغرافية
السياسية للمنطقة اليت تربط دول الشرق األوسط بتصنيف فضفاض للغاية .كما يشكل املسلمون حوايل  85يف
املائة من إمجايل سكان املنطقة .هذا باإلضافة إىل أهنا منطقة تضم املدن املقدسة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة
والقدس ،مما جيعلها منطقة حساسة للمسلمني يف مجيع أحناء العامل .لذلك فإن تأثريات التطورات السياسية يف
الشرق األوسط غالبا ما نشعر هبا خارج املنطقة أيضا.11
يدرس كيمب وهاركافي اجلغرافيا السياسية ملا يسمونه "الشرق األوسط الكبري" حتت هذه التسمية ألهنا ال
تشمل فقط ما يشار إليه عادة ب "الشرق األوسط ومشال إفريقيا" (من املغرب يف الغرب عرب إيران يف الشرق)،
52

بل أيضا باكستان وأفغانستان واهلند ،باإلضافة إىل مجهوريات القوقاز (جورجيا وأذربيجان وأرمينيا) وآسيا الوسطى
(تركمانستان وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان) ،ويربر املؤلفان هذا الرتكيز اجلغرايف الواسع على
حنو غري عادي من خالل الرتكيز على ثالث خصائص هلذه املنطقة واليت يف رأيهم تعطيها هويتها املميزة وأمهيتها
اخلاصة :إمكاناهتا لعدم االستقرار والنزاع  ،وموارد الطاقة الغنية ،ومركزها اجلغرايف االسرتاتيجي.12
وللجبهة السياسية يف الشرق األوسط أبعاد داخلية وخارجية متداخلة .إذ يشمل البعد الداخلي العالقات
الدبلوماسية بني الدول اجملاورة ،باإلضافة إىل االنقسامات األيديولوجية والعرقية داخل الدول ،يف العراق على سبيل
املثال هناك انقسام عرقي بني العرب واألكراد ،وفجوة أيديولوجية بني الشيعة والسنة ،أيضا احتالل األراضي
الفلسطينية والسياسات العدوانية اجتاهها على أساس اإليديولوجية والعرقية يشكل مصدرا رئيسيا لعدم االستقرار
يف املنطقة .13
كما أن التوتر بني إيران والعامل العريب له جذوره يف االختالفات اإليديولوجية والعرقية .عامل آخر قوي متعلق
بالسياسة الداخلية يف الشرق األوسط هو قضية من يقود العامل العريب ،لقد كان معظم القادة العرب مفرطني يف
رغبتهم يف االعرتاف هبم كرؤساء العامل العريب بشكل خاص والعامل اإلسالمي بشكل عام ،هذه السمة هلا
جذورها يف التقاليد القبلية للمنطقة .إال أن العالقات الدبلوماسية مع القوى اخلارجية يف إطار العالقات
الدبلوماسية ختتلف عما هي عليه بني الدول اجملاورة يف املنطقة .على سبيل املثال العالقة العدائية بني اململكة
العربية السعودية وإيران جتربهم على أن يكون هلم حلفاء يف العامل اخلارجي ،كما كان احلال يف الثمانينيات عندما
كانت املواجهة بني إيران والعراق جارية يف املنطقة وكذلك خالل حرب اخلليج األوىل ،عندما هامجت العراق
واحتلت الكويت ،وهذا ما شكل ضعفا مت استغالله بسهولة من قبل املصاحل اخلارجية ،ومن أجل محاية حصصهم
االقتصادية وال سيما الطاقة وإمداداهتا ،طورت القوى اخلارجية مصاحل عميقة يف املنطقة وتتابع سياساهتا على
جبهات خمتلفة ،إما بالوسائل الدبلوماسية أو عن طريق االستخدام القسري للسلطة.14
األهم يف املوضوع هو كيف سيتشكل املشهد اجليوسياسي ملنطقة الشرق األوسط يف ضوء هذه األحداث اليت
تشي بتغريات يف املنطقة ،وكيف ستحسم الدول العربية واخلليجية بالذات ،أمرها يف هذا املخاض العسري والذي
سيكون له أثر بالغ على مستقبل املنطقة على املدى البعيد.15
-2األهمية الجيواقتصادية:
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نظرية أو إسرتاتيجية "األمان" تطبق مع مشكلة الطاقة العاملية يف تفاعالت دولية جتابه دول الشرق األوسط،
وذلك منذ أصبحت هذه املنطقة أكرب مصدر للبرتول وأكرب احتياطي له يف العامل .وخصوصا بعد أن أصبحت
أرض ومياه هذه املنطقة بسبب مشكلة الطاقة العاملية ،وموقعها ملعبا وهدفا لسياسة االندفاع واالمتداد للقوتني
العظيمتني واشنطن وموسكو ،وإن بدرجات متفاوتة حسب نظرة كل قطب.16
تعتمد اقتصاديات الشرق األوسط يف املقام األول على املوارد الطبيعية ،وميكن تقسيمها إىل فئتني خمتلفتني ،من
ناحية دول اخلليج اليت تعتمد يف الغالب على مواردها النفطية والغازية الواسعة النطاق .أما دول الشرق األوسط
املتبقية ،مثل مصر واألردن وسوريا ولبنان وفلسطني وإسرائيل وتركيا فلديها اقتصاديات أساسها الزراعة .متوسط
دخل الفرد يف هذه الدول هو أقل من متوسط دخل دول اخلليج املصدرة للنفط .ومع ذلك قد يتم تصنيف
إسرائيل وتركيا يف موقع أعلى نسبيا ضمن فئة البلدان غري املصدرة للنفط :إسرائيل بسبب تفوقها التكنولوجي
والتجاري الثقيل ،وتركيا بسبب مواردها املائية الوفرية والبنية التحتية املتطورة اخلاصة هبا واالقتصاد اإلقليمي وغري
التقليدي.17
-3األهمية الجيوعسكرية:
تعترب مبيعات األسلحة أداة مهمة ميكن للدول استخدامها ملمارسة نفوذها .ولطاملا كان الشرق األوسط احملرك
الرئيسي للتجارة العاملية يف األسلحة ،بعض الدول يف هذه املنطقة ذات التسلح الشديد واملتنازع عليها هي من
كبار املشرتين لألسلحة ،ومتكنها من ذلك الشراكات مع املؤيدين اخلارجيني والثروة املستمدة من احتياطيات
الطاقة الضخمة.18
فمنطقة الشرق األوسط واحدة من أكثر املناطق عسكرة يف العامل ،وتضم العديد من الصراعات أو املواجهات اليت
تنطوي على كل دولة تقريبا يف املنطقة .مبا يف ذلك العديد من احلروب الكربى بني إسرائيل وجرياهنا مما يؤدي إىل
استمرار احلاجة للحفاظ على جيش كبري ومتقدم تقنيا .وبالتايل ينظر إىل إيران على أهنا هتديد ليس فقط من قبل
الواليات املتحدة وإسرائيل ،ولكن من قبل كل واحد من جرياهنا يف اخلليج العريب .والصراعات اجلارية يف أماكن
مثل اليمن وسوريا وليبيا تدل على مدى سعي الدول األخرى للتأثري على النتائج من خالل استخدام قواهتا
العسكرية اخلاصة ومن خالل عمليات نقل األسلحة إىل الشركاء احملليني.19
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لقد أدت عدة عوامل إضافية إىل خلق طلب هائل على األسلحة يف املنطقة .فكثري الدول تواجه هتديدات إرهابية
عرب وطنية ويف بعض احلاالت متردات داخلية .يف إضافة إىل ذلك غالبا ما تلعب جيوش دول منطقة الشرق
األوسط دور بارز وحىت مهيمن يف السياسة احمللية .وقد حافظت هذه اهليمنة والتقدم يف التكنولوجيا والقدرات
على بعض النظم اليت عفا عليها الزمن .كما جادل البعض أنه من الواضح أن أمهية مشرتيات األسلحة الكبرية
من طرف حكومات الشرق األوسط تنبع من دور األسلحة يف بناء املصداقية الدولية ،وكذلك الكربياء واهلوية
الوطنية ،هذه حوافز قوية في منطقة تخضع فيها الشرعية للمنافسة على نطاق واسع.20
بكل املقاييس ،يعترب الشرق األوسط منطقة مشاركة رئيسية يف جتارة األسلحة العاملية ،إذ تشكل  ٪ 61.1من
قيمة مجيع اتفاقات األسلحة املربمة من قبل مجيع املوردين مع العامل النامي من عام  2012إىل عام  ، 2015و
 ٪ 54.5من عام  2008إىل عام  .2011كما للشرق األوسط أمهية خاصة بالنسبة للواليات املتحدة:
األسلحة من الواليات املتحدة تشكل  ٪ 46.2من جمموع نقل األسلحة إىل الشرق األوسط يف الفرتة من
 2008إىل  ،2011و  ٪45.8بني عامي  2012و ،2015تفوق هذه النسبة من املورد التايل األكرب وهي
روسيا اليت بلغت شحناهتا  ٪19.1و .٪17.5يف السنة املالية  2017مت بيع دول الشرق األوسط أسلحة يبلغ
جمموعها أكثر من  49مليار دوالر أو  ٪ 78من إمجايل  63مليار دوالر من مبيعات األسلحة املقرتحة للواليات
املتحدة لتلك السنة ،حيث سعت الواليات املتحدة إىل استخدام مبيعات األسلحة لتعزيز أولويات السياسة
األمنية اإلقليمية األمريكية الكربى مبا يف ذلك ما يلي :أمن إسرائيل واحلفاظ على معاهدات السالم مع مصر
 1979واألردن  1994؛ مكافحة اإلرهاب؛ حرية الوصول إىل موارد الطاقة يف املنطقة إىل األسواق العاملية ؛
مواجهة النفوذ اإلقليمي اإليراين؛ االستقرار الداخلي لشركاء الواليات املتحدة اإلقليميني.21
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الشكل  .1تسليم األسلحة إلى الشرق األوسط 2016-1950

Source: Congressional Research Service, Arms Sales in the Middle
East: Trends and Analytical Perspectives for U.S. Policy, Analyst in
Middle Eastern Affairs, October, p09.
وحسب وكالة التعاون األمين الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع "البنتاغون" ،هذه دول الشرق األوسط اليت وافقت
الواليات املتحدة األمريكية بإمكانية بيعها أسلحة وجمموع تكلفة هذه الصفقات لعام  2018فقط:
البحرين 28 :سبتمرب  30 -2018يوليو  26 -2018يوليو18 -2018مايو 27 ،2018أبريل ،2018جمموع التكلفة لبيع هذه األسلحة يقدر ب  1.406.4مليار دوالر.
العراق 3 :أكتوبر  -2018بتكلفة تقدر بـ  82.5مليون دوالر .مصر :سبتمرب  2018بيع عسكري أجنيب ،بتكلفة تقديرية تبلغ  99مليون دوالر.الكويت 2 :أغسطس  30 ،2018يوليو  21 ،2018فرباير  20 ،2018فرباير  ،2018بتكلفة تقدرب 429.8مليون دوالر.
قطر 9 :أبريل 8 ،2018مارس  ،2018إمجايل قيمة هذه الصفقات تبلغ  497مليون دوالر.المملكة العربية السعودية5 :أبريل 22 ،2018مارس 22 ،2018مارس  ،2018مارس 17 ،2018جانفي  ،2018بتكلفة تقدر ب  2.886.8مليار دوالر.22
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ومن خالل هذه اإلحصائيات نالحظ تصدر اململكة العربية السعودية املرتبة األوىل بأكثر من ملياري دوالر ،إذ
تليها البحرين بأكثر من مليار دوالر ،ويف املرتبة الثالثة قطر مث الكويت مث مصر وأخريا العراق .وقد قال رئيس مركز
الشرق األوسط للدراسات الدكتور هشام جابر :هناك مليارات الدوالرات تصرف على شراء األسلحة ،حيث
أومهت الواليات املتحدة دول اخلليج بأن إيران هي العدو احملتمل للخليج مع أن إيران مل تعلن أي بادرة للحرب.
وأضاف جابر :أمريكا تبتز دول اخلليج بتصدير العدو احملتمل مع أن هذه األسلحة الكبرية لن تستخدم وستبقى
يف الصحراء وتتحول إىل خردة وتتلف مع مرور الزمن.23
ويأسف اخلبري بيتر ويزمان يف معهد سيربي قائال :إن هذا األمر بالفعل خميب لآلمال ،ذلك أن مبيعات السالح
الزالت مستمرة يف عدد أكرب من الدول املصدرة للسالح دون أخذ كل هذه املسائل األخالقية يف االعتبار،
وبالتايل فإن األنظمة السلطوية يف الشرق األوسط وإىل اآلن ميكنها احلصول على أسلحة بالقدر الذي ترغب فيه
دون وجود موانع أو حمددات إال لدى عدد قليل للغاية من الدول.24
المحور الثالث :مداخل التأثير الدولي للقوى الكبرى في منطقة الشرق األوسط
لعبت مباريات الشطرنج اإلسرتاتيجية على مستويات خمتلفة ،ومن بينها املباريات املتوازية :تنافس القوى الكربى:
اهليمنة األمريكية وحتديها من خالل الصعود الصيين والروسي ،دون أن ننسى أمهية اإلحتاد األورويب.25
أوال :األداء اإلستراتيجي األمريكي اتجاه الشرق األوسط :العودة إلى إستراتيجية التوازن الخارجي:
تشكل التوترات يف الشرق األوسط اليوم حتديات فريدة لصناع السياسة األمريكية .وإذا أخذناها ككل ،فإهنم
يطرحون سؤاال رئيسيا :هل من املمكن حىت إعادة تشكيل املنطقة مبا يتماشى مع املصاحل األمريكية؟ أو كما
يالحظ أحد املراقبني ،رمبا يكون الوقت قد حان فقط لصانعي السياسة األمريكية أن يقبلوا أن واشنطن مل تعد
حتمل معظم األوراق يف املنطقة .26
إن فهم االضطرابات يف الشرق األوسط باإلضافة إىل النجاحات السابقة أو فشل سياسة الواليات املتحدة هو
مفتاح النقاش حول مستقبل املشاركة األمريكية يف املنطقة .فإن صانعي السياسة األمريكيني منذ عام  1991قد
رفضوا بفعالية هنج احلرب الباردة األمريكية يف الشرق األوسط .فبدال من السعي إىل حتقيق التوازن يف اخلارج
والدبلوماسية املذهلة كما فعل نظراء احلرب الباردة عادة ،تبىن صانعو السياسات أهدافا أوسع بكثري واعتمادا كبريا
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على الوسائل العسكرية .ومما يثري املزيد من القلق  ،أنه يبدو أن هناك القليل يف طريق وضع إسرتاتيجية متسقة:
فبعض املصاحل اإلقليمية التقليدية مل تعد ذات صلة ،وبعضها أقل إحلاحا من السنوات السابقة ،وما زال البعض
اآلخر غري قابل للتحقيق بسهولة مع وجود عسكري واسع النطاق.27
احلفاظ على الوضع الراهن أو زيادة املشاركة األمريكية يف املنطقة حيمل يف طياته القدرة على احتواء الواليات
املتحدة يف الصراع وتشجيع سلوك زعزعة االستقرار من قبل حلفاء الواليات املتحدة وخصومها .بالنظر إىل هذه
اإلخفاقات ،فقد حان الوقت لتجربة شيء خمتلف :العودة إىل التوازن يف اخلارج وكما حدث خالل احلرب الباردة،
فإن إسرتاتيجية التوازن اخلارجي ستحدد املصاحل األمريكية بشكل أضيق .وسوف يركز على املصاحل الرئيسية وعلى
احتمال ظهور اهليمنة اإلقليمية يفرتض أن الدول األخرى ميكنها وستقوم بالتوازن ضد بعضها البعض ،حىت بدون
تدخل أمريكي مباشر ،وذلك باالعتماد على القدرات األفقية والشركاء احملليني ،بدال من القدرات العسكرية الربية
وسيزيد التوازن البحري من تقاسم العبء ويقلل من النفوذ .ويف حني أنه ال ميكن أن يلغي احلاجة إىل التدخل
العسكري يف سيناريوهات معينة ،فبالتأكيد مل يكن التوازن يف اخلارج أثناء احلرب الباردة مثاليا ،وقد ساهم اختيار
صانعي السياسات يف االخنراط يف القمع السري للدميقراطية ويف األزمات اإلقليمية احلالية .28
لكن التحول إىل التوازن اخلارجي اليوم إىل جانب رفض حماوالت تشكيل السياسات الداخلية لدول املنطقة من
شأنه أن يسمح للواليات املتحدة باختاذ هنج أكثر اتساقا للسياسة اإلقليمية .وهذا من شأنه أن خيفف حاجة
صانعي السياسة األمريكية إىل "اختيار جانب" يف النزاعات اإلقليمية؛ يف الواقع فإن اإلسرتاتيجية األكثر فعالية
للتوازن البحري اليوم ستؤدي إىل ختفيض الواليات املتحدة لدعمها العسكري لدول اخلليج وتسعى إىل حتسني
العالقات طويلة األمد مع إيران .ويف ظل التوازن اخلارجي ،سيبدو وضع القوة األمريكية يف الشرق األوسط خمتلفا
بشكل كبري  ،ويشبه عصر احلرب الباردة أكثر من اليوم .من شأنه أن يلغي احلاجة للحفاظ على اآلالف من
القوات الربية يف القواعد يف مجيع أحناء املنطقة ،هذه القوات موجودة يف املقام األول لطمأنة الدول احلليفة ،لن
يكون ذلك انسحابا كامال ،ستحتاج أعداد صغرية من القوات األمريكية للبقاء يف املنطقة وستظل جمموعات من
قوات العمليات اخلاصة تشارك يف أنشطة مكافحة اإلرهاب.29
وكما الحظ جوشوا روفنر وكيتلين تالميدج هناك فوائد لرتك قدرات معينة يف املنطقة ،وال سيما قدرات
االستخبارات اجلوية واملراقبة واالستطالع " "ISRوكذلك سفن الدورية الساحلية .إن احلفاظ على القاعدة
البحرية واحلفاظ عليها يف املنامة ووجود البحرية األمريكية يف احمليط اهلندي باإلضافة إىل خمزون متنوع من العتاد
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الذي مت وضعه مسبقا يعترب حتوطا إسرتاتيجيا معقوال ضد صراع حمتمل مستقبلي يف املنطقة ،كما صرحت داريل
برس وأوجين غولز بذلك" :جيب على الواليات املتحدة أن تبقى قريبة مبا فيه الكفاية ملنع األعمال العدائية
العسكرية الكربى ولكن البقاء بعيدا عن املشاحنات اليومية يف السياسة يف املنطقة".30
يف هناية املطاف ،يقول األوائل إنه ال توجد أي دولة إقليمية أو جمموعة من الدول ميكن أن تعمل كضامن
لالستقرار اإلقليمي بالطريقة اليت تستطيع هبا الواليات املتحدة فعل ذلك ،وهي وجهة نظر واسعة النطاق بني كبار
املسئولني ،فعلى سبيل املثال اعرتف مدير املخابرات القومية األمريكية السابق جيمس كالبر بأن الواليات املتحدة
ال تستطيع إصالح الشرق األوسط  ،لكنه قال إنه من الضروري أن تكون الواليات املتحدة حاضرة يف املنطقة رغم
ذلك.31
ثانيا :العالقات المعامالتية الروسية الشرق أوسطية:
تشكل تعددية األقطاب مطلبا أساسيا لدى الصني وروسيا ،السيما منذ بداية القرن الواحد والعشرين ،فأدخل
الرئيس الروسي هذا اهلدف يف مفهوم السياسة اخلارجية الروسية املنشور يف يونيو  2000سعيا إىل اخلروج من
اهنيار الدور الدويل لروسيا .32
فإن الدرس املستفاد من جتربة روسيا هو أن احلرب الباردة ميكن أن تنتهي باحنالل القوة املتضمنة عالوة على
ذلك ،بالنسبة للقوى العظمى مثل الصني وروسيا اليت ال تزال خارج نظام التحالف األمريكي ،هناك حجة مالئمة
مفادها أن هذه التحالفات تعكس عقلية احلرب الباردة املتقادمة ومعظم هذه املواقف تقول الكثري عن التفضيالت
السياسية أكثر من التصورات الدقيقة عن الوضع لكن فكرة أن اخلصوم الرئيسيني يف تلك احلقبة ميكن اعتبارهم
شركاء وكذلك منافسني ،فإن هذه النظرة خاطئة ،هذا هو أحد األسباب اليت جتعل التفكري يف الشراكات
املعاكسة ،واعتبار روسيا السوفياتية والواليات املتحدة شريكني معاديني أمرا مهما .33
بالنسبة للعديد من املراقبني الغربيني ،إن اخنراط روسيا اإلقليمي ومقاربتها قد ال يشبهان إسرتاتيجية ما :فما تفعله
يركز على املدى القصري ،والعديد من تدابريها تبدو انتهازية بشكل عنيف ،ومع ذلك جنادل بأنه ميكن تبني شكل
إلسرتاتيجية ما .34
لقد أدى تتضافر العديد من العوامل إىل إعادة تنشيط سياسة روسيا يف الشرق األوسط ،وذلك من خالل
إسرتاتيجية جتمع بني احتياجات الشرق األوسط ونقاط ضعفه ،باإلضافة إىل الرتاجع النسيب عن طريق االختيار
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للواليات املتحدة يف املنطقة ،بسبب تورط الواليات املتحدة يف أفغانستان والعراق مما أدى إىل انسحاب كل من
إدارة أوباما من كال البلدين ،إال أن القوات األمريكية مل تغادر بالكامل ،وبالتايل فراغ السلطة خلق فرصا لآلخرين
على حد سواء ملمارسة التأثري ومتكنت موسكو من سد الفجوة بسرعة .إن ارتباط روسيا باملنطقة هو نتيجة
اهتمامها مبجال الطاقة واملوقع االسرتاتيجي بني ثالث قارات ،وكانت النتيجة األكثر وضوحا هي صفقة خفض
إنتاج النفط مبقدار  1.8مليون برميل اليت ضربتها روسيا وأوبك بقيادة اململكة العربية السعودية من أجل تقليل
وفرة النفط العاملي ،يف حني توقع العديد من احملللني فرتة قصرية هلذه الصفقة ،إال أن املسئولني الرئيسيون يف
موسكو والرياض أثبتوا خالف ذلك ،ودفع جناح هذه الصفقة بعض املشاركني إىل توسيع طموحاهتم يف تصور
إسرتاتيجية مشرتكة على املدى الطويل.35
لقد مكنت سياسة الباب املفتوح روسيا من استغالل الضعف النسيب يف املنطقة :عدم االستقرار وبالتايل عدم
األمان ،ومن مث ارتفعت قيمة استرياد األسلحة يف الشرق األوسط بنسبة مذهلة بلغت نسبة  103باملائة خالل
السنوات اخلمس األخرية مقارنة بالفرتة  ،2012-2008جزء مهم منه مت توفريه من قبل روسيا ،لقد قدمت
موسكو بديال للعديد من الدول اليت كانت تتطلع تقليديا إىل الغرب حبثا عن السالح ،وعلى الرغم من أن
الواليات املتحدة ال تزال أكرب مورد لألسلحة ،إال أن موسكو تصدرت عناوين الصحف من خالل صفقات
بقيمة مليارات الدوالرات.36
ويرى فاناند ميليكسيستيان  Vanand Meliksetianأنه :على الرغم من أن موسكو شهدت زيادة
مطردة يف الصفقات التجارية ،والنجاح العسكري والدبلوماسية املفتوحة مع مجيع األطراف ،إال أن الوضع احلايل
خياطر بأن يكون ذا طابع مؤقت ،إذ ميكن وصف تفاعل موسكو مع الشرق األوسط بأنه تفاعل معامالت:
تتفاعل الدول ليس ألهنا جيب أن تكون ،ولكن ألهنا تستطيع ذلك ،عندما تصطدم املصاحل بالصفقات يتم
ضرهبا  ،وهو ما يتناقض مع عالقة الواليات املتحدة مع بعض الدول على أهنا الضامن األمين الطويل األجل .ومن
الناحية املنطقية ،فإن هذه العالقة معرضة للمخاطرة عندما تتطلب املصلحة اجليوسياسية أو االقتصادية ذلك.
هلذا من أجل إقامة عالقات طويلة األمد حتتاج روسيا إىل إضفاء الطابع املؤسسي على التعاون وإجياد مستوى
ثابت من التفاعل ،من احملتمل أن يكون االتفاق احلايل مع السعودية العربية للحد من إنتاج النفط مثاال ميكن من
خالله وضع اسرتاتيجيات طويلة األجل داخل إطار حمدد مسبقا .37
وخالل املنتدى العسكري الروسي قال ستيفن بالنك إن اهلدف األساسي لروسيا هو ملء الفراغ الذي تركه
تفكيك االحتاد السوفيييت ،وأن روسيا تسعى ملنع الواليات املتحدة من احلصول على مكانة متفوقة يف املنطقة،
وترى بشكل عام أن الواليات املتحدة تشكل هتديدا ،حيث أن اإلجراءات واإلسرتاتيجية األمريكية غري املقتدرة
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هي سبب احلروب اليت طال أمدها ،وبالتايل فإن لروسيا مصلحة حيوية يف التدخل يف سوريا بشكل أكثر استباقية
من الواليات املتحدة ،وأخريا يدعي بالنك أن اهلدف الثانوي لروسيا هو منع اإلرهابيني من العودة إىل حدودها،
ولتحقيق هذه األهداف حتتاج روسيا إىل عالقات جيدة مع الشرق األوسط ،وبالتايل سوف تتدخل حيث ختسر
الواليات املتحدة األرضية.38
تشبثت روسيا باالضطراب يف الشرق األوسط ،فسلطت الضوء على ما تعتقد أنه حاالت الفشل يف السياسات
الغربية وعدم جدارهتا بالثقة ،ومن أجل تقدمي نفسها للقادة التقليديني الشرق أوسطيني أهنا البديل اجلدير بالثقة،
لكن هذا املوقف هو تناقض بالفعل فقد تقدم روسيا نفسها على هيئة قوة حمافظة يف الشرق األوسط ،إال أهنا
حقيقة هي قوة ختريبية ،تدابري روسيا يف الشرق األوسط تقوض أيضا سردها املتعلق بسيادة الدولة وعدم التدخل،
ومع ذلك فقد تعرفت روسيا إىل مصدر غين من املوارد اليت تستخدمها النتقاد الغرب ،بتنمية مجهور إقليمي
متعاطف من أجل رسالة بديلة يف بيئة ما بعد الربيع العريب.39
كما أن تقدمي روسيا سياستها اخلارجية على أهنا علمانية وغري أيديولوجية ،أعطاها حرية أكرب يف إشراك اجلهات
الفاعلة املتنافسة مثل إسرائيل والسعودية وإيران .هذا احلياد األيديولوجي يزيد من عدد الفرص املتاحة للتأثري
واالستثمار االقتصادي  ،هذا النهج الذي يعتمد على املوارد والفرص يتيح ملوسكو استغالل الفرص املتاحة النامجة
عن ديناميكيات الشرق األوسط غري املتوقعة مع احلد من التكاليف وااللتزامات ،كما أن منهج روسيا املرن
يتناقض مع مقاربات الواليات املتحدة واململكة املتحدة والدول الغربية األخرى.40
إال أنه من الناحية األخرى ،ال متيل العالقات غري األيديولوجية واهلادئة إىل توليد حلفاء عريقني ،ففي احلقيقة ليس
لدى روسيا حلفاء حقيقيني ومتسقني يف الشرق األوسط ،تستطيع روسيا التأثري وتشكيل النتائج يف املنطقة،
ولكنها ال تستطيع حتديد أو السيطرة على أجندة مهيمنة إال إذا كانت ختاطر بالتدخل األحادي :فهي تريد أيضا
أن يكون هلا حلفاء عامليون للمساعدة يف احلفاظ على مصاحلها أو احلصول على أهداف يف الشرق األوسط .يف
أفضل األحوال ،ميكن لروسيا احلفاظ على عدد قليل من العالقات القائمة والتأثري على سلوك الدولة ،وجين
األموال على اهلوامش ،وتعقيد خيارات السياسة الغربية يف املنطقة .41
إن وضع إطار للمناقشة باستخدام مصطلحات احلرب الباردة ،مثل جمايل النفوذ األمريكي والروسي يتجاهل خيار
وقوة الدول الشرق أوسطية .إذ بإمكان الدول الشرق أوسطية أن ال تكون ببساطة من حلفاء أو عمالء لروسيا أو
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ألي قوة دولية أخرى مستفزة هلا ،وإمنا هي كيانات قوية حبد ذاهتا ،ميكنها أن تدفع باخليارات واملنافع املفتوحة
أمامها إىل احلد األقصى.42
ثالثا :الطموحات الصينية في الشرق األوسط:
البرتوكيماويات واألسواق االستهالكية والتكنولوجيا املتقدمة هي املوارد الثالثة اليت تسعى إليها الشركات الصينية
والدبلوماسيون يف املنطقة ،كل مورد يلعب دورا يف السياسة املنصوص عليها يف بكني ،فإن واردات النفط والغاز
تعد أساسية لنمو االقتصاد الصيين املستمر وبالتايل فإن هذا هو املورد اإلقليمي الوحيد الذي يعترب مؤشرا لألمن
القومي.43
تدل املعطيات أن نسبة استرياد الصني نفط الشرق األوسط سيبلغ  % 75يف غضون  ،203044وعلى النقيض
من روسيا  ،أبدت الصني اهتماما ضئيال بالتدخل العسكري يف الشرق األوسط  ،ولكن مصاحلها االقتصادية
ومواردها يف املنطقة تنمو بسرعة .اليوم أكثر من نصف واردات النفط الصينية تأيت من اخلليج .ومع منو احتياجات
الصني من الطاقة ،فإهنا تتحول من حتالفها التارخيي مع إيران وتقرتب أكثر من اململكة العربية السعودية ،حيث
وقعت مؤخرا اتفاقا مع اململكة لتزويد املفاعالت النووية فضال عن العديد من أنظمة األسلحة .كما تنمو التجارة
الصينية السعودية ،حيث ارتفعت من  24.5مليار دوالر يف عام  2007إىل  64.32مليار دوالر يف عام
 . 2011وال يزال من غري الواضح ما إذا كانت هذه العالقات املتنامية تشكل مشكلة إسرتاتيجية بالنسبة
للواليات املتحدة .قد تفضل بعض الدول اإلقليمية وجودا أكثر قوة يف الصني ،وكثريا ما يتحدث القادة الصينيون
عن "االعتماد املتبادل على الطاقة" مع اخلليج ،ومن غري املرجح أن يدفعوا من أجل إجراء إصالحات دميقراطية أو
اقتصادية .45
كما قال الربوفيسور وانغ سوالو اخلبري يف العالقات الصينية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا
) (MENAيف جامعة بكني" :إن تقلص الواليات املتحدة أو تقليصها من الشرق األوسط له تأثري ضئيل على
سياسة الصني يف الشرق األوسط" ،كما أن السياسة اليت تقودها بشكل كبري الطاقة والتعاون االقتصادي ،ختتلف
بشكل واضح عن سياسة الواليات املتحدة يف الشرق األوسط اليت يقودها يف املقام األول التعاون العسكري
واألمين ،كما حتاول الصني أن تكون الشخص اجليد الذي هو صديق لكل شخص يف املنطقة طاملا أهنم على
استعداد للتعاون ،وللحفاظ على االستقرار وللقيام بأعمال جتارية مشرتكة ،وبالتايل ترى الصني أن هذه الصداقات
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متعددة األطراف توفر هلا إمكانية لعب قوة توازن ،كما هو احلال يف إسرائيل وفلسطني ،حيث يتعهد الرئيس شي
جين بينغ ببذل جهود متواصلة حنو تعزيز السالم ،ووفقا للربوفيسور وانغ" :تدعم الصني بقوة حل الدولتني
وعملية السالم ،ويف الوقت نفسه حترتم الصني الدور الفريد للواليات املتحدة يف حمادثات السالم اإلسرائيلية-
الفلسطينية ،وال تنوي استبدال املوقف األمريكي .فمن الواضح أن الصني تسعى للتعاون مع الواليات املتحدة،
وليست لديها رغبة أو طموحات يف إهناء اهليمنة األمريكية على الشرق األوسط.46
وإذا ما أصبحت الصني زعيما جديدا نشطا يف الشرق األوسط ،فعليها أن تكون مستعدة أوال لتحمل التكاليف،
وثانيا تبين إسرتاتيجية قيادة عاملية أكثر تعقيدا ،ويبقى من غري الواضح حاليا ما إذا كانت الصني تدرس هذا
السيناريو .حيث أن تعقيد املنطقة من شأنه أن يوفر للصني عددا من التحديات واألهم من ذلك ،كيفية املوازنة
بني احلفاظ على مبدأ عدم التدخل  ،واعتماد مبدأ جديد قادر على احلفاظ على شرعيتها يف مجيع أحناء
املنطقة ،يف هذه احلالة ستستفيد الصني أكثر من االستمرار يف اللعب وفقا لقواعدها التقليدية اليت ال زالت حلد
اآلن ناجعة :البقاء على احلياد ،وتعزيز االستقرار واالمتناع عن التدخل املباشر.47
رابعا :البراغماتية المبدئية لالتحاد األوربي اتجاه منطقة الشرق األوسط:
الرباغماتية املبدئية اجتاه منطقة الشرق األوسط ،مفهوم يقول عن ما حياول االحتاد األورويب جتنبه أكثر مما ينوي
حتقيقه ،إذ تتخذ اإلسرتاتيجية العاملية هنجا متواضعا وحذرا ،وبطريقة ما ال ترغب يف خلق توقعات غري قابلة
للتحقيق ،وهذا أكثر وضوحا يف أقسام اإلسرتاتيجية اليت تتعامل مع الشرق األوسط ومشال إفريقيا .48
إذا سادت هذه الرؤية  ،ميكننا أن نتخيل أن االحتاد األورويب يركز بشكل كبري على دعم هذه التطورات احمللية
واإلقليمية اإلجيابية القليلة املوجودة بالفعل -سواء من حيث دعم مرونة تونس ودعم السالم على املستوى احمللي
يف الصراعات مثل سوريا أو ليبيا أو دعمها .الحوار اإلقليمي والتعاون العملي الذي يقوم بسد الثغرات
اإلقليمية قد يكسب دعم حقوق اإلنسان واجملتمع املدين زمخا ،على األرجح على حساب خطة إرساء
الدميقراطية ،يف هذه النقطة بالذات جيب على االحتاد األورويب أن يكون حذرا وأن جيد التوازن الصحيح ،ألن
االحتاد األورويب يدير ظهره لالهتمامات املشروعة للمواطنني يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،كما ال ننسى أن
األسباب اليت أدت إىل انتفاضات عام  2011ال تزال موجودة وأن العديد من األنظمة ميكن أن تكون شرسة
ولكن أيضا هشة بطبيعتها.49
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يف سياق الربيع العريب والعنف املتزايد من قبل األنظمة احملاصرة يف املنطقة ،وصف التدخل بأنه ضرورة إنسانية.
ومما ال شك فيه أن هذا السرد ساعد بريطانيا وفرنسا على إقناع الرئيس أوباما املتشكك يف التدخل ،ولكنه ساعد
أيضا يف ضمان امتناع روسيا والصني عن امتناع جملس األمن عن التصويت ،ومع ذلك حتولت البعثة اإلنسانية
ملنظمة حلف مشايل األطلسي (الناتو) اليت مت تأويلها بشكل ضيق إىل دعم جوي حلملة املتمردين لإلطاحة
بالقذايف .وكما يوضح أالن كوبرمان أن التدخالت واحلروب األهلية الالحقة قد تؤدي إىل ارتفاع حصيلة القتلى
بشكل أكرب من التكاليف اإلنسانية احملتملة لعدم التدخل .وميكن ملثل هذه التدخالت أن تنتج أيضا خماطر
أخالقية ،مما يعزز التمرد بني اجلماعات اليت ال تستطيع الدفاع عن نفسها ،ولكن من يعتقد أن اجملتمع الدويل
سوف يتدخل حلمايتهم بدال من ذلك.50
وقد جاء مقتل خاشقجي يف أعقاب التحول الرباغمايت "املبدئي" يف السياسة اخلارجية لالحتاد األورويب حنو الشرق
األوسط ،أقر هذا التحول التعاون بال هوادة مع األنظمة األوتوقراطية "كشركاء" حلماية االستقرار واحلد من
اهلجرة .يف نفس الوقت ،اململكة العربية السعودية شريك جتاري هام وحليف وثيق للواليات املتحدة ،وتعترب
الواليات املتحدة أهم شريك جتاري لالحتاد األورويب وحليفته العسكرية ،وترأس التحالف العسكري للناتو يف قلب
السياسة الدفاعية لالحتاد األورويب .والنتيجة هي أن االستقرار الفوري واألمن والتحالفات واملصاحل االقتصادية تزن
أكثر يف حساب برغماتية االحتاد األورويب املبدئية من القيم الليربالية ،والنتيجة هي الرد الضعيف لالحتاد األورويب
جراء انتهاكات وقائية حلقوق اإلنسان مثل قتل خاشقجي ،حيث مل تقدم موغيريني سوى رد ال يشعر فيه

مرتكب اجلرمية بأنه مهدد. 51
الخاتمة

أدخل مصطلح الشرق األوسط لإلشارة إىل رقعة جغرافية يف أدبيات العالقات الدولية ،لغرض سياسي ارتكز
بأساسه لنظرة أوربا االستعمارية يف تقاسم نفوذها ،إذ برز مصطلح الشرق األوسط يف السياسات الربيطانية،
ووظف خلدمة املصاحل اإلسرتاتيجية للقوى الدولية الكربى ،وملا حتتله منطقة الشرق األوسط من أمهية
جيوسرتاتيجية عاملية  ،تنافست القوى العظمى على التنافس فيها ،كوهنا ذات عالقة مباشرة باالستقرار الدويل من
عدمه ،ومن خالل هذه الدراسة قد مت اخلروج بالنتائج التالية:
 ضرورة إجياد آليات حل ومعاجلة النزاعات االستنزافية اليت غرقت فيها املنطقة ،بسبب توظيف دول الشرقاألوسط ضد بعضها البعض ،يف حني متتلك أمريكا كل اآلليات والوسائل لتقوية الكيان الصهيوين وتصويره على
أنه هو احلليف والصديق للدول العربية ،وما برز مفهوم الشرق األوسط إال لضم هذا الكيان وملصلحته.
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 حماولة حتقيق توازن إقليمي وذلك بتحقيق التوازن الداخلي لكل دولة ،وحتصني الوضع احمللي جملاهبة اهليمنةاالستفزازية االستغاللية للقوى اخلارجية الكربى؛ مع أولوية االتفاق حول القضية األكثر إشكالية يف املنطقة وهي
الصراع العريب اإلسرائيلي.
 عودة أمريكا إلسرتاتيجية التوازن اخلارجي اليت كانت سائدة أثناء احلرب الباردة ،ما هي إال حفاظا علىدورها ومكانتها اليت تدهورت بسبب تورطها الكبري يف منطقة الشرق األوسط ،مما منح الفرصة للقوى األخرى
للتدخل وخاصة روسيا.
 بالرجوع إىل ما تكسبه منطقة الشرق األوسط من أمهية جيوسرتاتيجية عاملية استثنائية ،نتطلع إىل أن تكونالعالقة بني دول املنطقة والقوى اخلارجية عالقة متوازنة ،وليست عالقة تبعية وهيمنة ،وإن بدت العالقة للوهلة
األوىل من طرف القوى الصاعدة مع دول املنطقة ،على أهنا عالقة تعاونية من حيث االستثمار والتجارة وغريها،
إال أ هنا ويف ظل التغيريات املتسارعة ستتحول بشكل تدرجيي إىل عالقة استغالل وهنب واستفزاز ،ويصبح أوىل
أولوياهتا التدخل العسكري.
 على الدول الشرق األوسطية أن تدرك أن القوى اخلارجية الكربى لن حتقق هلا أي إصالحات سواء كانتسياسية أم اقتصادية وال محاية أمنية ،وهلذا عليها أن تتدبر إصالحاهتا الداخلية ذاتيا وأن تتحالف بشكل إقليمي
حملي أوال.
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 التحديات واألفاق:التدخل الروسي في منطقة الشرق األوسط

Intervention de la Russie au Moyen-Orient: défis et
perspectives

صفراوي فاطمة.د
:الملخص
 أو فرتة، سواء يف فرتة االحتاد السوفييت،تعترب روسيا من أهم الفواعل اليت لعبت دورا مؤثرا يف منطقة الشرق األوسط
 مستغلة يف ذلك مقوماهتا التارخيية واجلغرافية واالقتصادية والعسكرية مع تبنيها للرأمسالية واقتصاد السوق،مجهورية روسية االحتادية
 ومل تكتفي هبذا القدر بل واصلت جهودها من خالل،كحل أمثل السرتجاع مكانتها اليت فقدهتا على صعيد السياسة الدولية
 واهلدف من ذلك كله هو محاية،تطوير دورها والعمل على اسرتجاع مناطق نفوذها املفقودة يف آسيا وأوروبا والشرق األوسط
 وكذلك احلفاظ على حالة التوازن والتفاهم مع بقية،وتعزيز مصاحلها والدعوة إىل عامل متعدد األقطاب تكون هي أحد أقطابه
 وعلية هتدف اإدارة الروسية اجلديدة إىل انتهاج سياسه خارجية تقوم على جعل روسيا،القوى الدولية يف منطقة الشرق االوسط
 وقد ازدادت قيمة وأمهية الشرق األوسط يف،شريكا ال ميكن االستغناء عنه يف ظل التغريات والتوازنات الدولية واإقليمية احلالية
. كإهناك القوة االمريكية يف املنطقة،السياسة الروسية لعدة اعتبارات سياسية واسرتاتيجية

Résumé:

La Russie est l'une des fonctions des acteurs les plus importants qui ont joué
un rôle influent au Moyen-Orient, aussi bien dans la période de l'Union
soviétique ou la République fédérale russe, en profitant des mérites historiques,
géographiques, économiques et militaires avec l'adoption du capitalisme et
l'économie de marché comme une solution optimale pour récupérer son perdu au
niveau de la politique internationale, non seulement beaucoup, mais a poursuivi
ses efforts par le développement de son rôle et le travail pour récupérer les zones
d'influence perdue en Asie, en Europe et au Moyen-Orient, et l'objectif de tous
est de protéger et de promouvoir ses intérêts et appeler à un monde multipolaire
d'être est l'un des pôles, ainsi que le maintien de l'affaire De l'équilibre et de
compréhension avec le reste des forces internationales au Moyen-Orient, et donc
la nouvelle administration russe vise à poursuivre une politique étrangère basée sur
faire de la Russie un partenaire ne peut pas être distribué avec à la lumière des
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changements et équilibre international et régional actuel, ont augmenté la valeur
et l'importance du Moyen-Orient dans la politique russe pour un certain nombre
de considérations politiques Et stratégique, tel que l'épuisement du pouvoir
américain dans la région.

مقدمة:
شهدت منطقة الشرق األوسط اهتماما روسيا ملحوظا خاصة يف السنوات األخرية ،ليس فقط باملقارنة
على ما كانت عليه قبل تصدع املعسكر الشيوعي ،وامنا كذلك مقارنة بفرتة تسعينيات القرن املاضي وبداية
األلفية احلالية ،فقد عادت روسيا لتلعب دورا هاما يف املنطقة ،وتقوم باختاذ مواقف واضحة يف العديد من القضايا
الدولية واإقليمية ،وما ساعدها يف ذلك هو وجود خنب سياسية واقتصادية متطلعة وواعية لألولويات الوطنية وهلا
الكفاءة الكاملة لتنفيذ سياسات الدولة الروسية ،مبا حيقق االنتعاش االقتصادي هلا واالستقالل بسياستها
اخلارجية ،وهو ما ساعدت على بروز العديد من املتغريات اإقليمية اجلديدة يف منطقة الشرق األوسط ،واليت من
ميكن أن تعيد ترسيم خريطة القوى والتحالفات يف املنطقة ،وقد أدت التحركات إىل الكثري من اإهبامات
والتناقضات حول توجهاهتا لالسرتاتيجية اجلديدة ،وطبيعة حركتها خالل املراحل القادمة.
وملعاجلة هذا املوضوع جاءت هذه الدراسة حماولة لوضع حتليالت تتوافق وتتكيف مع طبيعة التحوالت
والتغريات القائمة ،والوقوف عند أهم املتغريات اليت تلعب دورا هاما يف التأثري على توجهات السياسة اخلارجية
الروسية جتاه منطقة الشرق األوسط ،وفهم أهم األسباب والدوافع اليت تقف وراء انتهاج مثل هذا السلوك.
وعليه فإن معاجلة هذه القضايا يستدعي شكال علميا أكادمييا منظما يتطلب من الباحث وضع دراسة
علمية لإلشكالية والفرضية ،وهو األمر الذي يقود إىل طرح االشكالية التالية:
ما طبيعة التدخل الروسي في منطقة الشرق االوسط؟ وما هي المكاسب التي تحققها موسكو من عودة
االنخراط المباشر في قضايا وأزمات المنطقة؟ وكيف تحافظ عليها؟
وبالتايل فاإجابة على هذه اإشكالية يستدعي وضع فرضية الدراسة واليت ميكن اخضاعها لالختبار
الكتشاف مدى صحتها أو ضعفها يف معاجلة هذه اإشكالية ،وعليه متت صياغة الفرضية التالية:
الغاية من وراء التدخل الروسي في منطقة الشرق االوسط هو إضفاء الطابع القومي وضرورة
استرجاع مكانتها المفقودة ،والعمل على انهاك وزعزعة القوة األمريكية استراتيجيا واقتصاديا عن طريق
مزاحمتها في المنطقة.
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وملعاجلة هذا املوضوع وتأسيسا ملا سبق مت تناول احملاور التالية:
 المحور األول :األمهية االسرتاتيجية ملنطقة الشرق األوسط بالنسبة لروسيا
 المحور الثاني :حمددات السياسة اخلارجية الروسية جتاه الشرق االوسط
 المحور الثالث :أ هداف ووسائل تنفيذ االسرتاتيجية الروسية
 المحور الرابع :املوقف الروسي جتاه بعض قضايا الشرق االوسط
 المحور الخامس :السيناريوهات املستقبلية للسياسة اخلارجية الروسية يف منطقة الشرق األوسط
المحور األول :األهمية اإلستراتيجية لمنطقة الشرق األوسط بالنسبة لروسيا
تعترب منطقة الشرق األوسط من أهم املناطق البالغة األمهية يف السياسة اخلارجية الروسية ،وازدادت تلك
األمهية مع ظهور املبادئ اجلديدة اليت تبنتها روسيا يف سياستها اخلارجية ،كما اكتسبت منطقة الشرق األوسط
أمهية كربى يف االسرتاتيجيتني األمريكية واألوروبية ،بسبب امتالكها للعديد من املوارد االقتصادية وخاصة النفط،
الغاز الطبيعي ،الطاقة الشمسية ،باإضافة إىل العديد من املعادن ،وبذلك تؤمن تدفق النفط والغاز وخمتلف املوارد
األولية إليها ومببالغ ضئيلة ،كما أن العديد من الدول تربط أمنها القومي مبنطقة الشرق األوسط بسبب ممراته املائية
اليت تضمن السيطرة على بقية دول العامل ،وهو ما يتطلب مزيدا من االهتمام باملنطقة ،خاصة وأن روسيا تعمل
على استعادة مكانتها كقوة عظمى يف الساحة الدولية.
أوال :األهمية الجيو-استراتيجية والسياسية لمنطقة الشرق األوسط
متتلك روسيا أهداف جيو-سياسية كثرية ومتعددة ،حيث يشكل العامل العريب وتركيا وإيران واجلمهوريات
اإسالمية يف آسيا الوسطى وجنوب القوقاز غريها من املناطق ،نطاقا حيويا ملصاحل الدول الغربية وخاصة روسية
االحتادية ،كما جلأت روسيا إىل التقليل من حجم التهديدات احملتملة على حدودها اجلنوبية ،وهو ما دفعها إىل
ربط عالقات اسرتاتيجية مع املنطقة العربية واالسالمية ،والذي يسمح هلا بلعب دور قيادي على الساحة الدولية،
وهو ما يساعدها يف حل مشاكلها الوطنية واإقليمية من خالل حتقيق املزيد من االستقرار ،1وأكثر ما يشغل
اإدارة الروسية يف سوريا حاليا هو الوصول إىل مياهها الدافئة ،بتدعيم وجودها يف الشريط الساحلي الذي تتطلع
للسيطرة عليه ،ومن أهم أهداف اإسرتاتيجية الروسية يف املنطقة هو العمل على اهناك وزعزعة القوة األمريكية
اسرتاتيجيا واقتصاديا عن طريق مزامحتها يف املنطقة ،أي استنزاف قدراهتا اإسرتاتيجية يف املنطقة ،بواسطة استدراج
واشنطن واقحامها يف العديد من املشاكل الدولية إضافة إىل منطقة الشرق األوسط ،ألهنا ترى أنه عندما حيني
وقت إعادة تصفية احلسابات املتعلقة مبوازين القوى العاملية على الرغم من معرفة اإدارة الروسية بأهنا ال تستطيع
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معادلة القوة االقتصادية والعسكرية للواليات املتحدة األمريكية إال أهنا تصر على ضرورة إعادة تشكيل ميزان القوة
العاملي.2
وبالتزامن مع استعادة روسيا نفوذها يف منطقة الشرق األوسط عرب االخنراط الكبري يف العديد من
الصراعات واألزمات اليت تشهدها املنطقة ،وسياسات استعادة دورها ومكانتها يف النظام الدويل من خالل تعزيز
حتالفاهتا مع القوى الصاعدة خاصة الصني ،ومحاية العمق االسرتاتيجي من االخرتاق الغريب؛ لذلك تشدد تركيزها
على حتقيق االستقرار والتماسك الداخلي لروسيا االحتادية ،من خالل حتسني أداء االقتصاد ،والتصدي
للتهديدات األمنية اجلديدة ،خاصة التطرف واإرهاب.
باإضافة إىل ذلك تسعى روسيا إىل استغالل حاالت الفشل العسكري األمريكي يف الشرق األوسط مثل
فشلها يف خوض خرب العراق  ،2003بزيادة مكاسبها ونفوذها يف املنطقة حسب ما كانت ختطط له سابقا،
وذلك دعمها حللفائها كإيران وسوريا من جهة ،وتعزيز تقارب موسكو مع دول املنطقة من جهة أخرى ،والتقليل
من التواجد األمريكي اإقتصادي والتجاري يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.3
ثانيا :األهمية الجيو -اقتصادية لمنطقة الشرق األوسط
إن اهلدف الرئيسي من التواجد الروسي يف منطقة الشرق األوسط هو العمل على إهناك ومزامحة الواليات
املتحدة األمريكية يف املنطقة ،ومنع االحتاد األورويب من الوصول إىل أنابيب الطقة يف املنطقة ،ألن ذلك سيخلق
هلا منافسة شرسة يف سوق الطاقة األوروبية وحىت األمريكية ،مما يقلل من إيرادات وأسعار روسيا من تلك الثروة،
خاصة وأن أغلب املبيعات الروسية من الغاز والنفط ،واليت بلغت حوايل  ٪68سنة  ،2013وبالتايل فهدف
روسيا من التواجد يف منطقة الشرق األوسط متعلق بعدم مزامحة مبيعاهتا من النفط والغاز الطبيعي يف أوروبا ،ألهنا
عضو مصدر ومنافس للدول الغربية الصناعية والغنية باملوارد الطبيعية وليست مستورد عكس الواليات املتحدة ،
ولذلك يستحيل أ ،تبين أو تكون هلا عالقات صداقة يف املنطقة.4

وبالتزامن مع التقارب السياسي والعسكري بني روسيا وبعض القوى اإقليمية ،والذي يأيت يف إطار تصاعد الدور
الروسي يف املنطقة ،ال سيما بعد التدخل العسكري يف األزمة السورية بداية من سبتمرب  ،٢٠١٥عززت الشركات
الروسية يف اآلونة األخرية من حضورها بأسواق الشرق األوسط ،حيث أثبتت حضورا جديًّا يف قطاعات عدة،
مثل الطاقة النووية ،جبانب النفط والتعدين وغريها ،وهو الذي حيقق مكاسب اقتصادية وجتارية للشركات الروسية
يف وقت يعاين فيه االقتصاد الروسي من صعوبات حادة نتيجة تراجع أسعار النفط ،جبانب العقوبات الغربية
املفروضة عليها بسبب سياستها اليت هتدد األمن األورويب وحلف مشال األطلنطي (حلف الناتو)،
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وعليه ،فهدف روسيا من تعزيز وتكثيف عالقتها بسوريا اليت تفتقر إىل املوارد الطبيعية ،هو أن هذه
األخري تعترب كمستهلك جيد للسالح الروسي ،وكذلك بالنسبة إىل إيران والعراق والعقوبات االقتصادية املفروضة
عليهما واليت جعلتهما أكثر قربا من روسيا ،وهو ما يظهر من خالل والدور الروسي الواضح يف تطوير الربنامج
النووي إيران ،وعملها على تنشيط العالقات االقتصادية والتجارية بينها وبني الدول العربية ،كاحلصول على املعاملة
التفضيلية وجذب خمتلف االستثمارات العربية إليها ،وهو ما يؤدي إىل إنعاش االقتصاد الروسي الذي يعاين يف
بعض األحيان من العديد من األزمات من جراء املنافسة اخلارجية الشرسة.5
المحور الثاني :محددات السياسة الخارجية الروسية تجاه الشرق االوسط
تلعب احملددات الداخلية واخلارجية دور كبري يف توجيه السياسة اخلارجية الروسية ،نظرا لتأثريها البالغ
على صانع القرار اخلارجي ،مبا يتوافق مع أهدافهم ومصاحلهم ،وهلذا جاء هذا احملور للوقوف عند أهم احملددات
الداخلية واخلارجية املؤثرة يف صناعة وتوجيه اإسرتاتيجية الروسية جتاه منطقة الشرق األوسط.
أوال :المحددات الداخلية المؤثرة في اإلستراتيجية الروسية تجاه منطقة الشرق األوسط
إن صياغة اإسرتاتيجية الروسية اجلديدة يف الوقت الراهن جتاه منطقة الشرق األوسط وعملية تنفيذها
مرتبطة ومتعلقة بشكل كبري مبجموعة من العناصر ،اليت تتحكم بشكل كبري يف حتديد التوجهات املستقبلية لروسيا
جتاه املنطقة ،حيث تلعب احملددات الداخلية دورا هاما يف صياغة التوجهات اإسرتاتيجية الروسية من بينها
املؤسسات الرمسية وغري الرمسية ،واليت سيتم تناوهلا فيما يلي:
 -01المؤسسات السياسية الرسمية :وتتكون من الفواعل الرمسية التالية:
أ -السلطة التشريعية :يعترب الربملان أعلى سلطة متثيلية وتشريعية يف الدولة الروسية ،ويتكون الربملان من:
 مجلس الفدرالية :والذي يضم يف عضويته  178شخصا ميثّلون مجيع الوحدات اإدارية األساسية بواسطةممثلني ( )02عن كل وحدة األوىل متثلها السلطة التشريعية ،والثانية متثلها السلطة التنفيذية ،ويتوىل اجمللس
األعلى جملس الفيدرالية األمور املتعلقة هبا ،كاستخدام القوات املسلحة خارج روسيا ،واملوافقة على إعالن

الرئيس لألحكام العرفية وغريها ،وله احلق يف القبول أو الرفض للمشاريع املقدمة من اجمللس األدىن الدوما...
 المجلس األدنى الدوما :يتكون من  450نائبا ،يُنتخب مجيع األعضاء بنظام القوائم االنتخابية احلزبيةباالقرتاع ِ
املباشر ملدة اربع سنوات ونظام التمثيل النسيب املختلط ،ويشرتط حصول احلزب على  %7على األقل
حىت يتمكن من املشاركة يف اجمللس ،مهمة اجمللس هي تويل قضايا املوافقة على التعيينات اليت يقوم هبا رئيس
الدولة كمنصب رئيس الوزراء لرئاسة الوزراء ،ورئاسة البنك املركزي ،صناعة القوانني.
وعليه ميكن القول بأن للسلطة التشريعية دور كبري يف املصادقة على املشاريع القانونية واملصادقة على قضايا
السياسة اخلارجية اليت يتبناها رئيس الدولة.
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ب -السلطة التنفيذية :تلعب هذه السلطة دور رئيسي يف عملية صياغة اإسرتاتيجية الروسية وتوجيهها ،وهي
تتكون من العناصر التالية:

 رئيس الدولة :ينتخب ملدة أربع سنوات بواسطة االقرتاع العام السري واملباشر ،ويشرط أن ال يقل سنه عن 35سنة ،ويعترب الرئيس الروسي مركز الثقل يف النظام السياسي وحمور عملية صنع القرار من خالل حتديد

أهدافها العامة اليت ختدم األمن القومي الروسي ،من مهامه متثيل الدولة يف الداخل واخلارج ،تشكيل جملس
األمن القومي ورئاسته ،قيادة القوات املسلحة ،اقرتاح تعديل الدستور والقوانني ،القيام بإعالن األحكام العرفية
يف حالة تعرض روسيا لالعتداءات أو التهديدات اخلارجية ،إعالن حالة الطوارئ ،إدارة املفاوضات وتوقيع
املعاهدات الدولية ،...وقد اكتنف تلك اإسرتاتيجية التبعثر والتعددية وغياب اإمجاع على األهداف حىت
أصبحت توصف بالغري عقالنية ،ولكن سرعان ما تغري الوضع بربوز عوامل ومعطيات جديدة على الساحة
السياسية الروسية بداية بتويل الرئيس بوتني احلكم واليت أدت إىل دخول اجلانب الواقعي والعقالين على
اإسرتاتيجية الروسية.6
 الحكومة :تتكون من رئيس الوزراء ونوابه وجمموعة من الوزراء ،ويقوم رئيس اجلمهورية بتعيني رئيس الوزراء،ويشرتط يف ذلك موافقة الدوما ،ويتكون اجلهاز الوزاري بدوره من تيارين رئيسيني مها اإصالحيني الراديكاليني،
وتيار الوسط  ،7وتتمثل أهم اختصاصات اجمللس التنفيذي للحكومة يف تقدمي امليزانية الفيديرالية جمللس الدوما،

والعمل على تنفيذ السياسة الداخلية كالسياسات املالية واملوضوعة يف خمتلف اجملاالت الثقافة والصحية وغريها،
هذا إىل جانب السياسة اخلارجية للدولة ،وبالتايل فاحلكومة ليست سوى جهاز مساعد للرئيس ،وليس هلا أي
سلطات يف مواجهته ،فدورها يقتصر يف إبداء الرأي واملشورة للرئيس.
 الجيش :مل يكن له تأثري كبري على االسرتاتيجية الروسية يف السابق ،ولكن مع وقوفه إىل جانب الرئيس بوتنيومساندته يف ترشحه للرئاسة ،وقد ظهر تأثريه بوضوح يف انتخابات سنة  ،1993واالنتخابات التشريعية سنة
 ،1995فالكثري من الشخصيات الروسية يؤمنون بأن بناء جيش قوي ميكن أن يعيد روسيا إىل سابق عهدها
كقوة عظمى ،وبذلك حظي الرئيس بوتني بتأييد عدد من القادة العسكريني داخل روسيا منذ تعيينه رئيسا
بالوكالة.
 وزارة الخارجية :مهمتها األساسية هي العمل على تطوير وتنفيذ اإسرتاتيجية العامة للسياسة اخلارجيةالروسية ،وتقدمي املقرتحات إىل للرئيس ،ومن أهم األوليات اليت تتبعها يف معاجلة املشاكل الدولية ما يلي:
 -1العمل على خلق نظام مستقر للعالقات الدولية القائمة على إرساء مبادئ وقواعد القانون الدويل،

املتمثلة يف العدل واملساواة واالحرتام والتعاون بني وحدات اجملتمع الدويل.
 -2احلفاظ على التوازن بني املصاحل الروسية املتضاربة إىل جانب محاية مصاحل وحدات اجملتمع الدويل ككل.
 -3جتنب تعظيم دور القوة يف العالقات الدولية والرتكيز على تعزيز االستقرار اإسرتاتيجي واإقليمي.
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 -4إرساء مبادئ التعاون الدويل يف اجملال االقتصادي والبيئي.
 -5إحياء روح التعاون اإنساين الدويل واحرتام حقوق اإنسان.
 -6تطوير التعاون بكل جوانبه مع الدول األعضاء حتت لواء رابطة الدول املستقلة.
 االستخبارات الروسية (  :)Komitet Gosudarstvennoye Bezopastnostiتأسست يف20ديسمرب 1917مث وتفككت يف  6نوفمرب  1991عند حماولة اغتيال الرئيس السوفييت ميخائيل جوربا
تشوف من قبل رئيس كي .جي .يب والذي مت القبض عليه يف  23أغسطس  1991وحل حمله اجلنرال فأدمي
باكتني ،أما Sluzhba Vneshney Razrdkiوهو خمتص بالعمليات املتعلقة باألمن القومي ،وقد خول
له القيام باملهام التالية:
 -1القيام مبهمة التجسس العلمي والتكنولوجي واالستخباري.
 -2إدارة االستخبارات.
 -3اختاذ كل التدابري الالزمة لضمان نظام فعال لألمن الروسي.
 -4القيام بالعمليات املشرتكة مع األجهزة األمنية املختلفة.
 -5العمل إىل جانب االستخبارات الروسية يف صياغة وتنفيذ السياسة اخلارجية.
 -6توفري األمن ملوظفي احلكومة وعائالهتم.
وبالتايل ميكن القول بأن دور الفواعل الرمسية يف صيغة اإسرتاتيجية الروسية يبقى متمحور يف السلطة
الرئاسية ووزارة اخلارجية ،وهو ما نص عليه املرسوم الرئاسي الصادر يف  8نوفمرب  2011الذي كلف وزارة
اخلارجية بالتنسيق بني كل الفواعل املشاركة يف صناعة القرارات اإسرتاتيجية هبدف خلق مسار موحد
للسياسة اخلارجية الروسية،8وهتدف كل تلك الفواعل إىل بناء مبادرات خارجية ختدم املواقف الروسية على

املستوى الدويل وترقيتها ميا يتالءم واملصاحل الروسية.9

 -00المؤسسات السياسية الغير رسمية :لقد لعبت املنظمات الغري حكومية اليت أنشأت من قبل وزارة
الشؤون اخلارجية ووفق مراسيم رئاسية دورا هاما ،فهي تعترب أداة من أدوات التأثري الروسي على املستوى
اخلارجي ،10وتتمثل املؤسسات غري احلكومية فيما يلي:

أ -النخبة السياسة الغير رسمية :وتتكون من الفواعل التالية:
 اإلصالحيين الراديكاليين (اليمين) :يؤيد هذا االجتاه التحول السريع إىل اقتصاد السوق ،ويفضل العالجبالصدمة كوسيلة لذلك ،واليت تقتضي اخلصخصة السريعة للتجارة واخلدمات ،وحترير األسعار ،وفتح االقتصاد
لالستثمار احمللي واألجنيب ،وينظر إىل التجربة الغربية كنموذج أعلى ويرى أن املساعدات الغربية أساسية لنجاح
هذا التحول.
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 -القوميون  :وهم يركزون على وحدة روسيا ويرغبون يف العودة إىل ما قبل الثورة البلشفية ،وهم يشكون يف النية

الغربية ويرتددون يف طلب املساعدة من الغرب ،ويفضلون أن تعتمد روسيا على مواردها الذاتية يف التغلب على
مشاكلها االقتصادية ،كما أهنم ضد التأثري الغريب يف الثقافة الروسية ،ويركزون على ضرورة التمسك بالثقافة
القومية الروسية واحيائها ،وكذلك باألرثوذكسية الروسية كقاعدة معنوية ،كما أهنم يؤيدون على اإصالح
االقتصادي ،واالهتمام بالصناعة العسكرية التقليدية.

 المحافظون والشيوعيون  :وهم يفضلون العودة إىل النظام املركزي يف االقتصاد ويرفضون كل اإصالحاتاخلاصة بالتحول إىل اقتصاد السوق ،ويرون ضرورة تنمية القدرات العسكرية الروسية.

 اتجاه الوسط :وممثلوه جيمعون بني الراديكاليني من جهة ،والقوميني واحملافظني من جهة أخرى ،وحياولون إجيادالتوازن بينهم ،وهم يؤمنون بالدميقراطية ،واقتصاد السوق ،والتأكيد على ضرورة االعتماد على املوارد الروسية.
 يمين الوسط :وأنصاره يفضلون السري قدما يف مسرية اخلصخصة والتحول إىل اقتصاد السوق ،ولكن تدرجيياوببطء ومع احلفاظ على دور أوسع للدولة يف احلياة االقتصادية.

 يسار الوسط :ويعارض أعضاؤه العالج بالصدمة وإن كانوا ال يعارضون التحول إىل اقتصاد السوق علىاملدى الطويل ،ولكنهم يؤيدون سيطرة قوية للدولة على االقتصاد ودعم دورها يف قطاع الصناعة.
وتتمثل أمهية النخبة السياسية يف كوهنا املصدر األساسي للتجنيد للمناصب العليا يف الدولة ،إال أن ما
تطرحه هذه النخبة من أراء غري ملزمة للرئيس الذي يهيمن على عملية صنع القرار ،وثانيهما يرى ضرورة لعب دور

نشط وفعال على الصعيد الدويل يقوم على التقارب وإقامة عالقات قوية مع الغرب ،واتباع سياسة غري توسيعه
جتاه دول الكومنولث ،وان يتم التعامل معها على أساس من املساواة واالحت ا رم املتبادل ،إال أن االنتقادات
احلادة اليت وجهت إىل هذا االجتاه بعد ذلك إىل جانب عدد من األسباب والعوامل األخرى أدت إىل اختاذ
مواقف أكثر حتفظا من الغرب ،وبذلك ميكن القول يبدو أن النخبة السياسية الروسية ال يعدو دورها يف صنع
السياسة اخلارجة علي تقدمي النصائح والرؤى ملؤسسة الرئاسة ،ولكنها جتمع على ضرورة عودة هيبة ومكانة روسيا
االقتصادية والعسكرية وتدعيم نفوذها يف منطقة الشرق األوسط.
ب -االحزاب :بدأ ظهور معامل التعددية احلزبية يف روسيا سنة  ،1989مع تعرض القيادات احلزبية الشيوعية
للضغوط من أجل احلرية ،حيث مت تعديل املادة رقم  06من دستور سنة  ،1977واليت نصت على أن "احلزب
الشيوعي هو القوة القائدة للمجتمع السوفييت ولكل أجهزة الدولة واملؤسسات العامة ،وميكن تقسيم األحزاب إىل
أربعة أنواع وهي:
 األحزاب القومية :وأمهها احلزب الدميقراطية الليبريالية ،احلزب اجلمهوري القومي ،جبهة اخلالص الوطين ،احتادكل القوميني الروس ،وغريها من األحزاب ذات االجتاه القومي.
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 األحزاب ذات االتجاه الشيوعي :وأمهها احلزب الشيوعي لروسيا الفيديرالية ،حزب العمال االشرتاكي،وحزب العمال الشيوعي الروسي ،واحلزب الروسي للشيوعيني ،وغريهم.
 أحزاب الوسط  :وأمهها االحتاد املدين ،احلزب الزراعي ،وحزب الشعب لروسيا احلرة ،واحلزب الدميقراطي،احلزب الدميقراطي الدستوري ،حزب احلرية الشعبية...إخل

 األحزاب ذات االتجاه الديمقراطي :وأمهها حزب روسيا الدميقراطية ،حزب الشعب الوطين ،احلزبالدميقراطي االشرتاكي ،احلزب الدميقراطي الدستوري ،حزب احلرية االقتصادية ،حزب حركة اإصالح
الدميقراطي ،وغريها من األحزاب الدميقراطية.
وأهم ما يالحظ على األحزاب السياسية الروسية ما يلي:
 مل يكن لألحزاب السياسية دورا هاما ومؤثرا على السياسات احلكومية وتوجهاهتا ،بسبب ظروفها وتوجهاهتااملختلفة ،وتعارضها مع صالحيات الرئيس.
 تعدد األحزاب احلرة اليت ال تتمكن من مجع التوقيعات اليت تسمح هلا باملشاركة يف االنتخابات. تفتقر األحزاب السياسية إىل متثيلها يف مجيع األقاليم الروسية.ج -جماعات المصالح :كفلها وأعطى حرية تكوينها دستور ،1993وأمهها مجاعات العمال ،ومجاعات
املصاحل مل تشكل قوة ضاغطة أو مؤثرة على صناع القرار يف السياسية الروسية ،ومعظمها تلك صغري وضعيف،
ويف الغالب فإن أغلب أهدافها هي أهداف اقتصادية ،وهي تعتمد على املظاهرات واإضرابات كوسائل لتنفيذ
تلك األهداف ،واليت تنعكس على اإستجابة احلكومية اليت تتجاوز دفع األجور والرواتب.
ت -الرأي العام :مل يستطع الشعب الروسي بلورة رأي عام مؤثر بسبب املعاناة الطويلة اليت عاشها يف ظل
احلكم القيصري والشيوعي ،ومن ناحية أخرى ال تزال وسائل اإعالم الروسية وخاصة الصحافة مقيدة إىل حد
بعيد ،ومن جهة أخرى ،فهي ليست بعيدة عن الصراع السياسي الروسي ،والعائق احلقيقي الذي يواجه الصحافة
الروسية هو فقدان الثقة فيها ،حيث أدت سياسة املصارحة اليت اتبعها غورباتشوف إىل توضيح الدور الذي لعبته

الصحافة يف تضليل الرأي العام ،وهو ما أفقده الثقة مبا تكتبه الصحافة الروسية.11
وعليه ،رغم تنامي الرأي العام الروسي والذي ظهر جليا يف االنتخابات الروسية اليت تعرب عن رغبة
الشعب الروسي وتوجهاته ،إال أن الرأي العام هلذا األخري يعترب غري مؤثر يف اإسرتاتيجية الروسية ،وهو حيتاج إىل
وقت إضايف لكي يصبح ذات قوة فاعلة ومؤثرة إقليميا وعامليا.
ث -الكنيسة :مت تأسس احلكم القيصري الديين الروسي يف القرن السادس عشر ،ويف القرن السابع عشر

أصبحت الكنيسة أداة سياسية جلذب التأييد الشعيب للقياصرة ،وبعد غياب دام وبعد سبعني عاما يف ظل احلكم
السوفييت بدأت الكنيسة باستعادة دورها الروحي على املستوى السياسي والشعيب ،وأصبحت مصدرا للشرعية
السياسية،كما اختذت العديد من املواقف املؤيدة لألرثوذكس يف صربيا ،ودعت إىل ضرورة مساندهتم يف مواجهة
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املسلمني يف البوسنة ،وعارضت قرار األمم املتحدة الذي قضى بفرض عقوبات على الصرب ،وهو ما دفع
باملنظمات اإسالمية يف روسيا إىل دعوة احلكومة الروسية واجملتمع الدويل إىل العمل من أجل وقف احلرب هناك،
وقد أدى هذا إىل دعوة وزير اخلارجية آن ذاك أندريه كوزيريف إىل ضرورة الفصل بني الدين والدولة ،وأن ال يكون
الدين حمددا لسياسة روسيا اخلارجية بسبب ما قد يثريه ذلك من نزاعات بني املسيحيني واملسلمني داخل روسيا.
سادسا :اليهود :له دور هام وجد مؤثر يف النشاط املايل واإعالمي الروسي ،حيث مازال اليهود يسيطرون على

نسبة  %90من وسائل اإعالم الروسية ،أما من جانب تأثريهم على القضايا اإسرتاتيجية الروسية فيظهر من
خالل الرتبص اليهودي هبا يف خمتلف الوسائل اإعالمية سواء يف الواليات املتحدة األمريكية أو يف الدول الغربية
األخرى ،أو حىت داخل روسيا يف حد ذاهتا ،وبالنظر إىل الثقل الذي يشكله اليهود املهاجرون الروسيون إىل
إسرائيل ،واليت أصبحت ضمن إحدى الدول املتحدثة باللغة الروسية وبالتايل تستحق االعتناء احلضاري.
ثانيا :المحددات الخارجية المؤثرة في اإلستراتيجية الروسية تجاه منطقة الشرق األوسط
تلعب احملددات اخلارجية دور كبري يف صياغة السياسة اخلارجية وصنع القرار السياسي للدول ،نظرا
لتأثريها البالغ على صانع القرار اخلارجي ،مبا يتوافق مع أهدافهم ومصاحلهم ،وهلذا جاء هذا احملور الستعراض أبرز
احملددات اخلارجية املؤثرة يف صناعة وتوجيه اإسرتاتيجية الروسية جتاه منطقة الشرق األوسط وهى:
 -01تراجع األيديولوجيا في العالقات الدولية :كانت االعتبارات األيديولوجية هي احلاكم الوحيد للعالقات
اخلارجية لروسيا ،منذ العقود املاضية من احلرب الباردة ،حيث قامت السياسة يف تلك الفرتة على مساندة حركات
التحرر الوطين واحلركات الثورية ،وكذلك تأييد ومساندة األحزاب الشيوعيةّ ،أما من الناحية االقتصادية فقد شهد
الوضع اجلديد ي أقطابا متعددة ذات امكانيات اقتصادية كبرية ،مثل القطب األورويب والياباين والصيين وبعض
دول شرق آسيا ،وبذلك أصبحت املصاحل االقتصادية هي احلاكمة اإسرتاتيجي الروسي.
ويف إطار التعاون رأت روسيا أن التعاون مع الواليات املتحدة األمريكية ،وخاصة يف األمور املتعلقة
بالقضايا واملشاكل الدولية هو أفضل طريقة حلماية مصاحلها يف هذه املنطقة ،وهو األمر الذي أدى إىل املزيد من
التعاون الدبلوماسي بينها والواليات املتحدة األمريكية خالل بداية حقبة تسعينات القرن املاضي ،حيث ساندت

روسيا الواليات املتحدة فكرهتا يف احلد من التسلح وخاصة األسلحة النووية ،12ويف املقابل تقلصت ضغوطات
الواليات املتحدة األمريكية على الدول احلليفة هلا حىت ال تقرتب من روسيا مع اقامة عالقات سياسية واقتصادية
معها ،وهدف روسيا من تلك العالقات هو احلصول على الدعم املايل حلل األزمة االقتصادية اليت متر هبا ،من
خالل تشجيع تلك الدول على االستثمار يف روسيا ،بينما هتدف الدول األخرى إىل كسب الدعم السياسي
الروسي ،وخاصة بعد وراثتها للمقعد الدائم ،لالحتاد السوفيييت داخل جملس األمن.13
 -02العالقات الروسية األمريكية منذ سنة  :2000لقد تراجعت العالقات الروسية –األمريكية مما انعكس
بشكل مباشر على التوجه الروسي يف منطقة الشرق األوسط وخاصة جتاه القضية الفلسطينية ،وهدف الدولتني
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من تلك العالقات هو احملافظة على مصاحل كل منهما وهي ضمان احلصول على مناطق النفوذ يف اجملتمع
الدويل ككل ،وخاصة منطقة الشرق األوسط بأمهيتها اإسرتاتيجية وتوتراهتا وأزماهتا هناك وخاصة القضية
الفلسطينية واألزمة الروسية ،كما تعترب تلك املنطقة من أهم املناطق عرضة للتدخالت اخلارجية ،والذي
انعكس على السلوك الروسي الذي أصبح معارضا للمواقف األمريكية ومؤيدا ولو نسبيا للقضايا العربية.
يتضح مما سبق أن السياسة الروسية قد خضعت جملموعة من احملددات الداخلية واخلارجية ،وهي ناجتة عن
املصاحل اإسرتاتيجية الروسية يف منطقة الشرق األوسط ،ويعترب التوجه اجلديد للسياسة اخلارجية الروسية واملتمثل
يف عودهتا ثانية إىل الساحة الدولية من شأنه أن يصب يف صاحل القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية واألزمة
السورية ،يف حالة ما استطاع صناع القرار يف الوطن العريب استثمارها على النحو الصحيح.
المحور الثالث :أهداف ووسائل السياسة الخارجية الروسية في منطقة الشرق األوسط
لقد حظيت منطقة الشرق األوسط خالل احلرب الباردة بأمهية اسرتاتيجية كبرية ضمن أولويات السياسة
الروسية ،واليت خلقت أولويات للحصول على التسهيالت العسكرية يف املنطقة وتشكيل التحالفات يف اإطار

التنافسي بني القوتني العظميني ،14حيث كانت العالقات السوفياتية مع الشرق األوسط مبنية على نقل األسلحة
والتكنولوجيا ،15وكانت القيادات السوفياتية السابقة تقارب العالقات السياسية والثقافية مع دول املنطقة بأبعاد
إيديولوجية واضحة ،16ولكن مع سقوط االحتاد السوفيايت ،تراجعت تلك األمهية حيث حلت األهداف
االقتصادية حمل األهداف اإيديولوجية ،وفيما يلي عرض عام ألهداف ووسائل الساسة الروسية يف الشرق
األوسط:
أوال :أهداف اإلستراتيجية الروسية في منطقة الشرق األوسط
هتدف السياسة اخلارجية إىل حتقيق العديد من املصاحل يف منطقة الشرق األوسط ،يف سبيل القضاء على
املشاكل الداخلية واسرتجاع مكانتها العاملية اليت فقدهتا بتفكك االحتاد السوفيييت ،أي العودة بالعامل إىل التعددية
القطبية ،وكذلك اهناك القوة األمريكية من خالل مزامحتها يف املنطقة ،وميكن إمجال تلك األهداف فيما يلي:
 -01األهداف الجيو-سياسية واألمنية
متثل منطقة الشرق األوسط مبا تتمتع به من ثروات طبيعية هائلة ومكانة جيو –إسرتاتيجية واليت جعلتها
حمط أنظار للدول الكربى ،وخاصة ،وروسيا االحتادية واليت تتمتع بثقل دويل وقدرات عسكرية هائل ،حيث
سعت إىل التواجد والتغلغل يف منطقة الشرق األوسط منذ العهد السوفييت ،وكوريث له تسعى إىل لتحقيق أهدافها
اإسرتاتيجية اإقليمية والعاملية مع تأمني مصاحلها ،كما متتلك روسيا أهداف جيو-سياسية كثرية ومتعددة ،حيث
يشكل العامل العريب وتركيا وإيران وأفغانستان واجلمهوريات اإسالمية يف آسيا الوسطى وجنوب القوقاز ،نطاقا
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حيويا للمصاحل الروسية ،ومن اجلانب اإسرتاتيجي العسكري حتتاج روسيا إىل التقليل من حجم التهديدات األمين
اليت قد هتدد حدودها اجلنوبية ،لذلك جلأت إىل إقامة شراكات مع العامل العريب واإسالمي واليت تسمح بلعب
دور أكرب على الساحة الدولية ،والذي يساعدها يف حل املشكلة الشيشانية ،وبذلك تقضي على املشاكل
الداخلية ،كما هتدف روسا من خالل توجهها إىل منطقة الشرق األوسط إهناك القوة األمريكية هناك من خالل
مزامحتها يف املنطقة ،وكذا العودة بالعامل إىل التعددية القطبية وتكون هي أحد أقطابه الكربى ،لذلك تقوم السياسة
اخلارجية الروسية يف املنطقة على العديد من اخلصائص منها:
 تعمل روسيا على جذب االستثمارات خاصة يف جمال الطاقة مع العربية وخاصة اخلليجية ،17مع تكثيفوتنشيط العالقات التجارية ،من خالل توسيع فرص الشركات الروسية يف املنطقة ،18ومنها جتارة األسلحة،
باعتبار املنطقة العربية سوقا جتاريا مهما.19

 حتاول روسيا احلفاظ على هيمنتها وسيطرهتا على دول آسيا الوسطى من خالل العمل على تطوير عالقاهتا معإيران واستخدامها ملواجهة ضغوطات الواليات املتحدة األمريكية.
 تسعى روسيا إىل حتقيق نوع من االستقرار للحدود اجلنوبية للتخلص من التهديدات احملتملة ،كمنطقة القوقازوآسيا الوسطى اليت تعرف صراعات اهلوية واالنفصال خاصة بعد سقوط االحتاد السوفيييت.20
 إن اهلدف من دخول روسيا ثانية إىل املنطقة بناء سياسة وقائية ملنع صعود التيارات اإسالمية ،مع خلق نظامإقليمي مستقر قرب حدودها ،للقضاء على التحديات اخلارجية.
 تسعى روسي إىل بناء كتلة من الدول تقف يف وجه القطبية األحادية ،والعودة باجملتمع الدويل إىل التعدديةالقطبية ،وهوما يفسر اقامة تطوير عالقاهتا مع إيران والعراق وسوريا.
 حماولة روسيا تطوير عالقاهتا مع دول الشرق األوسط خاصة بعد ثورات الربيع العريب ،من هتديد مصاحلهابوصول شعلة تلك األحداث إىل احمليط احليوي لروسيا ،والذي شهد سابقا ما عرف بالثورات امللونة.21
 زيادة مداخيل الصادرات النفطية مبا يؤمن االستقرار االقتصادي واالجتماعي للمجتمع الروسي ،والدولالنفطية يف املنطقة مع السيطرة على أسعار النفط.22
 إجياد وخلق آليات جديدة لألمن البيئي.23 -00األهداف االقتصادية
ازدادت أمهية منطقة الشرق األوسط بالنسبة لالحتاد السوفيايت سابقا ،وخاصة بعد أن واجه العديد من
التحديات االقتصادية املتنوعة يف اجملال النفطي ،وبذلك تفاعلت احلاجة إىل املوارد النفطية إىل جانب احلاجة إىل
بناء العالقات االقتصادية والتجارية ،واليت هتدف إىل احلصول على املوارد األولية ،وإقامة العالقات التجارية ،لتوفري
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العملة الصعبة ،24أما روسيا االحتادية احلالية فتسعى إىل إقامة شراكات اقتصادية وتقنية مع دول الشرق األوسط،
وهي مرتبطة بثالث قطاعات رئيسية حسب الرتتيب يف سلم أولويات االسرتاتيجية الروسية ،واملتمثلة يف املوارد
الطاقوية ،أي العمل على احلفاظ على إستقرار السوق النفطية 25مع ضمان احلد األدىن لألسعار ،26مث التعاون
االقتصادي والتقين يف اجملاالت الصناعية والتنموية ،وأخريا التعاون يف اجملال العسكري ،وخاصة جتارة السالح،

حيث تعترب البالد العربية سوقا مهمة ملثل هذه التجارة ،27واليت وصل حجم صفقاهتا اليت أبرمت سنة ،2011
إىل حوايل مليار دوالر ،أي بزيادة  9.5مليار دوالر عن السنة اليت سبقتها.28

كما هتدف روسيا إىل تكثيف االستثمارات وخاصة املتعلقة باجلانب املايل من أجل جذب األموال العربية
لالستثمار يف الصناعات التكنولوجية واحلربية ،إال أن تلك االستثمارات العربية تواجه العديد من الصعوبات سواء
يف رأس املال الروسي أو داخل الدول العربية يف حد ذاهتا ،لذلك البد من إعادة النظر يف تبادل االستثمارات ،من
خالل تأمني الشروط املناسبة هلا لكال الطرفني ،29ولذلك عادت روسيا إىل الوطن العريب مبنظور جديد ،له ارتباط
وثيق برغبتها يف حتقيق أهدافها اإسرتاتيجية ،املتمثلة يف استعادة دورها ومكانتها العاملية من خالل رفع مستوياهتا
االقتصادية وحتقيق اكتفائها الذايت خالل باالعتماد على قطاع الطاقة ،واالستثمارات يف جتارة األسلحة.
وعليه ،ميكن حتديد ثالث مصاحل أساسية حتدد سبب التوجه الروسي حنو منطقة الشرق األوسط ،والوطن
العريب عموما ،وهي كالتايل:
 العمل على إنهاك القوة األمريكية استراتيجيا من خالل مزاحمتها في منطقة الشرق األوسط :وذلكباستدراج واشنطن إىل الدخول يف املشاكل والصراعات الدولية ،واستغالل حاالت الفشل العسكري األمريكي
يف الشرق األوسط كالعراق وأفغانستان ،هبدف التقليل من التواجد األمريكي يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى،
وهو ما ميكن أن يدفع بالواليات املتحدة إىل االعرتاف بروسيا كقوة عاملية ال ميكن جتاوزها يف حتديد منط
العالقات الدولية.30

 المصالح االقتصادية الروسية في منطقة الشرق األوسط :ختتلف حاليا طبيعة التعامالت الروسية مع دولالشرق األوسط عن سابقاهتا اليت اعتمدت على اجلانب األيديولوجي ،حيث أصبح يغلب عليها املنطق

املصلحي االقتصادي.
 المصالح األمني والعسكرية :تنطلق اإسرتاتيجية الروسية من األمهية اجلغرافية واإسرتاتيجية ملنطقة الشرقاألوسط؛ باعتبارها منطقة ذات أولوية كبرية يف الساحة الدولية ،إذ ال ميكن ألي وحدة سياسية بأن تتشكل
خارج إطار حدود تلك املنطقة ،أي تعترب مركزا هاما ألي دور سياسي سواء كان أمريكيا أو روسيا أو أوروبيا.
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ثانيا :وسائل تنفيذ السياسة الخارجية الروسية في منطقة الشرق األوسط
استخدمت روسيا جمموعة من طرق لتوطيد عالقاهتا مع دول الشرق األوسط لتحقيق جمموعة أهدافها
اإسرتاتيجية يف املنطقة من بينها الدبلوماسية ،واالقتصادية والعسكرية ،واليت ميكن ذكرها كما يلي:
 -01االعتماد على األدوات الدبلوماسية :وظفت روسيا الوسيلة الدبلوماسية يف إدارة عالقاهتا مع دول
الشرق األوسط وذلك يف ظل التطورات املتالحقة اليت تشهدها املنطقة ،حيث توالت الزيارات سواء من
اجلانب الروسي أو من طرف مسؤويل دول ملنطقة ،كما تعترب الدبلوماسية أداة من األدوات املستعملة من
طرف الدولة يف حتقيق أهداف سياستها اخلارجية ،وهي تلعب دور هام يف التخفيف من حدة النزاعات
العسكرية املسلحة ،وهي تكتسب أمهية سياسية كبرية خاصة عندما يتم استخدامها بدقة يف مواقف السياسة
اخلارجية ،31وقد ظهرت الدبلوماسية الروسية يف العديد من قضايا املنطقة العربية ،كامللف النووي اإيراين،
وكثرة التصرحيات الصادرة عن الدبلوماسية الروسية حول األزمة ،ونفس الشيء بالنسبة لألزمة السورية ،فقد
رفضت روسيا أي تدخل خارجي بأي شكل من األشكال ،واستخدمت حق الفيتو داخل جملس األمن ثالث
مرات للحيلولة دون ذلك.
 -02االعتماد على األدوات االقتصادية :وتعترب هذه الوسائل من أبرز وسائل حتقيق أهداف السياسة
اخلارجية ،من خالل القيام باالستثمارات وتقدمي املساعدات االقتصادية ،وتعترب هذه األداة من بني أكثر

الوسائل تأثريا على املستوى معيشي لألفراد يف الدول املستقبلة لتلك املساعدات واالستثمارات بصورة إجيابية،
وهو ما يؤدي إىل ظهور رأي عام إجيايب ،الذي بدوره يضغط باجتاه تغيري مواقف وتصورات صناع القرار جتاه
الدولة املستخدمة هلذه الوسيلة ،32ويف املقابل تسعى روسيا من خالل استخدام تلك الوسائل إىل حتقيق
مكاسب سياسية وعسكرية تنافس الوجود األمريكي يف املنطقة العربية ،مع إقامة شراكة اسرتاتيجية اقتصادية،
تعود عليها بفوائد اقتصادية وتنموية لروسيا ولدول املنطقة ككل ،33إال أن هناك جمموعة من التحديات اليت
مسرية تلك العالقات كالوجود األمريكي يف اخلليج العريب ،وذلك ما جيعلها تبذل جهدا كبريا لتطوير آلياهتا
ووسائلها الدبلوماسية لتفعيل تلك الشراكة بالشكل الذي يتوافق مع مصاحلها االسرتاتيجية يف املنطقة.
 -00االعتماد على الوسائل العسكرية :تستخدم روسيا الوسيلة العسكرية لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية
عندما يتعلق األمر باملواقف الدولية املتصلة مبتطلبات األمن القومي ،ويتم استخدامها يف حالة فشل حتقيق
الوسائل الديبلوماسية واالقتصادية ،فهي اخليار األخري يف سلم اخليارات اليت ميكن للدولة استخدامها ،ملا ميكن

أن تسببه من نتائج وعواقب وخيمة خاصة يف ظل انتشار أسلحة الدمار الشامل ،كما ميكن استخدام هذه
الوسيلة كتقدمي املساعدات العسكرية وبيع األسلحة ،34بواسطة عقد التحالفات العسكرية املختلفة ،أو تقدمي
املساعدات العسكرية ،وكانت أداة بيع األسلحة من بني أكثر األدوات اليت اعتمدهتا روسيا لتنشيط عالقاهتا
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مع دول املنطقة العربية ،مثل صفقة إمداد سوريا ب  36وحدة من نظام بانتسري-س  ،1وهو أحد أحدث
األنظمة الدفاعية يف روسيا ،وعليه ،ميكن القول أن السالح الروسي ميكنه أن يقدم صورة واضحة للعالقات
السياسية واالقتصادية الروسية أكثر من غريها.35
لذلك وظفت روسيا جمموعة من األدوات واآلليات لتحقيق أهداف سياستها اخلارجية يف منطقة الشرق
األوسط ،واملرتبطة أساسا باملصاحل األمنية واالقتصادية ،وذلك من خالل جمموعة من املواقف واألفعال اليت ترمجتها
على شكل اتفاقيات وعقود استثمارية يف خمتلف اجملاالت االقتصادية والعسكرية يف املنطقة.
المحور الرابع :موقف السياسة الروسية من يعض القضايا
جاء هذا احملور الستعراض خمتلف املواقف للسياسة اخلارجية الروسية جتاه بعض قضايا منطقة الشرق
األوسط واملتميزة بالتذبذب والثبات يف بعض األحيان ،وهنا يتم الرتكيز على الدول اليت هلا أبعاد إسرتاتيجية كبرية
يف السياسة اخلارجية الروسية ،مع الرتكيز على أهم القضايا ومواقف السياسة الروسية منها وهي كالتايل:
 -01القضية العراقية :لقد عارضت روسيا احلرب على العراق ونددهتا بشدة ،إال أهنا وافقت على ذلك يف
األخري ،وذلك لتقاطع مصاحلها مع الواليات املتحدة األمريكية أكثر منها مع العراق ،حيث حصلت روسيا
على ضمانات من الواليات املتحدة برعاية مصاحلها هناك ،وذلك رغم التأثري الكبري لتغري النظام السياسي يف
العراق على املصاحل الروسية ،وقد هددت باستخدام حق الفيتو يف جملس األمن إذا جلأت أمريكا إىل األمم
املتحدة لشن احلرب على العراق ،ويرجع سبب ذلك الوقوف إىل خوف روسيا من استخدام املعارضة من قبل
احلزب الشيوعي خاصة مع اقرتاب انتخابات جملس الدوما ،إضافة إىل ذلك معارضة أغلب دول العامل
اإسالمي احلرب ،واليت تتيح لروسيا احلصول على أصدقاء جدد كحلفاء ضد الواليات املتحدة األمريكية،
وكذلك معارضة كل من فرنسا وأملانيا للحرب واليت قد تنتج املزيد من فرصة للتقارب الروسي الفرنسي ،والذي
ميكن أن يشكل يف حد ذاته توجها ضد القطبية األحادية األمريكية وبالتايل حتقيق اهلدف الروسي وهو العودة
باجملتمع الدويل إىل التعددية القطبية.
 -00الشأن اإليراني :لقد ساندت وتفهمت روسيا املوقف اإيراين ،والذي شكل حتديا كبريا للواليات املتحدة
األمريكية ،فقد نددت بشدة فرض العقوبات على الشركات الروسية املتعاونة مع إيران ،ورغم موافقة روسيا
على قرارات جملس األمن الدويل يف الصادر سنة  ،2010بفرض عقوبات دولية على إيران لوقف ختصيب
اليورانيوم ،فإن ذلك ال يعد تراجع روسيا عن موقفها يف دعم إيران ،فموقفها بقي ثابتا وذلك راجع إىل
االعتبارات التالية:
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 رفض امتالك إيران أسلحة نووية ،أو تأييد حق إيران يف امتالك التكنولوجيا النووية بشرط استخدامها يف األمورالسلمية فقط ،أي عدم استخدامه عسكريا.
 هتدف روسيا من خالل التقارب مع إيران إىل القضاء على سياسة العزلة اليت حاولت اإدارة األمريكية فرضهاعليها بواسطة إيران.
 البحث عن حلفاء جدد لتكوين قوة كبرية قدرة على الوقوف ومواجهة اهليمنة األمريكية. -00قضية الثورات العربية :يف البداية مل تؤيد روسيا أي حراك عريب ،على خالف مواقفها الداعمة حلركات

التحرر خالل حقبة االحتاد السوفيايت ،36ولكن سرعان ما تراجعت عن موقفها وخاصة بعد أن اهتمام كل
دول العامل مبا عرف بالثورات العربية ،وخاصة جتاه احلراك املصري ،37ولكن كان ذلك متأخرا حيث تغري
موقفها بعد سقوط األنظمة القائمة ،مثل ما حدث يف تونس ومصر ،كما اتسمت موقفها باحلياد أما جتاه
اليمن والبحرين ،على عكس موقفها جتاه األزمة السورية والليبية حيث أيدت بوضوح تلك األنظمة القائمة،
ويف املقابل حرصت على إبقاء قنوات االتصال مفتوحة مع األطراف املعارضة حفاظا على التوازن يف موقفها
وعالقاهتا مع تلك الدول ،38بغض النظر عن السلطة اليت ستحكمها بعد سقوط النظام.
وترجع دوافع وأهداف املوقف الروسي من الثورات العربية إىل العوامل التالية:

 اخلوف من انتقال تلك الثورات إىل أراضيها ،بسبب التشابه الكبري بني أنظمة احلكم الروسية والعربية منحيث الشمولية وطريقة انتقال السلطة.
 وجود العديد من التحديات داخل اجملتمعات الروسية ،واعتمادها على التباين العرقي والديين والتباعد اجلغرايفوهو ما يهدد باالنفصال والتفكك.
 ختوف روسيا من ظهور قوى إسالمية متطرفة ،تؤدي بدورها إىل ظهور تيارات إرهابية هتدد مصاحلها يف مناطقالقوقاز وآسيا الوسطى.
 ترى روسيا أن الوقت الذي ظهرت فيه تلك الثورات يعرب عن اهنيار النظام العاملي ،لذلك جلأت إىل احلفاظعلى عالقاهتا مع الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل والدول العربية.
وعليه ،فإن السياسة الروسية جتاه دول الشرق األوسط ،تعترب مؤشرا لبدء حقبة جديدة يف الدبلوماسية
الروسية لكي تستعيد من خالهلا مكانتها كفاعل أساسي يف شؤون املنطقة وقضاياها ،ولكن على أسس تتفق مع
التوجهات العامة للسياسة الروسية ومع توازنات القوى يف املنطقة وخريطة التحالفات واملصاحل هبا.39
المحور الخامس :السيناريوهات المستقبلية للسياسة الخارجية الروسية في منطقة الشرق األوسط
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لقد أدت التحركات الروسية يف الفرتة األخرية يف منطقة الشرق األوسط إىل العديد من االستفسارات
حول التوجهات املستقبلية لسياستها اخلارجية ،وهو ما يطرح مجلة من السيناريوهات حول آفاق العالقات
الروسية -العربية يف ظل هذه التغريات والتحوالت الدولية واإقليمية الراهنة اليت يشهدها العامل العريب ،وهو ما
سيتم التطرق إليه يف هذا احملور ،إذ ميكن التمييز بني ثالث سيناريوهات مستقبلية هلا ،وهي كالتايل:
أوال :سيناريو البقاء على الوضع القائم
يهدف هذا السيناريو إىل البقاء على الوضع القائم للسياسة اخلارجية الروسية ،وهو يدمج بني احتمال
تكثيف العالقات مع دول املنطقة وسعي روسيا إىل إجياد املزيد من مناطق النفوذ هناك ،كما سعت إىل لعب دور
هام يف املنطقة ،ولكن سرعان ما أخفقت يف حتقيق ذلك ،بسبب هتميش الدور الروسي اجتاه الثورات العربية
واملفاوضات العربية -اإسرائيلية ،وهي تسعى حاليا لتعزيز واسرتجاع دورها الدويل من خالل ترحيبها مبؤمتر السالم
يف املنطقة ،وهي تسعي إىل بناء وخلق أدوار مهمة يف مناطق خمتلفة من العامل مبا يتوافق ومصاحلها العاملية ،والذي
يؤدي بدوره إىل حتقيق أهدافها اخلاصة دون الرتكيز على منطقة الشرق األوسط ،40وبذلك ميكن أن تبقى
اإسرتاتيجية الروسية مرتبطة بتحقيق وتنفيذ عناصرها من أجل حتقيق طموحاهتا جبعل العامل متعدد األقطاب.
باإضافة إىل ذلك ميكن أن تربز قوى عاملية جديد على الساحة الدولية كالصني واهلند اليابان وإيران
وغريها ،واليت ميكن هلا أن تؤثر على منط وطبيعة العالقات الدولية ،حيث بدأت هذه القوى بالظهور بشكل
واسعة يف العديد من اجملاالت االقتصادية ،والتكنولوجية ،مما يدخل روسيا ضمن دائرة املنافسة للحصول على
مكانة ضمن تلك اجملموعة الصاعدة.
وبالتايل ،ستظل الرؤية املستقبلية للسياسة اخلارجية الروسية بالنسبة لعالقاهتا مع دول الشرق األوسط ،غري
واضحة املعامل ،كما ستبقى فرص تواجد النفوذ الروسي يف املنطقة مرهون باألوضاع الداخلية يف املنطقة،
وباالسرتاتيجية األمريكية جتاه دول املنطقة ،واليت حيتمل أن ختلق مواقف قد تكون معادية للمصاحل الروسية.
ثانيا :سيناريو التراجع واالنعزال عن لعب أدوار في المنطقة
بالرغم من حتقق العديد من الطموحات واالجنازات الروسية يف منطقة الشرق األوسط ،إال أهنا قد عرفت
أيضا العديد من اإخفاقات ،بسبب جمموعة من التحديات اليت ترجح حدوث واستمرار معامل هذا السيناريو يف
املنطقة أو األخذ بسياسة االنعزال عنها ،فمثال فيما خيص امللف النووي اإيراين ،يالحظ أن هناك تناقض واضح
يف املوقف الدور الروسي اجتاهه ،فرغم أن روسيا تقوم بدور كبري من خالل رفضها لفرض العقوبات األممية على
إيران ،إال أهنا ترتاجع بعد ذلك وتقبل بفرضها بعد تعديلها أو ختفيفها ،حيث جاء الرد الروسي من طرف سريغي
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برخيو ديكو مستشار بوزارة اخلارجية الروسية ،على أن مجيع املصاحل الروسية تُؤخذ بعني االعتبار بغض النظر عن
االجنازات األمريكية أو اإيرانية.41
وبالتايل ،ميكن اعتبار هذا االحتمال غري منتظر على املدى القريب لعدم اهتمام روسيا بالتدخل يف
القضايا اليت تقع خارج إقليمها اجلغرايف كأوروبا وأمريكا اجلنوبية وأفريقيا ،على عكس عالقاهتا الثنائية ما مل هتدد
مصاحلها ،كما أن احلديث عن الدور الروسي على الصعيد الدويل يتطلب ربطه بالدور األمريكي ،وأخريا وجود
العديد من التحديات الداخلية يف روسيا واليت قد تعيق حتقيق مصاحلها اخلارجية.
ثالثا :سيناريو استمرا وتكثيف العالقات مع دول المنطقة
لقد حققت روسيا العديد من االجنازات واليت أعطت دفعا قويا السرتاتيجياهتا اخلارجية ،فبعد أن شهدت
تدهور كبري يف مجيع اجملالت ،والذي صاحبه اهنار مؤسسات الدولة وظهور حاالت عدم االستقرار السياسي
واالجتماعي ،وتراجع مكانتها الدولية واإقليمية ،إىل حد أفقدها نفوذها يف العديد من املناطق املتعلقة بأمنها
القومي ،ولكن سرعان ما تداركت روسيا الوضع وحاولت النهوض بقدراهتا ،وبذلك حقق قطاعها اإقتصادي
فائضا كبريا يف معدالت النمو ،وامليزان التجاري ،والذي ساعدها على حتسني أوضاعها الداخلية وحتقيق االستقرار
السياسي واالنتعاش االقتصادي ،وبالتايل زيادة تفعيل سياستها اخلارجية ،ومن هنا ظهرت السياسة اخلارجية
الروسية يف العديد من املواقف اجتاه العديد من القضايا الدولية واإقليمية.42
وبالتايل ،فمصاحل الطرفني أصبحت أكثر تشابكا بني دول املنطقة وروسيا ،وهو األمر الذي أدى هبذه
الدول إىل االجتاه حنو روسيا ،وذلك براجع إىل جمموعة من االعتبارات ،أمهها:
 ختوفت روسيا من صعود تيار اإسالم السياسي ووصوله إىل السلطة يف بعض دول املنطقة. أدت التغريات الىت أعقبت الثورات العربية ،إىل تقييم سلىب من جانب القيادة السياسية الروسية وهو ما أكدتاملخاوف السابقة هلا.
 أدى تراجع القوة ألمريكية يف منطقة الشرق األوسط ببعض القوى اإقليمية والدولية إىل تعويض تلك املكانةهناك ،كما انتهت روسيا من معاجلة مشاكلها الداخلية ،والبدء يف إعادة بناء عالقاهتا اإسرتاتيجية مع العامل
اخلارجي ،هبدف اسرتجاع مكانتها املفقودة على مسرح السياسة الدولية ،ووجدت يف الشرق األوسط األرض
اخلصبة لتطبيق ذلك ،وهذا لألسباب التالية:
 األزمة السورية اليت هتدد املصاحل الروسية احليوية هناك ،واحلضور الروسي يف البحر األبيض املتوسط ،لذلك
تدخلت حلسم ذلك الصراع ،حىت حتقق تفوقا على الوحدات اليت ستحاول عرقلة االستقرار الروسي مستقبال.
 تعترب دول جملس التعاون اخلليجي األهم يف الشرق األوسط ،ملا ترتبع عليه من قوة اقتصادية وجتارية.
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وعليه ،يبقى هذا السيناريو هو األكثر ترشيحا من بني السيناريوهات السابقة وذلك بسبب استغالل
السياسة اخلارجية الروسية لألخطاء األمريكية يف منطقة الشرق األوسط وحتويلها لصاحلها ،وبذلك يبقى مستقبل
السياسة الروسية يف املنطقة مرهونا باالرتباط املصلحي واالسرتاتيجي ،وبناء على ذلك ميكن تطوير تلك العالقات
من خالل تفعيل التعاون يف اجملاالت التالية:43
 تفعيل التعاون التجاري واملايل بني الطرفني ،مع ضرورة توجيه االستثمار العريب حنو روسيا. تأسيس قاعدة مشرتكة عرب التمثيل الربملاين لوضع التشريعات املالئمة واألسس القانونية اليت ختدم تطويرالعالقات بني الطرفني.
 تعزيز الدبلوماسية الشعبية وذلك لتجنب البريوقراطيات الرمسية اليت قد تعرقل الرغبة يف التواصل بني الطرفني. تنشيط دور اجلمعيات األهلية واملنظمات غري احلكومية والربملانات من أجل مد اجلسور بني الطرفني. االستفادة من التجربة الروسية الناجحة يف التعايش املشرتك بني القوميات واإثنيات اليت تضمها روسيا علىمساحة جغرافية واسعة.
وبتايل ميكن القول أن هناك ثالث سيناريوهات مستقبلية للسياسة الروسية وهي السيناريو األول والذي
يرجح زيادة التدخل الروسي يف الشرق األوسط ،واستمرار االنسحاب األمريكي ولكن ليس بصورة كاملة نظرا
ملصاحل حلفاءها يف املنطقة ،أما السيناريو الثاين يرى أن الواليات املتحدة األمريكية ستتدارك للخطر الروسي
وتدخلها املتزايد يف الشرق األوسط ،أما السيناريو الثالث واألخري فهو األقرب إىل الواقع ،والذي يرجح صعود
أكثر من دولة للمشاركة كقوى عظمى إىل هيكل النظام الدويل مثل الواليات املتحدة االحتاد األورويب ،روسيا،
الصني ،أي العودة بالنظام الدويل إىل التعددية القطبية.
الخاتمة:
حتتل منطقة الشرق األوسط بأمهية كبرية ضمن قائمة الدول الكربى ،ليس فقط ملأل الفراغ الذي تركته
الواليات املتحدة خالل السنوات املاضية فقط ،وإمنا ملا هلا من أمهية جيو-اسرتاتيجية واقتصادية على املستوى
اإقليمي والدويل ،وعلى رأسها النفط والغاز وخمتلف املوارد الطاقوية ،وجغرافية موقعه املتميز عامليا ،ملا له من
ممرات مائية ،ولذلك شكلت هذه املنطقة نقطة استقطاب اسرتاتيجية هامة على املدى البعيد ،وبذلك استغلت
روسيا منطقة الشرق األوسط مبا فيها من صراعات وتطورات داخلية وإقليمية ،من جراء ثورات الربيع العريب،
باإضافة إىل انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من املنطقة ،بسبب املشكالت االقتصادية الداخلية اليت
جعلتها تتجه إىل دول شرق آسيا ،وبذلك بدأت روسيا بالتقرب من دول منطقة الشرق األوسط عن طريق العقود
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االقتصادية ،باإضافة إىل التدخل العسكري يف سوريا بداية من سبتمرب  ،2015واليت استطاعت من خالله
فرض وجودها الفعال كما عملت والذي ميكن أن ُحيدث تغريات جذرية على مستوى هيكل النظام الدويل.
ومن خالل هذه الدراسة مت التوصل إىل استخالص النتائج التالية:
 لقد تعددت األسباب والعوامل اليت لعبت دور هام وفعال يف إعادة اسرتجاع القوة الروسية يف منطقة الشرقاألوسط واجملتمع الدويل ككل.
 إن اهلدف األساسي من التواجد الروسي يف الشرق األوسط هو العمل على إهناك القوة األمريكية عن طريقمزامحتها املنطقة.
 هتدف االسرتاتيجية الروسية بصفة عامة إىل تغليب مبدأ املصلحة الوطنية ،حيث تتسم أغلب توجهاهتااخلارجية باالعتماد على مبدأ الرباغماتية على الصعيد الدويل ،مثل التباين والتذبذب الواضح يف مواقفها جتاه
العالقات االيرانية والسورية مبا يتوافق مع أهدافها ومصاحلها.
 إن الدافع األساسي من وراء التوجه الروسي حنو منطقة الشرق األوسط هو احلاجات األمنية واالقتصادية. إن هدف من التوجه حنو الشرق األوسط هو محاية وتعزيز مصاحلها والدعوة إىل عامل متعدد األقطاب تكونهي ضمن أحد أقطابه الكربى ،ومع احلفاظ على حالة التوازن والتفاهم مع بقية القوى الدولية يف املنطقة.
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صدام المصالح الروسية األمريكية في الشرق األوسط بعد الحرب الباردة

The clash of Russian-American interests in the Middle
East after the Cold War
أ.هيبة غربي

1

الملخص:
مرت العالقات األمريكية-الروسية مبراحل عديدة متقلّبة ومتفاوتة وفق الظروف وحبسب ما تقتضيه املصاحل واألهداف،
ّ
انطالقا من التعاون يف فرتة احلرب العاملية الثانية مرورا باحلرب الباردة والعالقات ما بعد احلرب الباردة وصوال إىل العالقات الروسية
التحول الذي طرأ على نوعية القيادة يف كال
توجها ً
األمريكية يف القرن احلادي والعشرين أين شهدت هذه األخرية ً
جديدا نتيجة ّ

مؤخرا بؤرة جديدة للتوتر بني الدولتني ،األزمة السورية ملا هلا من خصوصية إقليمية ودولية وحمط
الطرفني .ومن القضايا اليت ش ّكلت ً

حسابات فعال .وعليه تعرب هذه األخرية بعد دو حدين ،احلد األول وهو املتمثل يف صراع دويل من الطراز الرفيع يشبه إىل ح ّد ما
احلرب الباردة بني الشرق والغرب سابقاً ،واحلد الثاين الذي يتمثل يف الدعوة إىل التعاون اإللزامي واالتفاق للعمل سوياً للتعامل مع
القضية .هذه البداية السلمية مل حتددها القوة املادية وال القوة العسكرية وإّّنا حددهتا قوة األفكار أي التغيري الذي حدث على
مستوى أذهان صناع القرار والنخبة احلاكمة .وعليه ال يوجد شيء حتمي وثابت يف العالقات الدولية وهناك إمكانية للتغري ،إالّ
أن املصلحة اخلاصة للطرفني تطغى دائما على املصلحة العامة ،فمن العالقات األمريكية_الروسية جند انّه من الضرورة أن نشري
إىل حقائق هامة منها أ ّن عامل املصلحة الذاتية هو العامل احلاسم الذي يتحكم يف السياسة اخلارجية للدول الكربى ،وروسيا
وأمريكا واحدتان منها.

Abstract:
American-Russian relations have undergone many stages of fluctuating and
varied according to circumstances and interests and goals, from cooperation in the
Second World War to the Cold War and the post-Cold War relationship to
Russian-American relations in the twenty-first century. Which has affected the
quality of leadership on both sides. One of the issues that has recently formed a
new focus of tension between the two countries, the Syrian crisis because of its
 1باحثة متخصصة في الدراسات األمنية واإلستراتيجية
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regional and international specificity and effective accountant. Thus, the twosided approach is the first of a high-level international conflict that is somewhat
similar to the cold war between East and West, and the second is the call for
mandatory cooperation and agreement to work together to deal with the issue.
This peaceful start was not determined by material strength or military power but
by the power of ideas, that is, the change that has occurred at the level of the
minds of decision-makers and the ruling elite. There is nothing inevitable and
constant in international relations and there is a possibility of change, but the
special interest of the parties always dominate the public interest, it is necessary to
note the US - Russian relations are important facts that the factor of self - interest
is the decisive factor that controls the foreign policy of States Russia, and the
United States, two of them
 الحرب الباردة/ الشرق األوسط/ المصالح األمريكية الروسية/ أمريكا/ روسيا:الكلمات المفتاحية

key words : Russia / America / US - Russian interests / Middle east / cold
War

:مقدمة
 حيث جتلّت احلرب الباردة،يُش ّكل الشرق األوسط منطقة نفوذ أساسيّة وجمال اهتمام كبري للدول الكربى
ٍ
وخباصة مسألة الصراع العريب اإلسرائيلي وما تبعها من حروب
،مرت هبا
ّ يف املاضي من خالل األزمات اليت
 يتص ّدر، ّأما يف الوقت الراهن فن ّن موضوع الربيع العريب مجميع حمطّاته.وتطورات ونتائج إقليمية ودولية
ّ ،وأحداث
قائمة اهتمامات الدول الكربى حيث تُش ّكل األزمة السورية الراهنة إحدى التجلّيات واحملطات البارزة يف هذه
ومكونات هذا الصراع وتعزيزه وتقاسم
ّ  عن طريق تشكيل األرضيّة املالئمة لتفاعل عناصر،املرحلة ويف هذه املنطقة

.النفوذ بني اجلبارين
م
َّ ،شك فيه
 وختتلف،أن املصاحل اإلسرتاتيجيّة لكل من الواليات املتحدة وروسيا تتقاطع يف بعض اجملاالت
ّ وِمَا ال
َّ  لكن القاسم املشرتك بينهما،يف جماالت أخرى
أن القوتني حريصتان جدًّا على أن يكون هلما نفوذ قوي يف هذه
 وحتويل، هبدف تعزيز مركزيهما اإلقليميني، ذات املوقع املميّز واإلسرتاتيجي،الدولة

. وعلى هذا األساس تُطرح اإلشكالية التالية.موازين القوى لصاحل كل منهما
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ما مدى مساهمة منطقة الشرق األوسط كونها منطقة نفوذ ومجال اهتمام كبير لدى الدول الكبرى في
تصادم المصالح األمريكية الروسية ما بعد الحرب الباردة؟
الفرضية:
ت عتبر منطقة الشرق األوسط إحدى تلك المناطق التي تشهد هزات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية
وطائفية وعرقية ودينية شديدة التعقيد والخطورة ،ما أدى بالطرفان األمريكي الروسي إلى عقد اتفاق على
التعاون بشأن قضايا تتعلق بالنزاع في هذه المنطقة الحساسة السيما األزمة السورية ومناهضة اإلرهاب
ونزع السالح النووي.
خطة الدراسة:
الجناز هذا البحث ستكون الدراسة مشكلة من خطة عمل تتكون من مبحثني باإلضافة إىل مقدمة وخامتة وهي
كالتايل:
مقدمة:
مرت مبراحل عديدة متقلّبة ومتفاوتة وفق الظروف
المحور األول :حتدثنا هنا عن العالقات األمريكية-الروسية اليت ّ

وحبسب ما تقتضيه املصاحل واألهداف ،انطالقاً من التعاون يف فرتة احلرب العاملية الثانية مروراً باحلرب الباردة
والعالقات ما بعد احلرب الباردة وصوالً إىل العالقات الروسية األمريكية يف القرن احلادي والعشرين أين شهدت
التحول الذي طرأ على نوعية القيادة يف كال الطرفني ،باإلضافة إىل رواسب
توجها
ً
هذه األخرية ً
جديدا نتيجة ّ
احلرب الباردة وتداعياهتا اليت أثرت يف نظرة البلدين أحدمها إىل اآلخر .ومن الواضح بأ ّن توجهات القيادتني قد
اصطدمت يف ما بينها ومل تلتق إالّ يف نقاط قليلة ونادرة ،فكان التنافس والتوتر السمة املميزة للعالقة بينهما ،األمر
الذي دفع أطرافًا أخرى إىل االستفادة من هذا الشكل يف العالقة ،وقد تكون إيران رمبا من أبرز املستفيدين.
المحور الثاني :حتدثنا هنا عن األزمة السورية كملف توافق الفتًا بني الرئيسني ،خاصة مع تأكيدات "دونالد
ترامب" أ ّن التحالف مع روسيا وسوريا هلزمية تنظيم الدولة اإلسالمية ،هو السياسة اليت يفضلها للتعامل مع األزمة
السورية ،فعقب انقطاع دام مثانية سنوات ،عُقدت أول قمة رمسية أمريكية روسية منذ أفريل  2010يف
"هلسنكي" واليت شكلت خطوة حنو التوافق على احلد األدىن مع بقاء التناقض ،ومنع تصعيده إىل مستوى أعلى.
إضافة إىل أهم املعيقات إزاء هذه العالقة فرغم التقارب على مستوى اخلطاب السياسي بني الرئيسني ،إالّ انّه
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هناك بعض القضايا اليت مازلت عالقة بني الطرفني كقضية الدرع الصاروخي األمريكي الذي تعتربه روسيا هتديد
مباشر ألمنها القومي وحماولة لتقويض قدراهتا الدفاعية يف مواجهة أي هجوم أمريكي حمتمل ،وتدخل روسيا يف
االنتخابات الرئاسية األمريكية سنة  ،2016وملف الوجود اإليراين يف سوريا.،
وأخرياً خاتمة تتضمن جمموعة من االستنتاجات حول املوضوع.
المحور األول :تحول وتطور العالقات األمريكية الروسية
مرت العالقات األمريكية-الروسية مبراحل عديدة متقلّبة ومتفاوتة وفق الظروف وحبسب ما تقتضيه املصاحل
ّ

واألهداف ،انطالقاً من التعاون يف فرتة احلرب العاملية الثانية مروراً باحلرب الباردة والعالقات ما بعد احلرب الباردة
جديدا نتيجة
توجها ً
وصوالً إىل العالقات الروسية األمريكية يف القرن احلادي والعشرين أين شهدت هذه األخرية ً

التحول الذي طرأ على نوعية القيادة يف كال الطرفني ،باإل ضافة إىل رواسب احلرب الباردة وتداعياهتا اليت أثرت يف
ّ

نظرة البلدين أحدمها إىل اآلخر .ومن الواضح بأ ّن توجهات القيادتني قد اصطدمت يف ما بينها ومل تلتق إالّ يف

نقاط قليلة ونادرة ،فكان التنافس والتوتر السمة املميزة للعالقة بينهما ،األمر الذي دفع أطرافًا أخرى إىل االستفادة
مؤخرا بؤرة
من هذا الشكل يف العالقة ،وقد تكون إيران رمبا من أبرز املستفيدين .ومن القضايا اليت ش ّكلت ً
جديدة للتوتر بني الدولتني ،مسألة الربيع العريب وبصورة خاصة األزمة السورية ملا هلا من خصوصية إقليمية ودولية
حتولت هذه األزمة إىل صراع دويل من الطراز الرفيع يشبه إىل ح ّد ما احلرب الباردة
وحمط حسابات فعال ،حيث ّ

بني الشرق والغرب ،ودخلت أحداث هذا البلد يف بازار التجاذبات واملساومات بني الدولتني العظميني وفق

املصاحل السياسية واالقتصادية والعسكرية(.)1
المطلب األول :التعاون الروسي األمريكي في فترة الحرب العالمية الثانية
مل تكن هناك عالقات أمريكية-روسية عقب اندالع الثورة البلشفية سنة  1917حىت بدأها الرئيس
األمريكي" فرانكلين روزفلت" سنة  1933على استحياء وباعتبار أ ّن أعداء أعدائي أصدقائي؛ فقد حتالفت
الدولتان يف مواجهة النازية األملانية يف احلرب العاملية الثانية .وحىت قبل هذا التحالف املعلن ،ق ّدمت الواليات
ُ
املتحدة املساعدات لنظريهتا الروسية لتقاوم املد النازي يف أراضيها .مث مل يلبث هذا التحالف أن تفكك مع هناية
احلرب العاملية ،واشتعل فتيل ما يعرف بـ"الحرب الباردة" سنة  1947وبدأت مرحلة جديدة من العالقات
الثنائية بينهما كانت أشبه بسباق نفوذ وتصارع أيديولوجيات؛ تلك اليت رفعها كال الطرفني (الدميوقراطية الليربالية
مقابل الشيوعية) وهو ما عرب عنه احملللون ب ـ "شهر عسل لم يد طويالا(.)2
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انتهى الرايخ الثالث بانتهاء أملانيا الناوية سنة  ،1945وبـ انتحار "ادولف هتلر" يف  30افريل ،1945انتهت
احلرب العاملية الثانية يف أوروبا ،وبعد ثالثة شهور أهنت القنبلة الذرية احلرب يف آسيا وهكذا انتهى الصراع
العسكري ،بعد أن خلف وراءه جراحاً دامية وخراباً ينتشر يف كل مكان .لقد أحدثت احلرب تغريات أساسية يف
الوضع الدويل ميكن أن نلخصها فيما يلي:
_ نظام احلكومات األوروبية القدمي الذي ضعضته احلرب العاملية األوىل ،قد قُضي عليه متاماً بعد احلرب العاملية
الثانية ،إذ انتهت فرنسا بعد احلرب مباشرة بوصفها دولة كربى يف العامل ،ودب الضعف يف النفوذ الربيطاين يف
العامل مل تعد بريطانيا قادرة على إتباع سياستها التقليدية القائمة على توازن القوى.
_ أصبحت الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفيايت الدولتني الوحيدتني اللتني ترتمسان سياسة العامل،
وتتنافسان على السيطرة عليه بعد أن كانت هذه الصفو مقصورة على الدول األوروبية الغربية فقط.
_ اكتشفت أسلحة جديدة قلبت النظم العسكرية القدمية وأحدثت ثورة يف األفكار القدمية املتعلقة باجلغرافية
العسكرية.
تكمن أسباب اندالع احلرب الباردة يف االختالف والتناقض بني املعسكرين واليت كانت مؤدية للصراع ،هذا
الصراع يعد وليد ثورة  1917يف روسيا واليت نتج عنها قيام االحتاد السوفيايت وحماولة الدولة الغربية القضاء عليه.
وِما جيدر ذكره إىل أ ّن الصراع بني القطبني كان متبايناً يف شدته حبسب تأثري كل مرحلة من مراحل الصراع ،فكل
طرف محل الطرف األخر مسؤولية إشعال احلرب الباردة ،فالواليات املتحدة والغرب جنحوا بنقناع العامل بان االحتاد
السوفيايت قد ظهر رغبة يف السيطرة والتوسع يف ارو ربا الشرقية ،وكذلك انه منع إجراء االنتخابات يف املناطق اليت
خضعت للسيطرة السوفياتية ،أماّ االحتاد السوفيايت فكان يرى أ ّن الواليات املتحدة األمريكية عندما أعلنت

مشروع مارشال سنة  1948وكذلك إعالن سياسة احتواء املد الشيوعي بأهنّا قد بدأت احلرب عليه(.)3

وتُعترب أزمة كوبا األخطر من بني كل األزمات اليت خلفتها احلرب الباردة خاصة وأ ّن العامل على إثرها بالفعل كان
على وشك حرب نووية مدمرة لوال تعقل قادة اجلانبني يف الوقت املناسب .بعد أن سبقت حكمة الرئيس
األمريكي ونظريه الروسي غضبهما وتوصال أخرياً التفاق سلمي جينبهما وجينب العامل بأسره جحيم احلرب النووية
اليت كانت على وشك االندالع(.)4

بداية االنفراج
لقد اعتربت أزمة كوبا سنة  1962ذروة املواجهة بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفيايت منذ انتهاء
احلرب العاملية الثانية .إال أهنا يف الوقت نفسه تركت آثار مهمة يف طبيعة عالقات القطبني بني املتنافسني ويف
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عالقاهتما مع دول العامل .إ ّن احتماالت الواجهة العسكرية الشاملة وآثارها الكارثية املتوقعة على اجلميع جعل من
انفراج هذه األزمة وغلبة منطق العقل واحلكمة على منطق اهليبة والكرامة الشخصية مبثابة بداية النطالق عالقة
جديدة بني القوتني العظيمتني أطلق عليها احملللون السياسيون ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "عصر االنفراج الدولي" .فمثالً مل يستغل
الرئيس األمريكي املوقف إلذالل السوفيات باعتبارهم ُهزموا يف املواجهة ،بل انه بادر يف إرسال برقية إىل "نيكتا
سيرغيفيتش خروتشوف" يعتذر فيها عن خرق طائرة التجسس "  "U2لألجواء السوفياتية كما مت االتفاق على
إنشاء "خط ساخن" بني الرئيسني للبحث يف األزمات اليت قد حتصل مستقبالً.
ويف هذا الصدد أشار "جون كندي" يف خاطب له يف  10جانفي  1963إىل أن إجياد سالم عادل حقيقي
ومنع سباق التسليح ُميثالن مصلحة مشرتكة للمعسكرين الشرقي والغريب وأبدى استعداده لوقف التجارب النووية
فوراً .وطبقاً لذلك فقد مت االتفاق على توقيع معاهدة "الحظر الجزئي للتجارب النووية" وذلك يف موسكو 05

أوت  1963وصادق عليها الكونغرس األمريكي يف  24سبتمبر من نفس السنة(.)5
المطلب الثاني :العالقات األمريكية الروسية ما بعد الحرب الباردة

حتسنت العالقات بني الواليات املتحدة وروسيا يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة بشكل كبري وحتولت
واقعياً من عالقات صراع وتنافس إىل عالقات تعاون( .)6وقد ادخل سقوط االحتاد السوفيايت معطيات جديدة
أحادي القطبية بزعامة الواليات املتحدة ،كما أصاب التغيري مفاهيم
يف السياسة الدولية ،إذ أصبح النظام الدويل
ّ
حيتل مكانة
العالقات الدولية ومسلماهتا ،فباإلضافة إىل العامل العسكري ،أصبح العامل االقتصادي والتكنولوجي ّ

مهمة يف تصنيف الدول يف النظام العاملي اجلديد ،هذا وحاولت روسيا االحتادية انتهاج سياسة جديدة قوامها

عربت عن ذلك من خالل جمموعة
االجتاه حنو الغرب بصفة الشراكة هبدف اخلروج من الضائقة االقتصادية ،وقد ّ

خطوات اختذهتا ،من بينها االنضمام إىل املؤسسات الغربية االقتصادية والسياسية والتوافق مع الغرب يف القضايا

ذات االهتمام املشرتك ،يف حماولة جلعل الغرب يتقبّل روسيا بوصفها دولة صديقة بعد احلرب الباردة ،باإلضافة إىل
قدما يف حمادثات نزع السالح ،بعد أن أدركت عدم إمكاهنا استمرار إنتاجه وحتمل تكاليف حتديثه،
املضي ً
املتغريات الدولية.
باإلضافة إىل سياسة االنفتاح على املستوى الدبلوماسي والسياسي يف اجتاهات أكثر واقعية مع ّ

يف فيفري سنة  ،1992متّ التوقيع على وثيقة التعاون بني الرئيس السابق األمريكي "جورج بوش" والرئيس الروسي

متغريات جديدة
السابق "بوريس يلتسين" ،حيث متّ االتفاق على امليثاق الروسي للشراكة والصداقة .إالّ أ ّن ظهور ّ

توجه سياستها اخلارجية حبيث نشأ يف حينه التنافس
يف آسيا الوسطى ،دعا روسيا االحتادية إىل إعادة التفكري يف ّ
الرتكي اإليراين على آسيا الوسطىِ ،مّا ه ّدد املصاحل الروسية يف تلك املنطقة ،باإلضافة إىل تدفّق الروس بأعداد
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املتطرفة يف آسيا
كبرية من دول اجلوار الغربية األمر الذي ه ّدد االقتصاد الروسي مع تصاعد التيارات األصولية ّ
هتديدا لألمن القومي الروسي ووحدة األراضي الروسية ،حىت أن دول آسيا الوسطى بدأت
الوسطى ،والذي ش ّكل ً
دورا أمنيًا يف تلك الدول لعدم قدرهتا على القيام بذلك بنفسها.
تطالب روسيا بأن ّ
تؤدي ً

يف املقابل فنن الواليات املتحدة مل تساند روسيا يف توجهها اجلديد ،بل عمدت إىل إضعاف اجلسم الروسي عرب
تعزيز الدعم االستخبارايت للمقاتلني الشيشان يف معركتهم لالنفصال عن روسيا .من هنا نقول بأن عالقة روسيا

االحتادية بالواليات املتحدة مل تتع ّد حدود العالقات السياسية الودية إلهناء مظاهر احلرب الباردة ،من دون
احلصول على شيء ملموس وواقعي ينتشلها من أزماهتا اخلانقة.
وهكذا ،ظلت العالقات األمريكية-الروسية خالل العقد األخري من القرن العشرين بني م ّد وجزر ،إذ سعت
تفوقها العسكري عن طريق حتديث قواهتا وتسليحها والسعي إىل عدم ظهور
الواليات املتحدة إىل احلفاظ على ّ
حتولت أولويّات السياسة
قطب آخر ينافسها على الساحة الدولية.
ّ
التطور االقتصاديّ ،
فبغض النظر عن العوملة و ّ
اخلارجية الروسية إىل التش ّدد يف احملافظة على مصاحل القومية الروسية ،وتعميق التوجه األوراسي لكبح مجاح
الواليات املتحدة اليت حتاول هتديد األمن القومي الروسي عن طريق إثارة األزمات ودعم احلروب الدائرة قرب
احلدود الروسية والعمل على توسيع دائرة حلف مشال األطلسي شرقًا وجنوبًا ،باإلضافة إىل نشر الصواريخ وإقامة

القواعد العسكرية الدائمة(.)7

المطلب الثالث :العالقات الروسية-األميركية في القرن الحادي والعشرين
التحول الذي طرأ على نوعية القيادة يف كال
توجها ً
شهدت العالقات األمريكية-الروسية ً
جديدا نتيجة ّ
الطرفني ،باإلضافة إىل رواسب احلرب الباردة وتداعياهتا اليت أثرت يف نظرة البلدين أحدمها إىل اآلخر .ومن الواضح
بأن توجهات القيادتني قد اصطدمت يف ما بينها ومل تلتق إال يف نقاط قليلة ونادرة ،فكان التنافس والتوتر السمة
املميزة للعالقة بينهما ،األمر الذي دفع أطرافًا أخرى إىل االستفادة من هذا الشكل يف العالقة ،وقد تكون إيران
رمبا من أبرز املستفيدين إذ ّأدت احلاجة الروسية إىل ِمارسة الضغط من قبل روسيا إىل توسيع تعاوهنا مع إيران يف
برناجمها النووي.

هذا ومتيّزت هذه احلقبة بربوز أحداث يف غاية األمهية كان هلا األثر املباشر يف ّنط العالقات بني الطرفني ،فانطالقًا
من أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة  ،2001أصبح العامل يعيش مرحلة جديدة ختتلف كليًا عن املراحل
قدما
السابقة ما دفع الواليات املتحدة إلكمال سياستها الكونية الرامية إىل السيطرة على العامل من خالل املضي ً
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يف حماربة اإلرهاب على مجيع أصقاع األرض ،مع ما يستوجب ذلك من أفعال وقائية وحروب استباقية تندرج يف
هذا السياق.
وسهلت عملية إنشاء قواعد
ويف إطار هذا التوجه ،أيّدت روسيا الغزو األمريكي ألفغانستان سنة ّ ،2001
عسكرية يف أوزباكستان الستخدامها يف الغزو ضد أفغانستان .ويف املقابل ،اعرتفت الواليات املتحدة للقيادة
الروسية بأ ّن منطقة آسيا والقوقاز ،هي منطقة نفوذ روسي ،كما مت إبرام اتفاقيات ومواثيق ،وعقد قمم على
مستوى رؤساء الدول ووزراء اخلارجية ،ولقاءات على أرفع املستويات بشكل غري مسبوق ،وذلك يف إطار بلورة
العالقات بني الدولتني يف جمال االستقرار االسرتاتيجي والتعاون وحل النزاعات القائمة(.)8
بؤرا
هذا وقد ناقش كال الطرفني مستقبل العالقات بينهما ،يف ضوء طرح عدد من األزمات الدولية ،اليت تُش ّكل ً
للتوتر بني الواليات املتحدة وروسيا ،بسبب اختالف وجهات النظر ،واملصاحل املتح ّكمة مبواقفهما إزاء تلك
القضايا .فروسيا عارضت غزو العراق من دون موافقة جملس األمن ،ومن مثّ طالب الرئيس الروسي بأن تستكمل

جلان التفتيش البحث عن أسلحة الدمار الشامل وأن تعلن النتائج ،األمر الذي رفضته الواليات املتحدة وعملت
على إهناء عمل تلك اللجان .كذلك ساءت العالقات حيال العديد من القضايا الدولية وأبرزها مسألتا جورجيا

هتديدا
سنة  ،2008ونشر الواليات املتحدة الدرع الصاروخي يف بولندا وتشيكيا ،األمر الذي رأت فيه موسكو ً
مباشرا ألمنها القومي  ،يضاف إىل ذلك سعي اإلدارة األمريكية إىل حتقيق استقالل إقليم كوسوفو عن مجهورية
ً
املقربة من روسيا ،فضالً عن امللف النووي اإليراين الذي أثارته اإلدارة األمريكية مع روسيا اليت تع ّدها أمريكا
صربيا ّ
احلليف العسكري إليران ،يف سعي منها إىل فك ذلك احللف ومنع تصدير التكنولوجيا النووية إىل هذا البلد .ملا

يف ذلك من هتديد للمصاحل األمريكية يف كل من اخلليج العريب ،ويف الصراع العريب-اإلسرائيلي(.)9
مع قدوم اإلدارة األمريكية اجلديدة اليت كان يتوقع أن تتحسن يف عهدها ومنذ البداية العالقات مع روسيا ،فقد
حدث العكس حيث توترت العالقات ليس وقع اخلالف مع روسيا يف بعض امللفات فقط ،وإّنّا أيضاً بسبب
تفاقم حدة االهتامات هلا بالتدخل يف االنتخابات األمريكية لرتجيح كفة "دونالد ترامب" يف االنتخابات الرئاسية،
ما يُشكل حتدياً حقيقياً لزعامة أمريكا اخلارجية وهليبتها كزعيمة للعامل الدميقراطي احلر يف العامل.
هذه التفاعالت كلها تدفع باجتاه عودة التنافس والصراع على النفوذ جمدداً بني البلدين .وقد عرب وزير الدفاع
األمريكي "جيم ماتيس" عن هذا األمر بوضوح عندما أبلغ جلنة القوات املسلحة مبجلس النواب األمريكي "أنه ال
توجد دالئل على أن روسيا ترغب في إقامة عالقات إيجابية مع الواليات المتحدة ،مضيفا أنها اختارت أن
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تكون منافسا استراتيجيا" .وذهب "جوزيف دانفورد" رئيس هيئة األركان األمريكية املشرتكة إىل أبعد من هذا
عندما قال "إن الواليات المتحدة تربطها عالقة خصومة مع روسيا"(.)10

المحور الثاني:السياسة الخارجية األمريكية الروسية اتجاه الشرق األوسط والتحديات المشتركة بينهما
تُعترب منطقة الشرق األوسط إحدى تلك املناطق اليت تشهد هزات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية
وطائفية وعرقية ودينية شديدة التعقيد واخلطورة .ففي تلك املنطقة املرتامية األطراف ،يوجد العديد من امللفات
طابعا دوليًّا ،وهلا امتداداهتا وتشعباهتا .كما أ ّن التعامل مع تلك امللفات ال ميكن حبال من
احلساسة اليت تأخذ ً
األحوال أن يتجاهل التداخالت والصراعات ذات األعاد اإلسرتاتيجية؛ كوهنا على متاس مع قضايا تتعلق مبستقبل
البشرية بشكل عام ،ومبصري العديد من الدول ،ومبوازين القوى الدولية بشكل أكثر خصوصية( .)11هذا ما ّأدى

بالطرفان الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" ونظريه الروسي "فالدمير بوتين" إىل عقد اتفاق يوم االثنني 16
جويلية  2018على التعاون بشأن قضايا تتعلق بالنزاع يف سوريا ومناهضة اإلرهاب ونزع السالح النووي .خاصة
وأ ّن األزمة يف سوريا واحدة من األزمات املعقدة وأ ّن التعاون بني البلدين يتيح الفرصة إلنقاذ مئات اآلالف من
األرواح ،وبالتايل ميكنهما أخذ زمام املبادرة إزاء هذه القضية يف هذا البلد ،والعمل سوياً بغية التغلب على األزمة
اإلنسانية هناك.
المطلب األول  :محددات السياسة الخارجية الروسية وأهدافها اتجاه الشرق األوسط
مرة أخرى إىل سدة احلكمَّ ،لوح خبطوات قوية لسياسة روسيا اخلارجية
قبل وصول "فالدمير بوتين" ّ
تنتوي بالده اختاذها ضد "الشركاء الغربيين" بسبب ما يقومون به ِمّا أمساه "الخطوات االنفرادية على الساحة
العالمية ،والتي ال تراعي رأي روسيا ومصالحها" .وأكد الرئيس الروسي أنّه ال جيوز حتديد قواعد اللعب يف
مشريا إىل أ ّن التعاون الدويل طريق
االقتصاد والسياسة الدولية من وراء ظهر روسيا ،أو مبعزل عنها وعن مصاحلهاً ،

ومشددا على السعي إىل التعاون البنَّاء واحلوار يف شأن قضايا مكافحة اإلرهاب الدويل ،والرقابة على
ذو اجتاهني،
ً
األسلحة ،وصون األمن العام .وأملح إىل أ ّن اخلطوات االنفرادية املشار إليها سل ًفا سوف تلقى التقومي املناسب

معتربا
والرد املقابل .كما أشار إىل أ ّن روسيا استعادت خالل السنوات األخرية موقعها بني القوى العاملية الرئيسةً ،
أ ّن مكانتها احلالية وقدراهتا تؤهلها للعب دور أوسع ،وجتعل مشاركتها يف الشئون الدولية ضرورية أكثر فأكثر.
أوالا /أهداف السياسة الخارجية الروسية:
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قدرا ملحوظًا من اهتمامه لصياغة اجتاه جديد وقوي للسياسة
الواضح أ ّن "فالدمير بوتين" قد َّ
كرس ً
اخلارجية الروسية ،حتاول استعادة املكانة اليت كان يتبوأها االحتاد السوڤيييت السابق يف مرحلة احلرب الباردة ،مع
إحداث بعض التغيريات اجلوهرية حبيث تتفق مع الوضع اجلديد؛ ِّ
ليمكنها من حتقيق طموحاهتا يف عصر العوملة
وحرية األسواق .وهلذا فقد اعتمدت روسيا االحتادية يف سياستها اخلارجية عدة دوائر تعتمد على مراحل ّنوها
ومدى استقرارها السياسي واالقتصادي .ويف كل هذه الدوائر كان اهلدف األمسى هو حتقيق اإلسرتاتيجية األمنية
على املدى البعيد.12
وميكن القول أ ّن أهم أهداف السياسة اخلارجية الروسية يف هذه املرحلة تتمثل فيما يلي:
_ إضفاء الطابع القومي على السياسة اخلارجية الروسية ،والتأكيد على ضرورة اسرتداد روسيا املكانة اليت افتقدهتا
منذ قيامها ،وإهناء االنفراد األمريكي مبوقع القمة .وحسب رؤية القيادة الروسية ،فيجب إتباع خطة إسرتاتيجية
وعقالنية تفضي إىل إحالل التعددية القطبية حمل هذا االنفراد ،وعلى حنو يتناسب أكثر واجتاهات العامل اجلديد.
_ السعي إىل عالقات متميزة وتعاون إسرتاتيجي مع أصدقاء االحتاد السوڤيايت السابقني ،السيما اهلند وإيران
والصني.
_ االتفاق مع دول اجلوار اإلقليمي حول كيفية إقرار السالم واالستقرار يف املنطقة.
_ الواقعية يف التفكري ،وزيادة التعاون وتعزيز العالقات مع كومنولث الدول املستقلة.
_ السعي إىل تعزيز النفوذ الروسي يف الفضاء السياسي لالحتاد السوڤيايت السابق.
_ منع انتشار الصراعات السياسية والعسكرية املؤدية لعدم االستقرار بآسيا الوسطى.
_ تعزيز الدميقراطية يف روسيا(.)13
ثانيا /محددات وأهداف السلوك الروسي تجاه منطقة الشرق األوسط:
عند احلديث عن حمددات وأهداف السياسة اخلارجية الروسية ،ميكن القول بأ ّن روسيا شأهنا شأن الدول العظمى،
توازن بني احملددات احمللية والدولية ،وبني االعتبارات الداخلية واخلارجية ،بل وتسعى ألن توظِّف السياسة اخلارجية

مبا يتفق ومصاحلها الداخلية .وعند احلديث عن الدور الروسي يف املنطقة العربية ،فال ميكن فهم احملددات دون
النظر إىل تارخيية هذا الدور ،السيما يف ظل احلقبة السوڤياتية ،كمدخل
فهم

لقراءة الدور الراهن ،أو

مدى إمكانية إعادة تفعيله.

فقد ارتبطت بعض دول املنطقة بعالقات اسرتاتيجية مع السوڤيات ،وهي اآلن يف طور تعميق هذه العالقات مع
وريثتها الروسية ،وذلك من خالل متابعة املوا ثيق واملعاهدات املربمة مع االحتاد السوڤيايت السابق ،مع األخذ بعني
100

االعتبار اختفاء الطابع األيديولوجي الذي كان ينطلق منه النظام السوڤيايت املنهار .وهذه العالقات الروسية مع
دول املنطقة ال تزال حتتفظ مبرارهتا وأسباهبا ،خاص ًة أ ّن روسيا ما زالت متسك بأكثر من ورقة من أوراق اللعبة
السياسية ،من خالل عالقاهتا املتميزة والتارخيية مع اجلزائر وسوريا والعراق وإيران ولبنان وفلسطني(.)14

هذا القول مفاده أنه ومنذ سقوط االحتاد السوڤيايت ،فقد شهدت السياسة اخلارجية الروسية عملية إعادة هيكلة
أصبحت مبقتضاها أكثر واقعية ،تقيس حتركاهتا واجتاهاهتا حبجم ما متلكه من قوة ،ومبقدار ما حتققه تلك التحركات
اضحا من مقولة الرئيس الروسي "فالدمير بوتين"
والتوجهات من فائدة للمصاحل الوطنية الروسية .ويظهر هذا و ً
أخطارا متنوعة ،فيما األزمة االقتصادية واهلزات
عندما أك ّد على أ ّن العامل يتغري بسرعة ،ومسارات العوملة ختفي
ً

اليت تشهدها مناطق من العامل تشجع بعضهم على حل مشاكله على حساب آخرين باستخدام وسائل الضغط

العسكري .وبالتايل فنن بروز قوى هدامة يف بعض مناطق العامل يهدد أمن الشعوب ،كما أ ّن الدول اليت ُحتاول
تصدير الدميقراطية ،وال تتواىن عن انتهاك القانون الدويل وسيادة الدول من أجل ذلك تبقى حليف ًة هلذه القوى.
وعلى هذا األساس ،ميكن حتديد ثالث مصاحل كربى وأساسية حتدد ّنط السلوك الروسي يف الشرق األوسط بصفة
عامة ،ومنطقة الوطن العريب على وجه اخلصوص ،وذلك على النحو التايل:
المصلحة األولى :تتمثل يف العمل على إهناك الواليات املتحدة األمريكية إسرتاتيجيًّا عن طريق مزامحتها
يف املنطقة ،وذلك من خالل استدراج واشنطن يف مشاغبات على أكثر من ساحة -والشرق األوسط أحدها
بطبيعة احلال -وهذا نابع من إدراك القيادة الروسية أنه حينما يأيت الوقت إلعادة حساب موازين القوى العاملية –
على الرغم من معرفة موسكو التامة بأهنا ال تستطيع معادلة القوة االقتصادية أو العسكرية األمريكية يف أي وقت
قريب شاءت -فننّه ميكنها ح ٍ
ينئذ رفض بقائها كقوة عاملية من الفئة الثانية ،واإلصرار على ضرورة إعادة تشكيل

ميزان القوى العاملي ،وإحدى وسائلها إىل ذلك هي تلك املشاغبة املستمرة واملن مهكة للواليات املتحدة.
ُ
مثال ذلك ما جاء على لسان قائد األسطول الروسي األدمريال  Vladimir Masorinيف أوت 2007

مدعوما بقاعدة عسكرية
من اإلعالن عن دراسة تقضي بنعادة األسطول الروسي من جديد إىل البحر املتوسط
ً
ردا على إعالن الواليات املتحدة عن نيتها بناء نظام جديد للدفاع
روسية تُفضَّل أن يكون مقرها سوريا؛ وذلك ًّ
اجلوي حبلول سنة .2015
إضافةً إىل هذا ،فن ّن روسيا تسعى إىل استغالل حاالت الفشل العسكري األمريكي يف الشرق األوسط ،وعلى
دعما حلليفتيها إيران وسوريا من ناحية ،وتقوية
رأسها العراق ،يف زيادة مكاسبها ونفوذها يف املنطقة؛ وذلك ً
خصما من حساب الواليات املتحدة بالطبع من ناحية أخرى ،وختفي ًفا من قوة
التقارب الروسي مع دول املنطقة
ً
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التواجد األمريكي االقتصادي والتجاري الكبري يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى( .)15ولعل معارضة روسيا
اضحا على سعي موسكو إىل إفشال املشروع األمريكي األحادي يف
االحتادية للحرب على العراق كان إثباتًا و ً
العامل بشكل عام ،ويف الشرق األوسط على وجه اخلصوص؛ حيث أدركت موسكو أن املستنقع العراقي لن يكون
حبال أسهل من املستنقع األفغاين الذي وقع فيه االحتاد السوڤيايت يف مثانينيات القرن العشرين ،وكلَّف السوڤيات
ماديًّا ومعنويًّا ،وكان من بني عوامل هنايتهم.
متاما أ ّن اإلخفاق األمريكي يف العراق وأفغانستان أو أي مكان تتورط فيه واشنطن يف منطقة
لذلك أدركت روسيا ً
جديدا يف نعش التفردية األحادية األمريكية ،وسيخلِّف فرا ًغا سياسيًّا وعامليًّا يف
مسمارا
الشرق األوسط سيدق
ً
ً
خارطة النظام العاملي اجلديدِ ،مّا يتيح اجملال أمامها للعودة مرة ثانية إىل الساحة الدولية والشرق أوسطية ،ولكن
هذه املرة بقوة.
المصلحة الثانية :ترتبط باملصاحل االقتصادية الروسية يف منطقة الشرق األوسط .فروسيا قد جنحت يف عهد
الرئيس "فالدمير بوتين" يف التوفيق بني أهدافها االقتصادية باملنطقة ،ومصلحتها اإلسرتاتيجية السابق ذكرها
أعاله .وهنا جتدر اإلشارة إىل أن طبيعة التعامالت الروسية مع دول املنطقة خمتلفة حاليًّا عما كان عليه احلال يف
الفرتات السابقة اليت كانت تعتمد باألساس على العنصر األيديولوجي الذي كان يتغلب يف معظم األحيان على
املنطق االقتصادي.
َّمتها قواعد اجلغرافيا والدميغرافيا؛ إذ ميكن القول أ ّن السياسة اخلارجية الروسية اجلديدة
المصلحة الثالثة :أمنية َحت َ

تنطلق من رؤية ترتكز -يف إحدى مرتكزاهتا -على إيالء أمهية للقيمة اجلغرافية واإلسرتاتيجية ملنطقة الشرق
األوسط؛ باعتبارها ُمتثل مكان الصدارة يف سلم االهتمامات العاملية ،وأنّه ال ميكن ألي نظام عاملي أن يتشكل
بعيدا عن تلك املنطقة اإلسرتاتيجية؛ ملا متثِّله من قلب العامل :حيث يتقرر فيها مراكز التوازنات والقوى الدولية،
ً
ومتثِّل منصة ارتكاز ورافعة سياسية ألي دور حمتمل ألية قوة أمريكية كانت أو روسية أو أوروبية.
تعتقد موسكو أ ّن إمكاناهتا وإرثها الس ياسي وتوجهاهتا احلالية تؤهلها حلجز مكان بارز يف خارطة تشكيل العامل
أحدا من
اجلديد .ومع ذلك تعمل روسيا حبذر يف هذه املنطقة املليئة باأللغام السياسية ،وحتاول أال ختسر ً
األطراف .فمثالً تدعم موسكو طهران ،مع حماولة األوىل أال جيلب ذلك عليها استعداء دول جملس التعاون
اخلليجي ،كذلك تدعم دمشق ،مع مراعاهتا أال يثري ذلك قلق الدول العربية األخرى .خاصة وأ ّن الشرق األوسط
ُميثل حز ًاما غري حمكم األطراف حييط مجمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز اللتني تعتربمها روسيا جماالً حيويًّا هلا،
تعد يهدد تلك املناطق(.)16
سخر كل إمكاناهتا ملنع أي ٍّ
وتُ ِّ
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المطلب الثاني :سياسة إدارة دونالد ترامب في الشرق األوسط
هناك العديد من التوجهات العامة يف جمال السياسة اخلارجية إزاء البيئة الدولية ولكن ميكن التمييز بني
ثالثة أنواع من التوجهات أو االسرتاتيجيات وهي العزلة وعدم االحنياز والتحالف ،وفقاً للتوجه االنعزايل فنن الدولة
تقنع بتضييق ارتباطها بالقضايا واملشاكل الدولية يف أضيق احلدود ،بينما يدل عدم االحنياز علي رفض العزلة مع
جتنب االرتباط عسكرياً بأي كتلة من الكتل املتصارعة يف النظام الدويل ،أما توجه التحالف فننه يقوم علي
االفرتاض بأ ّن الدولة ال تستطيع الدفاع عن أمنها ومصاحلها باالعتماد علي قدرهتا الذاتية ،ومن مثّ فنهنا تلجأ إيل
إقامة عالقات وروابط دبلوماسية وعسكرية مع الدول اليت تشاركها يف األهداف.

تتغري السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية من توجه انعزايل إيل آخر تدخلي ،فالسياسة اخلارجية
األمريكية متيزت خالل الفرتة من  1776حىت  1798بالتوجه االنعزايل .ولكنها ابتداء من  1798حىت
 ،1824حتولت إيل توجه تدخلي ،مث عادت إيل التوجه االنعزايل حىت سنة  1844وهكذا.
أوالا/السمات العامة للسياسة الخارجية لـ "دونالد ترامب":
_ يتبىن "دونالد ترامب" يف سياسته اخلارجية مبدأ "أمريكا أوالا" كاهلدف العام من سياسته اخلارجية مبعىن أنّه ال
جيب على أمريكا أن َّتؤمن مصاحل غريها أو تضعها يف اعتبارها بالقدر احلايل ،مع ضرورة االلتزام باملصاحل
األمريكية والتعامل معها على أساس ّأهن ا الدافع األساسي ألي حترك على مستوي السياسة اخلارجية .فأمريكا ليس
عليها أن تتحمل عبء محاية أو دفاع عن دول أخرى دون مقابل.
_ يعد "دونالد ترامب" من أصحاب مبدأ العزلة يف السياسة اخلارجية حيث يرى أ ّن الواليات املتحدة ليس
عليها أن تتدخل يف تنظيم شئون العامل من حوهلا وحل مشاكله ،ويتجنب يف سياسته احلديث عن العاملية .لذا
يغلب على خطابه الروح القومية بل ويعظم من أمهية الدولة القومية كما أشار صراحةً يف خطابه عن سياسته

اخلارجية (.)17

_ ال يؤمن "دونالد ترامب" بفكرة التدخل اإلنساين كأساس أو دافع للتدخل يف الشأن الداخلي للدول .فطاملا
األمر مل ميس املصاحل األمريكية فال داعي لتورط القوات األمريكية والسياسة األمريكية يف هذا الشأن .لكن عندما
يتعلق األمر مبصاحل الواليات املتحدة جيب عليها التدخ ل العسكري األحادي الذي ال تعتمد فيها على أطراف
أخرى.
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توجها للتأكيد على أ ّن الواليات املتحدة تقتصر على مواطنيها
_ يقف "دونالد ترامب" ضد اهلجرة فهو أكثر ً
فهو يسعى إىل تقليص معدل اهلجرة إىل الواليات املتحدة بل أحياناً يصل إىل حد منع فئات معينة من االنتقال
إىل الواليات املتحدة األمريكية.
يف هذا السياق يرفض "دونالد ترامب" اهلجرة للواليات املتحدة والسيما من املكسيك وأعلن "دونالد ترامب"
أنّه سيسعى لتقليص اهلجرة بشكل كبري بل إنه ذهب يف أحد كلماته إىل الدعوة لبناء سور فاصل بني الواليات
املتحدة واملكسيك للحد من اهلجرة بل وطالب املكسيك بأن تتحمل نصيبها من تكاليفه املادية .وأشار إىل أنّه
البد من تغيري القانون الذي يعطي اجلنسية األمريكية للمولودين على األراضي األمريكية والذي يعترب من أهم
دوافع اهلجرة .أما بالنسبة لدخول املسلمني فنن "دونالد ترامب" أعلن أنه سيمنع املسلمني من دخول الواليات
املتحدة العتبارهم هتديد كبري لألمن األمريكي.
_ يتبين "دونالد ترامب" مبدأ احلماية التجارية للسوق األمريكي مجانب أنّه يتشكك يف مدي فعالية وتأثري
االتفاقيات واملعاهدات التجارية الدولية والتحالفات التجارية الدولية ويعتربها أهنا غالبًا ما تكون يف مصلحة
الطرف اآلخر على حساب الواليات املتحدة أو على أقل تقدير تنتج عنها سلبيات تضر باالقتصاد والسوق
األمريكي .ويف هذا اإلطار ينتقد بشدة اتفاقيات النافتا واتفاقية. )18( TTP
إ ّن خمرجات سياسات إدارة "باراك أوباما" يف الشرق األوسط ،وختبطها ،وّنط تعاملها مع الربيع العريب ،خاصة
يف ليبيا ،وسوريا ،والعراق ،ساعدت على ظهور وتصاعد نفوذ تنظيم "داعش" ،واندالع احلروب األهلية يف عدد
من الدول العربية ،نتج عنها مشكالت اإلرهاب ،والالجئني إيل الواليات املتحدة والغرب.
كما ميكن أن تُشكل تلك املخرجات دافعاً إلدارة الرئيس "دونالد ترامب" إلحداث تغيري يف السياسة األمريكية
جتاه املنطقة ،خاصة فيما يتعلق مبواجهة "داعش" ،واألزمة السورية ،والوضع يف ليبيا ،والعالقة مع إيران .لكن
مالمح هذا التغري سوف تتوقف على التوجهات واخليارات املتاحة لإلدارة اجلديدة .كما يظل الشرق األوسط أحد
االختبارات ملدي قدرة "دونالد ترامب" على تنفيذ توجهاته بشأن السياسة اخلارجية ،وحتويل أقواله إيل أفعال
ملموسة ،نظرا لتعقيدات املنطقة ،ووجود إسرائيل فيها..
وعليه ميكن القول إ ّن سياسة إدارة "دونالد ترامب" جتاه الشرق األوسط سوف تشهد بعض التغريات النسبية عن
سياسة إدارة "باراك أوباما"  ،يف ضوء تصرحياته ومواقفه ،لكنها لن تكون استنساخا من سياسة إدارة "بوش
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االبن" ،وجتربة احملافظني اجلدد .كما أ ّن هناك حدوداً حلجم ومدي التغري يف السياسة األمريكية جتاه املنطقة يف
عهد إدارة "دونالد ترامب" ،نتيجة لتعقيدات وتشابكات املصاحل ،وتطورات األحداث على األرض ،وظهور
متغريات جديدة ،مثل تصاعد اإلرهاب ،وبروز العبني فاعلني ،وخريطة التحالفات اجلديدة باملنطقة ،وتغريها
بشكل مستمر .وسيكون التغيري حمدوداً مقارنة بالتحوالت األحرى املتوقعة من جانب اإلدارة على املستوي
الدويل ،سواء يف عالقات الواليات املتحدة مع أوروبا ،وحلف الناتو ،واحمليط اهلادي ،أو موقفها من العوملة .كما
سيكون التغيري حمصوراً يف اآلليات ،حيث سيكون االعتماد بشكل أكرب على اآلليات الصلبة ،مثل استخدام القوة
العسكرية ،والغارات اجلوية ،والعقوبات .كما سينحصر التغيري يف قضايا حمددة ،مثل احلرب على اإلرهاب،
ومواجهة "داعش" ،والعالقات األمريكية  -اإليرانية ،والتقارب مع روسيا يف سوريا ،واالنفتاح على مصر .لكن
من غري املتوقع حدوث تغيريات جذرية فيما يتعلق ببقية القضايا .ويف كل األحوال ،فنن إدارة "دونالد ترامب"
سوف تُشكل مرحلة جديدة ،وخمتلفة يف السياسة األمريكية جتاه الشرق األوسط(.)19
ثاني ا /اإلطار العام الحاكم لسياسة "دونالد ترامب" اتجاه الشرق األوسط:
المحددات الداخلية:
مؤسسية صنع السياسة الخارجية األمريكية :رغم أن شخصية الرئيس "دونالد ترامب" ،ومساته الشخصية
واقتناعاته تلعب دوراً مؤثراً يف توجهات السياسة اخلارجية ،إضافة إيل أ ّن سيطرة اجلمهوريني على الكوجنرس
األمريكي ،مبجلسيه النواب والشيوخ ،تُعطي حركة ومرونة أكرب "دونالد لترامب" يف التعامل مع القضايا اخلارجية،
فن ّن عملية صنع واختاذ قرارات تلك السياسة هي نتاج التفاعل والتوافق بني املؤسسات األمريكية ،اليت تشمل
الرئيس ،ومستشاره لألمن القومي ،ووزاريت اخلارجية والدفاع ،وكذلك الكوجنرس ،ومجاعات الضغط ،ومراكز
األحباث ،وهي عملية معقدة حيكمها حجم وتشابكات املصاحل األمريكية يف املنطقة ،واليت تفرض حدوداً على
إمكانية حدوث تغيريات جذرية ،يف ظل ضعف خربة "دونالد ترامب" السياسية ،وعدم درايته بتعقيدات أزمات
الشرق األوسط .لذا ،فن ّن توجهات وتركيبة الفريق املعاون لـ "دونالد ترامب" سيكون هلما التأثري األكرب يف
توجهات السياسة األمريكية جتاه املنطقة.
االتجاه االنعزالي في السياسة األمريكية :يتبين "دونالد ترامب" سياسة العزلة البناءة ،ومبدأ "أمريكا أوالا"،
واليت ُمت هد لتحول كبري يف السياسة اخلارجية األمريكية على ّنط ما قام به الرئيس األسبق "جيمس مونرو" سنة
 . 1821وتقضي هذه السياسة بتفعيل املوارد الكامنة .سواء كانت طبيعية ،أو بشرية ،أو تكنولوجية ،إلعادة بناء
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الواليات املتحدة كفاعل رئيسي يف النظام الدويل ،وعدم االنغماس يف الصراعات اإلقليمية ،كما حيدث يف منطقة
الشرق األوسط .ففي ظل وجود مشكالت داخلية عديدة تواجه الواليات املتحدة ،فيما يتعلق باألوضاع
االقتصادية ،ومشكالت اهلجرة ،والبطالة ،ونزوح رءوس األموال للخارج ،وانتشار أعمال العنف يف العديد من
املدن األمريكية ،ن تيجة الستخدام السالح بكثافة ،وهي القضايا اليت دفعت الناخب األمريكي لرتجيح خيار
"دونالد ترامب" ،فمن املتوقع أن يغلب التوجه االنعزايل على إدارة "دونالد ترامب" ،على األقل يف عامه األول،
واالنكفاء على مشكالت الداخل االقتصادية ،اليت اختاره الناخب األمريكي لعالجها ،مثل القضايا االقتصادية،
وتوفري الوظائف ،وإصالح النظام الضرييب .والرعاية الصحية واالجتماعية ،ومعاجلة مشكالت الالجئني ،واهلجرة
غري الشرعية ،وإعادة اللحمة للمجتمع األمريكي ،وإهناء حالة االنقسام اليت أفرزهتا االنتخابات الرئاسية(.)20
عقيدة "دونالد ترامب" ومفهوم الصفقة :تقوم عقيدة "دونالد ترامب" على مبدأ ومفهوم الصفقة يف التعامل مع
قضايا السياسة اخلارجية ،ويرتكز على أ ّن حجم اخنراط أمريكا يف قضايا العامل ،ومنطقة الشرق األوسط حتديداً،
سوف يرتبط مبقدار ما حتققه من منافع اقتصادية للواليات املتحدة ،وهذا نابع من عقلية رجل األعمال الذي
يتعامل مبنطق املكاسب واخلسائر ،والذي برز يف تصرحياته يف مراجعة التعاون مع حلف الناتو ،والدفاع عن الدول
الصديقة ،وصفقة الربنامج النووي اإليراين ،واالنفتاح على كوبا ،والشراكة مع احمليط اهلادي ،وموقفه الرافض
للعوملة ،حيث رأي "دونالد ترامب" أهنا كانت عبئاً على الواليات املتحدة ومل حتقق هلا املزايا املرجوة .لكن
"دونالد ترامب" ال يستوعب تعقيدات املصاحل السياسية واإلسرتاتيجية ،وأ ّهنا ال ترتكز فقط على حسابات املنفعة
املادية املباشرة .فالعالقات األمريكية مع احللفاء ترتكز على مبدأ تبادل املصاحل اإلسرتاتيجية املشرتكة يف مجيع
اجملاالت السياسية ،والعسكرية ،واالقتصادية ،وال يتم التعامل معها مبنطقة الصفقة.
غلبة الواقعية على المثالية :تُشري تصرحيات ومواقف "دونالد ترامب" بشأن الشرق األوسط إيل توجهه صوب
تغليب الواقعية يف إعالء املصاحل ،وامليل حنو االستقرار ،والتعاون مع األنظمة احلاكمة حملاربة اإلرهاب ،واختاذ
مواقف متشددة من التيارات واحلركات اإلسالمية ،وهي مسات اإلدارات اجلمهورية ،والتخلي عن املثالية ،والرتويج
للدميقراطية ،ودعم احلريات ،وحقوق اإلنسان ،وهو ما ميز سياسة إدارة "باراك أوباما" ،وبرز بشكل كبري إبان
ثورات الربيع العريب ،وتقاربه مع التيارات اإلسالمية ،ومنها مجاعة اإلخوان املسلمني .لذلك يري "دونالد ترامب"
أ ّن دعم الدميقراطية يف املنطقة ،والتقارب مع التيارات اإلسالمية أديا إيل عدم االستقرار ،وانتشار احلروب األهلية
يف العديد من الدول العربية ،وصعود التنظيمات اإلرهابية مثل "داعش" ،وجبهة النصرة وغريمها .ولذلك ،من
املتوقع أن يرتاجع الرتويج للدميقراطية يف أجندة إدارة "دونالد ترامب" جتاه الشرق األوسط .كما يرفض "دونالد
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ترامب" فكرة "االستثناء األمريكي" ،والدور القيادي األخالقي األمريكي للعامل .ومن مثّ ،يرفض مبدأ تغيري
األنظمة بالقوة ،ونشر الدميقراطية ،أو حقوق اإلنسان ،وامليل لالنعزالية ،والرتكيز على الشأن الداخلي(.)21
التغير في اآلليات ال األهداف :هناك ثوابت يف السياسة األمريكية تشكل استمرارية هلا ،بغض النظر عن طبيعة
اإلدارة األمريكية ،مجهورية كانت أو دميقراطية ،وأ ّن التغري فقط دائماً ما يكون يف اآلليات ،ما بني اللجوء إيل
اآلليات الصلبة كاحلرب ،والتدخل العسكري ،والعقوبات ،وهي غالبا مرتبطة باجلمهوريني ،وما بني اآلليات
الناعمة ،مثل الدبلوماسية ،واملفاوضات ،واملساعدات ،وهي غالبا مرتبطة باإلدارات الدميقراطية .لكن هناك اتفاقاً
بني كل اإلدارات على حتقيق تلك الثوابت ،اليت ترتبط بكيفية حتقيق املصاحل األمريكية .ورغم أ ّن مواقف
وتصرحيات "دونالد ترامب" تُنبئ بعزمه إحداث تغيري كبري يف توجهات السياسة األمريكية يف العامل باجتاه
االنعزال ،ورفض العوملة ،واتفاقيات التجارة احلرة ،وإعادة النظر يف شراكات الواليات املتحدة اخلارجية ،فن ّن الشرق
األوسط ُميثل أحد جوانب االستمرارية يف السياسة األمريكية ،نظراً لتشابك املصاحل األمريكية فيها ،وأ ّن التغيري
سيكون يف نطاق اآلليات ،واالعتماد على اآلليات الصلبة ،خاصة استخدام القوة العسكرية يف حماربة اإلرهاب،
وتنظيم "داعش " عرب الغارات اجلوية مع جتنب التدخل العسكري املباشر ،كذلك استخدام أداة العقوبات ضد
بعض الدول ،ومنها إيران ،بدالً من آليات الدبلوماسية واملساعدات(.)22
التفاوت بين التصريحات االنتخابية والمسئولية السياسية :غالباً ما تتغري مواقف املرشح الرئاسي ،بعد توليه
املسئولية ،ومن مثّ فنّّنواقف "دونالد ترامب" املتشددة بشأن قضايا الشرق األوسط ،إبان محلته االنتخابية ،واليت
كانت لالستهالك االنتخايب ،رمبا ختتلف عن مواقفه يف موقع املسئولية ،حيث يغلب عليه الطابع الواقعي

والعقالين ،وتشابكات املصاحل .من ناحية أحرى ،فن ّن ضعف خربة "دونالد ترامب" يف القضايا اخلارجية ،وعدم
فهمه لتعقيداهتا ،من شأنه أن جيعله أكثر واقعية يف السلطة ،وأن يتخلي عن تصرحياته ومواقفه احلادة ،إبان احلملة
االنتخابية ،وأن يبتعد عن التغيريات اجلذرية الكربى ،ومييل حنو التغري التدرجيي ،وفقاً للمعطيات واألبعاد املختلفة،
سواء من جانب فريقه للسياسة اخلارجية ،أو تطورات األحداث على األرض يف منطقة الشرق األوسط .ولذلك،
من املتوقع أن يستغرق الرئيس "دونالد ترامب" وقتاً طويالً ملراجعة السياسات األمريكية احلالية يف املنطقة ،قبل
اختاذ سياسات جديدة ،بعد استكمال تعيينات وظائف إدارته ،ولذا لن تظهر مالمح السياسة األمريكية جتاه
املنطقة ،قبل مرور عام على األقل.
ّأما بالنسبة لألزمة السورية فهي ُمتثل أحد جماالت التغيري امللموس املتوقعة يف سياسة إدارة "دونالد ترامب" الشرق

األوسط .وتنبع أمهية تلك األزمة بالنسبة لواشنطن من كوهنا قضية رئيسية يف ملف العالقات األمريكية -
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الروسية ،ولتأثريها يف املنطقة ككل ،واملصاحل األمريكية فيها ،إىل جانب ارتباطها بقضايا أحرى ،كاهلجرة،
والالجئني ،واإلرهاب .وقد أظهرت تصرحيات ومواقف "دونالد ترامب" ،خالل محلته االنتخابية ،عزمه إحداث
تغيري كبري على السياسة األمريكية ،حيث انتقد بشدة سياسة إدارة "بارك أوباما" يف دعم املعارضة السورية
املسلحة ،والرتكيز على تنحية الرئيس السوري بشار األسد ،ورأى أ ّن األولوية هي حملاربة تنظيم "داعش" يف
سوريا ،وأشاد بالدور الروسي يف األزمة ،وإدارة الرئيس "فالدمير بوتين" ،والرئيس السوري هلا ،وأهنما أكثر ذكاء
من"باراك أوباما" .23لذلك نادي "دونالد ترامب" بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تعزيز التقارب األمريكي الروسي ،ولكن من موقع قوة ال
ضعف فعلينا إعادة العالقات مع روسيا مرة أخري والتعامل معها من منطلق أ ّن هناك خالفات بينها وبني

الواليات املتحدة وليس من منطلق العداء ( .)24وهذا ما سنتطرق إليه يف املطلب الثالث من خالل التحديات

املشرتكة بني الدولتني.
المطلب الثالث :التحديات األمريكية الروسية المشتركة
ُمتثل األزمة السورية ملف توافق الفتًا بني الرئيسني ،خاصة مع تأكيدات "دونالد ترامب" أ ّن التحالف
مع روسيا وسوريا هلزمية تنظيم الدولة اإلسالمية ،هو السياسة اليت يفضلها للتعامل مع األزمة السورية ،ويتعزز
التوافق األمريكي-الروسي يف امللف السوري مع وقف إدارة "دونالد ترامب" أي دعم عسكري لقوى املعارضة
السورية ،خالفًا ملا كان عليه الوضع يف ظل إدارة "باراك أوباما"( . )25فعقب انقطاع دام مثانية سنوات ،عُقدت
أول قمة رمسية أمريكية روسية منذ أفريل  2010يف "هلسنكي"( )26واليت شكلت خطوة حنو التوافق على احلد
األدىن مع بقاء التناقض ،ومنع تصعيده إىل مستوى أعلى.
أوالا /قمة هلنسكي خطوة باتجاه إزالة األنقاض عن العالقات الروسية األمريكية:
إن النظرة املوضوعية لقمة "هلسنكى" وما دار هبا توضح إهنا مل تكن قمة "صعبة" أو "باردة" كحال
لقاءات "باراك أوباما" و"فالدمير بوتين" ،فقد غلف الدفء النابع من الرغبة يف التفاهم قمة هلسنكي ،صحيح
أ ّن حصاد القمة مل يكن كبرياً ،ولكنها مثلت دون شك خطوة هامة وضرورية ألي تفامهات مستقبلية أوسع .جاء
تقييم الرئيسان للقمة إجيابياً أيضاً فقد اعترب الرئيس األمريكي" ،دونالد ترامب" ،أ ّن العالقات بني الواليات
املتحدة وروسيا كانت يف أسوأ حاالهتا لكنها حتسنت بفضل هذه القمة ،وأ ّن العامل كله يتطلع لنتائجها ،وأ ّن
روسيا والواليات املتحدة أكرب قوتني نوويتني وليس من اجليد أن تكون بينهما خالفات .ووصف الرئيس "فالدمير
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بوتين" القمة بـ"الناجحة والمثمرة" ،وقال إهنا انعقدت يف أجواء "بناءة وإيجابية" ،واعترب أهنا مثلت اخلطوة
األوىل يف "إزالة األنقاض" عن العالقات بني البلدين .كما أكد على ضرورة توحيد جهود البلدين الرامية ملواجهة
التهديدات املشرتكة بالنسبة هلما ،ودعا "فالدمير بوتين" إىل تشكيل جلنة خرباء معنية بتطبيع العالقات بني روسيا
والواليات املتحدة تضم حمللني سياسيني روس وأمريكيني ذوي مسعة جيدة ،وعلماء ودبلوماسيني سابقني ،للعمل
على "إيجاد القواسم المشتركة والتفكير في اقتياد التعاون الدولي إلى طريق التقدم اإليجابي المستدام".
إىل جانب هذه التصرحيات البناءة من اجلانبني عكست القمة إجيابية يف التعاطي مع عدد من امللفات لعل أمهها
امللف السوري ،والتفاهم حول بقاء القوات األمريكية البالغ عددها  2200جندي أمريكي وقاعدة التنف مقابل
تراجع واشنطن عن دعم املعارضة املسلحة يف درعا ِما أتاح سيطرة اجليش السوري على  %90من درعا .ويبدو
أ ّن صفقة تفكيك قاعدة التنف مقابل إهناء الوجود اإليراين بسوريا ،واليت طرحت يف وقت سابق للقمة ،مل تكن
ِمكنةّ .أما على صعيد اهلواجس والضغوطات اإلسرائيلية اليت محلها رئيس الوزراء اإلسرائيلي ملوسكو خالل لقائه
بالرئيس "فالديمير بوتين" قبل انعقاد القمة يوم  11جويلية  ،فقد أكد الرئيس "فالدمير بوتين" أ ّن روسيا

مهتمة بضمان السالم يف هضبة اجلوالن وتُعترب أنّه من الضروري تطبيق اتفاق فك االشتباك بني سوريا وإسرائيل،
وتكييف الوضع يف مرتفعات اجلوالن بالتوافق التام مع اتفاق سنة  1974حول فصل القوات اإلسرائيلية
والسورية ،وإحياء نظام وقف إطالق النار بينهما ،واعترب أ ّن اختاذ هذا اإلجراء سيمثل خطوة يف طريق إحالل
سالم عادل وصارم يف املنطقة على أساس قرار جملس األمن رقم  ،338وأكد "فالدمير بوتين" أ ّن تسوية األزمة
يف سوريا "قد يصبح مثاال للعمل الثنائي الناجح" بني البلدين.
يبدو كذلك أ ّن الرئيس فالدمير بوتين" تقبل حقيقة أ ّن الواليات املتحدة أصبحت منتج كبري للطاقة ،وكوهنا
شريك مستقبلي يف هذا السوق وذلك بعد الطفرة يف إنتاج النفط والغاز الصخرى هبا ،وأن التنسيق والتفاهم
وليس التنافس هو السبيل إلدارة هذا امللف بني البلدين على غرار ما حيدث مع اململكة العربية السعودية .فقد
اعترب "فالدمير بوتين" أنّه بنمكان روسيا والواليات املتحدة أن تتعاونا بشكل بناء يف تنظيم األسواق العاملية ملوارد
الطاقة ،أل ّن هبوط األسعار إىل ما حتت احلد األدىن ليس يف مصلحة البلدين ،وأ ّن املنتجني ،مبا يف ذلك يف
الواليات املتحدة ،سيعانون(.)27
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ثانيا /أهم المعيقات إزاء التقارب األمريكي الروسي:
ورغم التقارب على مستوى اخلطاب السياسي بني الرئيسني( ،)28إالّ انّه هناك بعض القضايا اليت مازلت عالقة
بني الطرفني واملتمثلة يف النقاط التالية:
_ ملف الوجود اإليراين يف سوريا ،فقد أشار الرئيس األمريكي إىل أنه أكد بوضوح لنظريه الروسي أّن الواليات
املتحدة لن تسمح إليران باالستفادة من احلملة الناجحة ضد تنظيم "داعش" يف املنطقة .وأوضح "دونالد
ترامب" إىل أنه اتفق مع "فالدمير بوتين" على ضرورة ضمان أمن إسرائيل يف ظل التطورات اجلارية يف سوريا .
_ الدرع الصاروخي األمريكي الذي تعتربه روسيا هتديد مباشر ألمنها القومي وحماولة لتقويض قدراهتا الدفاعية يف
مواجهة أي هجوم أمريكي حمتمل .ففي املقابلة ،اليت أجرهتا معه شبكة "فوكس نيوز" ،عقب القمة يوم
16جيويلية أشار الرئيس "فالدمير بوتين" إىل استعداد موسكو لتمديد معاهدة احلد من األسلحة اإلسرتاتيجية
النووية (ستارت اجلديدة) ،اليت مت توقيعها يف  8افريل  2010وينقضي أجلها سنة  ،2021لكن عقب
"االتفاق على التفاصيل أوالا" ،ألن "لدينا بعض األسئلة لشركائنا األمريكيين" على حد تعبري "فالدمير
بوتين" ،الذي رأى أن الواليات املتحدة ليست ملتزمة متاماً باملعاهدة ،وأ ّن اخلرباء هم الذين حيددون ذلك .ووفقاً
للمعاهدة يتعني خفض الرؤوس احلربية والقنابل النووية اليت ميكن تركيبها يف الصواريخ الباليستية إىل  1550لكل
من البلدين .كما تقيد كذلك عدد ما يتم تركيبه يف منصات اإلطالق من الصواريخ الباليتسية العابرة للقارات،
وتلك اليت ميكن إطالقها من الغواصات والقاذفات النووية حبد أقصى يبلغ  700كلم ،وما مل يتم تركيبه يف
منصات اإلطالق من هذه األسلحة مبا ال يتجاوز  800كلم .وأمهلت املعاهدة الدولتني حىت فيفري من هذا
العام للوصول إىل احلدود القصوى املشار إليها .وتُثري روسيا تساؤالت حول تعديل الواليات املتحدة بعض
الغواصات والقاذفات لتحمل أسلحة تقليدية ،وتعتقد أنّه ال سبيل هلا للتحقق من عدم استخدامها أيضا حلمل
أسلحة نووية .هذا يف الوقت الذي انتقد فيه "دونالد ترامب" املعاهدة ووصفها بأهنا "اتفاق سيئ تفاوض عليه
سلفه".
_ تدخل روسيا يف االنتخابات الرئاسية األمريكية سنة  ،2016وقد رأى الرئيس "فالدمير بوتين" أ ّن العالقات
الروسية األمريكية جيب أال تكون "رهينة" التحقيق الذي جيريه املدعي األمريكي اخلاص" ،روبرت مولر" ،هبذا
اخلصوص ،ورأى إنه "من الواضح جدا أن األمر يتعلق فقط بصراع سياسي داخلي في الواليات المتحدة".
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وأشاد بنظريه األمريكي "دونالد ترامب" كمحاور جيد واسع االطالع ،وأنه "شخص كفؤ" ،وأنه "يعرف كيف
يستمع ،وينصت لما يريده الناخب والرأي العام منه ،وهو يقوم بعمل جيد في هذا الشأن" .كما رفض
الرئيس األمريكي أن يوجه أي انتقاد للسياسة الروسية وأرجع سبب تدهور العالقات بني البلدين "لـ سنوات
عديدة من الحمق والغباء األمريكي"(.)29
على هذا األساس تُعترب األزمة السورية بعد دو حدين ،احلد األول واملتمثل يف صراع دويل من الطراز الرفيع يشبه
إىل ح ّد ما احلرب الباردة بني الشرق والغرب سابقا سببه املصلحة اخلاصة لكل دولة ،واحلد الثاين الذي يتمثل يف
الدعوة إىل التعاون اإللزامي واالتفاق للعمل سوياً للتعامل مع القضية السورية .مع احلفاظ على اتصال مفتوح بني
وكاالت األمن من أجل محاية مواطين البلدين من هذا التهديد العاملي .وضرورة مواصلة العمل معاً من أجل
التوصل إىل حل جملموعة كاملة تضم امللف العسكري السياسي وملف نزع السالح النووي ،مبا يف ذلك متديد
معاهدة خفض األسلحة اإلسرتاتيجية والوضع اخلطري الذي حييط بتطوير عناصر النظام العاملي للدفاع الصاروخي
األمريكي ،وتنفيذ معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة وقصرية املدى ،فضال عن جتنب وضع أسلحة يف
الفضاء.
رمبا قوة األفكار لدى الطرفني قد لعبت دورها وذلك من خالل التغيري السلمي الذي حول رؤية روسيا
للغرب من عدو جيب القضاء عليه إىل طرف قابل للتعايش والتعاون معه ،نفس الشيء بالنسبة للسبب الذي
حول رؤية الغرب لروسيا من عدو جيب القضاء عليه إىل طرف قابل للتعايش والتعاون معه....هذه البداية السلمية
مل حتددها القوة املادية وال القوة العسكرية ،وإّّنا حددهتا قوة األفكار أي التغيري الذي حدث على مستوى أذهان
صناع القرار والنخبة احلاكمة .وعليه ال يوجد شيء حتمي وثابت يف العالقات الدولية وهناك إمكانية للتغري وهو
عربت عليه مقاربة البنائية يف اعتبارها أ ّن كل شيء تذاتاين يف العالقات الدولية هذا ما جيعل العامل من صنع
ما ّ
ذواتنا....

متاما أ ّن
إالّ أ ّن املصلحة اخلاصة للطرفني تطغى دائماً على املصلحة العامة ،وهو ما تسعى إليه روسيا مدركةً ً
اإلخفاق األمريكي يف العراق وأفغانستان أو أي مكان تتورط فيه واشنطن يف منطقة الشرق األوسط سيدق
جديدا يف نعش التفردية األحادية األمريكية ،وسيخلِّف فرا ًغا سياسيًّا وعامليًّا يف خارطة النظام العاملي
مسمارا
ً
ً
اجلديدِ ،مّا يتيح اجملال أمامها للعودة مرة ثانية إىل الساحة الدولية والشرق أوسطية ،ولكن هذه املرة بقوة .يف حني
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ترى الواليات املتحدة األمريكية عليها التعامل مع التحديات اليت يفرضها التواجد الروسي يف مناطق خمتلفة من
العاملِ ،مّا يهدد املصاحل األمريكية وحلفاء واشنطن يف هذه املناطق.
من العالقات األمريكية_الروسية جند انّه من الضرورة أن نشري إىل حقائق هامة منها أ ّن عامل املصلحة الذاتية هو
العامل احلاسم الذي يتحكم يف السياسة اخلارجية للدول الكربى ،وروسيا وأمريكا واحدتان منها ،وهلذا لُوحظ
بأ ّن أي تناقض بني املصاحل األمريكية والروسية وحلفائهما يرتتب عنه سرعة ختليهما عن التزاماهتما السابقة ،فهما
كغريمها من الدول الكربى ال تضمنان أحداً إالّ مصاحلهما ،ومصاحلهما بالقطع ليس مرتبطة يف شخص أو نظام.
وعليه تبقى التحديات املشرتكة بني روسيا والواليات املتحدة شأن قضايا الشرق األوسط والسيما األزمة السورية
ما هي إالّ خوفا على املصلحة اخلاصة لكل دولة ال أكثر وال اقل.
النتائج:
مرت العالقات األمريكية-الروسية مبراحل عديدة متقلّبة ومتفاوتة وفق الظروف وحبسب ما تقتضيه املصاحل
_ ّ
واألهداف ،انطالقاً من التعاون يف فرتة احلرب العاملية الثانية مروراً باحلرب الباردة والعالقات ما بعد احلرب الباردة
جديدا نتيجة
توجها ً
وصوالً إىل العالقات الروسية األمريكية يف القرن احلادي والعشرين أين شهدت هذه األخرية ً

التحول الذي طرأ على نوعية القيادة يف كال الطرفني ،باإل ضافة إىل رواسب احلرب الباردة وتداعياهتا اليت أثرت يف
ّ
نظرة البلدين أحدمها إىل اآلخر.

_ مل يربز التعاون الروسي األمريكي إالّ خالل فرتة احلرب العاملية الثانية ،أين بدأها الرئيس األمريكي" فرانكلين
روزفلت" سنة  1933على استحياء وباعتبار أ ّن أعداء أعدائي أصدقائي؛ فقد حتالفت الدولتان يف مواجهة
النازية األملانية يف احلرب العاملية الثانية .وحىت قبل هذا التحالف املعلن ،قدمت الواليات املتحدة املساعدات
ُ
لنظريهتا الروسية لتقاوم املد النازي يف أراضيها .مثّ مل يلبث هذا التحالف أن تفكك مع هناية احلرب العاملية،
واشتعل فتيل ما يعرف بـ"الحرب الباردة" سنة  1947وبدأت مرحلة جديدة من العالقات الثنائية بينهما كانت
أشبه بسباق نفوذ وتصارع أيديولوجيات؛ تلك اليت رفعها كال الطرفني (الدميوقراطية الليربالية مقابل الشيوعية).
_ تُعترب أزمة كوبا األخطر من بني كل األزمات اليت خلفتها احلرب الباردة خاصة وأ ّن العامل على إثرها بالفعل كان
على وشك حرب نووية مدمرة لوال تعقل قادة اجلانبني يف الوقت املناسب .بعد أن سبقت حكمة الرئيس
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األمريكي ونظريه الروسي غضبهما وتوصال أخرياً التفاق سلمي جينبهما وجينب العامل بأسره جحيم احلرب النووية
اليت كانت على وشك االندالع.
التحول الذي طرأ على
توجها ً
_ شهدت العالقات األمريكية-الروسية يف القرن احلادي والعشرين ً
جديدا نتيجة ّ

نوعية القيادة يف كال الطرفني ،باإلضافة إىل رواسب احلرب الباردة وتداعياهتا اليت أثرت يف نظرة البلدين أحدمها إىل
اآلخر .وذلك من خالل إبرام اتفاقيات ومواثيق ،وعقد قمم على مستوى رؤساء الدول ووزراء اخلارجية ،ولقاءات

على أرفع املستويات بشكل غري مسبوق ،وذلك يف إطار بلورة العالقات بني الدولتني يف جمال االستقرار
االسرتاتيجي والتعاون وحل النزاعات القائمة.
_ تُعترب األزمة السورية بعد دو حدين ،احلد األول واملتمثل يف صراع دويل من الطراز الرفيع يشبه إىل ح ّد ما
احلرب الباردة بني الشرق والغرب سابقاً سببه املصلحة اخلاصة لكل دولة ،واحلد الثاين يتمثل يف الدعوة إىل التعاون
اإللزامي واالتفاق للعمل سويًا للتعامل مع القضية السورية .مع احلفاظ على اتصال مفتوح بني وكاالت األمن من
أجل محاية مواطين البلدين من هذا التهديد العاملي.

_ لعبت قوة األفكار لدى الطرفني دورها وذلك من خالل التغيري السلمي الذي حول رؤية روسيا للغرب من
عدو جيب القضاء عليه إىل طرف قابل للتعايش والتعاون معه ،نفس الشيء بالنسبة للسبب الذي حول رؤية
الغرب لروسيا من عدو جيب القضاء عليه إىل طرف قابل للتعايش والتعاون معه....هذه البداية السلمية مل حتددها
القوة املادية وال القوة العسكرية وإّّنا حددهتا قوة األفكار أي التغيري الذي حدث على مستوى أذهان صناع القرار
والنخبة احلاكمة .وعليه ال يوجد شيء حتمي وثابت يف العالقات الدولية وهناك إمكانية للتغري وهو ما عربت
عليه مقاربة البنائية يف اعتبارها أ ّن كل شيء تذاتاين يف العالقات الدولية هذا ما جيعل العامل من صنع ذواتنا....
متاما أ ّن
_ تبقى املصلحة اخلاصة للطرفني تطغى دائما على املصلحة العامة ،وهو ما تسعى إليه روسيا مدرك ًة ً
اإلخفاق األمريكي يف العراق وأفغانستان أو أي مكان تتورط فيه واشنطن يف منطقة الشرق األوسط سيدق
جديدا يف نعش التفردية األحادية األمريكية ،وسيخلِّف فرا ًغا سياسيًّا وعامليًّا يف خارطة النظام العاملي
مسمارا
ً
ً
اجلديدِ ،مّا يتيح اجملال أمامها للعودة مرة ثانية إىل الساحة الدولية والشرق أوسطية ،ولكن هذه املرة بقوة .يف حني
ترى الواليات املتحدة األمريكية عليها التعامل مع التحديات اليت يفرضها التواجد الروسي يف مناطق خمتلفة من
العاملِ ،مّا يهدد املصاحل األمريكية وحلفاء واشنطن يف هذه املناطق.
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_ من العالقات األمريكية_الروسية جند انّه من الضرورة أن نشري إىل حقائق هامة منها أ ّن عامل املصلحة الذاتية
هو العامل احلاسم الذي يتحكم يف السياسة اخلارجية للدول الكربى ،وروسيا وأمريكا واحدتان منها ،وهلذا
لُوحظ بأ ّن أي تناقض بني املصاحل األمريكية والروسية وحلفائهما يرتتب عنه سرعة ختليهما عن التزاماهتما السابقة،
فهما كغريمها من الدول الكربى ال تضمنان أحداً إالّ مصاحلهما ،ومصاحلهما بالقطع ليس مرتبطة يف شخص أو
نظام .وعليه تبقى التحديات املشرتكة بني روسيا والواليات املتحدة شأن قضايا الشرق األوسط والسيما األزمة
السورية ما هي إالّ خوفا على املصلحة اخلاصة لكل دولة ال أكثر وال اقل.
التوصيات:
_ العمل على جعل قضايا الشرق األوسط السيما قضية األزمة السورية كبداية شكلت خطوة أوىل حنو التوافق
على احلد األدىن مع بقاء التناقض ،ومنع تصعيده إىل مستوى أعلى .واعتبارها خطوة هامة وضرورية ألي تفامهات
مستقبلية أوسع.
_ العمل على ضرورة توحيد جهود البلدين الرامية ملواجهة التهديدات املشرتكة بالنسبة هلما ،والدعوة إىل تشكيل
جلنة خرباء معنية بتطبيع العالقات بني روسيا والواليات املتحدة تضم حمللني سياسيني روس وأمريكيني ذوي مسعة
جيدة ،وعلماء ودبلوماسيني سابقني ،للعمل على إجياد القواسم املشرتكة والتفكري يف اقتياد التعاون الدويل إىل
طريق التقدم اإلجيايب املستدام .خاصة وأ ّن روسيا والواليات املتحدة أكرب قوتني نوويتني وليس من اجليد أن تكون
بينهما خالفات.
_ احلفاظ على ترك باب االتصال مفتوح بني الدولتني ليس فقط من اجل محاية مواطين البلدين من التهديدات
العاملية الناجتة عن النزاعات القائمة داخل منطقية الشرق األوسط كوهنا إحدى تلك املناطق اليت تشهد هزات
سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية وطائفية وعرقية ودينية شديدة التعقيد واخلطورة ،بل ضرورة مواصلة العمل
معاً يف ش ىت اجملاالت كالتعاون لضمان امن الطاقة يف العامل على اعتبار أهنما اكرب قوى للطاقة .وأ ّن التنسيق
والتفاهم وليس التنافس هو السبيل إلدارة هذا امللف بني البلدين على غرار ما حيدث مع اململكة العربية السعودية.
_ التقليل من الشك وسوء الظن القائم بني الدولتني ،كالدرع الصاروخي األمريكي الذي تعتربه روسيا هتديد
مباشر ألمنها القومي وحماولة لتقويض قدراهتا الدفاعية يف مواجهة أي هجوم أمريكي حمتمل ،وذلك عن طريق ربط
عالقتهما بالعديد من االتفاقيات السيما تلك املتعلقة باألسلحة النووية .

114

_ استبدال املقاربة الواقعية القائمة على الشك وسوء الظن والقوة العسكرية والتشاؤم إزاء إمكانية إزالة الصراعات
واحلروب يف حتليل وفهم القضايا الدولية ،باملقاربة الليربالية اليت تنطلق من قاعدهتا القائلة انّه ليس من احملتم علينا
العيش يف حالة صراع دائم ،وانّه هناك إمكانية االنتقال إىل حالة التعاون واالستقرار ،واملقاربة البنائية القائمة على
قوة األفكار وإمكانية التغيري وانه ال يوجد شيء حتمي وثابت يف العالقات الدولية وإّنا العامل هو من صنع ذواتنا.
_ العمل على التقليل من املصلحة اخلاصة للطرفني اليت تطغى دائما على املصلحة العامة ،صحيح أ ّن عامل
املصلحة الذاتية هو العامل احلاسم الذي يتحكم يف السياسة اخلارجية للدول الكربى ،وروسيا وأمريكا واحدتان
منها ،إالّ أ ّن التقليل منه يساهم يف القضاء على أي تناقض بني املصاحل األمريكية والروسية وحلفائهما وما يرتتب
عنه من سرعة ختليهما عن التزاماهتما السابقة.
خالصة :
سينعكس األثر الذي سيرتكه حتسن العالقات األمريكية الروسية على دول الشرق األوسط بشكل إجيايب،
السيما على امللف السوري ،الذي حتتفظ فيه روسيا بالنصيب األكرب يف السيطرة عليه ،خاصة وأن الرؤى املشرتكة
بني "فالدمير بوتين" و"دونالد ترامب" يف توحد اهلدف وهو حماربة اإلرهاب املتمثل يف "داعش" ،والتنظيمات
املتطرفة األخرى ،سيولد تعاوناً بني روسيا وأمريكاِ ،مّا سيضفي نوعاً من اجل ّدية على ضربات قوات التحالف
بقيادة الواليات املتحدة ضد اإلرهاب ،ستختلف بشكل كبري عن تلك اليت كان يتسم هبا األداء األمريكي يف فرتة
"باراك أوباما".
إالّ أ ّن العالقات الروسية األمريكية تبقى مرهونة بتفاصيل عديدة ،فعلى الرغم من اإلدعاءات املطروحة بأ ّن
"دونالد ترامب" يسعى إىل حتسني العالقات ،إالّ أ ّن الثقة معدومة بني البلدين ،ولذلك ميكن القول أنه من
الصعب تغيري العالقات بسهولة ،خصوصاً أ ّن أفعال "دونالد ترامب" ال ميكن تنبؤها ،وسياسته اخلارجية غري
واضحة بعد.
(  )1منصور زغيب" ،تجدد الصراع األمريكي-الروسي في ضوء األزمات المستجدة" ،الدفاع اللبناين ،ع  ،2014 ،90موقع:
.2018/11/25 ،https://www.lebarmy.gov.lb

( )2إبراهيم بدوي" ،العالقات األمريكية الروسية :من الحرب الباردة إلى سوريا" ،موقع،http://www.masralarabia.com :
.2018/11/25
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مكانة منطقة الشرق األوسط في مبادرة الحزام والطريق الصينية (دراسة مقارنة بين المبادرة
والمشروع الروسي واألمريكي في المنطقة)

Middle East position in the China Belt and Road
Initiative
-A comparative study between the initiative and the
Russian and US projects in the regionأ.آسيا قبلي

1

الملخص:
هذا البحث حماولة جادة لتسليط الضوء على االسرتاتيجيات الدولية يف املنطقة الشرق أوسطية ،و وذلك من خالل فهم
املشروع الصيين و كيف يتناول منطقة ،كما يسعى اىل تبيان عالقته بالطروحات االمريكية يف املنطقة وكذلك الروسية ،ساعيا
بذلك اىل ابراز جوانب التعارض و االنسجام ،فيما بني هذه املشاريع ،فاملنطقة الشرق أوسطية ونتيجة التفاعالت السياسية فيها
أصبحت منطقة مكشوفة على اخلارج وساحة إلرادات واهداف سياسية متضاربة ،لذلك تسعى هذه الورقة لتسليط الضوء على
املشروع الصيين املسمى " حزام واحد طريق واحد".
الكلمات املفتاحية :الصني ،مبادرة احلزام و الطريق ،الواليات املتحدة االمريكية ،روسيا ،الشرق األوسط.

Abstract :
This research paper aims to highlight the different internetional strategies in the
Middle East area . In order to understand the chineese project and its relations
with the american and russian strategies in this area. presenting also the harmony
and the contradiction between those strategies. According to its importance, and
due to the political interactivities, the Middle East as a strategic area, becomes an
overland space to the encreasing conflicts which emerging powers seek to impose

1

باحثة دكتوراه باملدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية/اجلزائر.
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its strategies in order to control the region. China as an important actor try to take
place within the area by its project called One Belt One Road ( OBOR) .
Key words : China, The Belt Road Initiative, United State Of America, Russia,
Middle East.

مقدمة:
تسعى الصني إىل تقدمي نفسها للعامل بشكل خيتلف عن طريقة تقدمي القوى العاملية نفسها لعامل عرب التاريخ،
إذ تسعى إىل مشاركة العامل يف اهتماماته حمافظة بذلك على طابعها الرباغمايت ومصاحلها ،كما أهنا تسعى إىل
خلق مناطق نفوذ وتغلل هلا دون اللجوء اىل التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،هذه املزاوجة بني حتقيق املصلحة
الذاتية و املصلحة اجلماعية مع العامل ليست معيارية مثالية كما يعتقد الكثري وإمنا هي طريقة واقعية لتحقيق الريادة
الصينية يف النظام العاملي ،لذلك تعتمد الصني مشروع "مبادرة احلزام و الطريق" كآلية لتطبيق مكانتها يف العامل
املراد الوصول إليها ،وهو مشروع يضاهي املشروع األمريكي وحىت الروسي يف مناطق النفوذ.
يعترب الشرق األوسط حاليا منطقة صدام بني عدة مشاريع عاملية ،وهو ما يفسر مسارات األزمات يف الشرق
األوسط كالقضية الفلسطينية أو األزمة السورية و اليمنية ،لذلك فان الصني تتوجه إىل هذه املنطقة مبشروع آخر
خمالف ومغاير أو باألحرى أكثر إغراءا لدول املنطقة ،هذه املقاربة الصينية األكثر نعومة مقارنة باملشاريع األخرى
املطروحة خالية من أي طرح سياسي او أيديولوجي ،لذلك فانه يواجهنا اإلشكال التايل:

ماهو نمط عالقة المشروع الصيني و المشاريع الدولية األجنبية في منطقة الشرق األوسط؟
و لإلجابة عن هذا اإلشكال مت وضع اخلطة البحثية التالية:
 مقدمة.
 المحور األول :مفهوم مبادرة احلزام و الطريق. المحور الثاني :التنافس بني املبادرات الروسية واألمريكية يف املنطقة. المحور الثالث :مكانة منطقة الشرق األوسط يف املبادرة احلزام و الطريق. اخلامتة.
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المحور األول :مفهوم مبادرة الحزام والطريق
 .1مبادرة الحزام والطريق
جاءت مبادرة احلزام والطريق ،أو ماكان يسمى "حزام واحد وطريق واحد" ،باقرتاح من الرئيس الصيين
شي جني بينج يف سبتمرب  ، 2013عندما زار مجهورية كازاخستان ،ليعلن بعدها عن طريق احلرير البحري للقرن
احلادي والعشرين عند زيارته اندونيسيا شهر أكتوبر من السنة نفسها .وقد مجعت املبادرة املشروعني ( حزام واحد
طريق واحد و طريق احلرير البحري للقرن احلادي والعشرين حتت مسمى مبادرة احلزام والطريق).تضم املبادرة 65
دولة من القارات الثالث ،ومتتد من احمليط اهلادي صعودا إىل أوروبا مرورا بالشرق األوسط ومشال أفريقيا.

1

وتستمد املبادرة روحها من طريق احلرير القدمي ،حيث اتسم هذا الطريق التجاري بالسلم النسيب والتعاون
مقارنة مع غريه من طرق ال تجارة األوروبية ،اليت كانت تربط املستعمرات باملستعمر ،واليت متيزت باالستعباد
واالستغالل ،بينما قام طريق احلرير القدمي على تبادل املنفعة.
وتسعى مبادرة " احلزام والطريق" إىل نقل التجربة الصينية يف تطوير البىن التحتية اليت مسحت هلا بتسهيل
حركة وتدفق السلع ،وهو ما يساعدها يف تسهيل التواصل واحلركة مع وبني دول املبادرة ،من خالل تسريع احلركة
وتقليص تكلفة التنقل .وبالتايل تعزيز الروابط االقتصادية بني الصني ودول احلزام ،إىل جانب فرص االستثمار اليت
حصلت الصني
تتيحها .إذ وبعد اعتماد سياسات اإلصالح واالنفتاح االقتصادي وجذب االستثمارات األجنبيةّ ،

فائضا يف احتياطي العملة ،دفعها للبحث عن االستثمار يف اخلارج.

2

مبادرة احلزام والطريق هي امتداد لإلسرتاتيجية الصينية " النظر للخارج" اليت بدأ تطبيقها مع الرئيس "جيانغ زميني".
 .2مجاالت المبادرة
تتضمن املبادرة مخس جماالت وهي البنية التحتية ،تنفيذ السياسات ،تسيري حركة التجارة ،تسهيل التدفق املايل،
تسهيل التدفق املايل ،والتواصل بني الشعوب.

3
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مجاالت مبادرة الحزام و الطريق

املصدر:جينليانج شيانج ،إن جاناردان ،مبادرة الحزام والطريق :الفرص والمعوقات أمام منطقة الخليج،
أكادميية اإلمارات الدبلوماسية ،جوان  ،2018ص .3
 .3ممرات المبادرة وطرقها

4

أ .الممر االقتصادي :يربط بني الصني ومنغوليا وروسيا ،ومشل مسارين أساسيني األول يصل بيكني تياجنني
وهييب يف الصني مبنغوليا وروسيا ،والثاين داليان الصينية بتشيتا الروسية.
ب .الجسر البري األورو آسيوي :يربط مدينيت ياين ونيانغ وريتشاو الساحليتني يف الصني بروتردام يف هولندا
وأنتويرب يف بلجيكا ،يف خطوة لربط احمليط اهلادي باحمليط األطلسي ،ومير اجلسر الربي يف شكل خط
للسكك احلديدية من كازاخستان إىل أملانيا مرورا بكل من روسيا بالروسيا وبولندا ،على طول
 10,800كلم.
ت .الممر االقتصادي بين الصين وسط وغرب آسيا :يشمل هذا املمر طريق احلرير القدمي الرابط بني
الصني وشبه اجلزيرة العربية ،ينطلق من شينجيانغ يف الصني وصوال إىل البحر األبيض املتوسط ،مرورا
بآسيا الوسطى ( مير عرب مخس دول فيها وهي كازاخستان قريغيزستان طاجيكستان أوزبكستان
وتركمانستان) ،و 17دولة غرب آسيا منها تركيا وإيران واململكة العربية السعودية.
ث .الممر االقتصادي بين الصين وشبه الجزيرة الهندية الصينية :ومير أيضا بفييتنام والووس وكامبوديا
وتايالند وميامنار ،وماليزيا يف جنوب شرق آسيا .وميتد من دالتا هنر اللؤلؤة يف الصني حنو الغرب عرب
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الطريق السريع ناتشونغ غوانغان ،وخط السكك احلديدية السريعة ناننيغ -غوانزو وصوال إىل هانوي
وسنغافورة.
ج .الممر االقتصادي بين الصين وباكستان :ميتد على طول  3000كلم من مدينة قشغر يف الصني
انتهاء مبدينة كوادر يف باكستان ،فهو يربط بني طريق احلرير القدميفي الشمال وطريق احلرير البحري للقرن
 21يف اجلنوب ،وهو عبارة عن شبكة جتارية من الطرق السريعة ،وخطوط السكك احلديدية ،وخطوط
األنابيب وكابالت األلياف البصرية.
ح .الممر االقتصادي بين الصين بنغالدش والهند وميانمار :ينطلق من مدينة كومنينغ الصينية لريبط
كولكاتا يف إقل يم البنغال الغربية يف اهلند وبنغالدش وميامنار عرب طرق وسكك حديدية وممرات مائية
وجسور برية.
ممرات المبادرة

املصدرChristina Lin, The Belt and Road and China’s Long-term :
Visions in the Middle East, ISPSW, No. 512, October 2017, p.3.

وحسب خمطط العمل فإن املبادرة تشمل طريقني أحدها طريق احلرير للحزام االقتصادي ويشمل  3مررات

هي:
 .1الصني ،آسيا الوسطى روسيا وأوروبا مرورا ببحر البلطيق.
122

 .2الصني ،آسيا الوسطى ،غرب آسيا ،اخلليج العريب ،البحر األبيض املتوسط.
 .3الصني ،جنوب شرق آسيا ،جنوب آسيا ،واحمليط اهلندي.
طريق احلرير البحري للقرن  ،21ويضم ممرين مها:
 .1الصني الساحلية ،حبر الصني اجلنويب ،احمليط اهلندي وأوروبا.
 .2الصني الساحلية ،حبر الصني اجلنويب ،وجنوب اهلادي.
وتوضح اخلريطة التالية هذه اخلطوط:

املصدرThomas Zimmerman, The New Silk Roads: China, the U.S., :
and the Future of Central Asia, center on international cooperation,
new york university, October 2015, P.5.
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جدول ( :)1دول مبادرة احلزام والطريق:
املنطقة

الدول

شرق آسيا

الصني ،منغوليا

جنوب شرق آسيا

بونوي ،كمبوديا ،أندونيسيا ،الوس ،ماليزيا ،ميامنار ،الفيليبني،
سنغافورة ،تايالند ،تيمور ليشيت ،فييتنام.

آسيا الوسطى

كازاخستان ،قيغيزستان ،طاجيكستان ،تركمنستان ،اوزبكستان.

الشرق األوسط ومشال أفريقيا

البحرين ،مصر ،إيران ،العراق ،األردن ،فلسطني ،الكويت ،لبنان،
سلطنة عمان ،اململكة العربية السعودية ،اإلمارات العربية املتحدة ،قطر،
سوريا ،اليمن و"إسرائيل".

جنوب آسيا

أفغانستان ،بنغالدش ،بوتان ،اهلند ،املالديف ،النيبال ،باكستان،
سرييالنكا.

أوروبا

ألبانيا ،أرمينيا ،أذربيجان ،البوسنة واهلرسك ،بلغاريا ،كرواتيا ،مجهورية
التشيك ،استونيا ،جورجيا ،اجملر ،التفيا ،ليتوانيا ،مقدونيا ،مولدوفيا،
اجلبل األسود ،بولندا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،تركيا ،أكرانيا.

املصدرHelen Chin, Winnie He, the belt and road initiative :65 :
countries and beyond, global sourcing fung business intelligence
center, May 2016, P.1.
اخلصائص االقتصادية للدول املنضمة اىل هذه املبادرة

املصدرibid. p2.:
124

إمكانيات الدول المنضمة الى المبادرة الصينية

املصدرibid. p3.
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 .4البنك اآلسيوي الستثمارات للمنشآت التحتية
اقرتحت الصني يف العام  ،2013إنشاء بنك آسيوي للمنشآت التحتية ،وأطلقت مبادرة إنشاء البنك شهر
أكتوبر  ،2014حيث وقع ممثلون عن  22دولة مذكرة التفاهم ،مث واءمت  57دولة أخرى تطبيقاهتا البنكية
والبنك اآلسيوي للمنشآت التحتية ،حبلول  31مارس  ،2015لتصبح بذلك عضوا مؤسسا للبنك ،ودخل البنك
حيز العمل يف  16جانفي .2016
يضم البنك أعضاء من القارات اخلمس 37 ،دولة من آسيا واحمليط اهلادي ،باقي الدول من أوروبا أفريقيا أمريكا
الالتينية.

5

 .5أهداف المبادرة
يربر املوقف الرمسي املبادرة بالسعي إىل حل املشاكل االقتصادية التنموية يف الصني ويف دول املبادرة .فهي تقوم
على مبادئ السالم واالنفتاح والتعاون ،والشفافية ومتثيل اجلميع ،املساواة والتعلم من اآلخرين ،املنفعة املشرتكة
واالحرتام املتبادل ،وتعزيز التعاون عرب املشاورات املكثفة وسيادة القانون واجلهود واملنافع املشرتكة وتكافؤ الفرص
للجميع".
حتقيق التوازن التنموي بني شرق البالد والوسط والغرب اللذين يرزحان حتت التخلف ،إذ أن الفجوة التنموية
مازالت كبرية بني املناطق الشرقية والساحلية اليت قطعت أشواطا كبرية يف التنمية وبني الوسط والغرب املتخلفني.
وهذا قد يسبب هلا مشاكل داخلية قد تؤثر على تطلعاهتا اخلارجية.
وضع مسار جديد للعوملة قائم على التعاون الدويل وإجياد دوافع جديدة للتنمية املشرتكة ،بدل املسار
احلايل القائم على الليبريالية املتوحشة ،واالبتزاز السياسي ،حيث دعا مؤمتر احلزب الشيوعي يف طبعته التاسعة "
شعوب العامل كافة إىل العمل معا لبناء جمتمع يقوم على صياغة مستقبل مشرتك للبشرية" ،لكن التقرير شدد على
أن التعاون ينبين على " حتقيق التواصل يف السياسات ،ومنشآت البىن التحتية والتجارة والشؤون املالية ،والتفاعل
بني الشعوب" .وابعد من ذلك تقرر تعديل الدستور للمضي قدما مببادرة احلزام والطريق ،وهذا ينم عن إصرار
الصني على دفع املبادرة بقوة أكرب.

126

وإن كانت األهداف املعلنة للمبادرة تبدو إنسانية وتعاونية ،إال أهنا ال ختلو من املنافسة يف ظل عامل يتجه حنو
تعددية قطبية ،رغم سيطرة القوة العظمى ممثلة يف الواليات املتحدة األمريكية .حيث تسعى الصني إىل إجياد مكان
هلا على الساحة الدولية يواكب التطور الذي حققته خالل العقدين املاضيني على الصعيد االقتصادي.
 .6مبادئ وهيكل التعاون في إطار مبادرة طريق واحد حزام واحد:
 .1اخلضوع ألحكام ميثاق األمم املتحدة :على غرار مبادئ التعايش السلمي
 .2االنفتاح :مبعىن أن املبادرة مفتوحة أمام الدول غري املنتمية إىل احلزام والطريق
 .3التناغم وجتاوز اخلالفات احلضارية
 .4احرتام اجتاهات السوق :احرتام قواعد السوق وماله عالقة باملعايري الدولية ،وبالتايل متكني كل أصحاب
املصلحة من حتصيل املنافع.
 .5املنفعة املتبادلة.6
مبادئ املبادرة

المصدرIbid. p6 :
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المحور الثاني :التنافس بين المبادرات الروسية واألمريكية في المنطقة
ينظر بعض الباحثني إىل مبادرة احلزام والطريق ،على أهنا مبادرة صينية للتصدي للهيمنة األمريكية االنفرادية يف
عامل يسري حنو تعددية قطبية ،خاصة مع بروز قوى صاعدة يف القارات الثالث كالصني وروسيا االحتادية ،أو
جنوب أفريقيا ،والربازيل يف أمريكا الالتينية .يف حني يراها آخرون أهنا نوع آخر من النيوكولونيالية ،بصبغة صينية.
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 .1مبادرة الحزام والطريق الصينية ردا مبادرة طريق الحرير الجديد األمريكية:
أ .مبادرة طريق الحرير الجديد األمريكية:

8

تأيت مبادرة الصني اليت أعلن عنها سنة  ،2013كرد على املبادرة األمريكية املسماة " طريق احلرير اجلديد" ،اليت
أعلنت عنها الواليات املتحدة األمريكية فيما خص أفغانستان ودول جوارها ،حيث أشار موقع كتابة الدولة
للخارجية األمريكية ،ان املبادرة ختص إدماج أفغانستان يف حميطها ،من خالل استعادهتا الطرق التجارية التقليدية،
وإعادة بناء ملنشآت التحتية اليت دمرت خالل عقد من النزاع .واعتربت الواليات املتحدة األمريكية أن أفغانستان
ودول اجلوار تقود طريقا يف منطقة مفتاح ،يف شكل طرق جديدة للعبور من مشال جنوب ،وطرق جتارية بني
الشرق والغرب ،مرورا مبنطقة أوراسيا .وبالتايل تقلص هذه املنطقة من احلواجز يف وجه التجارة ،وتدعم التنمية
واملشاريع العابرة للحدود.
وترمي املبادرة إىل توفري سند للسالم واالستقرار عن طريق دعم االنتقال إىل التجارة وفتح أسواق جديدة تربط
أفغانستان بآسيا الوسطى ،باكستان اهلند وغريها ،وتلخص الواليات املتحدة األمريكية أهداف الطريق يف:
 .1أسواق إقليمية للطاقة :باعتبار االحتياجات الطاقوية املتزايدة لسكان املنطقة الباغ عددهم حنو 1,6
مليار نسمة ،وباعتبار املنطقة خزانا لطاقات متنوعة من النفط والغاز الطبيعي ،والطاقة املائية ،فالبد من
توجيه بعض هذه املصادر حنو اجلنوب من أسيا الوسطى عرب أفغانستان.
 .2التجارة والنقل :تطوير التجارة والنقل جنوب ووسط آسيا يعين تطوير معدات ربط الطرقات،
السكك احلديدية اجلسور وتسهي املرور احلدودي .إىل جانب العمل على الربجميات ،والعمل على
جتانس النظم اجلمركية احمللية ،وحتفيز الدول إلنشاء مؤسسات جتارية متعددة األطراف ،والعمل معا
لكسر احلواجز املؤسسية والبريوقراطية أمام التجارة.
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 .3الجمارك والعمليات التجارية الحدودية :تعتمد التجارة اإلقليمية املفيدة على سرعة وفعالية
العبور ،وعلى أمن احلدود واحلكم الرشيد ،وهو ما يقي من نقل األسلحة واملخدرات وهتريب
البشر .حيث تساعد الواليات املتحدة األمريكية على الوقاية منها.
 .4األعمال وتعارف الشعوب :حيث تقتضي التجارة التعارف بني الشعوب تقاسم األفكار وانتشار
األسواق االقتصادية ،وإجياد فرص للشباب والنساء واألقليات ،وحتسني االستقرار والرفاه اإلقليمي.
كما أعلنت الواليات املتحدة األمريكية خالل القعد الثاين من األلفية الثالثة ،عن مضمون املفهوم
االسرتاتيجي ،والذي تعين به إعادة االنتشار يف منطقة جنوب شرق آسيا ،كمنطقة نفوذ جديدة ،يف حني تتجه
الصني إىل الغرب إىل مناطق النفوذ التقليدية للدول الغربية على رأسها الواليات املتحدة األمريكية ،وهو ما يعيد
التنافس اجليوبوليتيكي يف منطقيت الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا.
وعليه نالحظ أن التنافس اجليوبوليتيكي جلي بني الواليات املتحدة األمريكية والصني من خالل البحث عن
مناطق نفوذ جديدة ،والسيطرة عليها لتقويض حترك اخلصم ،خاصة يف منطقة أوراسيا أو قلب العامل.
ب .روسيا :تعترب روسيا حمتكرا للوضع االقتصادي يف منطقة آسيا الوسطى حيث مجعها مع بيالروسيا
وكازاخستان احتاد مجركي ،إذ ارتفعت قيمة املبادالت التجارية بني الدول الثالث ،بني 2003
و ،2007من  7مليار دوالر أمريكي إىل  21مليار دوالر ،واستقرت يف حدود  22مليار دوالر العام
 ، 2014لتكون روسيا ثالث أكرب متعامل اقتصادي يف منطقة آسيا الوسطى بعد أوروبا والصني،وتقوم
التبادالت التجارية بني روسيا ودول املنطقة على الطاقة الذي تعترب مهيمنا عليه ،اليورانيوم ،الكهرباء
البناء ،االتصاالت الالسلكية ،النقل وسكك احلديد ،البنوك ،مركب الصناعات العسكرية .يف 2011
ختلت الدول الثالث عن االحتاد اجلمركي وأنشأت السوق املشرتكة ،بتعداد سكاين يساوي  170مليون
نسمة ،وأطلقت عليه اسم االحتاد االقتصادي األوراسي سنة .2015
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وميكن من هذا قراءة رسالة سياسية روسية ،مفادها أهنا تريد استحداث بعض الروابط من خالل آليات فوق
قومية يف مناطق حمددة ،من شأهنا إدماج روسيا مع األقليات يف اجلمهوريات املستقلة عنها :كازاخستان
بيالروسيا ،قريغيزستان ،وطاجيكستان احتماال.
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ولعل الصني تسعى إىل احلد من نفوذ روسيا على الدول اجملاورة للصني ،خاصة اجلمهوريات اإلسالمية
املستقلة عن االحتاد السوفيييت غداة اهنياره ،حيث نصبت الصني نفسها بقوة يف جماالت الوقود ،الصناعات
االستخراجية ،البنية التحتية ،واالتصاالت ،وارتفعت التبادالت التجارية بني الصني ودول آسيا الوسطى من مليار
إىل ثالثة مليارات دوالر بني 2002و ،2003بنسبة  300باملائة ،وبنسبة  150باملائة بني  2004و ،2006
أي ما يعادل  10مليارات دوالر.
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من خالل هذا العرض املقتطف إلسرتاتيجيات القوى الثالث يف منطقة آسيا الوسطى ،يتضح جليا الصراع
اجليوبوليتيكي على منطقة آسيا الوسطى ،حيث تسعى كل دولة إىل توسيع نفوذها يف املنطقة للحد من توسع
اخلصمني اآلخرين.

المحور الثالث :مكانة منطقة الشرق األوسط في المبادرة
وبالنسبة للشرق األوسط خاصة املنطقة العربية ،فقد عاثت أمريكا فسادا فيها من خالل التدخالت العسكرية
وقلب األنظمة ،وإشعال فتيل احلرب الطائفية ،بعد احتالل العراق ،وتالها األزمة السورية ،وما اجنر عنها من دمار
كانت له تبعات على املنطقة ككل .تأيت الصني بسياساهتا "املساملة" والداعية إىل احلل السلمي وتغليب لغة احلوار
على السالح ،حماولة إجياد مكان هلا يف منطقة تعترب حيوية ملصاحلها االقتصادية كما أسلفنا أعاله.
ميكن تناول مكانة املنطقة العربية يف مبادرة احلزام والطريق من خالل التطرق لسياسة الصني اخلارجية جتاه
املنطقة العربية ،واليت ارتبطت حباجة الصني إىل املوارد النفطية ،وحاجة دول املنطقة إلمدادات األسلحة خاصة يف
فرتة احلرب العراقية اإليرانية.كما تعترب منطقة اخلليج العريب سوقا استهالكية مغرية للسلع الصينية.
فخالل احلرب العراقية اإليرانية ،أصبحت اإلمدادات اخلليجية من النفط حنو الصني مهددة بسبب وقوع
"مضيق هرمز" أهم مضيق لنقل الواردات والصادرات على احلدود اإليرانية ،وهو ما اعترب هتديدا ألمنها الطاقوي
املرتبط أساسا مب نطقة اخلليج .وعليه حاولت الصني إجياد حلول سلمية للنزاعات يف املنطقة ،والبقاء على مسافة
واحدة من أطراف النزاع ،سواء ما تعلق بالصراع اخلليجي اإليراين ،أو مسألة احتالل إيران للجزر اإلماراتية أو
الصراع العريب اإلسرائيلي الذي حتول إىل فلسطيين إسرائيلي.
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وتن بين السياسة اخلارجية للصني على مبدأ عدم التدخل يف قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وأبعد من ذلك
تسعى إىل حتقيق استقرار املنطقة ألن ذلك خيدم استثماراهتا ،حيث كلما كانت البيئة األمنية مستقرة كلما زادت
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فرص االستثمار .وعلى الصعيد االقتصادي ،تسعى الصني إىل رفع قيمة املبادالت التجارية مع الدول العربية
600إىل مليار دوالر حبلول العام  ،2020واالستثمارات من 10مليار دوالر إىل  60مليار دوالر.
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تكتسي املنطقة العربية أمهية يف مبادرة احلزام والطريق ،بفعل:
 .1حاجة الصني إىل املوارد النفطية املتأتية أساسا من منطقة اخلليج العريب ،حيث تستورد الصني أكثر من
نصف حاجياهتا من النفط اخلام من املنطقة ،أو ما يعادل  60باملائة.
 .2تضم املنطقة اثنني من أكرب الدول من حيث املعامالت التجارية ،وهي اململكة العربية السعودية ب70
مليار دوال ،واإلمارات العربية املتحدة ب 46,3مليار دوالر العام  ،2016يف حني بلغ قيمة
املعامالت التجارية بني الصني ودول جملس التعاون اخلليجي  114مليار خالل السنة نفسها.
 .3مركز عبور لألسواق األوروبية واألفريقية ،حيث يعترب االحتاد األورويب أكرب سوق للصادرات الصينية.
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 .4السيولة املالية الكبرية يف املنطقة باعتبار معظم الدول العربية دول برتولية ،وتدر عليها عائدات البرتول
أموال طائلة ،يف مقابل كثافة سكانية ضئيلة،واقتصاديات هشة مبنية على النمط االستهالكي .وبالتايل
تعترب سوقا استهالكية واستثمارية بالنسبة للصني.
 .5إمكانية اجناز منشآت قاعدية وبىن حتتية ،نظرا الفتقار دول املبادرة إىل ذلك.بالنسبة هلذا العنصر ،فإن
الصني هتدف إىل جانب تسهيل احلركة البحرية ،إىل محاية املمر االقتصادي ،من خالل استغالل قوات
حفظ السالم التابعة هلا واملوجودة يف املنطقة على غرار قواهتا يف جيبويت ومنطقة كوادر يف عمان .ومحاية
عماهلا يف البىن التحتية يف السودان.
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 .6التعاون األمين :شهدت املنطقة العربية منذ  ، 2011اضطرابات أمنية فيما عرف بـ" الربيع العريب" ،إذ
تفسر يف جانب منها مبحاولة الدول الغربية إعادة تشكيل التنمية يف املنطقة وفق املنظور الغريب للقيم
ومنوذج التنمية والنظام االجتماعي .حيث حتاول حل األزمات يف املنطقة بشكل يضمن استقرارها،
وبالتايل تأمني موارد الطاقة واألسواق وممرات العبور ،من خالل البقاء على مسافة واحدة من مجيع
األطراف ( ،سواء تعلق األمر بأطراف األزمة السورية ،أو فيما تعلق بالصراع اخلليجي اإليراين).
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 .7تعريف املنطقة بالصني ،والشعب الصيين وعاداته ،من شأنه إزالة اللبس وسوء فهم دول املنطقة لدوافع
الصني ،حيث تعتمد هذه األخرية على الدبلوماسية الناعمة ،وسياسة عدم التدخل يف الشؤون الداخلية
للغري.
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 تحديات المبادرة في المنطقة العربية:

18

ينظر إىل مبادرة الطريق واحلزام بعني الريبة سواء من الدول األطراف فيها أو من الدول الغربية ،باعتبار الصني
ترمي إىل حتقيق أهداف جيوسياسية من وراء املبادرة.
 .1تشبه املبادرة بربنامج مارشال األمريكي إلعانة الدول الغربية بعد احلرب العاملية الثانية ،وذلك رغم
تطمينات الصني يف بيان املبادرة ،أهنا تعين التعاون ومشاركة كل األطراف يف مجيع جوانب املشروع،
حىت مع اضطالع الصني بالريادة يف تنفيذها.
 .2تأخر الشركات الصينية يف دخول سوق االستثمارات اخلارجية ،وجهل موظفيها بعادات والتقاليد
الدوالليت تنشط فيها الشركات ،سيما الثقافة الدينية ،قد يسبب مشكالت للشركات.
 .3ختشى الدول العربية اخلليجية من املنافسة الصينية ،يف حال جناح املشاريع الصينية يف املنطقة خاصة ما
تعلق باملوانئ ،اذ ختشى من جناح مشروع ميناء كوادر يف عمان والذي يعين منافسة شرسة للمناطق احلرة
االقتصادية يف دول جملس التعاون اخلليجي.
 .4ختوف دول جملس التعاون اخلليجي من التوسع اإليراين يف حال تقويها يف إطار املبادرة ،خاصة وأن
العالقات بني إيران والصني قوية جدا.
 .5املبادرات الغربية املضادة ،حيث تناقش الواليات املتحدة األمريكية أسرتاليا اهلند واليابان إنشاء خطة
مشرتكة للبىن التحتية يف إطار إسرتاتيجية الدول الواقعة على طريف احمليط اهلادي واحمليط اهلندي.
 .6ولعل خماوف هذه الدول ،تعود إىل خشيتها من استدراج املنطقة يف صراع جيوسياسي بني القوى الغربية
التقليدية والصني القوة الصاعدة.
لكن ميكن تربير املخاوف العربية من التوسع الصيين يف شقه االقتصادي ،فهو وإن كان ينبين على التعاون
وإشراك مجيع األطراف واعتماد التشاور ،إال أن توسع مصاحل الصني االقتصادية يف حال جناح املشروع يعين
بالضرورة ،وبالنظر إىل التجارب السابقة ،اصطحاهبا الرتسانة العسكرية حلماية هذه املصاحل يف املنطقة اليت
تشهد دخول منافسني جدد على غرار روسيا إضافة إىل الواليات املتحدة األمريكية اليت تعترب املنطقة منطقة
نفوذ تقليدية هلا.
اخلامتة:
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نافلة القول ميكننا وبعد العرض السابق أن خنلص إىل اهم النقاط التالية:
 .1يعترب املشروع الصيين بالنسبة لدول العامل أكثر إنصافا و عدال ،حيث ميكن للدولة املستفيدة منه ان
حتافظ على صفاهتا األيديولوجية و السياسية ،وبالتايل الدول سوف تنخرط فيه دون اعتبارات منط
النظام السياسي او التاريخ السياسي للدولة.
 .2املشروع الصيين مقارنة باملشروعني الروسي و األمريكي ،مشروع ناعم يشجع على اإلقبال عليه ،كما أنه
سيسمح للصني بالوصول اىل مكانة أعلى يف سلم القيادة الدويل.
 .3املشاريع األمريكية يف املنطقة العربية هي مشاريع تدافع عن املصاحل األمريكية فقط كاألمن الطاقوية
وحتقيق احلماية واألمن للحليف التقليدي الكيان الصهيوين.
 .4املشاريع الروسية يف املنطقة هي مشاريع براغماتية هتدف إىل حتقيق روسيا جماالت حيوية جيوبوليتيكية و
احلفاظ على حلفاءها يف املنطقة ما خيدم مصاحلها على حساب دول املنطقة و شعوهبا.
 .5تتعامل الصني مع دول املنطقة بالندية و التكافؤ وتقاسم األرباح ،عالوة على عدم اشرتاط أي تعديالت
أو شروط أيديولوجية سياسية ،األمر الذي سوف يشكل حالة من القبول للصني يف املنطقة واعتبارها
دولة غري خمرتقة.
 .6املشاريع األمريكية و الروسية يف املنطقة هي مشاريع راديكالية مصلحية يف الدرجة األوىل ال ترعى
مصاحل الدول الشرق أوسطية ،يف حني الصني تتبىن مبدأ الوسطية سواء يف القضايا أو املصاحل اذ ال
تنحاز لطرف على حساب األخر ،األمر الذي جيعلها قطب حموري تتوافق عليه كل األطراف املتصارعة.
 .7كباحثني ال جيب أن نسلم بطوباوية و مثالية املشروع الصيين ،بل جيب أن نتعامل معه مبوضوعية،
فالصني ال تبذل كل هذه اجملهودات و القدرات املالية الضخمة لتحقيق الرفاه لالمم وفيها نسب كبرية
حتت خط الفقر ،بل أهنا ترى يف املشروع حال يدر عليها أرباح تطور اقتصادها وترفع من مستوياهتا
التنموية داخليا.
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معايير تصنيف الدول الصغرى والكبرى في ميزان القوى الدولي

Criteria for the classification of small and large
countries in the international balance of power
أ.فاطمة الزهراء زايدي

1

مقدمة:
حتظى االسرتاتيجية كموضوع باهتمام واسع النطاق لدى املفكرين واملثقفني واألكادمييني ،فضال عن اهتمام
النخب القيادية والرئيسية واملؤسسات الرمسية والغري رمسية ملا هلا من عالقة وثيقة بالعديد من جمريات السياسة
الدولية ،حبيث تنحصر االسرتاتيجية على املستوى التكتيكي بني القيادة العليا العسكرية والقيادة املباشرة للعمليات
العسكرية على جبهات القتال ،ومن املسلمات ارتباط النظام الدويل بشكل أو بآخر مبوازين القوى اليت تنشأ عرب
لتحوط كخيار اسرتاتيجي
التحالفات بني الدول الصغرى والدول الكربى ،حبيث تلجأ الدول الصغرى إىل إتباع ا َ

من أجل تعظيم املكاسب وجتنب التبعية للقوى الكربى أو القوى املهددة ألمنها الوطين ولقدراهتا التنافسية حتسباً
ألي مواجهة عسكرية حمتملة ،تسعى هذه الدراسة إىل حماولة توضيح وحتليل اسرتاتيجية كل من الدول الصغرى يف
مواجهة القوى الكربى خاصة يف ظل صعودها وتزايد أدوارها اليت اثرت على البيئة االقليمية والدولية ،لذا جاءت
االشكالية متضمنة السؤال االيت :ماهي أهم المعايير التي تساهم في تصنيف وتحليل كل من استراتيجيات
القوى الكبرى والصغرى؟
ومتت معاجلة هذه االشكالية استنادا للمحاور االتية:
 المحور االول :مفهوم االستراتيجية
 المحور الثاني :المعايير الدولية لتصنيف الدول الكبرى
 المحور الثالث :المعايير الدولية للدول الصغرى

 1باحثة يف العلوم السياسية اجلزائر.
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المحور االول :مفهوم االستراتيجية
تعترب االسرتاتيجية من اقدم املفاهيم اليت عرفتها البشرية ،حيث ظهرت يف بداية االمر يف اجملال العسكري
مث انت شر استعمال كلمة االسرتاتيجية حىت دخلت مجيع اجملاالت واالنشطة االنسانية ،وقد نشأت البذور االوىل
لالسرتاتيجية كمفهوم و كفكر وكوسيلة وكممارسة مع الصراع املسلح منذ كان يف اشكاله االوىل فقد عربت عليها
اقوال القادة الصينني ،ومرورا بالعصور القدمية والوسطى وقد بدا مفهوم االسرتاتيجية يف مطلع عصر النهضة يف
اوروبا ليصبح جزء من العلوم االجتماعية يرتبط بالنظريات االقتصادية والقانونية والسياسية.
شهد القرن الـ  18تطورات يف االساليب االسرتاتيجية ،ونشات النظريات واخليارات االسرتاتيجية اليت
ارتبطت بالعقائد الفلسفية واالجتما عية ،وقد كان القرن العشرين عهد التحوالت العميقة يف هذا املفهوم الذي
تكون كعلم من العلوم سامهت يف بلورته كثرة احلروب وتراكم اخليارات والتجارب ،وسأحاول من خالل هذا
املطلب التطرق اىل مفهوم االسرتاتيجية ،وجيب علينا اخلوض يف جزئياته اليت تتجلى يف :التعريف مث االطار العام
لالسرتاتيجية ،الذي هو جوهر االسرتاتيجية.
أوال -االستراتيجية " ضبط مفاهيمي للمصطلح ":
 -1اصل المصطلح " استراتيجية ":
تعترب االسرتاتيجية" " Strategyاصال من الكلمة اليونانية "  "Stratoمعىن جيش او حشد ومن
مشتقات هذه الكلمة "  " Strategoاليت تعين فن القيادة ومن مشتقاهتا ايضا " "Stratagemواليت اخلدعة
احلربية تستخدم يف مواجهة العدو .وقد الف القائد الروماين
( سيكستوس اليونيس فرونتيسنوس ) كتابا عام  100م باسم مجع فيه عمليات اخلداع العسكرية الناجحة
اليت قام هبا القادة السابقون.

1

كلمة " "Strategiaخرجت من نفس اجلذر لكلمة" "Strategemaواليت خرجت منها كلمة "
 " Stratagemaولكن املارشال puysegeurيف القرن الـ  18يرى ان هذه الكلمة االخرية كان هلا معىن
اخر يف الالتينية مل يكن يف الفرنسية :حيث تعين يف الالتينية احليلة او اخلديعة او الوسيلة يف احلرب.
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لكن ( Sratagemaالوسيلة او اخلديعة احلربية ) ليست فقط خديعة او حيلة بل هي فعل عقلي ذكي
يتمتع به " اجلنرال " ،ففي عامل احلروب والصراعات اليت يسيطر عليها بالقوة ،االسرتاتيجية هي ترمجة حقيقيه هلذا
الفعل الذكي للعقل.

2

 -2تعريف مصطلح االستراتيجية:
هناك تعدد ية يف استخدام تعبري االسرتاتيجية ،وهذا التنوع والتعددية يفرض علينا ان حندد ما الذي تعنيه
االسرتاتيجية حصرا من الناحية العلمية واملوضوعية.
بدء البد من التأكيد على ان تعبري االسرتاتيجية ذو اصل عسكري ،ومن الناحية التارخيية ارتبط لفظ
االسرتاتيجية ،وكما سبقت االشارة بلفظ احلرب وقيادهتا ،وعندما ظهر علم احلرب اصبحت اسرتاتيجية احلرب
فرعا من فروعه ،وبدأت اجلهود العلمية على حنو جاء بتدوين فن احلرب مع ( نيكوال ميكافيليNiccolo ،
،)Machiavelliالذي قام بتأليف كتاب بعنوان " فن احلرب".
ترجع بداية الدراسة بداية الدراسة العلمية للموضوع اىل منتصف القرن الـ  18ورغم ان( ميزورا
 )mizrouaالفرنسي قد استخدم لفظ االسرتاتيجية اوال ،مث (هنري لويد) االنكليزي ،ويف منتصف القرن الـ 18
قام يف مقدمة مؤلفة عن تاريخ حرب السنوات السبع بتدوين عدد من النظريات العسكرية العامة واسس
االسرتاتيجية احلربية ،وجهود (هنري لويد) هنا كانت مبثابة تأسيس للفن والعلم العسكري ،حيث ربط
االسرتاتيجية ،فإهنا مل تبتعد عن هذه الدالل.

3

كما انه ال يوجد تعريف موحد متفق عليه ملصطلح االسرتاتيجية ومن بني هذه التعاريف نذكر:
 تعاريف المدرسة الغربية:
يعرفها كارل فون كالوز فيتش (  :)karal von clauzewitzاالسرتاجتية هي استخدام
االشتباك وسيلة للوصول اىل هدف احلرب ،فهي ال هتتم اال باالشتباك ،فاالسرتاتيجية تستخدم االشتباك كوسيلة
للوصول اىل غايات احلرب ،وعليها ان حتدد للعمل احلريب هدفا يتالءم مع غرض احلرب فإذن ينبغي على
االسرتاتيجية وضع خطة احلرب وان حتدد طبقا للهدف احملدد ( هدف احلرب ،سلسلة من االعمال املالئمة تقود
اىل حتقيقه).

4
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فوندر جولتر  :wunder julterعرف االسرتاتيجية اهنا اختاذ االجراءات ذات الطبيعة العامة
بالنسبة ملسرح احلرب ككل.
ليدل هارت  :liddell hartهي فن توزيع واستخدام خمتلف الوسائط العسكرية لتحقيق هدف
السياسة.
ليتريه  :littreهي فن اعداد خطة احلرب وتوجيه اجليش يف املناطق احلامسة لضمان التعرف على النقاط
اليت جيب حتشيد اكرب عدد من القطاعات فيها لضمان النجاح يف املعارك.
المفهوم االمريكي :فقد عرف دليل ضباط اركان القوات املسلحة االمريكية لعام  1959االسرتاتيجية
باهنا فن وعلم استخدام القوات املسلحة للدولة بغرض حتقيق اهداف السياسة العامة عن طريق استخدام القوة او
التهديد باستخدامها.

5

مولتكه  :Moltkhaاالسرتاجتية هي جمموعة من الوسائل اليت تستخدم إلدراك وحتقيق الوصول اىل
غرض حمدد.

6

هاملي  :Hamlyان مسرح احلرب هو جمال االسرتاتيجية اما ساحة املعركة فمجال التكتيك.
تعريف اندريه بوفر ":vonder goltzاالسرتاتيجية هي فن استخدام القوه لتقوم بأكرب اسهام يف
اجتاه حتقيق الغايات اليت وضعتها السياسة".
تعريف كنت روبرتس غرينفيلد  :k.R.Greenfeildتتضمن االسرتاتيجية مفاهيم اسرتاتيجية
وخطط القوى او التحالف لفرض اراداتك على العدو .وتتضمن استخدام االساليب اليت تثبت صحتها وجتنب
تلك اليت تثبت عدم صحتها ،من اجل حتقيق هذا الغرض".

7

الموسوعة األمريكية فتعرف االستراتيجية ":تعرف على اهنا فن وعلم يدور حول استخدام القوة الشاملة
بظروف خمتلفة للتحكم باخلصم بوسائل خمتلفة.
ومثلما كسب هذا التعريف االسرتاتيجية بعدا فنيا وعلميا ومشوليا فانه اكسبها ايضا بعدا عدوانيا بإخضاع
اخلصم والتحكم يف سلوكه فليس كل الفاعلني الدوليني خصوم وليست عالقات االمم مع بعضها عالقات صراع.
8
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 تعاريف المدرسة الشرقية:
سوكولوفيكي :متثل االسرتاتيجية العسكرية جمموعة من املعارف النظرية اليت تعاجل قوانني احلرب كصراع
مسلح دفاعا عن مصاحل طبقية حمددة وتدرس االسرتاتيجية يف ضوء التجارب العسكرية واالوضاع السياسية
والعسكرية و الطاقات االقتصادية واملعنوية ،واساليب تصريف احلروب ،وجهات نظر العدو احملتمل واوضاع احلرب
املقبلة وطبيعتها وطرائق االعداد هلا وتيسري دقتها وفروع القوات املسلحة وأسس استخدامها االسرتاتيجي باإلضافة
اىل اسس احلرب املادية والتقنية وتظل يف الوقت نفسه جمال النشاط العملي للقيادة السياسية والعسكرية العليا يف
القيادة العامة ومقرها و املتعلق بفن اعداد البالد للحرب وتصريف الصراعات املسلحة يف ظل اوضاع تارخيية
حمددة.
لينين :االسرتاتيجية الصحيحة هي اليت تتضمن العمليات اىل الوقت الذي يسمح فيه االهنيار املعنوي
للخصم الضربة املهيأة بان تكون سهلة وممكنة.

9

ماوتسي تونغ " :هي دراسة قوانني الوضع الكلي للحرب "
كوزلوف :هي عملية خلق الوسائل العسكرية اليت متكن السياسة من احلصول على اهداف.
كرازيلفكوف " :ان االسرتاتيجية العسكرية تعتمد مباشره على السياسة وختضع هلا ،و خطط احلرب
االسرتاتيجية يتم تصميمها على اساس االهداف اليت هتددها السياسة".

10

ثانيا -االطار العام لالستراتيجية:
يقصد باالطار العام خمتلف العوامل والعناصر واحملددات اليت تاخذ هبا اهليئات والدوائر املسؤولة عن تصميم
ورسم االسرتاتيجيات ،هلذا جند ذلك التمايز والتباين يف االسرتاتيجيات حسب مقتضيات التحوالت املكانية
والزمانية تبعا لثالثة اطر رئيسية تتحكم
يف اعداد ورسم االسرتاتيجية فهناك اطر لالسرتاتيجية من خالل مستوياهتا ومناذجها ووسائلها وقبل دراسة
وحتليل هذه االطر ،جيب اوال معرفة الكيفية اليت عادة ما تلجأ اليه الدوائر االسرتاتيجية املختصة ومراكز الدراسات
والفكر االسرتاتيجي عند وضع االسرتاتيجية الكربى وهي تتضمن مخس خطوات:
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 -1دراسة وحتليل طبيعة املهمة من حيث اطارها ( داخلية ،اقليمية ،خارجية او دولية ) حيث تعترب
اللعبة ( ) Gome theouryان صانع القرار جيب ان يركز على االهداف الفاعلة يف هذه املهمة،
وكذلك جيب هذه املهمة من حيث االهداف والقيم املرتبطة هبا ،وال جيب الرتكيز على االهداف
العامة بل جيب البحث عن االهداف اخلفية والكامنة من وراء السلوك االسرتاتيجي.
 -2حتديد التغريات املرتبطة هبذه املهمة وترتبها من حيث درجة االمهية او درجة التعقيد او حىت درجة
التهديد ،ومهمة حتديد املتغريات ذات صلة ذات صلة وثيقة مبنظومة املعلومات وجودهتا عامل مهم
وعنصر مؤثر على مستوى الصراعات االسرتاتيجية املتعلقة بالتنافس يف الدول ،فالطرف الذي حبوزته
اكرب قدر من املعلومات الدقيقة والصحيحة هو الشك من ميلك القدرة على ادارة وتيسري قواعد
اللعبة والتحكم فيها مبا خيدم مصاحله االسرتاتيجية.
 -3وضع فكرة او اسلوب للتعامل مع موضوع هذه االسرتاتيجية او املهمة ويتطلب ذلك القيام
مبهمتني:
أ /حماولة استشراق تداعيات وانعكاسات هذا السلوك احملتمل.
ب /حماولة التنبؤ مبختلف اختيارات واسرتاتيجيات االطراف االخرى.
 -4وضع خمطط تفصيلي بكيفية قيام هذه املهمة ،وحيتوي املخطط عادة على حتديد مضمون املهمة،
اهدافها بدقة مث االمكانيات املادية واملعنوية االزمة لتحقيق هذه االهداف ايضا االجراءات
والسلوكيات اليت تقتضيها اهداف املهمة ،مث وضع اجندة او رزنامة مبختلف الفرتات اليت يتطلبها
عملية حتقيق االهداف االسرتاتيجية
 -5حسم او اختيا ر االسرتاتيجية مع االخذ بقدراهتا ،واحلسم النهائي هو سلوك ترتتب عنه جمموعة من
االثار ،ولكن كما يعتقد جوزيف فرانكل  J.Frankelان اختاذ القرار ال يعترب وحدة السلوك ،بل
االمتناع عن اختاذ القرار هو ايضا سلوك ،ميثل احيانا القرار االكثر عقالنية عند الدول اليت متتلك
امكانيات ووسائل تنفيذ االسرتاتيجيات من النوع الشامل والكبري.
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المحور الثاني :المعايير الدولية لتصنيف الدول الكبرى
ميكن اعتماد معيارين لتصنيف الدول الكربى:
معيار القوة :ويتم من خالله تقسيم الدول اىل
اوال -الدول العظمى :وهي اقوى الدول يف العامل وكانت يف ظل نظام ثنائي القطبية الواليات املتحدة
االمريكية واالحتاد السوفيايت سابقا ،ويف ظل النظام االحادي القطبية حاليا تعد الواليات املتحدة االمريكية
القطب االحادي ،فالدول تعد عظمى عندما متتلك عدة اعتبارات منها :املساحة وحجم السكان والثروات
الطبيعية والتقدم التكنولوجي ولكن االهم من كل ذلك هو امتالكها لألسلحة النووية كما تكون نسبيا اقل اعتمادا
على اخلارج بشكل عام ففي ظل القطبية االحادية يعترب امتالك اهليكل الثالثي للقوة االقتصادي والعسكري
والتكنولوجي املعيار الرئيسي للقوة العظمى واليت جتسدها اليوم الواليات املتحدة االمريكية كقطب احادي.
ثانيا -الدول الكبرى :وهي الدول اليت ترغب بالقيام بدور عاملي ولكن قدراهتا ال تساعدها يف القيام
بدور عاملي اال بشكل حمدود يف العالقات الدولية ،ومنها الدول الكربى اليت تشكل القوى العسكرية يف العامل
السيم ا الدول النووية كالصني ،فرنسا ،بريطانيا وروسيا االحتادية حاليا .وهناك دول كربى ايديولوجيا او دبلوماسيا
او اقتصاديا ،كفرنسا وبريطانيا التان هلا قوة نفوذ على الدول اليت كانت تستعمرها سابقا ،واليابان واملانيا كقوى
كربى اقتصادية وتكنولوجية.

12

المعيار السياسي االقتصادي – التكنولوجي :ميكن اضافة معيار اخر على هذه املعايري وهو عامل القوة
العسكرية وهو النموذج الذي يتبناه دانيال كوالر الذي يقسم فيه الدول اىل:
أوال -المعيار العسكري :الذي يفرق بني الدول املالكة للسالح النووي والدول غري مالكة والدول املالكة
للسالح النووي هي مخسة :الواليات املتحدة االمريكية ،روسيا ،فرنسا ،بريطانيا ،الصني ،وقد دخلت اهلند النادي
النووي وهناك دول اخرى هلا القدرة على انتاج السالح النووي.

13

ان طبيعة الدور الذي تضطلع به القوة العسكرية واملهام املوكلة اليها والنتائج املرتتبة على اي فعل تقوم به
جعلتها اكرب واضخم وسائل القوة بالنسبة للدولة ،ففشل القوة االقتصادية لدولة ما قد يؤدي اىل الفقر ،بينما قد
يعين فشل القوة العسكرية هلا املوت .وتشمل القوة العسكرية ألي دولة ،بصفة رئيسية ،قواهتا املسلحة بفروعها
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الربية واجلوية والبحرية ،وتسليحها التقليدي ،وكفاءهتا القتالية ،ومواقع انتشارها ،اضافة اىل العالقات الدفاعية اليت
تربط الدول بالدول االخرى ،مبا تشمله من تعاون او حتالف عسكري ،واىل العنصر العسكري الفرعي املتمثل
بالصناعات احلربية وتطورها يف املستقبل ،كما تشكل هذه القوة ،يف الوقت ذاته مورد قوة ميكن ان يدعم اسس
اقتصاد الدولة ودفاعها على مستويات اخرى.

14

ثانيا – معيار التوجه الفضائي:
وهي الدول اليت هلا القدرة على ارسال االقمار االصطناعية اىل الفضاء اخلارجي مثل الواليات املتحدة
االمريكية وروسيا والصني واهلند واليابان وبريطانيا وفرنسا.
ثالثا -معيار االنظمة االجتماعية-االقتصادية :يوجد يف العامل السيما يف فرتة احلرب الباردة ووجود
االحتاد السوفيايت السابق منوذجني لإلنتاج نادي الدول الرأمسالية ونادي الدول االشرتاكية ،اذ تتميز الدول الرامسالية
بامللكية الفردية لوسائل االنتاج واقتصاد السوق الدميقراطية السياسية الليربالية ،وتتميز الدول االشرتاكية بامللكية
اجلماعية لوسائل االنتاج واالقتصاد املخطط وانظمة سياسية مشولية (احلزب الواحد او دكتاتورية الربوليتاريا ) و
ادى الصراع بني النموذجني ايل قيام احلرب الباردة بني الشرق والغرب.

15

حيث ان القدرة االقتصادية هي وسيلة هائلة االمهية يف يومنا املعاصر ملا لالقتصاد من عوامل مؤثرة يف
السياسات الدولية .وترتبط هذه القدرة بعدد هائل من الوسائل واالنشطة اخلاصة كالتصدير واالسترياد والسلع
واخلدمات ،ومنح املسا عدات االقتصادية ،وتبادل الثروة واملعامالت املالية وادوات احلماية التجارية ،والعقوبات
واملقاطعات االقتصادية ،ومنح االفضليات التجارية كوضع الدولة االكثر رعاية ،وادوات حتديد سعر صرف العملة
الوطنية ،واالستثمارات املباشرة وغري املباشرة يف اخلارج ،واشكال املفاوضات كافة اخلاصة بتنظيم التعامالت
االقتصادية ،والتعاون االقليمي ،فقد اصبح االقتصاد حمور عمليات تفاعل واسعة النطاق بني الدول ال تؤثر
فحسب على رفاهية الشعوب وامنا على امن الدول.

16

المحور الثالث :المعايير الدولية لتصنيف الدول الصغرى
لقد تعددت املعايري الدولية يف تصنيف الدول الصغرى ،فمنها املعايري االقتصادية والقومية والسلوكية
والبيئية ،وتؤخذ بشكل افرادي احيانا وتبادليا احيانا اخرى ،وهناك جمموعة ثالثة جاءت بغري ذلك ،اذ ذهبت اىل
االخذ مبعايري االدراك الذايت والوزن الدويل ،كما يذهب البعض اىل الركون اىل املوقع اجلغرايف للدول كوهنا مكونا
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مهما .ان اخذنا يف سياق املوارد والفرص وهوامش احلركة السياسية املرتتبة على ذلك ،هذا اىل جانب معايري
متالزمة مع املوقع اجلغرايف منها املوارد الطبيعية واحلدود والشاطئ البحري ،ومن ذلك ما قال به (ماهان ) وعلماء
اجلغرافيا االخرون ،كما مل ت غفل الدراسات معيار االمن واحملافظة على البقاء اللذين تسعى الدول الصغرى جاهدة
على تأمينها ،بالرغم مما يكلفها يف العادة من جهد يف ادارة هذه العملية.
أ -المعايير االقتصادية:
تلعب العوامل االقتصادية ،توفرها او شحها ادوارا هاما يف تصنيف الدول وذلك الن هذه العوامل تعكس
فرصا او تفرض قيودا بالنسبة لقرار الدولة ،االمر الذي ميثل االداء الفاعل والذي يشكل مراكز اقليمية او عاملية،
ومن هنا فان حجم هذه الدول يرمسه هذا املعيار الذي يتناسب طردا مع قدرهتا االقتصادية ،فعلى اساس القدرة
االقتصادية ،صنفت معظم دول العامل الثالث باهنا دول صغرى وذلك بسبب ضعف مواردها املادية ،وضعف
انتاجها وبالتايل افتقارها اىل القدرات التكنولوجية وهذا يرغم هذه الدول على االعتماد على العامل اخلارجي حلماية
امنها وملواجهة احتياجاهتا اليت تثريها الضغوط الشعبية يف ميادين التشغيل والصحة والرعايا االجتماعية 17 .االمر
الذي جيعلها دوال حمكومة بقيود خارجة عن قدرهتا على صياغة قراراهتا ويهمش استطاعتها على التحرك حبرية،
دون االستعانة بالقدرات القادمة من خارج حدودها ماديا ،وعلميا ،ومما يالحظ ايضا اهنا تعاين من حاالت
الفساد والتهريب واالختالس والغش والبريوقراطية وتقول الشخصيات املنتقدة فيها اليت تصبح مالكة للقرار
لسياسي والعسكري واالعالمي واملايل ،ويف ظل ذلك تبقى هذه السلطات تبحث جادة عن استقرارها يف مراكز
التحكم ولتحقيق ذلك تسعى اىل الفروض اليت غالبا ما تكون مشروطة وتؤدي اىل اختالالت كبرية بني عامل
االمكانات احملددة وعامل االمكانات الواسعة.
ان نظريات النظام  Regime theoryتسمح بدراسة التفاعل بني القوة املادية وقوة االفكار كما
تسمح بدراسة تفاوت هيكل القوة داخل النظام الدويل ،ورغم صعوبة دراسة التأثريات غري املادية النظام
االقتصادي العاملي ،نذهب بعض االجتاهات اىل ان النظم تؤسس لنوع من االرتباط الذي يشكل تفاعال ال
اسرتاتيجيا او نوعا من التأثري ،يستطيع من خالله طرف او اطراف ما التأثري يف سلوك او سياسات الطرف االخر،
وعليه فمجرد عضوية دولة ما يف القلب املؤسسي للنظام االقتصادي العاملي ،ترتتب توقعات معينة من السياسات
والسلوك على االعضاء ويف املقابل يأيت دور نظام املعونة الدولية ،اما على الصعيد االقتصادي فان االزمة
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االقتصادية عام  ، 2008وبروز قوى اقتصادية صاعدة ،مثل دول الربيكس اليت لعبت أدورا مؤثرة فيما يتعلق
بإسهامات الدول يف املؤسسات االقتصادية الدولية ،وعمل لويب للدول النامية داخل هذه املؤسسات.

18

ب /المعايير السياسية واالجتماعية:
مما يالحظ ان معظم ( ان مل يكن الكل ) الدول الصغرى قد تشاركت يف كوهنا دوال نامية ،عانت من
االستعمار الذي مل تتخلص منه اال بعد جهد كبري ،وبعد ان مت استنزاف جزء كبري من مواردها ،اضافة اىل ان هذا
االستعمار قد اورثها هياكل سياسية واجتماعية ضعيفة ومهزوزة وغري منتجة وعاجزة عن ادارة الدولة كما اورثها
اقتصادا خمتلفا يعتمد يف الكثري من مكوناته على االسترياد الذي ولد تبعية غري حمدودة.
اما اجتماعيا فقد عانت هذه الدول من صراعات اثنية مهلكة ،رافقها حاالت واسعة من اهلجرة واللجوء
بسبب الصراعات واخلالفات االجتماعية والعرفية واالبادة اجلماعية واالفتقار اىل االمن الداخلي ،كان وراءها
فقدان املؤسسات السياسية املستقرة واليت اتسمت بالتقلبات الكثرية وبغياب الشرعية الشعبية لألنظمة السياسية،
لذلك شهدت العديد من االنقالبا ت العسكرية اليت اتت حبكم يفتقد اىل اخلربة ويقوم يف اساسه على العالقات
الشخصية.

19

كما تفتقر هذه الدول يف اغلبها اىل وجود جمتمع مدين مستقل وفاعل ،وذلك بعد تغول " الدولة " مبعىن
السلطة وهيمنتها عليه ،ولتحقيق ذلك ذهبت مؤسسة ،بسبب الرتبية السياسية اليت خلفها االستعمار يف بناء
مؤسسات جمتمع حملي رمسي الزماين وغري تنافسي ( 1989 ،Alaucheميتكس  ) 1999مبا يف ذلك انشاء
احزاب هامشية خترج يف مهمتها االساسية عن التعبري عن مصاحل املواطنني ،لتصبح ادوات للدولة ،كوهنا امتدادات
بصفة او بأخري ،للقوى واملؤسسات التقليدية العائلية او العرقية او القبلية او الطائفية او حىت الشخصية ،االمر
الذي جعل من هذه االحزاب ظاهرة شكلية فقط عاجزة عن استقطاب املواطنني لصفوفها ،او تنظيم عالقتهم
بالدولة وبالتايل فقداهنم لقدرة املشاركة يف القرارات ،اذ يبدا النظام السياسي يف اختيار حزب واحد يتحكم يف
احل ياة السياسية بعد خلق حالة من التداخل الكبري بني احلزب ونظام احلكم ،تصبح معها وظيفة احلزب حشد
املواطنني خلف هذا النظام او خلف احلزب والدولة يف ان واحد ،ذلك عندما ختتزل مهام احلزب يف نشر ثقافة
سياسية جوهرها الوالء املطلق للنظام او احلاكم او القيادة السياسية اليت تكون احيانا كثرية ،متمثلة يف احلزب
الواحد.
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مما يالحظ ان مجيع هذه املعايري تتشابك مع بعضها البعض لتشكيل مرتكزات تقوم عليها الدول الصغرى،
حيث ينتشر الفقر والبطالة واملرض وعدم االستقرار السياسي وغياب الراي العام خاصة اذا كان معارضا ،او اذا
حاول رفض اوام ر احلاكم الذي حيرض على رفض قيود على العمليات السياسية ،وحىت يتم ذلك غالبا ما يلجا
هذا احلاكم اىل االستنجاد بالقوى اخلارجية اليت تفرض مصاحلها ،وتعمل على حتقيق اجنداهتا ،وعندها يستقر مسو
املصلحة الشخصية على املصلحة القومية فيضعف االداء السياسي واالجتماعي واالقتصادي اليت ترهتن ،يف
جمموعها اىل االراءات املستورة .20
ج /معيار التأثير الدولي:
مل تستطيع الدول الصغرى ان خترج من قيود الدور احملدد يف صناعة سياستها اخلارجية ،وذلك لضعف
عوامل االقتدار من حيث عدد السكان او املوارد الطبيعية او القدرة االقتصادية او العسكرية ،لذلك سعت هذه
الدول اىل تعويض ذلك باجرتاح سياسة خارجية تعتمد على التكتل االقتصادي او اللجوء اىل التجمع االقليمي.
هذه االوضاع عكست ظروفا وحقائق طبعت السياسة اخلارجية للدول الصغرى سيمات تكاد تنحصر يف االيت:
أ -عجز الدول الصغرى عن منافسة الدول الكربى يف جمال االخنراط يف الشؤون الدولية ،وذلك بسبب
حمدودية االمكانات من حيث املعلومات والقدرة على فرض ديبلوماسياهتا على االحداث العاملية ،وذلك عائد اىل
صغر حجم متثيلها الدبلوماسي سواء ما كان من قلة عدد السفارات ام الدبلوماسيني الذين يديروهنا ،اضافة اىل
ضعف قدرهتا العسكرية ،هذه القدرة اليت اصبحت هذه االيام احد املكونات الرئيسية يف عملية تنفيذ العديد من
قرارات السياسة اخلارجية ،اضافة اىل اهنا ال متتلك املوارد املالية او القوة املالية او املستوى التقين الذي ميكنها من
املشاركة الفعالة يف السياق الدويل ،االمر الذي يفرض على هذه الدول الصغرى ان ختتار جماالت حمدودة ،او دوال
قليلة توازيها يف القوة لتشارك معها يف اتباع سياسات خارجية مالئمة.
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ب -امليل حنو تفضيل االدوات واالعتبارات االقتصادية والتنموية على االدوات واالعتبارات السياسية يف
عالقاهتا الدولية ،لذلك غالبا ما يلجا قادة هذه الدول اىل استخدام اخلطابات السياسية ايل تقول بان
اسرتاتيجياهتم تلتزم بالشؤون التنموية االقتصادية و اعتبارها اولوية يف صدارة مناهجهم املتعلقة بالسياسة اخلارجية،
و ذلك حتت ضغوطات حاجات مواطنيهم املتعلقة بالغذاء والعمل والصحة والرعاية االجتماعية يف ظل عجز يف
الصناعات املتطورة ،وغياب تنوع املوارد وضعف االسواق احمللية ،والشح يف موارد التمويل وغالبا ما يرافق ذلك
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خلل يف مواكبة االحتياجات املعيشية ،خاصة وان معظم دخل الدولة امنا يأيت عن طريق تصريف املوارد االولية اليت
هي يف االصل ضعيفة ،واليت تكون متمركزة يف سلطة واحدة من االحيان.
ج -االضطرار اىل تبين تقنيات منخفضة التكلفة مثل اللجوء اىل استخدام املنظمات الدولية ،واالعتماد
عليها حىت تتمكن هذه الدول الصغرى من تقوية قدراهتا وزيادة نفوذها ،كون هذه املنظمات تدعو
اىل تعظيم معايري الشرعية الدولية.
د -تتسم االنظمة ال سياسية يف الدول الصغرى بوقوعها حتت ارادة القيادة السياسية فيها ،وذلك لغياب
املؤسسات الدميقراطية الفاعلة االمر الذي ادى اىل شخصنة القرارات السياسية اخلارجية ،واليت تكون
يف الغالب غري مؤهلة لقيادة الدولة خاصة يف الشؤون الدولية.
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د /المعيار االمني:
ان من املالحظ ان الدول الصغرى ( خاصة اذا كانت متتلك ثروات ) مهددة يف امنها ،لذلك فإهنا غالبا ما
تلجأ كي تسد عجز قدرهتا يف الدفاع عن نفسها ذاتيا ،اىل االنضمام اىل احالف قوية ،او طلب محاية احدى
القوى الكربى يف العامل .لذلك فان الدول الصغرى ال متتلك " ترفا اسرتاتيجيا " متعلقا بالشق االمين ،كما اهنا ال
متتلك ترف افرتاضي ان لدى االطراف االخرى نيات حسنة جتاهها ،او اهنا ميكن ان تتعامل مع االحتمال االقل
ضراوة ،لذلك نرى ان الدول الصغرى غالبا ما تعاين من عقدة االحجام القزمية ،اليت يبدي هلا كل شيء اكرب من
حجمه الطبيعي والواقع ي ،كما نرى ان الدول الصغرى متيل يف تقديراهتا اىل توقع املخاطر الذي يصبح يف النهاية
اذارا معتادا للتفكري ،وتتحول نظرية " االمن " اىل نظرية " عدم االمن " كما تبدا الدول يف رسم اسرتاتيجياهتا على
اساس انه اذا تعارضت اعتبارات االمن مع اعتبارات السالم اجلوار ،فان اعتبارات االمن هي اليت سوف يتم
االخذ هبا وكما سلف ،فان مشكلة الدول الصغرى االمنية املتعلقة تتمثل يف اهنا دائما تكون عاجزة عن الدفاع
نفسها بقدراهتا اخلاصة ،او وفق االسرتاتيجيات الدفاعية التقليدية اليت تنتهجها ،وذلك بفعل اختالالت اهليكلة
الواسعة بينها وبني الدول التابعة هلا ،او تلك اليت ميكن ان تستهدفها او تبتزها و حىت تواجه ذلك فان الدول
الصغرى غالبا ،ما تذهب اىل ما يعرف " تبجييش " الدولة ،وهو من اخليارات الشهرية اليت اخذت هبا اسرائيل
مثال ،وذك عندما وجدت اهنا تعيش يف بؤرة مملوءة بالكرة جتاهها وبالرغم من الكلفة االقتصادية اهلائلة
واالضطراب االجتماعي الكبري الذي حلق به.

23

146

خاتمة:
يف االخري ال ميكن اغفال ضرورة قراءة املعايري اليت تصنف وحتدد مقدرات الدول من اجل فهم واستيعاب
االسرتاتيجيات اليت تتبناها اقليميا ودوليا ،فمقدرات هذه القوى سواء االقتصادية أو التقنية أو العسكرية أو األمنية
أو الثقافية أو االستقرار السياسي حتدد قوهتا ،ومن أهم ما استنتجناه يف قراءتنا ملعايري تصنيف القوى ما يلي:
 أن الدولة مل تعد تقاس بأحجامها التقليدية وإمنا دخلت هناك مواصفات كثرية منها النفسية والثقافيةغريت الكثري من التصنيفات ،ومع التحول اجلديد يف العامل فلم تعد
السياسية ومنها املعرفية ،وهذه يف جمملها َ
هناك إمكانية لتفسري القوة بعامل واحد فقط  ،خاصة وأن هناك مساحات هائلة من التعاون والتكامل واالعتماد
املتبادل قد قامت بني أطراف الوحدات السياسية الدولية يف اطار ذلك.
 تولدت جمموعة جديدة من املعايري اليت حكمت عملية التصنيف الدويل ،فلم تعد املعايري التقليدية هيالوحيدة أو املتحكمة يف هذه العملية ،كما أنه مل تعد التصنيفات بيد الدول الكربى أو العظمى يف العامل ،خاصة
بعد أن سقط بعضها وإهنار ،وبعد أن حتول بعض منها إىل دول متشاركة مع غريها.
 يبقى مفهوم القوى سواء كانت كربى او صغرى هو االفضل اليوم خاصة مع التغري الذي عرفته البيئةالدولية بعد دخول قوى من غري الدول كاجلماعات واالفراد كمتغريات اساسية يف البيئة الدولية.
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معايير توظيف مقومات القوى الصغرى لمواجهة القوى الكبرى-ايران نموذجا-

Criteria for employing micro-power elements to
counter major powers
د.عبلة مزوزي

1

ملخص:
إن تغري معطيات البيئة الدولية أفضى معه اىل تغري على مستوى السلوكات ،واالسرتاتيجيات الدولية لكثري من الدول
الصغرى اليت باتت تؤسس ملفهوم جديد من احلروب بعد فرضها لتلك السلوكيات ،وبعدما كانت الدول الصغرى مقيدة يف حتركاهتا
وال تأخذ أدوارا ذات ابعاد تأثريية كبرية ،أببتت اليوم ذذ الدولة تعتدد على معيار التأثري يف باا اسرتاتيجيتها ااجا بيئتها
الدولية واالقليدية على حساب العوامل االخرى االقتصادية والعسكرية اليت ليست باحلجم الكبري مقارنة مبثيالهتا ،ومع ذذا حتاول
ذذ الدول تكييف مقوماهتا املادية مع مقوماهتا الااعدة لتوفر لافسها اسرتاتيجية ذكية للخروج من أزماهتا كاحلالة االيرانية.
Abstract:

The change in the international environment has led to a change in the
behavior, and international strategies of many small countries that are establishing
a new concept of war. In the past, small countries did not play influential roles in
the regional and international environment. Today, however, these countries
have become more influential by relying on the criterion of influence at the
expense of other economic and military factors that are almost insignificant
compared to their counterparts.
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استاذة العلوم السياسية جامعة املسيلة /اجلزائر.
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مقدمة:
املتتبع لتطور األمم والتتوالت احلابلة على ميزان القوى يدرك الرؤية اجلديدة للقوى الصغرى الاامجة عن
حس وادراك باملقوم اجليبوليتيكي يف باا اسرتاتيجيات االمم ،لذا جنتت دول بغرى بعد هناية احلرب الباردة مثل
كوريا الشدالية وايران يف فرض أدوارمها بعد ادراكهدا العديق ملكانة العامل اجليبوليتيكي يف تعظيم أدوارمها ،إىل
جانب ذذا العامل الذي يدخل يف اطار مقومات القوة الصلبة للدول ،تدرك القوى الصغرى اليوم قيدة االعتداد
أيضا على املقومات الااعدة لتتترك بسهولة دوليا وعرب األقاليم ،لذلك موازنة اسرتاتيجياهتا بني مقومات القوة
الصلبة والااعدة أببح مركبا واضتا يف اسرتاتيجياهتا املوجهة بدرجة كبرية للدول الكربى وعلى رأسها الواليات
املتتدة األمريكية ،من ذذا املاطلق حتاول ذذ الورقة البتثية االجابة على اإلشكالية اليت مفادذا :إلى أي مدى
استطاعت الدول الصغرى باستراتيجياتها الجديدة أن تغير من نمط الحرب الباردة التي كانت تشمل
أقطاب كبرى إلى حرب باردة ثانية تغير فيها الفاعل الرئيسي وتغيرت معه جغرافية الحرب؟
 المحور االول :املرتكزات الرئيسية السرتاتيجيات القوى الصغرى المحور الثاني :املواجهة االسرتاتيجية بني القوى الصغرى والقوى الكربى  :إيران منوذجاالمحور االول :المرتكزات الرئيسية الستراتيجيات القوى الصغرى
المقومات الجيوبوليتيكة :ترتبط اجليوبوليتيكا بالسياسة الدولية وسعي الدول اىل اهليداة على احلكم
العاملي أو اجياد مكان هلا يف ذرم السلطة كدا أشار لذلك الكسادر دوغني يف كتابه" :أسس اجليوبوليتيكا"،
ويعتقد الكثري من الباحثني امثال راتسيل أن التعامل اجليبوليتيكي حكر على الدول الكربى والدليل على ذلك
سعيها للتوسع لفرتات طويلة ،1وحتاول القوى الصغرى االستفادة من نقطة اجلغرافيا لتدرير سياسات معياة
إلدراكها العديق لقيدة ذذا العامل يف تعظيم ادوارذا اقليديا ودوليا.
توضح مقاربة حتليل القوى اليت تادرج ضدن مدرسة اجلغرافيا السياسية أمهية اجلغرافيا كأحد مصادر القوة
يف العالقات الدولية ،وتقسم مكونات قوة الدولة وفق ذذ املقاربة اىل مخس مكونات ذي القوة اجلغرافية
واالقتصادية والسياسية واالجتداعية والعسكرية ،فيدا تتدثل مكونات القوة اجلغرافية يف :البيئة الطبيعة ،املواد اخلام،
السكان واملوقع اجلغرايف ،2كل ذذ العوامل جمتدعة حتاول بعض القوى الصغرى توظيفها يف براعتها إلدراكها
العديق باملكاسب اليت ستاتج عن حسن التوظيف.
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المقومات العسكرية  :كان واليزال العامل العسكري يشكل املفهوم االويل لدى الكثري ملفهوم القوة ،فال
ميكن تعظيم القوة او ممارسة نفوذ معني دون ت واجد مقومات تدل على قدرة اي دولة يف فرض سيطرهتا املادية
على ارض الواقع ،بالاسبة للتوجه حنو اكتساب املزيد من التكاولوجيات العسكرية املتطورة تعتدد بعض الدول
الصغرى على جانبني مهدني يف باا اسرتاتيجياهتا العسكرية:
 االمتثال اىل الاداذج العسكرية للقوى الكربى ،أي حماولة موازنة مقوماهتا مبقومات القوى الكربىوالسعي الكبري ماها لزيادة االنفاق العسكري وتطوير ترسانتها العسكرية لتتوافق وترسانات القوى الكربى املهددة
هلا.
 اتباع سياسة التضليل والتشكيك يف امتالك مقومات عسكرية حساسة كاألسلتة الاووية والكيديائية،وذاا حتاول ذذ الدول خرق قاعدة الردع الاووي باتباع سياسية التضليل واالعتداد على اسرتاتيجية توازن التهديد،
وحماولة ابتزاز اخلصم يف عاصر أساسي يتدثل يف" تكلفة التهديد" اليت يتعرض هلا كال الطرفني يف حال كان ذااك
تصادم بياهدا  ،وتعترب سياسة توازن التهديد ذي امتداد لسياسية توازن القوى لكن بشكل خمتلف ،حيث يشري
كيايث والتز اىل أن سعي الدول لتشكيل حتالفات من أجل ماع قوى أقوى من السيطرة عليها تقع يف قلب نظرية
توازن القوى التقليدية ،وذذا ما يفسر حسب ذذ الاظرية توجه الدول للتتالف من اجل محاية نفسها من بعض
القوى او التتالفات اليت تشكل هتديدا هلا ،فالدول حسب والتز ختتار التوازن لسبني اساسني مها:3
 التتالف مع قوة مهيداة يضدن البقا واالستدرار هلا يف حال فشلت يف محاية نفسها من القوىالكربى فاملخاطرة باملواجهة حتتدل الفشل ،لذا فاالسرتاتيجية االكثر امانا ذي االنضدام اىل اولئك الذين ال
يستطيعون السيطرة بسهولة على احللفا .
 إن االنضدام إىل اجلانب األضعف يزيد من تأثري العضو اجلديد داخل احللف  ،ألن األضعف لديهحاجة أكرب للدساعدة .وعلى الاقيض من ذلك  ،فإن التتالف مع اجلانب القوي يعطي العضو اجلديد نفوذا
ضئيال ويرتكه عرضة ألذوا شركائه .وبالتايل فإن املوا مة مع اجلانب األضعف ذي اخليار املااسب.
لذا تعدل القوى الصغرى على إعطا امهية لعاصر االدراك ملعطيات البيئة الدولية وقيدة أن ال تعدل وحدذا
يف ابتزاز الطرف االخر ،وامنا باا مقوماهتا العسكرية يكون بتتالفها مع قوى كربى تشكل هتديدا للقوى الكربى
املهددة هلا ،فاذا اعتربنا مثال ":أ" القوى الصغرى و "ب" القوى الكربى و "ج" ذي القوى الكربى ،اذا اختارت
"أ" التتالف مع "ج" ،فسيتوازن التهديد مع "ب" وياتج عاه القدرة على هتديد اخلصم وثايه عن القيام باي فعل.
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إذا ما ا سقطاا ما حتدث عاه كيايث والتز على واقع القوى الصغرى ميكن إضافة عاصر مهم بالاسبة لشكل
التتالفات اليت تتوجه حنوذا القوى الصغرى ،وياطبق ذذا على نوع الفاعل الذي تتتالف معه القوى الصغرى
واملتدثل يف الفواعل غري دولية كاجلداعات واالفراد اليت ال جمال جغرايف حيدذا وال ميكن االعتداد على عقالنية
سلوكاهتا يف حال املواجهات االسرتاتيجية ،لذا يكون حتالف القوى الصغرى عبارة عن حتالف مركب من فواعل
دولية واخرى غري دولية ،وهبذا الشكل تصبح القوى الصغرى حتدل مميزات خمتلفة عن تلك اليت كانت تتديز هبا
القوى الكربى يف حاالت الصراع م ع بعضها البعض خالل احلرب الباردة ،وتتدثل ذذ الصفات اجلديدة يف:
الفجائية يف التترك ،واجلغرافية الواسعة اليت ال ميكن التتكم فيها بسبب اعتدادذا على ركائز خارج جغرافيتها
املتدثلة يف تلك اجلداعات واألفراد املوزعني عرب نقاط واسعة ،واتصافها بالالعقالنية يف القرارات يف حال اشتد
التوتر بني االطراف ،وذي نقاط مهدة ال ميكن اغفاهلا عاد حتليل اسرتاتيجيات القوى الصغرى حاليا.
المقومات الناعمة :تدرك القوى الصغرى متاما أمهية اخلطاب الااعم يف باا اسرتاتيجياهتا خابة وأنه
يعترب العاصر املكدل للعاابر االخرى لباا اسرتاتيجيات الدول ،ويعترب جوزيف ناي من أذم الباحثني الذين
عدلوا على دراسة التتوالت اليت عرفها مفهوم األمن ،لذا يعترب ذو الذي باغ ذذا املفهوم يف عدة دراسات
سابقة له ،مث أفرد له دراسة خابة بعاوان "القوة الااعدة :وسيلة الاجاح يف السياسة الدولية" ،وياطلق يف تعريفه
للقوة الااعدة من تأكيد على أهنا ليست فقط املقدرة على التأثري ألن مقومات القوة الصلبة تستطيع فعل ذلك
وامنا على مستوى السلوك الدويل فهي القدرة على اجلذب ،وبالتايل فهي املزواجة بني التأثري واجلذب عرب ادوات
ذي باألساس ثقافية ودياية ومؤسساتية.4
تعترب القيم الثقافية من العوامل اليت أثارت انتبا العديد من الباحثني واملفكرين يف العديد من اجملاالت
السياسية واالجتداعية واالقتصادية ،وشغلت باخلصوص ماظري العالقات الدولية ملا هلا من تأثري استوعبه الكثري
من املاظرين من خالل الاداذج التجريبية للعالقات ما بني الدول ،وذذا ما جعل جل الاظريات اجلديدة يف
العالقات الدولية تعطي هلذا العامل بعدا نظريا ذاما يف تفسريذا لسلوكات الدول وكيفية تااغدها مع خمرجاهتا ،وقد
أشار لذلك أبتاب الاظرية الباائية  constructivist theoryيف العالقات الدولية أمثال ألكسادر ونتد
 Wendt Alexanderالذين ركزوا على ذذ العوامل خابة بعد التتوالت اليت عرفتها البيئة الدولية بعد
هناية احلرب الباردة وإمهال الاظريات الكالسيكية يف العالقات الدولية هلا ،وتعترب الثقافة من املكونات الرئيسية
السرتاتيجية الدول وتعكس بذلك قوة الدولة من خالل أدائها اخلارجي ،وقدر وضتت الاظرية املثالية من قبل
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دور املكونات الثقافية كالقيم واملعتقدات وثقافة الدميقراطية والعادات والتقاليد كعاابر أساسية إلظهار قوة
الدولة.

5

المحور الثاني :المواجهة االستراتيجية بين القوى الصغرى والقوى الكبرى  :إيران نموذجا
تعترب ايران واحدة من الدول االسيوية اليت كان هلا تأثري كبري على ماطقة الشرق االوسط باعتبارذا املاطقة
االكثر تأزما يف آسيا ،وذذا ما جعل ماها حمط انظار بيئتها االقليدية والدولية خابة بعد جناح ثورهتا االسالمية
عام  ، 1979واليت أسست اىل قطيعة مع نظام ايران القدمي ،لتكون ايران االسالمية اجلديدة مصدر ازعاج وهتديد
للعديد من القوى الكربى وعلى رأسها الواليات املتتدة االمريكية ،اليت بافت من قبل الاظام االيراين على أهنا
العدو االسرتاتيجي اىل جانب اسرائيل ،وما جعل من ايران مصدر قلق بالاسبة للعديد من القوى االقليدية
والدولية ذو طبيعة نظامها الديين الذي يوازن بني الدين والرباغداتية يف تعامالته ما اتاح له الفربة يف التأثري اكثر
خابة على املستوى االقليدي ،يف اطار اسرتاتيجية تصدير الثورة والفكر االيراين االسالمي ،باإلضافة اىل العديد
من املقومات اليت جعلت ايران تصدد يف وجه كل العقوبات والسياسات االمريكية أكثر من مخسة عشر ساة
دون اي مواجهة عسكرية كانت مطروحة كثريا ويف العديد من املرات ،لذا ساتاول التعرض اىل أذم املقومات اليت
تدرك ايران قيدة توظيفها يف باا اسرتاتيجيتها ملواجهة القوى الكربى واليت مت شرحها نظريا يف احملور االول.
 -1التوظيف االيراني للمقومات الجيوبوليتيكة :يلعب املوقع اجلغرايف ألي دولة دورا ذاما يف إبراز الدور
الذي ميكن أن تلعبه اقليديا ودوليا ،وتقع إيران يف شرق العامل العريب ،وتعترب ملتقى أو ممر لتاقل البضائع بني شرق
آسيا وغرهبا وبني مشال املشرق العريب واجلوار اجلغرايف ومركز دول آسيا الوسطى وما ورا القوقاز وتزيد مساحتها
عن مليون ونصف املليون كيلومرت مربع ( 1,648,000كلم ،6)2وبذلك فهي تطل على :اخلليج العريب والبتر
العريب واحمليط اهلادي وحبر قزوين.7
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الشكل  :1الموقع الجغرافي إليران

المصدر:
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/18/%D8
%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
فيدا يتعلق باملزايا اليت يظهر فيها االرتباط اجلغرايف االيراين ببعض املواقع اهلامة تشري عدة دراسات أن تركيز
إيران قياسا مبصاحلها احليوية يكدن يف شرقها أكثر من غرهبا فقد ش ّكل طريق احلرير ماذ 200ق.م إىل 1500م
أذم طريق اجاري يربط الصني واهلاد وبالد الرافدين ،أما فيدا يتعلق بغرهبا فقد غزت اجليوش العراق قادمة من جهة
إيران سبع مرات ،وتستدل الدراسة على ذلك ببعض املؤشرات يف الفرتة املعابرة ماها:8
 حضور إيران كدراقب يف ماظدة تعاون شاغهاي.
 إكدال خط أنابيب نفط عرب كازاخستان إىل احلدود الصياية كانت بداية العدل فيه ساة 2006؛ ما
سيجعل الصني طرفا فاعال يف املاطقة.
 املكاسب اليت اجايها مع الشرق أكثر من الغرب.
 التوجه اإليراين للغرب سيجعلها اجين خسائر أكثر من جرا الصراع السين الشيعي من جهة ،وبراعها
مع اسرائيل من جهة أخرى.
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أما بالاسبة للدول اليت ترتبط معها جغرافيا فهي :العراق ،أفغانستان ،تركيا وباكستان وتبني اخلريطة
املوجودة أماماا أمهية املوقع اجلغرايف االيراين كونه جيدع ما بني أذم املواقع البترية والربية اليت تتوسطهم ايران
لتشكل بذلك رابطا مهدا ومتتكدا يف ذذ اجلغرافية ،وذذا يشكل أحد أذم مواطن القوة اليت تدركه إيران خابة
على مستوى عالقاهتا اجلغرافية واالستعراضات العسكرية يف البتر ماذي إال دليل قاطع على حماولة إيران إيصال
الرسالة جلذب انتبا االطراف اجملاورة حول املكانة االسرتاتيجية هلا ،وحسب ما اكد ناي يف ذذا الشق فسيشكل
تأثري واجنذاب األطراف االخرى للقوة اجلغرافية عامال مهدا لتعزيز قوة ايران.
 -2المقومات العسكرية االيرانية :يشكل تطوير القدرات العسكرية أحد اذم العاابر اليت تدرك ايران
قيدتها يف باا اسرتاتيجية واحملافظة على مكانتها االقليدية ،وأدا ادوار تأثريية أكثر ،لذا فهي تؤكد باستدرار على
أن اسرتاتيجيتها العسكرية دفاعية ذدفها محاية االمن القومي من جل التهديدات وأن مقوماهتا العسكرية موجهة
للردع وليست للهجوم ،9كدا أهنا حريصة على أماها االقليدي والعاملي مثلدا ذي حريصة على اماها القومي ،وقد
ورثت إيران قدرات عسكرية تقليدية عام  1979لكن حرهبا مع العراق أفقدهتا كل ذذا الكم اهلائل من القدرات
حوايل  50إىل  %60من املعدات العسكرية ،وحربت إيران بعد جناح الثورة على تطوير ذذ القدرات مبا يتوافق
وبيئتها الداخلية اجلديدة ومتطلبات االمن خابة مع تزايد التهديدات االقليدية والدولية،
كدا ان ايران تويل اذتداما بالغا مبوازنة قوهتا بقوة أعدائها عرب اسرتاتيجية التشكيك يف امتالك القدرات
الاووية ،واليت تؤكد يف كل مرة عرب ملفها الاووي أن جل تلك التطورات تصب يف التقاية السلدية لألغراض العلدية
فقط ،لكن الواقع يؤكد أن جل املاظومات الصاروخية اليت حتاول ايران تطويرذا يف كل مرة واليت تشدل بواريخ
مهدة ميكاها محل رؤوس نووية يؤكد على أن ايران حتاول ايصال رسالة لألطراف االخرى املهددة هلا يشري
مضدوهنا كدا تكلداا عن ذلك سابقا إىل "تكلفة التهديد" ،فالعواقب اليت سيجايها كل االطراف اجعل امكانية
الردع قائدة بياهم ،وبالتايل ميكن القول أن ذذ نقطة قوة بالاسبة للدول الصغرى مثل ايران يف امكانية مواجهتها
لتهديدات واسرتاتيجيات قوى كربى.
بالاسبة للقدرات الصاروخية تستاد ايران يف تصايعها للصواريخ على اخلربة الروسية والصياية والكورية ذذا
ما يؤكد اعتدادذا على حلفائها ،وملضاعفة ماظومة بواريخ شهاب أقامت مصاع مبساعدة الصني إلنتاج باروخ
اوغاب الذي يصل مدا إىل 40كلم ،وقد متكات ايران من تطوير مدى بوارخيها اىل ما يزيد عن (2000كلم)
إلدراكها أن امتالك القوة الصاروخية ذو لردع أعدائها ،واستاسخت العديد من الصواريخ نذكر ماها:10
155

 باروخ شهاب 3نسخة من الصاروخ نودونغ لكوريا الشدالية وذو نسخة عن السكود الروسي مدا1500كلم.
 باروخ شهاب  4وشهاب 5وشهاب 6نسخة عن باروخ تايبودياج 2-لكوريا الشدالية. الصاروخ الفضائي الذي اعلات عن اجريبه عام  2008يصل ارتفاعه اىل حوايل  150كلم.األمر االخر الذي تكلم عاه كايث والتز والذي يدخل ضدن نظرية توازن القوى وذو تشكيل التتالفات
لزيادة حجم التهديد ،وال خيفى عن الكثري العالقات االيرانية الروسية والصداقة الرباغداتية اليت اجدع الدولتني ضد
عدو مشرتك ماح ايران القدرة على الضغط أكثر واملااورة ،وكسب التكاولوجيات املتطورة يف اجملال العسكري مما
يسدح هلا يف توجيه التهديد ايضا ،كدا تعدل ايران على باا نقاط ارتكاز خارج اطارذا اجلغرايف لتشدل دوال
ومجاعات موزعة يف جوارذا االقليدي لتشكل ذذ الاقاط ايضا معطيات تساذم يف تعظيم قوهتا مستقبال ،كتزب
اهلل وتدعيدها لبعض اجلداعات الشيعية يف البترين واليدن ،اضافة اىل مجاعات املقاومة يف فلسطني.
 -3المقومات الناعمة اليران :تعتدد ايران على العقيدة الدياية كدتغري ناعم أساسي ،وتستدد ماها قوة
خطاهبا ،كدا تعترب الساسة اخلارجية اإليرانية من خالل قرا ة أذدافها مصدرا أساسيا من مصادر القوة الااعدة
واكثرذا فعالية وتأثريا وجذبا كوهنا ترتكز على مفهوم االسالم العاملي الذي جيب أن يظهر على سلوكها اخلارجي،
وتوضح املادة  3من الفصل األول من الدستور يف بادذا الثالث على أن ":تاظم السياسة اخلارجية للبالد على
أساس املعايري االسالمية وااللتزامات األخوية ااجا مجيع املسلدني واحلداية الكاملة ملستضعفي العامل" ،وحتدد وثيقة
إيران املعروفة ب"االسرتاتيجية االيرانية العشرياية" من  2025-2005أيضا بعض القيم اليت تسعى إيران
لتتقيقها عرب سياستها اخلارجية خالل عشرين عاما ،حيث هتدف ذذ الوثيقة إىل رسم الصورة املستقبلية ملكانة
إيران كدركز مهيدن على ماطقة جاوب غرب آسيا بصفتها مصدر جذب للعامل االسالمي ومنوذجا ملهدا بعد أن
حتتل مركزا متصدرا اقليديا من الااحية االقتصادية والتكاولوجية.11
استطاعت إيران بياغة سياسة خارجية مؤثرة نتيجة توفرذا على العديد من املتطلبات أمهها:
اخلطاب احلضاري اإليراين ،فقد كان الفضل يعود إىل الرئيس السابق خامتي يف طرحه ملقاربة حواراحلضارات كداطلق جديد ملواجهة التتديات اإلقليدية والعاملية ،وبرز ذلك يف قوة خطاباته اليت تدعو إىل ضرورة
احلوار وخماطبة اآلخر من اجل حتقيق األمن واالستقرار الدوليني ،حيث يقول يف ذذا االطار " :إن اهلدف من
حوار احلضارات ذو بلوغ احلرية ،واألمن ،والعدالة ،والرقي الروحي أو بالتعبري الدارج الرقي األخالقي" وتظهر قوة
تأثري اخلطاب احلضاري يف قدرته على جذب واستدالة العديد من الفواعل الدولية وغري الدولية ،حيث تبات
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ماظدة االمم املتتدة مقاربته حلوار احلضارات يف اجلدعية العامة الدورة  53نوفدرب  1998حسب القرار رقم 22
ومت إعالن عام  2001عاما للتوار بني احلضارات.
اخلطابات املعادية للواليات املتتدة األمريكية وإسرائيل ،سوا كان القادة االيرانيني ابالحيني اومتشددين فان العدا للغرب ذو امليزة األساسية يف خطابتهم ،إال أن االختالف الوحيد يكدن يف شدة اخلطاب أم
لياه عاد االبالحيني ،ويعترب كال التيارين أن الواليات املتتدة االمريكية واسرائيل يشكالن هتديدا حقيقيا لألمن
القومي االيراين خابة بعد مضي إيران يف تطوير قدراهتا الاووية ،وتركيز اخلطابات على مرتكزات ختاطب هبا عقول
الشعوب مما جعل من السياسة اخلارجية اإليرانية حمط اعجاب وجذب للكثريين.
 دعم القضايا القومية االسالمية ،والدول اليت تسعى اىل التترر من االستعدار وذذا ما جيعل القضيةالفلسطياية من القضايا الرئيسية اليت تعتدد عليها إيران عليها يف استظهار الدعم الدائم واملتوابل وذو ما شكل
حافزا ومصدر تأثري لدى تاظيدات املقاومة الفلسطياية لتكون عالقات جدية مع إيران خابة "محاس".
خاتمة:
تدرك ايران باعتبارذا من القوى الصغرى اليت حتاول فرض نفسها اقليديا ودوليا من خالل بدامها الواضح
مع القوى الدولية ،واالقليدية املؤثرة أن أذم العاابر لباا اسرتاتيجية جديدة تستوعب حجم خصومها ذي املزواة
بني كل املقومات الصلبة والااعدة ،وذو ما يطلق عليه ناي بالقوة الذكية حيث ال ميكن االكتفا باملصادر املادية
فقط ملواجهة عدوك وامنا املصادر الااعدة اذا انصهرت مع املصادر الصلبة تثين خصدك من مواجهتك خابة
وأنه ال يدرك مدى عقالنية اخلصم املتواجد أمامه ،وذذا ما تدرك ايران قيدته جيدا وحتاول من خالله رسم
اسرتاتيجيتها اجلديدة ملواجهة كل أعدائها باالعتداد على:
-

مقوماهتا اجلغرافية وحسن استغالل اجلغرافيا لتهديد مصاحل خصومها يف اخلليج ،وكذا غلق

املاافذ االكثر حيوية واجرا اجارب باروخية يؤكد استيعاهبا جلغرافيتها ،اليت اجعل اخلصم خابة الواليات املتتدة
االمريكية ختصص عدة قرا ات لكيفية تطويقها لكن كل القرا ات اجلغرافية حتدل احتداالت االنتكاسة خابة وان
ايران تدرك بعوبة اعدائها يف فهم تضاريسها.
-

التشكيك يف القدرات العسكرية مما يضع اخلصم أمام احتداالت التهور ،ذذا اضافة اىل أن

الدول الصغرى تعتدد على حلفا من غري الدول ممثلة يف مجاعات ماتشرة يف كل مكان ال جغرافيا حتدد
تواجدذا ،وبالتايل امكانية تسريب االسلتة اليها قد يؤدي اىل كوارث دولية ،فاقطة العقالنية اخلصم اجعل القوى
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الكربى اليوم تفكر جبدية قبل مواجهة مثل ذذ القوى ،وذذا ما يربر عدم دخول الواليات املتتدة االمريكية يف
مواجهة عسكرية مع ايران حلد االن.
-

جناح ايران اليوم يف تسيري ملفها الاووي والوبول اىل اتفاق دويل يف لوزان جوان  2015يؤكد

على قوة ايران الااعدة ،وقدرهتا على التأثري يف خصومها ب قدراهتا التفاوضية من جهة وخطاهبا الديين الداعم حلوار
احلضارات والذي است طاعت من خالل كسب التأييد الدويل وتصدير فكرذا جلوارذا اجلغرايف ،مما مكاها من توفري
محاية إقليدية هلا من أطراف دولية وغري دولية يف حال مواجهتها ألي مواجهة عسكرية.
-

ايران اليوم تعي بأن جناحها يتوقف على قدرة يف توظيف وتكيف مجيع مقوماهتا الخراج سلوك

جيابها املواجهة مع خصومها ،فإدراكها اجليد لقوة مقوماهتا ميكاها من التأثري يف بيئتها االقليدية والدولية ومن مث
لعب ادوار مؤثرة قد تاافس االدوار االقليدية لبعض القوى الكربى كالواليات املتتدة االمريكية واسرائيل.

1

الكسادر دوغني ،أسس الجيوبوليتيكا :مستقبل روسيا الحيوبوليتيكي ،ترمجة :عداد حامت ،بريوت :دار الكتاب اجلديد املتتدة ،20004 ،ص .57

 2جهاد عودة ،مقدمة في الدراسات االستراتيجية الشرق أوسطية ،القاذرة  :املكتب العريب للدعارف ،2013 ،ص.66

Stephen M. Wal, The Origins of Alliances, Cornell University Press, 1987, pp(96-97).

3

 4جوزيف ناي ،القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية ،ترمجة :حمدد توفيق البجريمي ،املدلكة العربية السعودية :مكتبة العبيكان،
 ،2007ص.25
 5عبد القادر رزيق املخادمي ،النظام الدولي الجديد :الثابت والمتغير ،اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط ،1999 ،1ص.22

 6تاج الدين جعفر الطائي ،استراتيجية ايران اتجاه دول الخليج العربي ،دمشق :دار مؤسسة رسالن للطباعة والاشر ،2013 ،ص.133
 7جودت حساني جودت ،جغرافية أوراسيا االقليمية ،االسكادرية :ماشأة املعارف ،ط ،2000 ،3ص .656
 8وليد عبد احلي ،املرجع السابق.
 9تاج الدين جعفر الطائي ،املرجع السابق ،ص.175
 10محد جاسم حمدد اخلزرجي،
 11على حسني باكري ،املرجع السابق ،ص.3

158

 استراتيجية شد االنتباه ام اعالن حرب؟:التصعيد الكوري الشمالي

North Korean escalation: a strategy of attentiongrabbing or declaration of war?
1

محمد بلعيشة.أ
:الملخص

، وذلك باستقراء االحصائيات وحماولة حتليلها،هذه الورقة حماولة جادة لفهم التصعيد يف شبه اجلزيرة الكورية وخلفياته احلقيقية
 حبيث ميكن التيقن من ان التهديدات اليت يصرح هبا أطراف االزمة،وهذا القصد منه االقرتاب أكثر من النوايا احلقيقية للتصعيد
 لذلك حتاول هذه احملاولة التحليلية نقاش،هي فعلية وقابلة للتجسيد؛ أم اهنا جمرد مناورات للحصول على وفاق و امتيازات فقط
.هذا الطرح وفق طريقة أكادميية منهجية
. املفاوضات- الضربة العسكرية- القدرات الباليسية- الواليات املتحدة االمريكية- كوريا الشمالية:الكلمات المفتاحية
Abstract :

This paper is a serious attempt to understand the escalation on the Korean
Peninsula and its real backgrounds by extrapolating the statistics and trying to
analyze them, and this is intended to approach more than the real intentions of the
escalation, so that it can be certain that the threats declared by the parties to the
crisis are actual and achievable; On the horizon and privileges only, so try this
analytical attempt to discuss this proposition in a systematic academic way.
Keywords: North Korea - United States - Ballistic capabilities - Military strike Negotiations.

.3 باحث دكتوراه يف الدراسات االسيوية جامعة اجلزائر
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1

مقدمة:
تستغل بعض الدول قدراهتا وخصائصها االسرتاتيجية لتحقيق عدة مكاسب ،هذا االستغالل اهلدف منه شد
انتباه الرأي العام الدويل و الضغط عليه لالعرتاف هبذه الدول بأهنا فعال دول ذات وزن وقوة يف السياسة الدولية،
ما يعطي هذه الفواعل امتيازات قد تساعدها على التغلب على مشاكلها الداخلية ،ويتجلى ذلك يف احلالة
الكورية الشمالية ،هذه االخرية اليت استغلت موقعها اجلغرايف ،ومقدراهتا العسكرية يف استفزاز الرأي العام الدويل و
استدراجه اىل مفاوضات ضمنية معها ،مكنها ذلك من احلصول عرب التاريخ على العديد من االمتيازات نتيجة
ابتزازا هتا للعامل ،و التصعيد االخري الذي عرفته االزمة الكورية ما هو اال مطالبة جديدة بتقدمي بعض املصاحل و
االمتيازات اجلديدة ،لذلك تسعى هذه الورقة اىل االجابة على االشكال التايل:

هل ما يصدر عن كوريا الشمالية من تهديدات صحيح أم انه مناورة استراتيجية فقط؟
و لالجابة عن هذه االشكالية نرصد أهم احملاور اليت يرتكز عليها البحث:
 المحور االول :محددات القوة لكوريا الشمالية.
 المحور الثاني :تصعيد كوريا الشمالية وأزمتها مع النظام الدولي.
 المحور الثالث :قراءة في العقل االستراتيجي الكوري الشمالي.
 المحور الرابع :األهداف الكورية الشمالية من التصعيد.
المحور االول :محددات القوة لكوريا الشمالية
 .1الموقع الجيوستراتيجي
تقع كوريا الشمالية يف جنوب شرق آسيا ومتسح النصف الشمايل لشبه اجلزيرة الكورية ،حتدها من الشمال
الصني ومن الشرق حبر اليابان ومن اجلنوب كوريا اجلنوبية ومن الغرب البحر األصفر وخليج كوريا ،وتبلغ مساحتها
1 2

حوايل  540.120كلم .

ان املتابع للموقع الكوري يتلمس جليا العمق االسرتاتيجي اليت ترتبع عليه كوريا الشمالية ،حيث اهنا حتاذي
فواعل كربى يف العامل وحليفة للواليات املتحدة االمريكية ،هذا املوقع ستتجلى حساسيته عند استقراء القدرات
الباليستية لكوريا الشمالية ،حبيث اهنا هتدد مصاحل العديد من االقطاب الدولية بفضل هذا التموضع اجلغرايف.
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موقع كوريا الشمالية

املصدر:
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/9/17/%D9%83%
D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D
8%A9
 .2السكان
يبلغ عدد سكان كوريا الشمالية حوايل  25.727.408نسمة ،وهذا طبقا إلحصائية لشهر جانفي 2019م،
حيث يشكل هذا التعداد نسبة  %0.33من إمجايل تعداد سكان العامل و البالغ  7,679,918,625نسمة
وذلك بتاريخ جانفي 2019م.

2

161

تعداد سكان كوريا الشمالية يف سنة 2019

املصدر/http://www.worldometers.info/world-population :
 .3عسكريا
متتلك كوريا الشمالية ترسانة عسكرية قوامها كالتايل:
 تعداد اجلنود 1.2:مليون جندي. تعداد قوات االحتياط 4.5 :مليون جندي. الدبابات 2000 :دبابة. الصواريخ الباليستية 21:الف صاروخ. أسلحة بيولوجية وكيميائية 5000-2500 :طن. القوات البحرية 967 :قطعة حبرية: 3 فرقاطات.
 سفينتان حربيتان.
 70 غواصة.
 211 زورق خلفر السواحل.

3

 23 زورق كاسح الغام.
 قوة برمائية تتكون من  260سفينة.
 -الرؤوس النووية.10 :

4
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 قنابل هيدروجينية.منظومة الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية

املصدرhttps://www.elfagr.com/2518861 :
المراكز النووية و منصات االطالق في كوريا الشمالية

املصدرhttps://www.elfagr.com/251886 :
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المدى الذي تصله الصواخ الكورية الشمالية.

المصدرhttps://arabic.euronews.com/2017/12/01/the-north- :
korean-military-in-numbers-missiles
المحور الثاني :تأثيرات االزمة النووية الكورية على النظام الدولي
أ .نبذة تاريخية
تعترب لغة التصعيد و التهديد إسرتاتيجية كورية مشالية اهلدف منها استفزاز الرأي العاملي لتحقيق أهدافها،
فسجلها مع التصعيد زاخر حبوادث االنسحاب من املعاهدات الدولية للحد من انتشار األسلحة النووية ،ففي
سنة 1985م هددت باالنسحاب ،ويف سنة 1993م قامت باإلعالن عن تطوير برناجمها النووي ،حيث جنحت
يف استدراج الواليات املتحدة االمريكية اىل توقيع اتفاق اطار يف تشرين األول 1994م و القاضي بتعاون كل من
اليابان و الواليات املتحدة االمريكية و كوريا اجلنوبية على توفري احتياجات الطاقة لكوريا الشمالية اىل غاية
2003م ،ويف ذات السنة أعلنت كوريا الشمالية عن مباشرة برناجمها النووي العسكري وانسحاهبا من املعاهدة من
جديد ،وباشرت مفاوضات لعودهتا مقابل االعرتاف العاملي هبا وتقدمي املساعدات هلا وهو ما جاء به اعالن
"بكني" و اعالن "كوريا الشمالية" لكن كوريا رفضا هذه اإلعالنات متهمة اجلهات املفاوضة باهنا تتماطل يف
تقدمي الدعم االقتصادي هلا ،ويف سنة 2006م رد جملس االمن الدويل بقرار  1718القاضي مبنع أي بيع لكوريا
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الشمالية أي مواد تدخل يف برناجمها التسليحي كما مت جتميد ارصدهتا اليت هلا هلا عالقة باالحباث العسكرية ،و
استأنفت املفاوضات يف سنة 2007م وابرمت اتفاق قاضي مبساعدهتا وشطب امسها من قائمة الدول الداعمة
لالرهاب لكن كوريا أوقفت تفكيك منشآهتا النووية متهمة األطراف املفاوضة بعدم نيتها يف مساعدهتا ،وأعلنت
يف سنة 2009م االنسحاب رمسيا من املفاوضات وطردت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

5

أجرت كوريا الشمالية ثاين جتربة نووية هلا يف سنة 2009م ،وكشفت للخرباء األجانب عن منشأة خمصصة
لتخصيب اليورانيوم ،ويف سنة 2013م كانت ثالث جتربة نووية لكوريا حتت األرض ويف سنة 2015م قامت
بإعادة تشغيل املفاعل النووي (يونغ بيون) ،ويف 2017م أعلنت كوريا الشمالية أهنا قد أجرت جتربة لقنبلة
هيدروجينية بنجاح.

6

ب .هل يحدث صدام عسكري أمريكي-كوري؟
باستحداث مقارنة بني القوتني العسكريتني الكورية الشمالية – و االمريكية سوف تتضح لنا إمكانية الصراع
العسكري من عدمها كما هو مبني يف بيانات الشكل االيت:
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أ و كوريا الشمالية.م.شكل توضيحي يقارن بين القدرات العسكرية للو

:المصدر
https://www.aljazeera.net/multimedia/infograph/2017/4/13/%D9%85%D9
%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8
%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8
%A9
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حسب مقارنة موقع (غلوبال فاير باور )global fire power -فان املقدرات العسكرية االمريكية أكرب
من املقدرات العسكرية الكورية الشمالية ،لذلك فان التصعيد الكوري ليس اهلدف منه الصدام العسكري مع
الواليات املتحدة االمريكية.
المحور الثالث :قراءة في العقل االستراتيجي الكوري الشمالي
تعي كوريا الشمالية متام الوعي بأن مقدراهتا العسكرية ال تنافس املقدرات االمريكية وال ميكن ان تقارن هبا ،إال
أهنا تسعى اىل اسرتاتيجية متويه وافتعال االزمات لكسب ثقل دويل ورضوخ العامل اىل طاولة املفاوضات معها،
لذلك تسعى كوريا اىل االستثمار يف نقاط القوة لديها فيما يلي:
أ .القراءة الجيوبوليتيكية الكورية لموقعها
سبق وان حددنا املوقع اجلغرايف الذي تتموضع عليه كوريا الشمالية ،هذا املوقع الذي يعترب عمقا اسرتاتيجيا يف
شرق اسيا ،حيث انه لكوريا الشمالية حدود مع الصني بشريط حدودي يقدر حوايل  1.353.2كلم و 16.2
كلم مع روسيا ،7كما اهنا حتاذي كوريا الشمالية بشريط مبنطقة منزوعة السالح تبلغ حوايل  160ميال ،وتبعد
كوريا الشمالية عن اليابان حبوايل  1.034كلم حسب احصائية خدمة جوجل للخرائط ،وبالتايل فإهنا قريبة من
حلفاء الواليات املتحدة االمريكية يف املنطقة (كوريا اجلنوبية -اليابان) ،وتدرك كوريا جيدا هذه اخلاصية اجلغرافية
وتستثمر فيها ،حبيث ان أي عمل عسكري ضدها يعين هتديد مباشر حللفاء الغرب ومصاحلهم يف املنطقة ،كما
اهنا على يقني بان مكانتها احلدودية مع قوتني عامليتني مثل الصني و روسيا ستجعل هذين االخريتني ترفضان اية
أي هتديد او حصار لكوريا الشمالية ،وبالتايل يصبح هتديد كوريا مهددا بدوره لروسيا و الصني.
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خريطة توضح قرب كوريا من حلفاء الغرب ومن خصومهم

المصدرhttps://tipyan.com/maps-that-explain-north-korea :
ب .التصنيع العسكري:
تدرك كوريا الشمالية أمهية التصنيع العسكري يف بناء اسرتاتيجيتها ،لذا حتاول أن تنقل تقنياهتا العسكرية اىل
أعداء الواليات املتحدة االمريكية يف العديد من مناطق التصعيد ،مثل تزويد إيران بتقنيات تساعد على تطوير
صواريخ "شهاب ،" 3او تزويد باكستان مبنظومة صواريخ "رودونغ" من طراز "ار ام يب ام" وهذا على حساب
اهلند يف سباقها حنو التسلح ،وهذا ما يفتح نقاط استنزاف للقدرات االمريكية و هتديد حلفاءها البعيدين
جغرافيا عنها (كوريا الشمالية).
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المحور الرابع :أهداف كوريا الشمالية من التصعيد.
باستقراء الصريورة التارخيية للتصعيد الكوري مع النظام الدويل ،جند ان كوريا دائما هتدف اىل االستثمار يف نقاط
القوة اليت لديها وذلك من أجل احلصول على دعم دويل ومساعدات اقتصادية تسمح هلا بكسب جبهتها
الداخلية ،ومن أهم األهداف اليت تسعى كوريا الشمالية اىل حتقيقها التايل:
 هتدف كوريا اىل بعث حرب باردة ثانية جديدة تكون فيها أحد اقطاهبا. كوريا التريد حربا حقيقية وامنا تريد الضغط على الواليات املتحدة االمريكية.168

 هدف كوريا هو اشغال العامل بان حربا ستحدث ما يعين القبول هبا وتقدمي تنازالت هلا. تستفيد كوريا من أزمتها مع العامل بتوحيد جبهاهتا الداخلية االمر الذي سوف ينعش الوضعية السياسيةللنظام.

9

 كسب االعرتاف الدويل بكوريا كقوة نووية. بعث عالقات جديدة مع كوريا اجلنوبية وحتييد اجليش احلنويب خليار احلرب و التصعيد العسكري بردعه. كسر العزلة الدبلوماسية املفروضة على كوريا الشمالية ،و احلصول على اغراءات ومساعدات اقتصادية ومالية.
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خاتمة:
نافلة القول و بعد العرض السابق ميكننا القول بأن كوريا الشمالية ،دولة حتاول ان تستثمر يف موقعها وقدراهتا
االسرتاتيجية املتاحة ،لذلك تسعى لشد انتباه الراي العام الدويل قصد احلصول على امتيازات تعوض االهنيار
االقتصادي ،وعليه ميكننا ان خنلص الهم النتائج التالية:
 االزمة الكورية اهلدف منها حتصيل االهتمام الدويل بكوريا. ال تقدر كوريا على هتديد الواليات متحدة االمريكية عسكريا. تبتز كوريا الشمالية الواليات املتحدة االمريكية عرب هتديدها حللفاءها (اليابان وكوريا اجلنوبية). ال ميكن للواليات املتحدة االمريكية ضرب كوريا الشمالية عسكريا نظرا العتبارات امها املوقفني الروسي والصيين ،و كوريا الشمالية تعي جيدا هذه النقطة لذلك تسعى اىل االستثمار فيها.
 ان االوضاع الداخلية لكوريا الشمالية اجتماعيا و اقتصاديا جد متدهورة ،لذلك تطمح كوريا الشماليةاىل ابتزاز العامل قصد احلصول على مساعدات اقتصادية و لوجيستية لتهدئة اجملتمع.
 ترى كوريا الشمال ية ان امللفات النووية املطروحة و االزمات اليت هي على طاولة اولويات الواليات املتحدةاالمريكية ،ستفرض عليها حل االزمة الكورية بسلمية وتقدمي االغراءات هلا لتتفرغ اىل القضايا االهم و
االخطر.
 االزمة الكورية منوذج يبني لنا جيدا كيف للدول ان تستثمر يف مكاهنا اجلغرايف واستغالله االستغاللاالمثل وان كانت فاقدة للقوة اصال ومصادرها أصال.
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موسوعة اجلزيرة ،كوريا الشمالية ،نقال على املوقع االلكرتوين ملوسوعة اجلزيرة ،تاريخ التصفح ،2018/10/15 :ساعة التصفح ،14:44 :على الرابط التايل:
 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/9/17/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
2
موقع االحصائيات العاملي ، worldometersتاريخ التصفح ،2018/10/17 :توقيت التصفح ،17:55 :على الرابط التايل:
http://www.worldometers.info/world-population/north-korea-population/
3
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المثلث اإلستراتيجي الروسي -الصيني -الهندي و مستقبل التوازنات العالمية :فرص التغيير
وحدود التأثير

The Russia-China-India strategic triangle and the future
of the world balances: chances of change and limits of
effect
د.عبد القادر دندن

1

ملخص :مل تكن األحادية القطبية لترتسخ دوليا بعد هناية احلرب الباردة دون أن ختلف ردود أفعال رافضة هليمنة قوة
واحدة على مقدرات النظام الدويل ،و مثل هذا االجتاه جمموعة من القوى غري الراضية عن الوضع احلايل ،و اليت ترى أن استقرار
النظام الدويل إمنا يتأتى بقيام تعددية قطبية تضمن التوازنات العاملية ،و متنع انفراد قوة واحدة باملشهد العاملي ،و تندرج فكرة
املثلث اإلسرتاتيجي لرئيس الوزراء الروسي األسبق "ييفغيين برمياكوف" ضمن هذا اإلاطار ،انطالقا من أن روسيا و الصني و اهلند
هلا من مقومات القوة و من الرصيد التارخيي و احلضاري و من عمق الرؤى و التصورات ،ما يؤهلها لتكون أضلعا ضمن أي نظام
دويل متعدد األقطاب مستقبال ،و عملت هذه الدول الثالث على تعميق عالقاهتا الثنائية و حتييد ما بينها من خالفات قدر
اإلمكان ،بتوظيف توافقها على رفض اهليمنة األمريكية من جهة ،و تفاعلها عرب منتديات متعددة األاطراف مثل منظمة شنغهاي
للتعاون و جمموعة "الربيكس" و منتدى الرتويكا لوزراء خارجية الدول الثالث و غريها من جهة أخرى ،غري أن تواصل مسار
اخلالفات بينها و خصوصا بني اهلند و الصني ،و مركزية الواليات املتحدة عامليا و تأثريها يف السياسات اخلارجية لتلك الدول و
ارتبااطها بواشنطن بشكل أو بآخر ،تعيق قدرهتا حاليا على جتسيد فكرة املثلث اإلسرتاتيجي ،و مع ذلك فإن هذه القوى تبقى من
أكرب املرشحني لتحدي اهليمنة األمريكية العاملية.
Abstract:

By the end of the cold war and the collapse of The USSR, The United states
of America became on the top of the world order as the lonely hegemon
superpower, this new situation led some world powers to announce its opposition
to this unipolarity, one of the most important aspects of this objection is the
Primakov’s idea to create a strategic triangle joins Russia, China and India, as the
three powers share the same preoccupation about the reconstruction of world
order on the base of multulateralism, but this initiative did not yet achieve its main
object, because of several factors, like the billateral differences between the three
 1أستاذ العالقات الدولية -جامعة عنابة -الجزائر
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countries especially those of China and India, the centrality of The United States
in the world interactions, and the strong ties of the three countries of the strategic
triangle with Washington, and the American effect in the three countries’s foreign
policy, neverthless,china, Russia and India are among the greatest candidates to
challenge the American hegemony.

مقـ ــدم ــة :امتازت هيكلية النظام الدويل دوما بالتغري و عدم االستقرار ،و سلم تراتيبية القوى ال يلق دوما

إمجاعا خاصة من قبل الفواعل غري الراضية عن الوضع اهليكلي لتوزيع القوى على املستوى الدويل ،لذلك تربز
مظاهر االحتجاج و عدم الرضا من اطرف تلك القوى يف البداية ،مث تنتقل تلك املظاهر إىل مستوى آخر و هو
مستوى التحرك للتأثري يف التوازنات العاملية و خلق وضع إسرتاتيجي جديد خلريطة القوى العاملية.
و يعترب النظام أحادي القطبية أكثر مظاهر توزيع القوى اليت تالقي رفضا و عدم تقبل تارخييا ،فيكون هنالك
دوما سعي للخروج من دائرة اهليمنة األحادية حنو نظام أقل حدة من حيث متركز القوة ،سواء من خالل منوذج
ثنائي لتوزيع القوى أو منوذج تعددي ،و يعد الوضع الدويل ملا بعد احلرب الباردة أبرز مثال على هذه الوضعية،
فانفراد الواليات املتحدة األمريكية بالقيادة العاملية بعد اهنيار االحتاد السوفيييت مل يكن حمل قبول و إمجاع عاملي ،و
مل تكد متر سوى عشرية واحدة على التبشري بنظام عاملي جديد ،حىت بدأت جمموعة من القوى يف إبداء حتفظها
جتاه اهليمنة األمريكية ،بل و بادرت خللق هياكل جديدة و اطرح مبادرات لتحدي الوضع القائم.
و ميكن اعتبار فكرة املثلث اإلسرتاتيجي اليت اطرحها الروسي "ييفغيين برمياكوف" الذي تقلد منصب وزير
اخلارجية مث رئيس الوزراء ،أحد مظاهر التعبري عن حالة عدم الرضا السائدة دوليا حول أداء القوة األمريكية عامليا،
و يتشكل هذا املثلث من ثالثة قوى هلا خلفيات تارخيية كقوى كربى ،كما كان عليه احلال مع الصني وريثة
اململكة الوسطى ،و روسيا وريثة روسيا القيصرية و اإلحتاد السوفيييت ،و اهلند صاحبة احلضارة العريقة و القوة
اإلقليمية يف جنوب آسيا.
و رغم عدم تبلور و حتول فكرة املثلث اإلسرتاتيجي إىل إاطار عملي متماسك و واضح املعامل حلد اآلن ،إال
أن هنالك مؤشرات على استمرار هذه الفكرة يف وعي و بعض سلوكيات قادة الدول الثالث ،و هو ما يربز
يف تنامي مظاهر التعاون بينها ،و اتفاقها عموما يف معظم القضايا العاملية املطروحة ،و تكتلها معا ضمن
جمموعة "الربيكس" ،و ضمن منظمة شنغهاي للتعاون اإلقليمي ،و هذه التطورات أعادت فكرة املثلث
اإلسرتاتيجي لساحة النقاش كميكانيزم حمتمل لتحقيق عامل متعدد األقطاب و مساءلة الرتتيبات الدولية القائمة
حاليا.
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و عليه ترتكز إشكالية هذه الورقة البحثية حول مدى إمكانية تحول فكرة المثلث اإلستراتيجي إلى هيكل
مؤثر في توجيه تفاعالت العالقات الدولية و بالتالي تغيير هيكلية النظام الدولي نحو التعددية القطبية؟ و

بناء على ذلك نتساءل ،ما املقصود باملثلث اإلسرتاتيجي؟ و ما هي تصورات أاطرافه الثالثة ملالمح النظام الدويل
املستقبلي؟ و كيف ميكن حتقيق تلك الرؤية؟ و ما هي فرص جناحها يف جتسيد تصوراهتا؟ و ما هي القيود املعيقة
لتنفيذ ترتيباهتا الدولية سواء الداخلية منها ضمن املثلث ذاته أو اخلارجية يف إاطار البيئة الدولية ككل؟
و ذلك باختبار الفرضيات التالية:
 حالة عدم الرضا بني أاطراف املثلث اإلسرتاتيجي على هيكلية النظام الدويل تقوي خمرجاهتا املتحدية للوضعالقائم.
 كلما تزايدت سياسات الواليات املتحدة املرفوضة عامليا زادت فرص جناح املثلث اإلسرتاتيجي يف اطرح تصوراتهكسياسات بديلة.
 تكتل أاطراف املثلث اإلسرتاتيجي ضمن ترتيبات متعددة األاطراف مثل "الربيكس" و منظمة شنغهاي مقدمةلالنتقال باملثلث من جمرد فكرة إىل هيكل فاعل.
 املصاحل املتضاربة ألاطراف املثلث اإلسرتاتيجي و مركزية الدور األمريكي تضعف مسارها املتحدي للنظام الدويلاحلايل.
أوال :فكرة المثلث اإلستراتيجي..بريماكوف عراب المبادرة :كانت هناية احلرب الباردة شاهدا على حدوث
حتول جذري يف هيكلية النظام الدويل ،و ذلك باالنتقال من القطبية الثنائية اليت سادت منذ هناية احلرب العاملية
الثانية ،و متيزت بالصراع اإليديولوجي بني القوتني العظميني آنذاك الواليات املتحدة األمريكية و االحتاد
السوفيييت و الدول املنخراطة يف ذلك الصراع إىل جانب أحد القطبني ،إىل وضع إسرتاتيجي جديد بتفكك االحتاد
السوفيييت و هيمنة الواليات املتحدة األمريكية على القيادة العاملية.
هذه الوضعية جنم عنها عدة ردود أفعال من قوى أخرى يف النظام ،فبينما جلأت دول مثل فرنسا

و أملانيا

إىل املؤسسات الدولية و املناورات الدبلوماسية جلعل األمر أصعب على الواليات املتحدة الستعمال قوهتا ،حاولت
دول أخرى مثل روسيا و الصني تواطيد عالقاهتا مع قوى أخرى تشااطرها نفس تصورها العاملي باسم بناء نظام
دويل متعدد األقطاب ،ففكرة وجود الواليات املتحدة كقوة عظمى وحيدة دفعت بقوى كربى مثل روسيا و الصني
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و اهلند للعمل معا ملواجهة النفوذ األمريكي ،و أهم خمرجات هذا القلق املشرتك كان تعاون هذه الدول معا فيما

اصطلح عليه "املثلث اإلسرتاتيجي").(2

جتد فكرة "املثلث اإلسرتاتيجي " جذورها يف هناية احلرب الباردة ،عندما هيمنت الواليات املتحدة األمريكية
على التفاعالت العاملية ،و فكرة هذا املثلث رفعت األمل يف بناء عامل متعدد األقطاب ،ميكن من خالله إجياد

نظام دويل اقتصادي و سياسي عادل و مستقر).(3

و يعترب "ييفغيين برمياكوف" ) (Evgenni Primakovوزير اخلارجية الروسي األسبق مث رئيس الوزراء
فيما بعد عراب فكرة املثلث اإلسرتاتيجي و العقل املدبر هلا ،و قد بدأت هذه الفكرة يف التبلور عرب حمطات
متسلسلة تتعلق بتطور الرؤية الروسية للتوازنات يف ما بعد احلرب الباردة.
و مازال ينظر يف روسيا حلد اآلن لتويل "برمياكوف" حلقيبة وزارة اخلارجية ،على أنه حتول تارخيي يف سياسة
روسيا اخلارجية كما صرح بذلك وزير اخلارجية "سريغي الفروف" ،الذي وصف "برمياكوف" باملؤسس ملا ميكن
تسميته مستقبال بـ "عقيدة برمياكوف" ).(4) (The Primakov Doctrine

حىت و إن كانت فكرة املثلث اإلسرتاتيجي تدخل يف إاطار أمشل و هو التوجه األوراسي لروسيا ،و الذي بدأت
مالحمه مع هناية سنة  1994يف عهد "بوريس ييلتسني" و وزير دفاعه " أندريه كوزيريف" ،نتيجة لعدة عوامل
ضغطت على روسيا للتوجه شرقا حنو أوراسيا ،أمهها):(5

 تعرض سياسة "ييلتسني" املوالية للغرب النتقادات كبرية و اعتبارها إضعافا لروسيا ،فربزت ضغواطات إلتباعسياسة خارجية جديدة أكثر ابتعادا عن الغرب و أكثر تقاربا مع جرياهنا يف الشرق.
 بداية إدراك القيادة الروسية منذ  1994لعدم جدوى االعتماد على الغرب ،لعدم رغبة هذا األخري يف دمجروسيا يف جماله احلضاري أو مساعدهتا يف حمنتها االقتصادية.
 عودة اللعبة الكربى إىل آسيا الوسطى اليت تعد جماال حيويا لروسيا بفواعل و معطيات جديدة ،مثل توغل تركياو إيران يف املنطقة مبا يهدد مصاحل روسيا ،و انتشار تيارات متطرفة هناك ،و تدفق ماليني الروس من تلك املنطقة
حنو روسيا ،و مطالبة دول املنطقة لروسيا بلعب دور الضامن ألمنها.
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 إعادة تعريف هوية روسيا اإلسرتاتيجية بأهنا دولة أوروبية -آسيوية )أوراسية( ،و مصاحلها تكمن يف اجملالاألوراسي ،و حىت التهديدات الكربى لألمن القومي الروسي تنبع من هناك أيضا.
و لكن تويل "برمياكوف" لزمام الدبلوماسية الروسية بدءا من  ،1996ذهب هبذه الرؤية ألبعد من ذلك ،حني
قام هبندسة سياسة التوازن اخلارجية الروسية" )...(Russian’s balance foreign policyو سرع من
تبين "التوجه األوراسي لسياسة روسيا اخلارجية" ،لتشجيع جرياهنا األوراسيني على عدم االرتباط بالغرب ،يف مقابل
ربط عالقات معها كما اتضح من خالل إحيائها للتفاعالت الروسية -الصينية و الروسية -اهلندية…و جتلت
سياسة التوازن يف السياسة اخلارجية الروسية يف مقاربتها جتاه قارة آسيا ،مع توقيع اتفاق الشراكة اإلسرتاتيجية بني
الصني و روسيا يف أفريل  2006باقرتاح من "برمياكوف" دائما ،و مت فهم هذا االتفاق على أنه حماولة ملوازنة
النفوذ األمريكي ،و خرج البلدان بعد ذلك ببيانات مشرتكة تؤيد قيام عامل متعدد األقطاب و تستنكر اهليمنة
األحادية ،و عملت روسيا من جهة أخرى على توقيع اتفاقيات مماثلة مع اهلند و اليابان ،رغم وجود عوائق يف
وجه ذلك التوجه آنذاك مثل القضايا اخلالفية بني روسيا و تلك الدول).(6

فالسيد "برمياكوف" باعتباره خبريا يف الدراسات الشرقية ،كان يرى أن من أولويات روسيا تقوية الروابط مع
الدول اآلسيوية ،و كما يقول السفري "كرييل بارسكييي"" :هذا التوجه حنو الشرق كان نابعا من الفهم العميق
جلوهر املصاحل القومية لروسيا ،و اجلهود الكبرية ألجيال عديدة من دبلوماسيينا و خربائنا ،و مع ذلك مازال

هنالك من ينسب ذلك لربمياكوف باعتباره واضع أسس هذا التوجه يف منتصف تسعينيات القرن العشرين").(7

و تطورت هذه السياسة الروسية بشكل أكرب من حيث املدى و احملتوى ،عندما أعلن "ييفغيين برمياكوف" يف
زيارة له للهند يف ديسمرب  ،1998عن فكرة تشكيل مثلث إسرتاتيجي روسي صيين هندي ملواجهة حتوالت
النظام الدويل بعد هناية احلرب الباردة.
و قد أكد "برمياكوف" عند اطرحه لفكرته للمرة األوىل ،بأن توحد الصني و اهلند و روسيا معا سيشكل
معارضة حقيقية للهيمنة األمريكية ،و هو ما يتماشى مع افرتاضه بأن وجود قوة واحدة عظمى حتاول فرض
نفسها ،ال يعين أنه ليس هنالك دوال مثل روسيا و الصني و اهلند حباجة لنظام متعدد األقطاب لتحقيق مصاحلها
عربه ،و ت كون هلا استقاللية يف صنع القرار ،و هذا ما يعترب أمرا ملحا بالنسبة للدول الثالث ،و رغم أن الفكرة
ووجهت بالرفض يف البداية من اطرف الصني و اهلند ،إال أن هنالك عدة تطورات الحقة –كما سيأيت بيانه
أدناه -غريت جزئيا من منظور البلدين لالقرتاح الروسي).(8
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و تكمن قوة هذا املثلث يف قوة أاطرافه الثالثة ،اليت تعد دوال نووية ،و ذات قدرات عسكرية و إسرتاتيجية
هامة ،و تستند إىل قاعدة بشرية تتجاوز مليارين و نصف مليار نسمة ،أي أكثر من ثلث سكان العامل ،فضال

عن كون هذا املثلث ميتد جغرافيا على ما يزيد عن نصف القارة اآلسيوية).(9

و
متثل الدول الثالث أمهية إسرتاتيجية يف منطقة أوراسيا ،فهي جمتمعة حتتل احليز األكرب جغرافيا
2
جيوبوليتيكيا من القارة األورواسية ،و من ناحية جغرافية تغطي الدول الثالث مساحة تناهز  30مليون كم
)مجيعها ضمن الدول العشر األوىل من حيث املساحة يف العامل ،روسيا األوىل ،الصني رابعة ،و اهلند سابعة( ،و
عدد سكان ميثل أكثر من مخسي  5/2سكان العامل )الصني و اهلند جمتمعتني تضمان أكثر من  %35من
جمموع سكان العامل(  ،إضافة إىل ثرواهتا الطبيعية ،و تصنف مجيعها ضمن القوى الصاعدة اقتصاديا مبسامهتها
بأكثر من  %18من إمجايل الناتج العاملي ،و من ناحية جيوبوليتيكية مجيع هذه الدول ذات وزن إسرتاتيجي كبري

يف حميطها اإلقليمي و هلا قدر هام من التأثري يف القضايا الدولية).(10

كما أن لتلك الدول خلفيات حضارية و سوابق إمربااطورية و امتالك قوة تارخييا ،فجميعها دول وريثة لكيانات
كانت هلا مكانتها التارخيية سواء يف املاضي البعيد أو القريب ،فالصني وريثة اإلمربااطورية الوسطى أو اململكة
الوسطى اليت كان هلا نفوذها يف شرق آسيا و وصل حىت لشرق إفريقيا مع محالت أسطول الكنز التارخيي بقيادة
البحار "زينغ هي" ،و هي حضارة عريقة قدمت للبشرية إسهامات عمالقة ،و اهلند أيضا حضارة عريقة و قوة
هيمنت تارخييا بفضل إمربااطوريتها القوية على شبه القارة اهلندية من احمليط اهلندي إىل حدود اهليمااليا و هنر
السند ،و روسيا وريثة إلمربااطوريتني تعتربان حديثيت عهد بالقوة و النفوذ ،أي روسيا القيصرية اليت كانت إحدى
أاطراف نظام توازن القوى األورويب و من أهم القوى املتحدية لإلمربااطورية العثمانية ،و بعدها كوريثة لالحتاد
السوفيييت الذي زاحم الواليات املتحدة األمريكية على قمة النظام الدويل اطيلة حقبة احلرب الباردة ،فاألمر ال
يتعلق بقوى تتطلع الحتالل مكانة عاملية بقدر ما هي قوى تسعى الستعادة مكانتها العاملية التارخيية.
و لكل من الدول الثالث دوافع و مصاحل جتاه فكرة املثلث اإلسرتاتيجي ،و ترى فيه إمكانية لتحقيق مكاسب
إسرتاتيجية معينة و جتنب عوامل معيقة لسياساهتا يف النظام الدويل من جهة أخرى ،و تعد املعارضة املشرتكة لتلك
الدول للهيمنة الغربية أحد حوافز الشراكة بينها...و ما حدث من تطور يف العالقات بني روسيا و الصني و اهلند
غداة إعالن "برمياكوف" عن فكرة املثلث اإلسرتاتيجي ال ميكن بأي حال من األحوال أخذها مبعزل عن

معارضتها لعامل تسوده القطبية األحادية األمريكية).(11
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جدول رقم ) :(01مصادر القوة لدى دول المثلث اإلستراتيجي
روسيـ ـ ـا

الـ ــدول ــة

الصي ـ ـ ـن
2

المساحة

 17.098.242كم

السكان )(2018

 143.2مليون نسمة

الناتج اإلجمالي )(2017

 1.578تريليون دوالر
المرتبة الثانية

ترتيبها العسكري بحسب

الهنـ ـ ـ ـد
2

 9.596.960كم

2

 3.287.263كم

 1.416مليار نسمة  1.357مليار نسمة
 12.01تريليون

 2.597تريليون

دوالر

دوالر

المرتبة الثالثة

المرتبة الرابعة

مؤشر القوة العالمي
Global Power
)(2018 Fire
الخلفيات
التاريخية

الحضارية

و

روسيا القيصرية و االتحاد

المملكة الوسطى

اإلمبراطورية الهندية

السوفييتي

كان لروسيا دور كبري يف رعاية ميالد هذا الفكرة و مصلحتها كبرية يف إقامة هذا التحالف اإلسرتاتيجي ،فهي
فقدت قوهتا و نفوذها على الساحة العاملية و هو ما كان حمل انشغال للقادة الروس ،و صاحب ذلك شعور
متسع و متعاظم يف روسيا بأهنا أصبحت حماصرة ،و تراجعت من قوة عظمى إىل قوة أقل مكانة و أقل احرتاما

دوليا).(12

و جتلى ذلك يف توسع احللف األاطلسي شرقا للمنااطق اليت كانت حتت اطائلة النفوذ السوفيييت ،و املصاحل
اإلسرتاتيجية املتجددة للغرب يف اجلمهوريات التابعة سابقا لالحتاد السوفيييت يف آسيا الوسطى ،و هو ما دفع
بروسيا حنو تبين توجه أكثر حنو الشرق ،و يف نوفمرب  1995صرح وزير الدفاع الروسي آنذاك "بافال غراشيف"،
أنه باملوازاة مع متدد احللف األاطلسي شرقا ،ستلتفت روسيا بدورها جلانبها الشرقي حبثا عن حلفاء جدد ،حيث
يرى صناع القرار الروس أن إقامة عالقات قوية مع الصني و اهلند و حىت إيران ،سيساهم يف خلق توازن جديد
للقوى يف قارة آسيا يكون يف صاحل روسيا ،كما يساهم يف منع الغرب من كسب مواطئ قدم له يف آسيا الوسطى

و القوقاز).(13

و فيما كانت روسيا تعيش مرحلة احندار و تراجع يف قوهتا و مكانتها ،كانت الصني حينها تربز كقوة صاعدة
ترى يف الواليات املتحدة األمريكية العائق األكرب يف وجه اطموحاهتا الحتالل مكانة ريادية يف اهليكلية السياسية
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العاملية ،لذلك فهي تدرك جيدا أمهية التعاون مع روسيا ملواجهة التوسع األمريكي ،و هو ما دفع بـ "كينيث وولتز"
أثناءها للقول بأن" :السياسات اخلااطئة للواليات املتحدة جتاه روسيا و الصني دفع هبما للتقارب أكثر ،و قد
يتطور ذلك إىل تشكيل توازن جديد للقوى ضد الواليات املتحدة" ،و رغم أن اهلند مل تكن يف نفس وضعية
الصني و روسيا من حيث إمكانية التحول إىل قوة عظمى ،غري أهنا ركزت يف سياساهتا على اهتمامات ما يسمى
بالعامل الثالث ،و مبادئ السيادة و عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،و معارضة استعمال القوة يف
العالقات الدولية ،و تفرد الواليات املتحدة األمريكية بالقيادة العاملية باعتباره يضر مبصاحل الدول األقل قوة مثل
اهلند ،و هو ما جيعل أيضا من فكرة املثلث اإلسرتاتيجي جذابة بالنسبة هلا).(14

و متتاز كل دولة من دول املثلث اإلسرتاتيجي خبصائص و نقاط قوة تتفوق فيها و تتكامل فيما بينها يف نفس
الوقت ،و ميكن لتلك التفاوتات أن تكون يف خدمة مشروع املثلث اإلسرتاتيجي مستقبال ،و حتقيق قدر أكرب من
االستقاللية لدول املثلث فيما خيص مسائل حيوية ،و يتجلى ذلك يف:
 أفضلية الطاقة و األسلحة لروسيا :تتفوق روسيا يف عاملي الطاقة و األسلحة عامليا ،فهي من الفاعلنيالرئيسيني يف سوق الطاقة العاملي ،إذ تستحوذ على ما بني  %12إىل  %13من جمموع املخزونات العاملية

للنفط ،و هي ثاين الدول املصدرة له عامليا بعد السعودية ،و متتلك ثلث املخزونات العاملية من الغاز الطبيعي ،و
هلا أاطول أنابيب نقل اطاقة يف العامل...يف حني تعترب الصني و اهلند أكرب املسامهني يف زيادة الطلب على العاملي
و اهلند للتخلص من التبعية لنفط الشرق األوسط تشكل
على الطاقة و خاصة النفط ،و يف ظل سعي الصني
روسيا بديال مناسبا ،و تشكل الطاقة جماال واسعا للتعاون و التقارب بني الدول الثالث...و من حيث األسلحة
تعد روسيا ثاين أكرب مصدر عاملي لألسلحة ،و تشكل الصني و اهلند أكرب املستوردين للسالح الروسي.
 أفضلية الخدمات و البرمجيات للهند :تلقب اهلند بـ "مكتب العامل" ) (World Officeو تتفوق يفجمال التكنولوجيا و اخلدمات ،و هي ثاين أكرب مصدر عاملي للربجميات اإللكرتونية بعد الواليات املتحدة ،و رغم
تفوق روسيا و الصني على اهلند يف جمال تكنولوجيا الفضاء و التسليح ،إال أهنا تعوض ذلك بأفضليتها يف
الربجميات ،و التعاون بني هذه الدول الثالث يف جمال التكنولوجيا جيعلها تكمل بعضها البعض.
 -أفضلية رؤوس األموال للصين :متكنت الصني بفضل إسرتاتيجيتها التصديرية على املدى الطويل من اكتساب

رؤوس أ موال اطائلة ،و هي صاحبة أكرب احتيااطي و اطين يف العامل من العمالت الصعبة،

و متكنت من

مراكمة حوايل  4آالف مليار دوالر على مدار ثالثني سنة ما بني ...2015-1985و هو ما جيعلها مبثابة هيئة
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التمويل بالنسبة لروسيا و اهلند فيما خيص أية مشاريع ضخمة للدولتني ،أو أية مشاريع مشرتكة بني الدول الثالث

يف إاطار "الربيكس" ،مثلما هو احلال يف مسألة تأسيس بنك التنمية اجلديد لدول اجملموعة).(15

ثانيا :التفاعالت بين أطراف المثلث اإلستراتيجي :من املؤكد أن العالقات بني روسيا و الصني و اهلند هلا تأثري
كبري على جمريات األحداث العاملية ،و هو ما حذا بعدد من احملللني للقول بأننا نشهد مرحلة ما بعد القوة
األمريكية أو ما بعد أمريكا ) ،(Post Americaحيث يكون للعالقات بني هذه الدول الثالث سواء يف

جانبها التعاوين أو التنافسي تأثريا كبريا ،ليس فقط على عالقاهتا ببعضها البعض بل على النظام الدويل ككل).(16

كانت العالقات بني الدول الثالث من بني املشاهد املميزة لفرتة احلرب الباردة ،مع تأرجح العالقات بني
االحتاد السوفيييت و الصني بني التحالف و الشقاق ألسباب إيديولوجية و إسرتاتيجية ،و توازن العالقات بني
االحتاد السوفيييت سابقا و اهلند مع سياسة عدم االحنياز اهلندية و تقارهبما امللحوظ حينها ،و التوتر يف عالقات
الصني و اهلند بسبب مشكلة احلدود و التبت و غريها ،و لكن هناية احلرب الباردة فسحت اجملال إلعادة بناء
العالقات بني األاطراف الثالثة وفق إاطار مصاحل و سلم أولويات خمتلف عما ساد يف النظام الدويل ثنائي القطبية،
و كانت روسيا اليت فقدت املكانة العاملية إىل جانب الواليات املتحدة ،قد بادرت الستعادة مركزها عرب سياسات
متدرجة زمنيا و جيوبوليتيكيا ،ففي إاطار توجهها األوراسي عملت على تواطيد عالقاهتا مع الصني و اهلند ،و كان
ذلك يف إاطار ثنائي يف البداية مث أخذ أبعادا مؤسساتية و متعددة األاطراف ،و كان ألحداث  11سبتمرب 2011
دورا كبريا يف إعطاء دفعة جديدة للعالقات بني الدول الثالث.
حيث مسحت تلك األحداث حبصول تطور إسرتاتيجي حاسم سببه التواجد العسكري األمريكي يف آسيا

الوسطى على حدود روسيا و الصني و اهلند) ،(17فتمركز القوات األمريكية يف أفغانستان و آسيا الوسطى على
مشارف الصني و اهلند ،أدى إىل تغيري يف االستجابات اهلندية و الصينية لفكرة املثلث اإلسرتاتيجي اليت واجهتها
بداية بربودة عندما اقرتحها "برمياكوف" ،بأخذها للفكرة بأكثر جدية و اهتمام سنة  ،2001فقد كانت تلك
األحداث اليت زادت اإلدراك خبطورة اإلرهاب ،سببا يف خلق توافق أكرب بني الدول الثالث ،إذ كان لكل دولة من
دول املثلث مصادر قلقها اخلاصة ،مثل احلركة االنفصالية يف "سينجيانغ" بالنسبة للصني ،و احلركات املسلحة يف

"جامو" و "كشمري" بالنسبة للهند ،و املقاتلني الشيشانيني بالنسبة لروسيا).(18

و كانت أحداث  11سبتمرب مربرا آخر للواليات املتحدة ملمارسة هيمنتها العاملية و استعماهلا للقوة يف
حمطات أخرى مثل غزو العراق سنة  ،2003و جتاهلها للمؤسسات و الشرعية الدولية ،و هو ما جعل دول
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املثلث اإلسرتاتيجي تدرك أن هنالك كبحا بنيويا عامليا ،و أن حتقيق أهدافها ال ميكن أن يتم يف ظل أمناط
عالقات و بىن مؤسساتية تقليدية ضيقة من جهة ،و ضمن اهلياكل املؤسساتية العاملية املعروفة اليت أسسها الغرب
بالدرجة األوىل و أصبحت فضاء ملمارسة اهل يمنة األمريكية و مترير سياساهتا ،مثل جملس األمن و األمم املتحدة
عموما ،و املؤسسات املالية الدولية و املنظمة العاملية للتجارة و حلف الناتو من جهة أخرى ،لذلك اطورت الدول
الثالث تصورها اخلاص جملال تفاعالت بينها ال يقتصر على العالقات الثنائية البينية فقط ،بل يقوم على تطوير
هياكل تفاعل جديدة تتماشى مع التطورات الدولية و مع اطموحات الدول الثالث يف خمتلف املستويات و
امليادين ،و هو ما يعكس مقاربة العمل املشرتك و واسع املدى الذي تتبناه تلك الدول.
و عليه رأى صناع القرار يف الدول الثالث يف التعاون متعدد األاطراف خيارا إسرتاتيجيا لتقليل فجوة اخلالفات
بينها و تطوير فرص التعاون ،بالرتكيز على هياكل جديدة و بديلة يقل فيها النفوذ األمريكي و جتعل القيادة
األمريكية للعامل حمل تساؤل ،و جتلى ذلك يف التفاعل ضمن هياكل موجودة من قبل و أخرى حديثة النشأة،
مثل "منتدى آسيا احمليط اهلادي للتعاون االقتصادي" ) ،(APECو "قمة شرق آسيا" ) ،(EASو "منظمة
شنغهاي للتعاون" ) ،(SCOو "جمموعة دول الربيكس" ) ،(BRICSو "إاطار العمل الثالثي الروسي-
اهلندي-الصيين" ) ،(RICو "جمموعة العشرين" ) ،(G-20و "البنك اآلسيوي الستثمارات البنية التحتية"
و الطريق" ) ،(BRIو
) ،(AIIBو "االحتاد االقتصادي األوراسي" ) ،(EEUو "مبادرة احلزام

غريها).(19

و يشكل التعاون متعدد األاطراف و متعدد املؤسسات املرتكز الثاين القوي يف "عقيدة برمياكوف" ،فمؤسسات
مثل منظمة شنغهاي للتعاون و جمموعة "الربيكس" لديها جذور مشرتكة تعود إىل فرتة التسعينيات من القرن
العشرين ،و هلا صلة قريبة باإلرث اإلسرتاتيجي لـ "ييفغيين برمياكوف").(20

و ميكن الوقوف على التطبيق الفعلي هلذه املقاربة التعاونية و التشاورية لدى أاطراف املثلث اإلسرتاتيجي ضمن
أاطر و فضاءات تفاعل جديدة ،من خالل ميكانيزمات و مؤسسات متعددة األاطراف مثل إاطار العمل املشرتك
) ،(RICو منظمة شنغهاي للتعاون ،و جمموعة "الربيكس" ،على النحو التايل:
* إطار العمل المشترك الروسي-الهندي-الصيني ) :(RICبدأت هذه املبادرة يف شكل اجتماعات متفرقة
لوزراء خارجية الدول الثالث على هامش اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،و كان أوهلا يف شهر ديسمرب
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 2001أي بعد شهرين على أحداث  11سبتمرب  ،أين مت التشاور حول املتغريات اجلديدة رغم أن فكرة املثلث
اإلسرتاتيجي مل تكن لتتبلور حينها كما كان يأمل صاحبها).(21

لقد كانت تلك االجتماعات مدفوعة يف جانب كبري منها بتداعيات أحداث  11سبتمرب ،2001

و

بضرورة إجياد أرضية مشرتكة ملواجهة التهديدات اإلرهابية ،و منذ سنة  2005مل يعد انعقاد اجتماع "ترويكا"

وزراء خارجية دول املثلث اإلسرتاتيجي على هامش أي من األحداث الدولية الكربى بل بشكل مستقل).(22

و منذ ذلك احلني و اجتماعات "الرتويكا" مستمرة بشكل منتظم ،و هذه االستمرارية يف انعقاد الدورات
الوزارية الثالثية املشرتكة هلا دالالت عديدة خبصوص احتمالية تأثريها على النظام الدويل يف القرن احلادي و
العشرين ،و ولدت هذه اللقاءات الثالثية أجواء إجيابية بني وزراء خارجية الدول الثالث و كان هلا انعكاساهتا

اإلجيابية على العالقات الثنائية بينها).(23

و هو ما يعرب أيضا عن رغبة تلك الدول يف مواكبة التطورات احلاصلة و احلفاظ على مستوى من االلتزام
الوظيفي جتاه مبادئ و أهداف أساسية ،مثل اإلقرار بأمهية دور األمم املتحدة ،و أمهية إنشاء نظام دويل عادل
قائم على القانون الدويل ،و االلتزام الدويل مبحاربة اإلرهاب و املتاجرة باملخدرات ،و التعبري عن االهتمام

بتطورات النزاعات عرب العامل ،من أوكرانيا إىل الشرق األوسط و أفغانستان).(24

و بانعقاد دورة أفريل  2016مبوسكو ،تكون "ترويكا" املثلث اإلسرتاتيجي قد عقدت أربعة عشر دورة ،و
كانت الدورة احلادية عشرة املنعقدة يف موسكو أيضا يف  13أفريل  ،2011من أهم الدورات نظرا ملا ناقشته من
قضايا و ما خرجت به من قرارات.
لقد عقدت الدورة احلادية عشرة بالتزامن مع حدثني دوليني هامني ،و مها :اجتماع جملس األمن الدويل للرد
على إاطالق كوريا الشمالية لقمر صناعي ،و مبادرة إسطنبول حول أزمة امللف النووي اإليراين ،و كان هلذه
األحداث نصيبا وافرا يف حمادثات وزراء خارجية الدول الثالث ،الذين عربوا عن أسفهم لسلوك كوريا الشمالية من
جهة ،و عن أسفهم على استمرار أسلوب العقوبات الغريب جتاهها ،بتأكيد الرئيس "باراك أوباما" على استمرار
سياسته الرامية لعزل "بيونغ يونغ" ،و فيما خيص امللف النووي اإليراين ،فقد أكدت قمة "الرتويكا" على حق إيران
يف اكتساب التكنولوجيا النووية السلمية ،و العمل على حل املسألة بالطرق الدبلوماسية و السلمية يف إاطار دويل،
و مل تغب أفغانستان عن أجندة الدورة بتأكيد اجملتمعني على كون األمن هناك مسؤولية مشرتكة ألن مجيع
األاطراف متضررة من اإلرهاب ،بالتزامن مع هجمات "مومباي" يف اهلند يف نوفمرب  ،2008و اطرح الصني ملا
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تسميه مبسألة إرهاب تركستان الشرقية يف إقليم "سينجيانغ"...و ال تقتصر مبادرة املنتدى الثالثي على اجلوانب
اإلسرتاتيجية و السياسية فقط ،بل هنالك منتديات ثالثية أخرى خاصة مبواضيع متفرقة مثل الزراعة و إدارة

الكوارث و األعمال التجارية و منتدى احلوار الثالثي لألكادمييني).(25

و وفقا لـ "تصور السياسة اخلارجية لروسيا الفيدرالية" الذي اعتمده الرئيس "فالدميري بوتني" يف  30نوفمرب
 ،2016تعتقد روسيا أنه من املهم تطوير آلية سياسة خارجية فعالة و ذات منفعة متبادلة و تعاون مستمر ضمن
إاطار "الرتويكا" ،فروسيا ترى يف آلية احلوار ضمن "الرتويكا" عنصرا مهما يف الدبلوماسية متعددة األاطراف ،اليت
تعمل من أجل إرساء نظام دويل عادل ،و يعتقد خرباء آخرون أن هلذه اآللية دورا هاما يف تشكيل بنية أمنية
عادلة و غري قابلة للتجزئة يف منطقة آسيا احمليط اهلادي ،و يف حتقيق تنمية مستدامة ،و رغم أن روسيا ترى يف
منتدى الرتويكا ميكانيزما للحوار الثالثي و ليس مثلثا إسرتاتيجيا ،إال أنه ميتاز بقدر من املرونة متكنه من مناقشة
القضايا و املشاكل الدولية على مدى واسع).(26

* منظمة شنغهاي للتعاون ) :(SCOأصبحت "منظمة شنغهاي للتعاون" أحد هياكل تفاعل دول املثلث
اإلسرتاتيجي معا ضمن إاطار متعدد األاطراف ،بعد انضمام اهلند لعضوية املنظمة بصفة دائمة سنة  ،2017و

تشري النظرة املتفحصة للمنظمة و نشااطات الدول الثالث فيها ،إىل كوهنا أحد أذرع أو أدوات تلك الدول
لتحقيق اطموحاهتا اإلقليمية و العاملية ،و إعادة النظر يف الرتتيبات األمنية و السياسية السائدة إقليميا أو على
مستوى النظام الدويل ككل و لو بشكل متدرج.
يف منتصف تسعينيات القرن املاضي قامت روسيا و الصني و عدد من دول آسيا الوسطى حبل خالفاهتا
احلدودية ،و هو ما قاد إىل تشكيل منظمة أمنية متعددة األاطراف يف  26أفريل  ،1996عرفت باسم "جمموعة
شنغهاي اخلماسية" ) ،(The Shanghai Fiveو بدا حينها أن الصني تقود مبادرة جديدة كإضافة حلراك
تأسيس جتمعات متعددة األاطراف عرب العامل ،و بعد أقل من عقد على هذه املبادرة أي يف  15جوان ،2001
حتولت إىل منظمة قائمة بذاهتا عرفت باسم "منظمة شنغهاي للتعاون" بعضوية الدول اخلمس ضمن املبادرة األوىل

أي الصني و روسيا و كازاخستان و قرغيزستان و اطاجكستان إضافة إىل أوزباكستان كعضو جديد).(27

و متحورت أهداف املنظمة يف بياهنا التأسيسي حول تعزيز سياسات الثقة املتبادلة و حسن اجلوار بني الدول
األعضاء ،و حماربة اإلرهاب ،و تدعيم األمن ،و مكافحة اجلرمية املنظمة ،و جتارة املخدرات ،و مواجهة حركات
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االنفصال و التطرف الديين أو العرقي ،و التعاون يف اجملاالت السياسية

الثقافية و غريها ،و توفري األمن و االستقرار يف املنطقة).(28

و االقتصادية و التجارية و العلمية و

و لكن هنالك ختوفات غربية خبصوص منظمة شنغهاي و مستقبلها و تأثريها على املصاحل الغربية عموما و
األمريكية باخلصوص ،و أحد أهم دعاة هذا االجتاه األمريكي "ستيفن بالنك"  Blank) (Stephenمن
و الصني اللتان ال
الكلية احلربية األمريكية يف بنسيلفانيا ،و الذي يرى أن املنظمة هي أداة يف يد روسيا
تتوقف مصاحلهما يف حدود إجراء متارين عسكرية مشرتكة ،بل هتدفان يف الواقع جلعل املنظمة فضاءا تستطيع
بواسطته توحيد مجهوريات آسيا الوسطى معا ضمن منظمة إقليمية أمنية مناهضة للواليات املتحدة األمريكية...و
ذهبت "جوليا ناناي" ) (Julia Nanayأبعد من ذلك ،حني كتبت يف جملة "املصلحة القومية" (National
) Interestبأن الصني و روسيا من خالل منظمة شنغهاي" :إمنا تطوران جتمعا عسكريا أوراسيا عرب جعل
منظمة شنغهاي كثقل موازن حللف الناتو").(29

و يسود اعتقاد يف األوساط الغربية بأن سعي املنظمة لتحقيق االستقرار يف املنطقة و حل النزاعات فيها ،هو
إسرتاتيجية لتجنب قيام صراعات تسمح للواليات املتحدة بالتدخل يف املنطقة املتامخة لروسيا و الصني ،ألن
املنظمة تنشط ضمن النطاق األوراسي الذي يعتربه "زبيغنيو برجيينسكي" قلب األرض ،و السيطرة عليه هي مفتاح
للهيمنة العاملية ،و السيطرة على آسيا الوسطى هو مفتاح السيطرة على أوراسيا ،و لذلك أبدت كل من الصني
و روسيا اهتمامها بالنظرية منذ تأسيس املنظمة ،إىل احلد الذي يذهب فيه احملللون إىل أن اهلدف احلقيقي
للمنظمة هو موازنة النفوذ األمريكي و نشااطات حلف الناتو يف آسيا الوسطى ،ففي بداياهتا األوىل رفضت
املنظمة اطلبا تقدمت به الواليات املتحدة سنة  2005للحصول على صفة مراقب يف املنظمة ،و اطالبت املنظمة
يف قمتها األوىل يف جوان  2005بتحديد الواليات املتحدة جلدول زمين النسحاب قواهتا من تراب دول أعضاء
يف املنظمة مثل أوزباكستان و قرغيزستان ،ليتبع ذلك بطلب أوزباكستان من الواليات املتحدة مغادرة قاعدة "كيه

 "2اجلوية).(30

و عرفت املنظمة تطورات هامة يف سياق توسيع عضويتها ،بانضمام اهلند و باكستان هلا بصفة دائمة ،بعد
 12سنة من متتع البلدين بصفة العضو املراقب فقط ،ففي ختام قمة منظمة شنغهاي اليت انعقدت يف العاصمة
الكازاخية "أستانا" يوم  9جوان  ،2017أصبح عدد أعضائها الدائمني مثانية ، ،مما يعين دخوهلا يف مرحلة
جديدة من تطورها املؤسسي ،و علق "بوتني" على توسيع عضوية املنظمة بأنه تعزيز لدورها إقليميا ،مما يزيد من
نفوذها السياسي و االقتصادي و اإلنساين ،و صرح رئيس الوزراء اهلندي "ناريندار مودي" بأن عضوية اهلند
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ستنقل املنظمة إىل آفاق جديدة ،و ستكون حريصة جدا على تعميق العالقات بني دوهلا ،و عرب عن شكره
للصني على قبول عضوية اهلند الدائمة يف املنظمة ،و رد الرئيس الصيين "شي جني بينغ" على ذلك بضرورة حل
اخلالفات مع اهلند بالشكل املناسب).(31

و يف اختتام أشغال قمة دول املنظمة يف مدينة "تشينغداو" الصينية جوان  ،2018و اليت متيزت مبشاركة اهلند
و باكستان كعضوين دائمني ،و حضرهتا إيران و منغوليا و أفغانستان و بيالروسيا كأعضاء مراقبني ،و أرمينيا و
أذربيجان و كمبوديا و نيبال و تركيا و سريالنكا بصفتهم أعضاء يف آلية حوار الشركاء ،دعت املنظمة لتنفيذ
أحكام معاهدة حسن اجلوار و الصداقة و التعاون بني الدول األعضاء).(32

بانضمام اهلند أحد أاطراف املثلث اإلسرتاتيجي ملنظمة شنغهاي للتعاون إىل جانب عضوية باكستان،
أصبحت املنظمة بأعضائها الثمانية الدائمني أكثر امتالكا لعناصر القوة اإلمجالية ،بضمها ملا يقارب نصف سكان
العامل ،و أربعة دول نووية ،و أضخم موردي الطاقة روسيا و مجهوريات آسيا الوسطى ،و أضخم مسامهني
عامليني يف استهالك النفط الصني و اهلند و اللتان تعتربان أيضا من أسرع االقتصاديات منوا عامليا ،و مسامهتها يف
أكثر من ربع الناتج اإلمجايل العاملي ،و احتالهلا ملساحة شاسعة بأكثر من  35مليون كم ،2و امتدادها على
شرق و مشال آسيا وصوال إىل وسطها و جنوهبا ،من ختوم احمليط القطيب الشمايل إىل احمليط اهلندي جنوبا ،و من
احمليط اهلادي شرقا إىل حبر العرب غربا).(33

* مجموعة البريكس ) :(BRICSنتيجة تنامي وعي عدد من القوى الصاعدة و على رأسها دول املثلث
اإلسرتاتيجي الثالث بضرورة التصدي للبنية احلالية للنظام الدويل و االنتقال هبا من األحادية إىل التعددية ،اتفقت
كل من روسيا و الصني و اهلند إضافة إىل الربازيل على هامش قمة الثماين الكبار يف جزيرة "هوكايدو" اليابانية يف
جويلية  ،2008على تأسيس إاطار عمل عرف اختصارا باسم "بريك" ) (BRICللتنسيق أكثر يف القضايا
العاملية ،و على رأسها رسم معامل نظام دويل بعيدا عن األحادية القطبية ،و يف سنة  2010حتولت اجملموعة من
"بريك" إىل "بريكس" بانضمام جنوب إفريقيا هلا ،لتشكل مساحة تلك الدول جمتمعة حوايل  40مليون كم 2أي

ربع مساحة العامل  ،و  %40من سكان العامل). (34

متتاز الدول اخلمسة املشكلة للمجموعة بأهنا ال تنتمي إىل دائرة احلضارة الغربية ،بل تشكل مزجيا متميزا من
و الصني بثقافتها
حضارات خمتلفة ،حيث احلضارات الشرقية العريقة ممثلة يف اهلند بثقافتها اهلندوسية،
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البوذية ،و احلضارة السالفية األرثوذكسية املميزة عن الشرق و الغرب معا يف روسيا ،و احلضارة الالتينية يف
الربازيل ،أين تتزاوج التيارات اإلفريقية و األوروبية و الثقافة احمللية للسكان األصليني ،و احلضارة اإلفريقية املمزوجة

ببصمات أوروبية يف جنوب إفريقيا).(35

و قد تأسست هذه اجملموعة على رفض اهليمنة الغربية العاملية سياسيا و اقتصاديا ،و من مظاهر ذلك الرفض
اقتصاديا ،اتفاق الدول األعضاء على إنشاء "مصرف للتنمية" خاص بدول اجملموعة ،يركز على مشاريع البنية
التحتية يف الدول النامية ،ألهنا ما تزال مقيدة بسبب عدم كفاية التمويل الطويل األجل و االستثمار األجنيب
املباشر ،و يكون هذا البنك مالذا بديال عن املؤسسات املالية الدولية التقليدية املهيمن عليها غربيا مثل صندوق
النقد الدويل  ،و تتبع مبادئا مضرة بالدول النامية بسبب ربط املساعدة باملشرواطية و التدخل يف الشؤون

الداخلية).(36

و مثل هذا اإلجناز نقلة نوعية يف عمل اجملموعة ،ألن "البنك اجلديد للتنمية" ) (NDBمينح دول اجملموعة
قوة متويلية ذاتية من جهة ،و يثبت أن "الربيكس" ليست فقط منتدى إللقاء اخلطابات و التصرحيات و صياغة
البيانات ،بل هي قوة لتجسيد قراراهتا ميدانيا ،على الرغم من أن التمويل اخلاص هبذا الصندوق ال يتعدى  2مليار
دوالر كمسامهة من كل عضو من أعضاء اجملموعة على مدار سبع سنوات ،و هو ما يعترب اعتمادا ماليا متواضعا
مقارنة برأس مال صندوق اطريق احلرير الصيين اجلديد مثال البالغ  40مليار دوالر ،و رغم حمدودية التوقعات من
البنك اجلديد و "آلية اطوارئ االحتيااطيات" ) ،(CRAإال أهنا على األقل تبني لروسيا و الصني و اهلند كيف
جيب أن تتعاون على مستوى اهلياكل متعددة األاطراف بتقليل االهتمام باجلوانب السياسية اخلالفية ،و الرتكيز على
الروابط االقتصادية و املساعدات التنموية). (37

و مع أن االهتمامات االقتصادية تربز جبالء يف انشغاالت دول جمموعة الربيكس ،إال أن اجلوانب السياسية و
اإلسرتاتيجية ال تقل أمهية عن تلك االقتصادية ،ألن دول اجملموعة تشرتك معا يف كوهنا تصنف ضمن القوى غري
الراضية عن توزيع القوة يف النظام الدويل ،و متثل دول املثلث اإلسرتاتيجي و خاصة روسيا ،اجلناح األكثر تركيزا
على هذا اجلانب ضمن اجملموعة.
فقد محلت الدول الثالث نزعة تعدد األقطاب معها إىل صلب انشغاالت اجملموعة ،منذ أن اطرح "برمياكوف"
مقاربته لسياسة روسيا اخلارجية يف عامل ما بعد احلرب الباردة ،حيث يعترب صاحب "اجتاه تعدد األقطاب" ضمن
االجتاهات اإلسرتاتيجية اليت برزت يف روسيا بعد اهنيار االحتاد السوفيييت ،إىل جانب اجتاهني آخرين و مها االجتاه
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التقليدي احملافظ املتشدد ،و االجتاه الرباغمايت الداعي لالرتباط بالغرب ،و قد متكن "برمياكوف" من صياغة
فلسفة متناغمة مسيت بـ "مبدأ تعدد األقطاب" ،تؤمن ببناء حتالف جيوسياسي مرن مع اهلند و الصني لتشكيل

ثقل موازن للواليات املتحدة و حلف الناتو).(38

و يتضح من عدم اقتصار عالقات دول املثلث اإلسرتاتيجي مع بعضها البعض ضمن دائرة مغلقة ،مدى مرونة
هذا التحالف رغم أن معامله مل تتضح بعد بشكل جلي حلد اآلن ،فقد أثبتت دول املثلث اإلسرتاتيجي مدى
مرونة الفلسفة و الرؤية اليت يقوم عليها هذا التحالف ،من خالل انفتاحها على فضاءات أخرى ،و تغلغلها يف
عمق التفاعالت ضمن املنطقة األوراسية و خارجها ،و متاهيها مع بىن مؤسساتية إقليمية و عاملية متعددة
األاطراف ،و عدم االقتصار على اجلوانب السياسية و اإلسرتاتيجية فحسب ،بل توسعها إىل اجلوانب االقتصادية و
التجارية و االجتماعية بكثافة تفوق يف أحيان عديدة كثافة التفاعالت اجليوسرتاتيجية.
رابعا :عوائق المثلث اإلستراتيجي..قيود العالقات البينية و المركزية األمريكية :كعادة خمتلف العالقات بني
الدول ،فإهنا مهما بلغت متانة الروابط و عمق املصاحل اليت جتمعها و مدى توافقها حول القضايا املطروحة ،فإهنا
ال ختل من خالفات و نقاط ظل تدفع تلك الدول للتنافس بدال من التعاون ،و قد تصل إىل حد تغطية عوامل

االختالف على عوامل االتفاق بينها يف مرحلة معينة ،و جند إثباتا هلذا االفرتاض يف سياق العالقات بني دول
املثلث اإلسرتاتيجي روسيا و الصني و اهلند ،أين تتعدد عوامل و مظاهر التباين بينها فيما خيص منطلقاهتا و
مصاحلها و مواقفها ،و هو ما يؤثر سلبا على مدى إمكانية جناحها يف توحيد جهودها لبناء النظام الدويل
املنشود.
و تعرب العالقات الصينية -اهلندية عن هذه املعضلة ،فرغم تقاسم البلدان لنفس االنشغاالت خبصوص تنامي
اهليمنة العاملية للواليات املتحدة ،و هتديدات احلركات الدينية و اإلثنية يف صورة اإلرهاب ،و احلاجة للتوافق حول
أولوية التنمية االقتصادية ،إال أن هنالك عدد من العوائق اليت متنع وصول العالقات بينهما لتحقيق مجيع أهدافها

املتوقعة).(39

فبينما تتواطد العالقات بني روسيا و اهلند و متتاز باستقرار و تقدم ملحوظني ،هنالك واقع إسرتاتيجي آخر
ميتاز بعدة عوائق تعصف بالعالقات الثنائية بني اهلند والصني ،فقد خاض البلدان حرباً حدودية قصرية يف عام
 ،1962و منذ ذلك احلني كان عدم الثقة يالزم عالقاهتما ،و خالفاً لروسيا ال تزال الصني متتنع عن دعم مسعى
اهلند للحصول على مقعد دائم يف جملس األمن الدويل ،و بينما تتوثق عالقات روسيا مع الصني أكثر فأكثر ،ال
تزال اهلند ترتاب بالصني ،و جتلى ذلك خصوصا سنة  ،1998حني وصف وزير الدفاع اهلندي آنذاك "جورج
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فرنانديس" الصني بأهنا "العدو احملتمل رقم واحد" ،و عقب ذلك مباشرة أجرت اهلند جولة ثانية من التجارب

النووية) ،(40و كتب رئيس الوزراء اهلندي آنذاك للرئيس األمريكي مربرا إجراء اهلند لتلك التجارب النووية ،بأهنا رد

على التهديد الذي متثله الصني للهند ،و ردت الصني على ذلك بقوة و تدهورت العالقات بينهما بشكل غري

مسبوق).(41

كما ينخرط البلدان يف لعبة توازنات معقدة يف قارة آسيا عموما و منطقة جنوب آسيا على اخلصوص،
فالقوى الكربى بطبيعة تكوينها متيل إىل مراجعة املبادئ األساسية لرؤاها الفكرية ،و تكون حينها أكثر استعدادا
و البحار ،و هو ما ينطبق على
للهجوم و التصادم ،و تنزع أيضا حنو بسط هيمنتها اإلقليمية عرب األراضي
ا هلند و الصني ،فهما عمالقان آخذان يف الصعود بشكل متزامن ،و هلما رؤى و تصورات متباينة جتاه قضايا

عديدة).(42

و تنظر اهلند حبساسية شديدة لعمل الصني على صياغة عالقات متينة مع دول جنوب آسيا ،و هو ما جتلى
يف تطويرها لعالقاهتا مع باكستان و ميامنار و سريالنكا و بنغالديش ،و هو ما يعكس إصرارها على أن تكون قوة
متعددة األبعاد يف املنطقة ،يف إشارة واضحة لرفضها إبقاء املنطقة كمجال للنفوذ اهلندي ،ألن اهلند اعتادت النظر
تقليديا جلنوب آسيا على أهنا جمال اطبيعي ألمنها و لنفوذها احلضاري ،و التواجد الصيين هناك يتحدى وضع

اهليمنة التقليدي للهند).(43

و ما يقلق اهلند هو احتمال أن تصبح مطوقة من قبل الصني ،إذ إن النفوذ الصيين يف سريالنكا يزعج
نيودهلي ،يف حني أن الروابط الوثيقة بني الصني وباكستان تثري قلقاً عميقاً لديها ،خصوصاً بسبب تنامي التواجد
العسكري الصيين يف ميناء "غوادار" اإلسرتاتيجي يف مشال غرب باكستان ،وقاعدة اإلمداد العسكرية الصينية يف
جيبويت ،و ميناء "غوادار" ٍ
حماذ ملضيق هرمز يف اخلليج ،و هو يربط املمر االقتصادي الصيين  -الباكستاين عرب
اجلزء الباكستاين من كشمري بإقليم "سينجيانغ" الصيين ،و هذا االمتداد يساعد الصني يف محاية ممراهتا البحرية
احليوية ،و سوف تعتمد الصني على هذا الطريق يف حال استخدمت الواليات املتحدة قوهتا البحرية من أجل
إغالق مضيق "ملقا" احليوي جداً لالقتصاد الصيين ،و اهلند تعترب وجود الصني يف "غوادار" تأكيداً خلطط الصني

لتطويقها).(44
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فالصني تتحدى بشكل صريح النفوذ التقليدي للهند يف املسطحات املائية للمحيط اهلندي ،ألن "بيجني" هلا
مصاحل حيوية يف ذلك احمليط الذي متر منه إمداداهتا النفطية و الغازية القادمة حنوها من اخلليج العريب و إفريقيا،
فهي هتدف إىل محاية و تأمني خطوط املواصالت البحرية لتجارهتا العابرة للمحيط اهلندي ،و البحث عن تأمني
اطرق حبرية بعيدة مثل مضيق ملقا للحصول على إمدادات اطاقوية متواصلة ،و أن تكون قادرة على حتييد أي
عمل عدائي حمتمل ضدها خلنق شحناهتا النفطية يف احمليط اهلندي و مضيق ملقا بالتنسيق بني اهلند و الواليات

املتحدة األمريكية).(45

و كانت الصني قد عارضت مقرتحا روسيا لتنظيم اجتماع لوزراء دفاع الدول الثالث يف أفريل  ،2017هبدف
تشكيل منتدى للتعاون األمين بني الدول الثالث ،و اختذت الصني هذا القرار آخذة يف االعتبار حساسية األمر
بالنسبة حلليفتها باكستان عدوة اهلند من جهة ،و كرد فعل على الزيارة اليت قام هبا الزعيم التبيت "الدالي الما" إىل
منطقة "تاوانغ" ) (Tawangاحلدودية التابعة للهند و املتنازع عليها بني البلدين...و غياب منوذج أمين ثالثي
جبمع روسيا و الصني و اهلند اليت تقع مجيعها يف فضاء جيوبوليتيكي واحد ،جيعل من جتسيد فكرة املثلث
اإلسرتاتيجي غري واقعية ،ألن حترك الدول الثالث حنو حتقيق أهداف املثلث اإلسرتاتيجي و الوصول إىل نظام دويل
عادل و متوازن ،إمنا يتحقق بداية مبراعاة و احرتام مصاحل كل دولة عضو يف املثلث اإلسرتاتيجي ،و هو ما ال

تعكسه اخلالفات املستمرة بني الصني و اهلند).(46

أما العالقات بني الصني و روسيا فرغم ما يبدو من توسعها و متانتها ظاهريا إال أهنا ال ختل من موااطن
خالف ،فروسيا قلقة من نفوذ الصني يف شرق و مشال شرق آسيا ،و من تدفق املهاجرين الصينيني على أقصى
الشرق الروسي ،و مصاحل الصني االقتصادية املتزايدة هناك ،و األمر يتطلب جهودا كبرية من اجلانبني لتفادي أي
مواجهة جيوبوليتيكية بينهما...و مصدر اخلطر األول بالنسبة لروسيا هو ضعف حتكمها يف احلدود بينها و بني
الصني و يف آسيا الوسطى ،و رغم تسوية املشاكل احلدودية بني الطرفني ،إال أن هنالك هواجس مستقبلية من
قيام الصني يف حال استمرار صعودها و كبح الصعود الروسي باملطالبة مبراجعة احلدود بني البلدين ،و رغم كوهنا
الزبون األول للسالح الروسي ،إال أن هنالك خرباء ال يستبعدون إمكانية تشكيل الصني خلطر مستقبلي على
روسيا أ كرب من نظريه األمريكي ،و قد توجهت الصني فعال لتنويع مصادر وارداهتا من األسلحة حنو أاطراف
أخرى ،على رأسها اإلحتاد األورويب الذي يتوقع أن يكون مصدرا بديال على املدى الطويل للسالح الصيين).(47
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و ال تقتصر اخلالفات بني دول املثلث اإلسرتاتيجي على العالقات البينية فقط ،بل تنتقل تلك اخلالفات
الثنائية لتخيم على عالقات الدول الثالث ضمن املنتديات متعددة األاطراف اليت تشارك فيها تلك الدول ،لتطبعها
بأجواء من الشك و التعارض ،و تنقل تلك اخلالفات من املستوى الثنائي إىل املستوى متعدد األاطراف.
و
فقد عارضت الصني ملدة اطويلة حصول اهلند على العضوية الدائمة يف منظمة شنغهاي للتعاون،
كانت حجتها يف ذلك أن زيادة أعضاء املنظمة يؤثر على متاسكها بنقل األعضاء اجلدد خلالفاهتم إىل أجندة
املنظمة ...و هذا ما يربر االعرتاضات السابقة على عضوية اهلند و باكستان بسبب التخوف من تأثري خالفهما
حول كشمري على عمل املنظمة ،بينما ترى موسكو يف انضمام اهلند للمنظمة وسيلة لعرقلة الصعود املتنامي لنفوذ
الصني داخل املنظمة ،و هذه الغاية الروسية نفسها هي إحدى أهم مربرات رفض الصني لعضوية اهلند ،و رغم
التوصل سنة  2016إىل توافق روسي -صيين خبصوص عضوية اهلند ،إال أن ذلك مل يؤثر على موازين القوى
داخل املنظمة ،بسبب جناح الصني يف موازنة النفوذ داخل املنظمة بنجاحها يف جعل باكستان العدو التقليدي
للهند حتوز بدورها على العضوية الدائمة بشكل متزامن مع انضمام اهلند) ،شاركت اهلند و باكستان بالفعل يف
القمم الالحقة ملنظمة شنغهاي بصفتهما عضوين دائمني( ،و هو ما يبني حتول املنظمة إىل مسرح للعبة توازنات
بني أاطراف املثلث اإلسرتاتيجي إضافة لباكستان حليفة الصني).(48

و بعد اطرح الصني ملبادرة احلزام و الطريق ) (BRIأو اطريق احلرير اجلديد و اليت تضم أكثر من  100دولة
من بينها روسيا و اهلند ،مل تستجب هذه األخرية هلذه املبادرة و عربت عن قلقها من املسارات اليت يسلكها اطريق
احلرير الصيين ،و رفضت املشاركة يف منتدى احلزام و الطريق للتعاون الدويل الذي انعقد يف ماي  ،2017مشرية
إىل أنه ال ميكنها املشاركة يف مشروع يتجاهل خماوفها بشأن سيادهتا و سالمة أراضيها ،ألن مشروع املمر
االقتصادي بني الصني و باكستان الذي يعد مشروعا رئيسيا يف إاطار احلزام االقتصادي لطريق احلرير اجلديد ،مير
عرب منطقة "جيلجيت -بالتستان" اليت ختضع للسيطرة الباكستانية ،و تتبع إقليم كشمري املتنازع عليه بني اهلند و

باكستان).(49

فاملمر االقتصادي الذي يربط بني الصني و باكستان و تبلغ تكلفته  57مليار دوالر ،مير عرب منطقة تعتربها
اهلند جزءا من أراضيها رغم خضوعها حاليا لسلطة باكستان  ،و فشلت الصني مرة أخرى يف كسب تأييد اهلند
للمشروع ،حني أكدت وزيرة اخلارجية اهلندية جمددا يف بيان صدر بعد اجتماع وزراء خارجية الدول األعضاء يف
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منظمة شنغهاي للتعاون يف أفريل  2018بالعاصمة الصينية بكني ،عن عدم دعم بالدها ملبادرة احلزام و الطريق
ألسباب تتعلق بوحدة أراضي اهلند و سيادهتا).(50

و يسود يف جمموعة "الربيكس" اختالف حول أولوية أجندة اجملموعة بني روسيا من جهة و الصني

و اهلند

من جهة أخرى ،فروسيا متيل حنو جعل توجه اجملموعة سياسيا و إسرتاتيجيا نظرا لتفوقها يف هذا اجلانب ،بينما ال
حتبذ كثريا التوجه االقتصادي للمجموعة ألنه سيصب يف مصلحة الصني األقوى اقتصاديا من بني مجيع دول
اجملموعة ،و لذلك مل خيف "بوتني" رغبته يف أن تكون "الربيكس" كميكانيزم للتعاون اإلسرتاتيجي ،و لكن اهلند و
الصني ما تزاالن تتحف ظان جتاه هذه النقطة ،و ال ترغبان يف حتديد هوية جمموعة "الربيكس" ككتلة مناهضة

للغرب بشكل صريح).(51

و ضمن آلية "الرتويكا" لدول املثلث اإلسرتاتيجي تربز تباينات يف املواقف و يف درجة عمق العالقات بني
األاطراف الثالثة ،فرغم أن درجة التوافق بني الصني و روسيا مبالغ يف تقديرها ،إال أنه ليس هنالك من شك يف أن
و النتيجة هي أن "الرتويكا"
التقارب بني بكني و موسكو أكرب منه بني أي من تلك العاصمتني و نيودهلي،
تعمل بطريقة عرجاء أو غري متوازنة ،تكون فيها اهلند مبثابة عجلة ثالثة مهمشة و تتحرك بشكل غري متزامن ،و
من أمثلة ذلك ما حدث يف قمة "غوا" ) (Goaلدول جمموعة "الربيكس" ،حني حاولت اهلند مترير بيان يدين
اإلرهاب املدعوم من الدولة ،يف إشارة ملزاعمها بدعم باكستان لتنظيم "جيش حممد" ،الذي تتهمه باهلجوم على
قاعدة عسكرية هندية يف كشمري خلف  19قتيال ،و لكنها فشلت يف ذلك بسبب املعارضة القوية للصني
املدعومة باملوقف الروسي ،و هذا ما يربهن على أن املراهنة على روسيا لتعديل اخلالفات بني اجلانبني الصيين و
اهلندي ما هو إال جمرد افرتاض نظري حلد اآلن).(52

ناهيك عن العوائق املرتبطة بالبيئة الداخلية لدول املثلث اإلسرتاتيجي و ما يقوم بينها من اختالفات بينية،
بسبب محل كل واحدة من دول املثلث لنزعة هيمنة و رغبة يف القيادة سواء إقليميا أو عامليا ،و عدم االتفاق بني
دول املثلث جتاه قضايا جوهرية تتعلق بتحديد هوية و هدف املثلث اإلسرتاتيجي يف حد ذاته ،أي ما إذا كان
هنالك أولوية للجانب اإلسرتاتيجي على حساب اجلانب االقتصادي أو العكس ،أو ما إذا كانت املبادرة مناهضة
للغرب و سياساته و للنظام الدويل بصيغته احلالية بشكل صريح ،أم أهنا إاطار لطرح رؤى بديلة ملستقبل العالقات
الدولية من دون أية ضغينة جتاه الغرب عموما و الواليات املتحدة األمريكية عموما ،مادام اهلدف هو إقامة نظام
عاملي أكثر عدال و إنصافا و استقرارا و مرونة سياسيا و اقتصاديا بإشراك مجيع الفواعل دون إقصاء ،تربز أيضا
عوائق متعلقة بالبيئة اخلارجية للمثلث اإلسرتاتيجي و أمهها دور الواليات املتحدة األمريكية عامليا و تسيدها
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للمشهد الدويل منذ هناية احلرب الباردة ،فليس من املتوقع أن تفرط واشنطن يف الريادة العاملية بسهولة ،و ليس من
املنتظر أن تتخلى عن مركزها ألية قوة أو قوى أخرى دون مقاومة شرسة على أقل تقدير ،السيما حني جتمع تلك
املبادرة دوال يف حجم روسيا و الصني و اهلند.
و ميكن القول بأن جوهر مشكلة و تعقيد العالقات الثنائية بني دول املثلث اإلسرتاتيجي )عالقات روسيا-
الصني /الصني -اهلند /اهلند -روسيا( ،هو العالقات اخلاصة اليت جتمع الواليات املتحدة بكل دولة من الدول
الثالث ،و كانت أحداث  11سبتمرب اليت تلت اإلعالن عن فكرة املثلث اإلسرتاتيجي بأقل من ثالث سنوات،
قد فرضت قيودا عديدة على العالقات بني الدول الثالث ،ألهنا اجتهت حنو دعم الواليات املتحدة األمريكية يف
حرهبا املعلنة ضد اإلرهاب بغية حتقيق مكاسب خمتلفة رغم ما خلفته تداعيات األحداث من تأثريات جيوبوليتيكية

على الدول الثالث).(53

و كانت روسيا تنتظر من دعمها للواليات املتحدة يف حرهبا ضد اإلرهاب بعد أحداث  11سبتمرب ،أن
يفسح اجملال للبلدين ملناقشة قضايا حامسة بالنسبة لروسيا يف العالقات الثنائية بينهما ،مثل مسألة املرحلة الثانية
من توسع حلف الناتو ،و تسوية اتفاقية الصواريخ الباليستية ،و استغالل الفرصة لكسب دعم ضد االنفصاليني يف
الشيشان و داغستان و غريمها...و الصني بدورها رأت يف األحداث و دعمها للواليات املتحدة فرصة للحصول
على مكاسب يف عالقاهتا بواشنطن ،و أثناء االجتماع غري الرمسي ملنظمة "أباك" ) (APECيف شنغهاي
أكتوبر  ،2001أعلن الرئيسني الصيين و األمريكي عن إيالء الطرفني ألمهية كبرية للعالقات بينهما و ضرورة جعل
روابطهما بناءة أكثر ،و احلاجة إلرساء ميكانيزمات متوسطة و اطويلة املدى ملكافحة اإلرهاب ،و هو ما خيدم
مساعي الصني حملاربة احلركة االنفصالية املسلمة يف إقليم "سينجيانغ").(54

أما اهلند فتدير عالقاهتا اخلارجية وفقا ملعايري و مؤشرات متعددة...فقد أبدت رغبتها الكبرية يف تقوية روابطها
مع الواليات املتحدة األمريكية ،و اخنرط البلدان يف عالقات واطيدة يف جماالت عدم انتشار األسلحة ،و التعاون
التكنولوجي العسكري ،و التبادالت الثقافية ،و يسود اعتقاد واسع بأن العالقات بني اجلانبني مرشحة دوما للتقدم
بسبب اشرتاكهما يف قيمهما الدميقرااطية و تقااطع مصاحلهما القومية احليوية...إىل احلد الذي يرى فيه خرباء هنود
أن اهليمنة األمريكية يف صاحل اهلند ،ألهنا ستحد من صعود الصني و تطبق ضدها سياسة تطويق و احتواء ختدم
اهلند ،و واشنطن تنظر لنيودهلي كحليف مستقبلي حمتمل يفيد يف فرض حصار اطاقوي على اإلمدادات الصينية
العابرة للمحيط اهلندي و مضيق ملقا ،كما يأمل اهلنود يف أن العالقات األمريكية مع باكستان حليفة الصني يف
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جنوب آسيا سترتاجع مستقبال ،برتاجع أمهية "إسالم أباد" كحليف يف حماربة اإلرهاب ،و حتول حماربة األصولية يف
باكستان نفسها إىل هدف أساسي لسياسة أمريكا اخلارجية).(55

فواحدة من أهم املنااطق اليت تلتقي فيها إدراكات الدول الثالث هي نظرهتا للواليات املتحدة كمرجع خارجي
رئيسي لتحديد خصوصيات سياساهتا اخلارجية ،فمواقفها من الواليات املتحدة خمتلفة بشكل أساسي ،فبينما
تبنت موسكو سياسة مواجهة مكشوفة مع الواليات املتحدة خصوصا يف عهد إدارة "أوباما" ،كانت الصني تتبىن
مقاربة متزج بني عنصري التعاون و التنافس ،فيما كان ميل اهلند حنو الواليات املتحدة واضحا).(56

أبعد من ذلك ،فالواليات املتحدة هلا وضعية ذات أفضلية مقارنة بالدول الثالث ،إىل احلد الذي سيسمح هلا
حبسب خرباء أن تؤثر يف مسار عالقات روسيا و اهلند بالصني على املدى البعيد ،فلن تكون روسيا و اهلند
مستقبال سوى جناحني أو اطرفني يف أي سياسة احتواء متارسها الواليات املتحدة ضد صعود الصني ،فمحورية و
مركزية الواليات املتحدة األمريكية يف السياسات اخلارجية للدول الثالث ،يعيق قدرهتا على بناء جبهة واحدة
متماسكة ضدها و ضد قيادهتا للعامل و لو على املدى القريب ،و يف ظل الظروف احلالية ،فإن أي حماولة من
الدول الثالث للتقارب أكثر من بعضها البعض سيكون مرهونا بشكل كبري بدور و موقع و موقف الواليات
املتحدة أكثر مما هو مرهون بإرادة الدول الثالث).(57

و الواقع أن الدول الثالث مل تبلور بعد موقفا موحدا جتاه هدف تغيري بنية النظام الدويل ،فبينما تبحث روسيا
عن قلب هذا النظام ،تكتفي الصني و اهلند مبحاولة إصالحه ،و لكن أي من تلك الدول مل حتقق تقدما باجتاه
بناء نظام بديل أو وضع قيم و معايري عاملية بديلة ،و قد يكون وصول "ترامب" للبيت األبيض سببا يف حتملها
ملسؤوليات عاملية جديدة ،و لكن حلد اآلن تبقى املؤسسات اليت جتمع تلك الدول مثل "الربيكس" كمؤسسات
ثانوية يف النظام العاملي ليس إال ،و تركي زها على عالقاهتا مع الواليات املتحدة يبقى أكثر من تركيزها على عالقاهتا
البينية ،و تبقى أيضا القيادة األمريكية للنظام العاملي تواصل تشكيل تفاعالت دول املثلث اإلسرتاتيجي سواء حنو

األفضل أو األسوأ يف املدى املنظور).(58

الخاتمة :تبني دراسة فكرة أو مبادرة املثلث اإلسرتاتيجي مدى تعقد لعبة التوازنات العاملية ،و مدى صعوبة
اإلحااطة مبختلف العوامل املؤثرة يف مثل هذه القضايا اإلسرتاتيجية ،ففي الوقت الذي تظهر فيه الدول الثالث
رغبتها يف بناء نظام دويل متعدد األقطاب ،إال أهنا ال تتفق حول أدوات حتقيق ذلك ،كما أن تلك الدول تتأرجح

يف مواقفها ما بني الدعوة لتغيري هيكلية النظام الدويل من جهة ،و بني التضارب يف عالقاهتا مع الواليات املتحدة
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األمريكية اليت تعد الفاعل املهيمن يف النظام الدويل القائم ،و هو ما يطرح مفارقة تناقضية ما بني دول تسعى
نظريا لزحزحة القوة العاملية من موقعها ،يف حني جندها ترتبط مع تلك القوة املهيمنة بروابط سياسية و إسرتاتيجية
و اقتصادية تفوق يف أحيان كثرية حجم عالقات تلك الدول فيما بينها.
إن التوصل إىل جتسيد فكرة املثلث اإلسرتاتيجي كواقع جيوسرتاتيجي جديد يؤثر بشكل فاعل يف دفع البنية
احلالية للنظام الدويل حنو الرتاجع و التفتت ،لفسح اجملال لواقع دويل آخر جديد و خمتلف ،ما يزال مكبوحا
بعوامل عدة تتعلق بالعالقات البينية داخل املثلث اإلسرتاتيجي ،و استمرار وجود حالة من التشكيك بني تلك
الدول ،على اعتبار أن كال منها متتلك إدراكا بذاهتا كقوة تارخيية و كقوة ذات نفوذ إقليمي على أقل تقدير ،و
هذا ما خيلق حساسية بينها و ختوفا من إمكانية تعرض اطموحاهتا العاملية لعوائق من داخل املثلث اإلسرتاتيجي
نفسه ،إضافة إىل حمورية العالقات األمريكية يف أي بناء أو تصور للسياسات اخلارجية للدول الثالث.
و رغم غياب التجسيد الفعلي ملبادرة املثلث اإلسرتاتيجي حلد اآلن ،إال أن هنالك مالحما ملزيد من التعاون بني
دوله على خمتلف املستويات  ،و هو ما يتجلى يف تنامي أمهية منتديات تشكل الدول الثالث عمودها الفقري مثل
منظمة شنغهاي و جمموعة "الربيكس" ،و هلذا يبقى جمال التنافس الدويل مفتوحا i،و احتماالت حدوث تغريات
على مستوى قمة النظام الدويل أمرا واردا بل و حتميا ،و السؤال املطروح هنا هو حول توقيت حدوث ذلك
فقط ،ألن النظم الدولية تنشأ و تقوم لتتغري و ليس لتدوم و تبقى.
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السياقات االستراتيجية لما بعد الحرب الباردة :قراءة تحليلية مستقبلية

Strategic Contexts for Post-Cold War : A futuristic
Analysis
أ.ق ــروشي مريـ ـ ــم

1

الملخص:
شهدت فرتة ما بعد احلرب الباردة عدة تغريات مركزية ضمن البيئة الدولية  ،حيث ظهرت مالمح صعود دور الواليات
املتحدة االمريكية على مستوى التفاعالت االسرتاتيجية ؛ إال أن ذلك مل يكن ليلغي منافسة اخلصوم التقليديني إضافة اىل بعض
القوى الصاعدة كالصني ...وظهور فواعل جديدة من غري الدول  ،ما يضع الباحث أمام بيئة تفاعلية متعددة و غري مستقرة،
فرضت منطقا جديدا لديناميات العالقات الدولية املعاصرة يف شقها االسرتاتيجي .ما يتطلب فحصا أدق يف سياقاهتا و حتليال
يستشرف بعض أوجه مآالهتا املستقبلية.

Abstract:
The peroid that had ensued the second cold war had manifested significant
changes on an International scale.This had been palpable with the rising role of
the United States on the international occuring affairs. Nevertheless, this would
not lead,altogether,to the omission of the competitive ambiance with Its
traditional rivals as well as the manifesting role of China.
These intereactive, unstable and unprecedented circumstances would
compel a researcher to adapt a new approach as to analyse their aftermath and
future prospects.

مقدمة:
لقد عرفت البيئة الدولية املعاصرة خاصة بعد احلرب الباردة تغريات عديدة ،يف خمتلف القطاعات االقتصادية
و السياسية ...اال أن استمرار هذه التغريات و جتددها يف كل فرتة بإيقاع خمتلف ساعد على ظهور العديد من
التحليالت و النقاشات املتخصصة  ،اليت حاولت يف كل مرة تقدمي تفسريات أكثر مالءمة و اقناعا للتفاعالت
الدولية اليت شكل طرح "احلرب الباردة الثانية" أحد هذه احملاوالت التفسريية البارزة الذي جتري احملاولة من خالل
هذه الدراسة املقتضبة فحصه من خالل طرح اإلشكالية الرئيسية اآلتية:
 1باحثة دكتوراه ختصص عالقات دولية جامعة باتنة -1-
198

الى أي مدى تشكل فترة ما بعد الحرب الباردة سياقا تحوليا في االستراتيجيات الدولية نحو حرب
باردة ثانية ؟ ما يقود اىل سؤال جزئي آخر ال يقل أمهية و هو:
هل ميكن االستفادة من بعض السياقات املفاهيمية ملا بعد احلرب الباردة لفهم التوجهات املستقبلية للبيئة
الدولية املعاصرة ؟
من هذا املنطلق و لإلجابة عن هذه اإلشكالية مت وضع الفرضية اآلتية:
تشكل احلرب الباردة الثانية مدخال مفاهيميا جديدا يف البيئة الدولية  ،تدعمه توجهات العوملة اإلقتصادية
و الفوضى كمفاهيم ميزت االسرتاتيجيات الدولية لفرتة ما بعد احلرب الباردة.
كما مت اعتماد المنهج الوصفي التحليلي املقارن مبا خيدم املتطلبات املنهجية للموضوع حمل الدراسة بشقيه
املتكاملني النظري و التطبيقي هبدف تقدمي قراءة حتليلية متماسكة ذات توجه مستقبلي  ،و عليه جرى تقسيم
الدراسة اىل ثالث حماور رئيسية وفق اخلطوات اآلتية:
فقد اختص المحور األول بفحص " احلرب الباردة الثانية" العوملة االقتصادية و الفوضى الدولية بوصفها
سياقات مفاهيمية أساسية لتأطري الدراسة و حتديد مؤشراهتا التحليلية
أما المحور الثاني فقد اهتم برصد أبرز االنعكاسات املفاهيمية لكل من العوملة االقتصادية  ،الفوضى الدولية
كما احلرب الباردة الثانية على ديناميات البيئة االسرتاتيجية الدولية ،من خالل التحول يف طبيعة الفواعل الدولية،
و إعادة التموقع االسرتاتيجي ملختلف هذه الفواعل ما نتج عنه أزمات عديدة كانت منطقة الشرق األوسط اجلزء
األكثر تضررا من هذه االزمات.
غري ان المحور الثالث شكل حماولة لتقدمي قراءة ذات بعد حتليلي مستقبلي ملختلف السياقات املفاهيمية و
التفاعالت الدولية املشار اليها يف احملاور السابقة .
.I

حقبة ما بعد الحرب الباردة :فحص لبعض السياقات المفاهيمية.

متثل حقبة ما بعداحلرب الباردة مؤشرا تارخييا أساسيا صيغت من خالله مفاهيم عديدة أحدثت حتديا نوعيا
ألغلب إصدارات نظرية العالقات الدولية ،ما جعلها خاوية من قدرهتا التفسريية امام التطورات اهلامة يف السياسة

العاملية.1

من هنا يشكل فحص بعض هذه املفاهيم ضمن سياقاهتا املركبة مطلبا حبثيا هاما ،ومدخال نظريا أساسي حيدد

للباحث املؤشرات الرئيسية هلذه الدراسة  ؛ اذ مت اعتماد ثالث مفاهيم أساسية مبا يوافق املتطلبات التحليلية
املوضوعية للدراسة يف حدود اشكاليتها املطروحة ،وهي كاآليت:
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 -1احلرب الباردة الثانية
 -2العوملة االقتصادية.
 -3الفوضى الدولية.
 -1الحرب الباردة الثانية :لقد أحدث االهنيار غري املتوقع لالحتاد السوفيايت سابقا مجلة من اآلثار
العميقة يف حقل التنظري للعالقات الدولية ،ما ميكن اجيازه يف النقاط اآلتية:
 حالة حرية وارتباك يف األوساط االكادميية املختصة حبقل التنظري للعالقات الدولية. انطالق املنظرين على اختالف توجهاهتم لبحث وتوفري إطار تفسريي ملا حيدث ،وكذا الكشف عنمناحي القصور يف النظريات اليت مل تنجح يف توقع ما حدث.
 العكوف على إعادة تكوين الرؤى النظرية لتوقع ماهية النظام الدويل وشكل الرتكيبة املستقبلية. -استقراء األسس الكفيلة بإعادة االستقرار هلذا النظام

2

هذه اجلهود رافقتها شبكة من املصطلحات مثل " احلرب الباردة الثانية" كأحد أبرز املصطلحات
املعربة عن الفرتة اليت أعقبت احلرب الباردة بعد إدراك تام حبسب تعبري بول كندي:
"...أنه لن يكون مقنعا لي...اكمال التحرك على مسار المواجهة بين الشرق والغرب ألربعين سنة تالية مع
مخاطر الصراع العسكري وما يعقبه من كوارث ال نطاق لها ومخاطر تفتيت مساندة الرأي العام لسياستنا
الحالية" ...

3

ضمن هذا السياق التارخيي اخلاص الذي تلته العديد من االحداث الدولية كهجمات احلادي عشر من
سبتمرب  ، 2001احلرب على العراق وأفغانستان...كمحطات تارخيية بارزة ،شكلت دافعا قويا لتبلور العديد من
النقاشات النظرية والتساؤالت البحثية اليت وضعت الواقع االسرتاتيجي اجلديد على حمك التطوير والتحليل
املتخصص الذي ميكن اإلقرار بأنه تركز حول عدة حماور جديدة من بينها:
 اخفاق الواقعية يف تفسري احلرب الباردة ،بسبب تأكيدهم على "الثبات" كخيار نظري واع ،إال أنهذا اإلخفاق تتشارك فيه مجيع النظريات األخرى السائدة يف العالقات الدولية

4

 فرض السياق التارخيي اجلديد مجلة من املتطلبات النظرية اليت تشكل املفاهيم اجلديدة أساسا هلا،وقد عرب عن ذلك "جوزيف ناي" Joseph Nyeيف كتابه :مستقبل القوة The Futur of
 powerبقوله:
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" من غير المرجح أن يكون النصف األول من القرن الحادي والعشرين عالم ما بعد أمريكا اال ان الواليات
المتحدة االمريكية بحاجة الى استراتيجية تمكنها من التعامل مع-صعود البقية-سواء كانت دوال او فواعل
غير دولية فالواليات المتحدة االمريكية بحاجة الستراتيجية القوة الذكية والتأكيد على طرح الترابطات
والمؤسسات والشبكات التي تستجيب للسياق المعلوماتي العالمي الجديد ستحتاج الى اكتشاف كيف
تكون القوة الذكية

5

هذا ما يزيد من حدة تدفق املفاهيم الوافدة سواء من طرف املنظرين او املؤرخني...املشتغلني حبقل العالقات
الدولية ،ما أسهم يف تشكيل لوحة مفاهيمية جديدة ،ترى فيها الباحثة أهنا عبارة عن استجابة للتغريات السريعة
يف البيئة الدولية ملا بعد احلرب الباردة.
تركز النقاش يف مستواه التحليلي حول اصطالح احلرب الباردة الثانية او احلرب الباردة اجلديدة اذ ميكن اجياز
أبرز حمطات هذا النقاش ضمن مشكلتني رئيسيتني:
أ -المشكلة األولى :رفض تعبري احلرب الباردة اجلديدة متاما أو هي حرب باردة مت حتديدها ،أم
هي حرب باردة جديدة متاما

6

هنا تساءل الباحثون حول كيفية االختيار بني هذه التفسريات

املتباينة.
ب -المشكلة الثانية :ال بد من معرفة ان كان هذا املصطلح جمرد تعبري لإلضرار بأحد اخلصوم ،أم
انه م صطلح علمي يفيد يف فهم العالقات الدولية بني الواليات املتحدة أو روسيا...هل يصف
حالة معينة أو أي شيء...؟
وكخالصة ميكن القول بناءا على ما سبق تأكيد الفراغ النظري الكبري الذي احدثه السقوط املفاجئ لالحتاد
السوفيايت سابقا ،ومدى ضرورة التساؤل على مدى جدية وصالحية اصطالح احلرب الباردة الثانية .لتفسري

متظهرات التفاعالت الدولية اجلديدة ،ضمن هذا السياق يؤكد الربوفسور   Bohdan Harasymiwعلى:

 وجود حرب باردة جديدة يف العالقات الروسية منذ  1991مع الواليات املتحدة االمريكية واالحتاداألورويب وأكرانيا وجورجيا.
 كما أن احلرب الباردة مل تكن ضرورية ،ألهنا فشلت يف تسوية القضايا مرة و لألبد " و نحن نعيشعلى الندم" 7حسب تعبريه.
لكن يبدو أن هذا الرأي فيه نوع من املبالغة كون أنه غداة احلرب الباردة و اختالل التوازن االسرتاتيجي ،حدث
انطالق جديد للقوى اليت متلك مقومات أدا ء الدور املؤثر للحفاظ على التوازن االسرتاتيجي  ،و منع هيمنة أحد
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القوى عليه

8

و هو التفسري املالئم الذي ميكن من خالله حسب الباحثة فهم احلراك العام و املستمر على

الساحة الدولية إىل يومنا؛ أضف اىل ذلك ما ميكن أن تشكله املصطلحات اجلديدة "كاحلرب الباردة الثانية" من
أمهية إبستيمولوجية حتليلية ،تبقى مرتبطة بالنسق الفكري الذي وردت فيه مذهبا كان أم معتقدا  ،...كما أهنا
وعاء و أداة دقيقة تفيد يف بناء مضامني حتليلية مفيدة لباحثي العالقات الدولية بوجه خاص ؛ مثل االستشراف

من ناحية املفاهيم و املصطلحات كركيزة منهجية ، 9اذا مت االستعانة بامليادين العلمية األخرى اليت ال حتمل نفس
مضامني و أهداف مصطلح " احلرب الباردة الثانية" ضمن السياق التارخيي و التنظريي يف العالقات الدولية –
بطريقة كلية . -اال أن هذا السياق يعد مؤشرا مركزيا يساعد على تقدمي قراءة ذات بعد مستقبلي لفرتة حامسة من
تطور العالقات الدولية  -بطريقة جزئية. -
-2العولمة االقتصادية :كذلك تربز ضرورة االستعانة مبؤشرات أخرى ؛ من شأهنا ان تساعد يف استكمال بعض
األجزاء األساسية لقراءة السياق االسرتاتيجي لفرتة ما بعد احلرب الباردة كإطار كلي ،و عليه يشكل مصطلح "
العوملة االقتصادية" سياقا مفاهيميا ال ميكن اغفاله بأي حال كونه مؤشرا يعرب عن حتوالت اقتصادية كبرية رغم
حفاظ الواليات املتحدة االمريكية على مرتبتها يف القوة العسكرية و سوقها الداخلي الكبري ،اذ حتولت القوى
االقتصادية من الواليات املتحدة االمريكية و اليابان اىل فاعلني آخرين خاصة الصني و االحتاد األورويب  ،و كذا
عدد حمدد من مصدري الطاقة  ،ما تسبب يف انتشار و توزيع للقوة أكثر تعقيدا

10

وهو ما دفع بالواليات املتحدة االمريكية اىل رسم توجهات اسرتاتيجية اقتصادية جديدة ما عرب عنه "بول كندي"
بقوله:
" ...نحن اآلن في الجبهة األمامية للثورة التكنولوجية ...نملك أضخم سوق مشترك في العالم يضم
خمسين والية متحدة بنفس طاقة خمسين والية متحدة...ونملك قوة عمل ماهرة ومرنة...وأسواق مالية
قوية وأصحاب مشاريع غير هيابين ومؤسسات سياسية مستقرة...بتلك اإلمكانيات ال يوجد نظير للواليات
المتحدة مؤهل للولوج في القرن الحادي والعشرين كأقوى أمة في عالم متعدد األقطاب "...

11

ضمن هذا السياق تبلورت االسرتاتيجية االقتصادية أو ما اصطلح عليه ب "العوملة االقتصادية"اليت مت
تصميمها وفقا ل:
 قرارات املؤسسات العاملية احتياجات التكتالت التجارية متطلبات الشركات العابرة للقارات واملتعددة اجلنسية.12202

رغم هذا تبقى مسألة االسرتاتيجيات االقتصادية للدول مل تتطور بشكل جيد ،حسب "هريمشان"

  Hirshmanفقد اجته لدراسة سياسات القوة و النفوذ ،اذ حذا حذوه العديد من املختصني
مثل Baldwin،T.C.Shellingيف كتابه:
االقتصادية"





 " Economic Statecraftاملهارة السياسية

 ،حيث حاول جتاوز اإلنفصامات اليت ميزت التحاليل االقتصادية التقليدية ،و رأى انه من

الواجب ليس التساؤل عن صالحية النظريات االمربيالية بقدر ما يتعني الرتكيز على " أن األمم تنتهج سياسة قوة
و نفوذ مهما تكن األسباب االقتصادية و السياسية و النفسية13؛ مثال ذلك ما هتدف اليه الصين يف اطار
توجه اهتا اإلجيابية يف العالقات الدولية  ،حيث ال مينع ذلك من توظيف القوة الناعمة اليت تستند جبيش سيكون
حبلول منتصف القرن احلايل من الدرجة األوىل يف العامل.14

أما بالنسبة لروسيا فقد تغري منطقها من االعتماد على القدرات العسكرية والرقعة اجلغرافية املرتامية األطراف
والتعداد السكاين الكبري اىل االعتماد على منطق القوة االقتصادية والتنافس على األسواق الكربى يف العامل.15

أما الواليات املتحدة االمريكية فهي هتدف من خالل إدارة ترامب اىل تعزيز الرخاء والنفوذ عامليا ،كما احلفاظ

على السلم من خالل القوة.16

ضمن سياق هذه األهداف االقتصادية توصل Nader Elhefnawyيف مقاله ":عشرون سنة بعد احلرب
الباردة :مسح اسرتاتيجي" أن العالقات بني القوى الكربى هي أكثر صالبة ،ولكن يرجح أن االزمات االقتصادية

(يف إطار العوملة) هي السبب األكثر احتماال ألي صراع مستقبلي17و األكثر تأثريا.

اذن فهو مؤشر غاية يف األمهية ملقاربة البيئة االسرتاتيجية الدولية لفرتة ما بعد احلرب الباردة ،كونه يقدم للدارس
إضافات حتليلية مفاهيمية وفق مضامني االقتصاد السياسي الدويل  ،اليت تتطلب مزيدا من التوسع والتحليل (يف
إطار حبوث أخرى).
-3الفوضى الدولية :وهبدف معرفة طبيعة تأثري مصطلح " الفوضى" على املستوى الدويل يف تفسري حقبة ما بعد
احلرب الباردة ،ان كان يدعم اصطالح " :احلرب الباردة الثانية" أم يدحضه؟
يبدو ان الواقعية مل تتمكن من تفسري هناية احلرب الباردة كون ان التفسريات والتساؤالت اليت أثريت حول طبيعة
ا لنظام الدويل اجلديد خالل السبع عقود املاضية كانت حمل شك ،اذ مل يكن واضحا ما العمل إلنقاذه و/أو إذا مل
تنجح عملية اإلنقاذ ما ميكن أن يقوم مكان هذا النظام ،على اعتبار أن الواليات املتحدة األمريكية هي صاحبة

الدور الرئيسي هلذا النظام ،وهو ما ناقشته االدبيات املرتاكمة 18اليت متيل يف جزء معترب من حتليالهتا لطرح " احلرب
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الباردة الثانية" و قد تساءل "برجينسكي" يف هذا الصدد ضمن كتابه " :الفوضى :االضطراب العاملي على مشارف
القرن احلادي والعشرين" بقوله:
" على المرء في عالم سريع التغيير أن يسأل :أبمستطاع أمريكا المحافظة على موقعها الخاص على المدى
الطويل؟ "

19

اذ ما يزيد من أمهية طرح هكذا أسئلة هو بروز خماطر عدة مثل :اهلجمات اإلرهابية على باريس ،اسقاط
طائرة ركاب روسية ،إطالق نار يف تونس وكاليفورنيا ،ازمة الالجئني يف سوريا الواضحة للعيان بوصفها كارثة

إنسانية...20

ك ل هذا يؤدي اىل القول ان العامل دخل مرحلة من عدم االتزان والفوضى العاملية و الالنظام ،حىت أنه جرى
تعريف العالقات الدولية حسب بعض االدبيات " بأهنا" :تبحث يف غياب السلطة" ،و هذا حتديدا هو مفهوم
مصطلح الفوضى  Anarchyحيث يعين غياب أو نفي السلطة أي ليس هناك من يستطيع أن يضمن القانون
و النظام و توزيع الوظائف بني الدول و التعاون بينها ،21إضافة اىل تأكيد " برجنسكي" يف ذات السياق على أن
الفرتة اليت أعقبت احلرب الباردة أسفرت عن حتول جذري يف طبيعة السياسة الدولية حيث تأطر العالقات الدولية

وفقا لتيارات ال تعرف حدودا ،مع تراجع قدرة احلكومات على العمل بإطار ذي سيادة  22ما عزز القلق الذي
حتول حنو املخاطر اجلديدة و شروخ يف النظام الدويل الذي يتم التعبري عنه من طرف االدبيات العلمية وحىت على
املستوى السياسي

23

بطرق شىت اذ شكلت " الفوضى" على املستوى الدويل مؤشرا مفاهيميا هاما يف بيئة

اسرتاتيجية شديدة التعقيد والتشابك ،تفرض يف كل مرة مطالب وحاجيات نظرية وحتليلية منهجية متجددة ،مبا
يتماشى وديناميات العالقات الدولية املعاصرة يف شقها االسرتاتيجي
.II



انعكاسات السياقات المفاهيمية لما بعد الحرب الباردة على طبيعة البيئة االستراتيجية الدولية:

-1تحول طبيعة الفواعل الدولية :لقد حتدث " ريتشارد هاس"  Richard N. Haassيف كتابه " :عامل
تكتنفه الفوضى :السياسة اخلارجية االمريكية" عن عملية التفكيك اليت شهدهتا وأزمة النظام القدمي ،اذ كان النظام
العاملي ودعائمه ،مع انتشار القوة بني عدد كبري من الفاعلني وتزايد نشاط وتأثري الفاعلني من غري الدول يف عصر

العوملة 24كما أصبحت التهديدات صادرة من طرف فواعل غري دولية كاإلرهاب ،القرصنة البحرية...

25

امليليشيات ،عصابات اجلرمية املنظمة ،احلركات االنفصالية ،فانتقلت الدول املعاصرة اىل حالة من التشتت بتزايد
اندراجها يف شبكات و منظمات عابرة للقوميات ،مرهتنة أكثر من أي وقت مضى للمفاوضات ،وفاعلني
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خصوصيني وفاعليات خصوصية كما باتت جمربة على االعرتاف بالضعف الذي يبدو أنه يتزايد أمهية كونه يتوافق

مع نسبية احلدود 26 ...وفيما يلي شكل يش رح هذه النسبية اليت عززهتا الفواعل العابرة للحدود.
الشكل ( )01أنماط األطراف الفاعلة العابرة للحدود

27

األطراف الفاعلة المتخطية
للحدود

األطراف الفاعلة المتخطية
للحدود و التي ال تتمتع
بالشرعية

االطراف الفاعلة المتخطية
للحدود المتمتعة بالشرعية

األحزاب السياسية/
الشركات المتخطية للحدود/
المنظمات غير الحكومية
التابعة لدولة واحدة.

رجال العصابات  /حركات
التحرر

مجموعات االجرام

فمثال يف إطار الصراعات االهلية يف سوريا واليمن أضحت الرتكيبات االجتماعية األولية أقوى من الدولة ،نظرا
الستجابتها حلاجيات أعضائها االقتصادية واألمنية  ،...كما يضيف " برجنسكي" أن التهديد قد يكون داخل
الدولة نفسها من خالل النزاعات االهلية واما بسبب تزايد استخدام التطور التكنولوجي يف االعمال اإلرهابية يف

إطار حديثه عن اجلوانب اجلديدة لألمن الدويل بعد احلرب الباردة.28

كل هذه املعطيات تعين أننا بصدد مرحلة جديدة ميكن ان تدعم فرضية السياق التحويل بعد احلرب الباردة ،
فالقوى العظمى حىت و ان مل تعد قادرة على السيطرة على العامل بشكل منفرد فإهنا إلتجأت اىل اثارة
االضطرابات فيه  ،مستخدمة يف ذلك شىت األدوات و الوسائل  ،خاصة تكنولوجيا املعلومات والربامج اليت أبانت

عن سيطرة على خمتلف جماالت احلياة االقتصـادية و السيــاسية و الثقـافية و العسكريــة و االجتماعية ، 29كما كان
هلا عميق األثر يف احداث العديد من احلراكات اإلجتماعية عرب العامل  ،مثل ما اصطلح عليه ب "ثورات الربيع
العريب" منذ سنة . 2011
-2حركة إعادة الهندسة و التموقع االستراتيجي:
من جهة أخرى حظيت فرتة ما بعد احلرب الباردة بتفسريات عدة من طرف خمتصي العالقات الدولية و اليت
تركزت يف جمملها حول تفسريات ،جيوسرتاتيجية و جيواقتصادية ملا هلذه األبعاد من أمهية حتليلية ال ميكن اغفاهلا
بأي حال ،من هنا اجته" مارسيل مريل"  Marcel Merleاىل توصيف التغريات اليت حصلت بعد احلرب
الباردة بقوله:
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" ...ان التغيير ليس الشكل الخارجي ،وانما هو تغيير االستراتيجيات والتهديدات والمصال إضافة الى
تغير هوية الفاعلين القادرين على ممارسة التأثير ولعب األدوار األكثر فاعلية...

30

وهو نفس ما ذهب اليه" بول كندي " غداة هناية احلرب الباردة حيث ركز على فكرة أن العامل امام معامل
عالقات دولية ناشئة ،مبنطق خمتلف حيث يقول:
" نحن اآلن لدينا فعال فرصة هي األعظم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لنتوجه نحو تشكيل وإقامة
عالقات جيدة...نحن نستطيع أن نفعل هذا من موقع القوة ،فإذا لم تتحقق آمالنا فلن نخسر شيئا ...أما
إذا نجحنا فبإمكاننا ان نطرق أبواب القرن الحادي والعشرين بعالقات سياسية أكثر ثباتا بين الشرق
والغرب " 31هذا من جهة الواليات المتحدة االمريكية.
أما بالنسبة لروسيا ،فمنذ بداية األلفية الثالثة اقتنعت أن رؤيتها االسرتاتيجية للعامل قد تغريت من التعامل
مبنطق االحتاد السوفيايت السابق املعتمد على املكون العسكري واجلغرايف ،والسكاين الكبري اىل منطق الدولة الكربى
اليت تعتمد على منطق القوة االقتصادية والتنافس على األسواق الكربى عرب العامل كما الواليات املتحدة االمريكية،

حيث متكنت يف فرتة "بوتني" من العودة اىل التفاعالت الدولية من بوابة االقتصاد.32

وباالنتقال اىل الصين فإن رؤيتها للعالقات الدولية اليت تركزت حول " :تعقد الشؤون الدولية...حيث تعلن
االسرتاتيجية الصينية أنه " :ال توجد أي دولة قادرة وحدها على صد كل التحديات اليت تواجه البشرية وال دولة
تستطيع الرتاجع اىل جزيرة معزولة لالنغالق الذايت "...كما تتجه لبناء عالقات دولية حديثة النمط واهلدف يف
تعزيز السالم العاملي ودعم التنمية املشرتكة.33

غري أن االسرتاتيجية األمريكية فكان اجتاهها رغم ابعادها االقتصادية ،اال أهنا ال تزال تسعى لتعزيز النفوذ
العاملي خاص ة يف ظل إدارة ترامب الذي يبدو أنه يسعى لتحقيق إجنازات خارجية يف أقاليم رخوة – كالشرق
األوسط-للتقليل من حدة املأزق الداخلي حول هواجس صلة الروس بفوزه يف االنتخابات واسرتضاء مجاعات
الضغط يف الداخل األمريكي.34

اما بالنسبة ألوروبا اليت تأيت يف مقدمتها فرنسا واملانيا ،فإهنا تسعى لتكون قريبة اقتصاديا وسياسيا من روسيا
مبا خيدم توجهاهتا االسرتاتيجية ،فأملانيا حبكم موقعها اجليوسرتاتيجي تريد من روسيا ان تكون عمقا اسرتاتيجيا
للقارة األوروبية من اجلهة الشرقية ،أما فرنسا فحذرها من سياسة الواليات املتحدة االمريكية يف أوروبا جعله تدافع
عن ضرورة بناء عالقات متينة مع روسيا هبدف خلق توازن اسرتاتيجي بالقارة .واحلد من اهليمنة األمريكية. 35
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وما ميكن قوله هو ان العالقات الدولية املعاصرة ،خاصة يف فرتة ما بعد احلرب الباردة أمام أجندات
اسرتاتيجية متباينة تسعى كل منها للتفاعل يف إطار بيئة دولية ،وفق أهداف مستقبلية أبرزها:
 تركز القوة
 استعادة السيطرة والضبط
 التحكم يف ديناميات انتشار وتوزيع القوة
 صعود تأثريات الفاعلني من غري الدول
-3أزمات الشرق األوسط :لقد شكلت-منطقة الشرق األوسط – منطقة جتلت هبا التعبريات امليدانية حلراك ما
بعد احلرب الباردة ما تثبته العديد من التقلبات واالزمات اليت يرى فيها الدكتور " جورج قرم" أهنا تعبري عن سياسة
املصاحل للدول الكربى ... Real Politickاملتميزب:
 افتقارها للواقعية يف بعض األحيان كوهنا مصدرا للتوترات املتجددة مزعزعة لالستقرار بشكل حادخاصة بعد زوال االحتاد السوفيايت

36

مثال ذلك ما حدث يف العراق بوصفها جزء مهم من االسرتاتيجية

االمريكية جتاه املنطقة العربية و اإلسالمية  ،حيث يبدو أهنـ ـ ــا أسست لدميقراطية بني الطـ ـ ـ ـ ـ ـوائف الديـنية و
اجلماع ات الفرعية ،و ليس بني التيارات السياسية  ،ما أدى اىل اختزال اجملال السياسي ليحل حمله التنافس
االجتماعي حول املكانة و السلطة و الثروة بني خمتلف الفئات

37

ما زاد من تأثري الفواعل غري الدولية و تعزيز

حالة الفوضى  ،و صعود تأثري العامل االقتصادي ؛ حيث توالت االزمات – مبنطقة الشرق األوسط -اليت
شكلت احداث ما اصطلح عليه ب" :الربيع العريب"  2011أبرز منعطف تارخيي  ،جعل من التعريف الضيق
للحرب الباردة ( أيديولوجية ،أسلحة نووية) غري جمدي و يفضي اىل تقسيمات سلبية

38

ختتزل التمظهرات

اجلديدة للحرب الباردة "الثانية" يف سياق جد حمدود اال أن الواقع يفرض متطلبات حتليلية ( مفاهيمية) أكثر
حتديدا و دقة و مالءمة هلذا الواقع اجلديد  ،الذي يبدو حسب رأي الباحثة أنه يتمحور حول القطاع النفطي
بذات املنطقة فمنذ عملية عاصفة الصحراء  1991اليت قامت هبا الواليات املتحدة األمريكية  ،و بعدها حصار

اقتصادي و حظر على النفط حىت عام  2004فالنفط العراقي كان له األثر الكبري  ،39اذ يظهر جليا أنه يشكل
نقطة ارتكاز أساسية يف االسرتاتيجيات الدولية املعاصرة بوصفه سلعة أولية باتت تلعب دورا حامسا يف صراعات
القوى العاملية.
.III

آفاق مستقبلية للتفاعالت الدولية في ضوء السياقات االستراتيجية المعاصرة:
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اذن فقد عرفت البيئة االسرتاتيجية الدولية حتوالت عميقة ،ضاعفت من صعوبة وتعقد عملية التفسري و
حماوالت التنبؤ ولو جزئيا مبجريات هذه البيئة ،خاصة خالل الفرتة اليت أعقبت احلرب الباردة ،ما يضع الباحث
أمام جمموعة من االعتبارات التحليلية اليت مت رصد بعضها ضمن العنصرين اآلتيني كمحاولة حبثية هتدف لتقدمي
قراءة حتليلية مستقبلية ملا مت التطرق له أعاله ،حيث ميكن اقرتاح احملددات اآلتية:
-1المحددات الحاكمة لمستقبل التفاعالت الدولية ضمن السياقات االستراتيجية المستجدة
محددات مفاهيمية نظرية:
 ضرورة التساؤل حول مدى علمية اصطالح " احلرب الباردة الثانية" لفهم العالقات الدولية ما أثر
على تركز اجلهود البحثية حول ملء الفراغ النظري الذي خلفه االهنيار غري املتوقع للنظام الدويل القدمي
 أمهية النسق الفكري للمفاهيم كأداة دقيقة لالستشراف .
 مدى إجرائية مفهوم احلرب الباردة

 السياق ميكن أن يعطي أكثر من طريقة لفهم البيئة الدولية كما قد يغري املعىن متاما او يضيف له.40
 تغري األنساق العلمية للسياسة الدولية (املدخالت اجلديدة ال بد أن تعطي خمرجات جديدة)
المحدد الجيو اقتصادي و الجيوسياسي:
 اتساع متظهرات احلرب الباردة من الناحية اجليو اقتصادية و اجليوسياسية.
 امتالك قوى ناشئة أسباب أداء الدور والتأثري.
 سيولة احلدود
 عدم وضوح االسرتاتيجيات االقتصادية غالبا.
 أمهية دراسة سياسات القوة والنفوذ كوهنا توظف يف صناعة الواقع بعيدا عن انفصامات التحاليل
االقتصادية.
 األساس االقتصادي للصراعات املستقبلية
محددات أخرى:
 مشكلة عدم االتزان والفوضى
 ضعف دور الدولة وصعود الرتكيبات االجتماعية
 ظهور جوانب جديدة لألمن
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 مبدأ اثارة االضطرابات عند تراجع قوة النفوذ
 أمهية التكنولوجيا يف دعم الفوضى من خالل تواصل الفواعل غري الدولية
 إمكانية فهم احلرب الباردة الثانية بأكثر من طريقة ،فأخذ طبيعة احلرب وخضوعه لتحوالت الظرفية
واالجتماعية الثقافية السياسية والتكنولوجية بعني االعتبار ،فقد تركزت احلروب اجلديدة لفرتة ما بعد
احلرب الباردة أساسا داخل الدول أو غريها ،اذ يرى "كولني غراي" أن:
" الحرب هي الحرب فالمشكلة ليس حرب باردة ام حرب باردة ثانية".

41

-2آفاق تفاعالت البيئة الدولية في ضوء السياقات االستراتيجية المتغيرة:
كما جيدر بالباحث إضافة للمحددات السابقة و اليت تسهم بأكثر من طريقة يف تشكيل التفاعالت الدولية
املعاصرة لفرتة ما  ،االستفادة منها اجرائيا لتقدمي قراءة حتليلية حتمل أبعادا مستقبلية و ذلك بصفة جزئية (أي يف
حدود املتطلبات التحليلية للدراسة احلالية)  ،ما ميكن شرحه من خالل العناصر اآلتية:
الشق االقتصادي:
يرجح استمرار تفاعالت االزمات االقتصادية الطاقوية و االقتصادية الدولية مع ضغوطات االقتصاد الدويل من
قبيل:
 النمو البطئ
 الديون
 الضغوط البيئية
لتؤثر على األقطاب االقتصادية الثالثة ( الواليات املتحدة األمريكية  ،الصني ،االحتاد األورويب)

42

كما أن اسرتاتيجيات احلرب االقتصادية عديدة و هي ليست يف الغالب مفهومة جيدا من قبل علماء االقتصاد
أنفسهم  ،أولئك الذين يكونون غالبا ضحية للطابع العلمي ملادهتم

43

غري أن بول كندي يرى أن األقطاب قائمة من جديد اذا ما قسنا املؤشرات االقتصادية وحدها... ،و قد خصص
بابا يف األخري استشرافيا لسرب أسس العالقات بني التوازنات العسكرية و نظرياهتا اإلنتاجية فيما بني القوى
الكربى

44

الشق السياسي :يبدو ان العامل يف مرحلة عدم االتزان و الفوضى العاملية و الالنظام بتوصيفات جيدها النظام
الدويل اجلديد كاآليت:
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 التفكيك  : Déconstructionيف اطار الدولة ما يوفر قدرا كبريا من االستقاللية على
املستوى اإلداري و الوظيفي

45

 االستقطاب  :Polorisationتوزيع القدرات االقتصادية و السياسية و العسكرية بني
أقطاب النظام العاملي على املستوى الدويل
 االنفصال  : Separationsجتزئة الوحدة اإلقليمية و الوطنية للدولة عل ـ ـ ــى أسس عرقية ،
قومي ــة و طائفية و بالتايل اهنيار النظام و انتشار الفوضى

46

كما يستنتج هاس ان العامل مقبل على مرحلة حتكمها الفوضى نتيجة غياب مركز للقوة قادر على ضبط
التفاعالت الدولية مع انتشار القوة بني عدد كبري من الفاعلني الدوليني و تفاقم أزمات الالجئني و املهاجرين و
اهنيار الدول و عجز النظم الدميقراطية

47

و تنبا هاس بان الدول ذات السيادة ستقوم مبهام ضبط التدفقات العابرة للحدود الدولية -و منع انتقال
التهديدات اىل دول اجلوار – إضافة اىل االعتماد على الدبلوماسية يف تسوية اخلالفـات و حفظ حدة التوترات
الدولية.
كما مل يغفل دور القوى العظمى يف صياغة القواعد احلاكمة للتفاعالت الدولية للحفاظ على االستقرار يف النظام
العاملي
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خاتمة:
يظهر من خالل ما سبق مجلة من النتائج اليت ميكن اجيازها ضمن النقاط اآلتية كمحاولة لإلجابة عن التساؤل
الرئيسي هلذه الدراسة يف ضوء حماورها التحليلية األساسية :
 تشكل العوملة و الفوضى مفاهيم شجعت على تصاعد طرح مفهوم احلرب الباردة الثانية رغم مايطرحه من إشكاالت ابستيمولوجية عميقة من قبيل مدى إجرائية املفهوم.
 تعدد مضامني االسرتاتيجيات الدولية بعد احلرب الباردة يرجع لتزايد الفواعل اليت امتلكت مقوماتأداء الدور.
 احل رب الباردة الثانية تفسري جديد مبضامني متشابكة اليزال حمل خالف و نقاشات أكادمييةحديثة حبقل العالقات الدولية .
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معالم نظام دولي جديد

The parameters of a new international order
د.إسراء إسماعيل.

1

مقدمة
بعددحتولددلنوام اددويلوامددحتحاويةوالقوبيد وام د وع د وتفكدداواالددوبواميتددل ووحانتهددواوابددلبوام ددووب والحةو
اعت حتوكث ويحنوبأنوهذاوام اويلوس شهحتو رت ومنواميتاليلوامعومليوحااجتوهوحنلوتفع لوامشدلع وامحتحم د وحتيتدلي وامل وتعدو و
بددوم لاواميت د ل ومكددنوكشددفاويقددحتاموابددوبعوعشددلومددنوس د تل وعددويلو2001وعددنولددلنواميف دلاقوتوامعال ددو و
امحتحم د ويةوردلاقوبدلوامحتحمد وامعالداوحهديواملايددو واملتادحت وحبدلو ددوهل وا ووهدوبوحهديو ددوهل ودديوادحتب واملعددو وو
كلووي هل والقحتاموبيفلو وحاضدا وضدعاوام ادويلوامعدومليوام دو ومدنوالدالنوجتدوحتواملايدو واملتادحت ولادلوهدذاو
ام ا ددويلوحع ددحتيلوااعتل ددوبوع دداوامش ددلع وامحتحم د وتويباو ددووم يف دلاعو وحجلل ه ددووم ددل وامعيت ددكلي وتواووب د ويع ددحتا هوو
حجتوه ه ددووم لتسيت ددو وامحتحم د د نوحبع ددحتوينوكون دداوامتا ددحتيو وال ددالنوام ددلنوامل يف د دليلوتتلث ددلوتوملا ه د د وااق ددتالنو
امعيتددكلع وحل ددالوااسددت الن وحبع د وس د لوتلت ددالوامتعددوحنوا لدديوحامددحتحا ويض د اويةو م دداولددحتيو ويال ددل و
تش ددللوابف ددوىوع دداوحق ددحت وامحتحمد د واملاق ددحت وحنيتد د مهوواا تل ددوعيوم ددنوامتش ددل يل وحملا هد د واجللوع ددو وا وهوب د د و
حاانفيفوم و ضالوعنوالتمو واا تيفوبي وحا نيتون ومثلويتم وامال ئلوحااجتوووبوم شلوحامتهلي ن و
ح ماوتوامل اوامذعوت تو هوع اواميفع حتوامدحتحاوامعحتيدحتومدنوام دل واا تيفدوبي وحامعيتدكلي وحتوم دحتمتهوو
وحس د وويةو وند واميفددلوحاهل ددحتوحوللعد وبحنوامد يك والمددلوامددذعويددل ووبددحتحوهوتيددوب وت ددو وهددذهوام ددل وع دداو
ميتددأم وامتعددوحنومددفوالا دلا وامحتحم د وامل ت ف د ومتلس د فووددوا وامتفوعددلوحامتعددوحنوتوملا ه د وامتاددحتيو وحالتمددو و
امعومل د وحتيددوب وقددحت وامت ددو ومددفواملايددو واملتاددحت والمليك د وتو ددوب وام اددويلوامعددومليواجلحتيددحتنو وح ددحتوتيت د اوهددذهو
امتغ ديا وتويكيتددوبوام اددويلوامددحتحاورددف وامغلددل ونت م د واسددتللاووبعددنومددنوع ورددلوناددويلوامث و د وام د وام د و
ال فتهددووابددلبوام ددووب والحة و دوويةو د ومددفوع ورددلومددنوناددويلو حتيددحتويهددحتبوالقوبيد وام د وامد واتعدداو ددوو
ديو
املاي ددو واملتا ددحت ومت ددحتيوب ددذماوملق د د و حتي ددحت وتتيتد د وبيف ددعلبووحسد د ووم ددل ويال ددل وحعلب ددوويةواملش ددهحتواميت وس د و
كل ددو وم لايددو واملتاددحت والمليك د ومددفوتددحتاع و و لد وه يتد كيوامد وعد ددحت ومددتاللاو توشددهلويلم ددلو )2018و
حبلحتوبحوهووتوي وام ليلوحتوالتم واميتلوي وحرعلبواميفدلوكل دو وا تيفدوبعوشدلت و ت داوامعحتيدحتومدنويبحا و
امتددأتيوام وعل د وحاميف د و ددووب ددفوام د عنوم ددلنوبددأنوهددذهوامللق د وسددت تهيوبفددلتوناددويلومتعددحتبوال ددوبوتتلتددفو ددهو
1وبكتلواهوتوامع ليلواميت وس وو–ووك واا تيفوبوحامع ليلواميت وس و–و ومع وام وهل و-ومجهلوي وميفلوامعلب ن
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املايو واملتاحت وحوحس ووحاميفلومبكون ومتل ز وحود ورعلب واجلزيلومبيتت لوه كلوام ادويلوامدحتحاوحم دزانوام دل و دهو
الددالنوامفددرت وامل د وياوينوه ددودوبعددنواأددحتبا وام د وي لت ددووامت ددلوا وابوم د وحام د وتيتددلووبتاحتيددحتومالمددوو ددحتو
حيكلهووعحتيلوام لوم اويلواجلحتيحتن و
وبحواوهوم دووتولحتيددحتومالمددووام اددويلوامددحتحا والور د وع د وتددلوا واملب ددفو
ح ددحتومع دداوم د وامشددلاوالحس د و
امعددل وحمددووت عهددوومددنوانتشددوووقوم د ومددنوعددحتيلوااسددت لاووحعددحتيلوامت د نوتونتددو بوامتغ دديوامليتددت وحمددنواملددل ووينو
ييتددتللوبحوهددوونادودلاومكلهنددووتعددحتوسددوق وقددلبوتتيفددووقو هددووامددحتحنوس وس دوووحعيتددكليوووع دداوام فددل وحامددحتحوووحامثددلحا و
ام ف ووحتوهدذاوا ادووو دت وهدذهوامحتواسد ومباوحمد واستشدفو وام ادويلوامدحتحاواجلحتيدحت وحاستشدلا وميتدت لوابدلبو
ام ووب وامثون ووحيتلهووع اوقحتحبوقلك وامحتحنوحيبحاوهووبااللوام اويلوامحتحان و
مشكلة الدراسة:
تتلثلومشك وامحتواس وتواوحم ولحتيحتواملتغيا وام وتيتوه وتوتشك ل وام اويلوامحتحا واجلحتيحت وحميتت لو
م وامشلاوالحس و تو لومووستيتفلوع هوابلبوام ووب وامثون ومنونتو بومنوشأهنووينوتعللوع اوتغ يو
اللي وامتفوعال وا ل وحامحتحم نو فيو لوتيفوعحتوابلبوام ووب وامثون وحمووت لعوع هوهذهوامللق ومنو
سلع وامتغ ي و يثلوواجلحتنوقلنوميتت لويبحاووامحتحنوامل يت وتوهذهوابلبوحهيواملايو واملتاحت والمليك و
حوحس و وحكذماواميفل وحامحتحنوا ل وامفوع و هو وحهيويسلا لوحييلانوحتلك و وحيبحا وامتأتيوام وات كهوو
هذهوامحتحنوتويتمو وامل وحع اوويسهووالتم واميتلوي وحام وحام ل نو و
تساؤالت الدراسة:
ت لحوامحتواس وتيتوؤاووو يت وويتلثلو لووي ي :و
ما هو تأثير الحرب الباردة الثانية على توازن القوى في النظام الدولي مستقبلا؟
حي ثالوع هوعحت وتيتوؤا و لع وتتلثلو لووي ي :و

 مددووهدديومالمددووام اددويلوامددحتحاواجلحتيددحتووحيبحا وتددأتيوالادلا ومددنوامددحتحنويحوامفددوع لومددنوددديوامددحتحنوع ددهو
تو لوابلبوام وبو وامثون ؟و

 مووهلوميتت لوامحتحنوام لم وتوم
 م ددووه ددلوميف دديواملتسيت ددو وامحتحم د وحا
ح ومع وامحتحنوامعلب ؟وو

وامشلاوالحس وتوتلت و ومووبعحتوابلبوام ووب وامثون ؟
ل د واملاع د وم ا ددويلوام ددحتحاواب ددواوحع دداوويس ددهووالم د واملتا ددحت و

 مووهيواحتبا وميتت لوام اويلوامعومليواجلحتيحت؟وحمووهيوس وويلهو وامليتت ل؟و و
فرضيات الدراسة:
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حت وامحتواس واالت وووالفرضيات التالية:
 استللاووتشك لوامتاومفو وامحتحم د وم تدحتاللوتويتمدو وم د وامشدلاوالحسد وحملا هد وا وهدوبوك دحتيلو
بحاوتوملا ه وضعاوبحوواملتسيتو وامحتحم وام و ل ن و

 استللاووامفوع لومنودديوامدحتحنوبوعت دووه ويقدحتويبحا وامتدأتيوامد وتيتدت حتمهووامدحتحنواملشدووك وتوابدلبو
ام ووب وامثون نوو و

 تآكلوامحتحنوام ليد و وحت يتد وبحنوامل د وبوعت دووهويقدحتوام دحتا لواميت وسد وامل يتد وامل لحقد وحامد وت داو
لاوومحت واملايو واملتاحت وحوحس ووبوعت وومهووامالع لوامل يت لوتوابلبوام ووب وامثون ن
أهمية الدراسة:
تيت ددتلحتوه ددذهوامحتواسد د ويمه ته ددووم ددنواوحمد د واستشد دلا وميت ددت لوام ا ددويلوام ددحتحاوبأسد د لبوييت ددلووبلر ددحتويهد د و
امتالا وام وي دلعوع هدو وحلحتيدحتوا عد وامعال د وبدلوامدحتحنوامفوع د وتوابدلبوام دووب وامثون د وكلدووت دفويمه تهدوو
م ددنواوحم د د وييض ددوحوانعك ددوتوه ددذهوامتا ددلا وتوام ا ددويلوام ددحتحاواجلحتي ددحتوع دداوم د د وامش ددلاوالحس د د وحميت ددووهوو
امليتدت ي وحميتدت لوامحتحمد وام لم د وحمدووتفلضدهوامت دلوا وحام تدو بواملتايفد وعدنوهدذهوابدلبومدنو دلووحلدحتيو و
تتع الوبولمنوا ليوحامعومليوحااست لاوواميت وسيوحاا تيفوبعومحتحنوامل وحامعو ن
منهج الدراسة:
تيتعاوامحتواس ويةواست حتايلوامل هبوامش كي و ل ووومهويعحتوامعو ومبثوب وش ك وتض ووللعد ومدنوامفدوع لوكدلو
م ه و ثلوحقدحت واتيفدون وحيدت وااتيفدونوحت دوبنوامعال دو وحامتفدوعال وبدلويعضدواوامتلدفوامدحتحاو املقدحتا )وعد و
املس ددو لواميت وسد د وحاا تيف ددوبي وحامعيت ددكلي وحامث و د د وامل ت فد د و ومشد د ك واث ددلوش ددكالووت ا ل د دوو حتي ددحتواوم لمتل ددفو
امحتحا وتيتوه وتوتشك لواحتبا وامعل واميت وس وحاا تيفوبي ن 1و
كلددووسددتعتلحتوامحتواسد وع دداومد هبوسد وويلهو وامليتددت ل ومددفوالالددذوتوااعت ددوووا ع د وااجتوهددو وامع ل د و
ام ولك وهذهواميت وويلهو وحاوحم لحتيحت امليتووا امعوم مت لو القدحتام توم د وامشدلاوالحسد بوعت ووهدوو
ميتلقووم البوام ووب وامثون وحامتفوعال وامللت و دو وان ال دو مدن حضدعهو ابدوا وحردلاو يةواوحمد وردحت س يتد
من امتل عو امليتت

هلذه القحتامن و

تقسيم الدراسة:
حتوضددلاومددووسد ال وت يتد واملو د وام اث د ويةوتالتد واددوحووو يتد :ويت ددوحنوام يتد والحنوابددلبوام ددووب وامثون د و
حمالمددووام ا ددويلوامددحتحاواجلحتي ددحت وحي دديوام يت د وامث ددواوامض ددلاوع دداوامتا ددحتيو وام د وتلا ددهوام ا ددويلوام ددحتحاواجلحتي ددحت و
حييتعاوام يت وامثومثواستعلا واحتبا وميتت لوام اويلوامحتحان و
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ش ددهحتوام ا ددويلوام ددحتحاوتواميتد د لا والال ددي وت ددلوا ومتيت ددووع و ع دداوم ددنواميف ددعلب واجلد دزيلو ك ددلوام ا ددويلوام ددحتحاو
ميتت ال وياوينوه ودوبعنوامعلاملوام وي لت ووملق ومووبعحتوااقتالنوالمليكديوم عدلاا وحاندحتاقومدوويد دالوع دهو
تلوا واملب فوامعل وحام وتيتوه وتولحتيحتومالمووحيكلهووعحتيلوام دلوم ادويلواجلحتيدحت وق دثوتعتد ونتدورومدوومدلوبدهو
منوتفوعال وتتيت وبوستللاوومن وامعال دو وامت و يتد وحاميفدلاع وحهدلومدووب دفويةوت دليلوالبحا وامد وتيتدت حتمهوو
امدحتحنومتا ددالويهددحتا هو وح هدلوويمنددومو حتيددحت ومدنوام ددل ويب ويةوعددحتيلو دحتو وبعددنوامددحتحنوع داوملا هد وامتغديا و
ام وجت د وعددنوت ددالوهددذهوالمنددوم و ددووتيت د وتوتلا ددفوبحوهددووحاهت دزاتوس د وب و وح ددحتوانعك د وااالددتالنوتوم دلاتينو
ام ل وع اويس وامعللواجللوعيوام ويوستهووامل الو وا ل وحامحتحم وامل يت وام ونشأ و حت وابفدوىوع داو
اميتد وحالمددنوا لدديوحامددحتحا وحبددلحتومتشدلا وع دداوانتهددوروامفلبيد وحمددوو ددحتويت عهددوومددنو لضدداوتوام اددويلوامددحتحا و
حتوملا هد و مدداوت مددأوبعددنوامددحتحنو نشددواولومفددو وتوملا ه د وهددذهوامتاددحتيو وياوينوهددذهوامتاومفددو وييضددوو
تتيت وبعحتيلوام ل وح كنوتلض وويبلتوهذهواملالمووام وا زوام اويلوامحتحاواجلحتيحتو لووي ين
 -1أنماط جديدة من القوة:
يب وت ددلوومفهدليلوام ددل وميفددعلبومفهدليلو حتيددحتوهددلو ام ددل وامذك د  2وحامد وتشددللومزمددوومددنوع ورددلوام ددل وامعيتددكلي و
حكددذماوام ددل وام وعل د وحيعددحتواملفه دليلوملاب ددووملفه دليلوا ك دلاهوامشددومل وح ددحتوشددهحتومفه دليلوا ك دلاهوتوام ددلنوابددوبعو
حامعش دلينوعددحت وت ددلوا وق ددثوحرددفهو ددلوروك ددون وم ددذوس د علوعومددووحامددذعوكددونويعددحتومه ددحتتوابددلبوام ددووب و
الحةوبأنددهويعتد ويبددلتوام ددو وابددلبواميت وسد وحينددهويعد وتل دداوامحتحمد وجلل ددفوالبحا واميت وسد وبحنوامعيتددكلي و
متا الوالهحتا واملا د ومثوشدهحتواملفهدليلوت دلواوق دثويشدووواخل ديوااسدرتات ميو لانداوهل لدون ويةوينوا كدلاهو
مبع وهوامشوملو كنوينويتضلنواست حتايلوام ل وتوح اواميتد وبو ضدو ويةوالبحا واميت وسد والدالنو ودرت وابدلب و
حيشللويمكون واست حتايلويحوامتهحتيحتوبوست حتايلوامع ا وحتونف وامل اويتوق وال وووااستعحتابوم تيتلي ن 3و
حتوامل اواملاهنويل فواست حتايلوامحتحنولبحا وابلبواميت وس وحتوم حتمتهووا كلاهوامشوملولندهوي دلوتك فد ومدنو
ابددلحبوامعيتددكلي وكلددووينددهو كددنوامددتاك وتوبو د وتيفددع حتواميفدلاق وح ددحتوت ددحتحوعل ددو وا كدلاهوامشددوملوم فيفد و
حتكت ك د وحمكددنوالتددلوامرتاكلدديوهلددووييف د وويك د ومددنوولددلقوي زا دده 4و ع دداوس د لواملثددونوتددل واملايددو واملتاددحت و
المليك وينووحس ووتعتلحتوع اووللع ومنويبحا وا كلاهوامشومل وتض :و و
امت دأتيوع دداوامفض ددواواملع لم ددويومث ددلوم ددووق ددحتمو ددلوحيت ددواواانت وب ددو وامل وس د والمليك د وع ددويلو 2016واب ددلبو
ام فيت وبع واجللوعو ويحوامل الو واأ د وتوامدحتحنوامليتدتهحت وت دحت وبعد وعيتدكلعوم ل شد و وباالدلوامدحتحنو
امليتددتهحت وكلددووقددحتموتوي د وام دليلوحتوسددلويوومددنوح هد وام اددلوالمليك د واسددتغالنواعتلددوبوامددحتحنوامددوحو وع دداو
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يمحتابا وام و واملحس و لوعوميو1991وح2004و عاووحس وويمدحتابا وامغدوتوحامد ف ويةو ياهندوويكثدلومدنو
يوبعلومل ولدلا وس وس ويةو ون واهلملو واميت ان ن 5و
تضددوو ددووس د الوينواس درتات م وا ك دلاهوامشددوملوتعددحتويقددحتويبددلتومالمددووام اددويلوامددحتحاواجلحتيددحت وحتتضددلنوتل دداو
وللع وحاسع و حتاوومدنوالبحا ودديوامت حتيد وحهدي:وا ضدعو وامت دلين وا وكدلاه وامتع دل وامعدزن وحتوام هويد و
ي ددلبو مدداواهن ددوووامحتحم د وامليتددتهحت  6و وحيعتلددحتو دلاووا ك دلاهوع دداوام ددويلوايتددوبوامتك ف د وحامعو ددحتوم دلاوا وحيددت و
دنومثموتيتددعاوامحتحمد ومددنوالدالنويبحا وا كدلاهوأوحمد وتغ دديو
ت دهوع ددحتمووتكددلنوامتك فد ويكد ومددنوامعو ددحتواملتل ددف وحم و
امعو حتويحوامتك ف واملتل ع وم يف وميفوبهو 7وحهلومووا تهواملايو واملتاحت وع اوييلانومنوالدالنواانيتداوبومدنو
ااتفواوام لحع ومثوت الوامع لبو واا تيفوبي وبشكلوتحتوميوم ضغ وع اوام اويلوا يلااومتغ يوس وسوتهن و

 -2تراجع دور الدولة واهتزاز مفهوم السيادة:
شددهحتومفه دليلوامحتحم د وحس د وب ووتوام ددلنوابددوبعوحامعش دلينومج د ومددنوامتغ ديا وق ددثوير د وومددنواملاضددووينونا د و
ابك د وامت حتي د واوتتعومددلوبفوع د ومددفوامتاددحتيو وامعومل د واملتيتددووع وحامتهحتيددحتا والم د واجلحتيددحت وحام د ويددأيوتو
م ددحتمتهوو هددلوو هددو و وع د وددديوقكلم د ومددتتل وع دداواميفددع حتينوامددحتاال يوحامددحتحا وحتوهددذاوا اددووو هددلويحاو
مفهدليلوامحتحمد وامفوشد ومدلحواومبفهدليلوامددحتحنواهلشد و وحردلاويةوناد وابكد واأدحتحب ويحوامل ددحت ومإلشدوو ويةوضددعاو
س وب وامحتحم وحعمزهووعنواميت ل وع اوكوملويواض هون و
حتوعل وامحتحم وكه كلوقك ومتسيتيويتلتفوبوم حتو وع داوابكد وبشدكلو دونلاوحاميتد ل و
حح وومدو موك و و
م
امشلع وع اواست حتايلوحسو لوامع ا 8وحتوامل وبلو واومفهليلو امحتحمد وامفوشد وم شديويةوينوامحتحمد و وتعدحتو دوبو و
ع اوابفدوىوع داوالمدنوباالدلوقدحتحبهو ووحام دويلوبومل دو اوامت ل وليد وامل لاد و دو وكلدوو ويعدحتوبوسدت وعتهوواميتد ل و
دحتو
علض ومل لقويتمو وباال وحالوو د ويةوق و
ع اويواض هووحقحتحبهو ويموومفهليلو امحتحم واهلش و شيويةوامحتحم وامل وم
ك ددي 9وحمددفوامت ددلوا واملتيتددووع والور د وت دداوام د وتشددهحتهووبحنوامشددلاوالحس د و هددلومفه دليلو حتيددحتوحهددلو نا د و
ابك د واأددحتحب وحهددلوينوكددونويشدديويةوبحنومعددرت وبيت د وب ووبحم دو وياوينوس د وب وواأ د وير د ااواددحتحب ويحو
م حت وحتلضخوامل واالوديواخلوضع وميت ل وامحتحم و هدووبكد و هدو و وع د ويالدل ومثدل:واجللوعدو وا وهوب د ويحو
اانفيفوم ن 10و
حت تهبوهذهواجلهو ويسدوم وشد ك ودديوهلم د وتوابكد وحتعتلدحتوع داوامتفدوح وتوامتعومدلومدفواجلهدو وامحتحم د و
امل ت فد وحيتشددوبهوناددويلوقكلهددوويةوقددحتوك دديومددفووناد وقكد وامليتددتعللا وق ددثوت ددحتيلواجلهددو وامفوع د وامحتحم د و
حع د واملا د واخل دحتمو وام د ومددنواملفددرت وينوت ددحتمهووابكلم د  11وحيددأيوالمددنوتوم حتم د وهددذهواخلددحتمو وق ددثو
ييف ووس ع وت و يت وبلواجلهو واملتيفووع وكلوويضااوه ودوتالتد ويندلاقومدنوالمدنوخبدال والدحتمو والمدنوامد و

ت حتمهووامحتحم ويحويةو ون هو:وأوالا:والمنوبو كلاهوCoercive securityوحامذعويتلا حتومفوتل لوبو د ومع د و
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منوام اويلواملتسيتيوع و ل وناويلوم ضلا وع اوس لواملثدونوتشديوامعحتيدحتومدنوامت دوويلويةوينوامل شد و وامللام د و
م ا ددويلوالس ددحتوتوس ددلويووتف ددل ووس ددلمووع دداوامتم ددوووحامش ددلكو واخلورد د وم وب ددلوت ددحت وابلويد د وحتوامعد دلااوت د دليلو
امل شد و وامليتد ا وامتوبعد وم اشددحتوامشددعيوبدوبتزاتوامتمددوووحامليتددتثللين وح حتيددحته وبددحت فويتددوحا وك ددي وم وبددلويمد ه و

امش يفيوحشلكو ن 12و

ثانياااا:ويشددكونوابلويد و ات د وامت اد وSelf-protective securityوضددحتووامتهحتيددحتا وامحتاال د ويحواخلوو د و
المددنوامل ددو يوامددذاي) وحتتضددوومعددو وهددذاوام ددلقوتوم ددون 13و فدديوعددويلو2016ويعددوب وامتفمديا وا وهوب د وامد و
شددهحت ووب ددحت وام ددوقوع دداوابددحتحبوام ون د ومشددهحتوالمددنوامددذايولدداوما د وقزب د وق ددثوانتشددل ورددلوومليتد ال و
ب د ه ونيت ددواوحيل ددنواميت ددالحوبغ ددل وامددحت وقوع ددنوينفيت ددهن وم ددفوانتش ددوووع ور ددلويم د وم ددنووللع دو ومث ددلومح ددوي و

حملاك و حت وضلونول الوالمنوتوام حت  14وكلووي مأوقزبواهللويةواعتلدوبومفهدليلوالمدنوامدذايوتوم وا ده و
نت م وعحتيلواعرتا هومبتسيتو وامحتحم وام ون ن و
ثالثااا:والمدنوامتمدووعوCommercialized securityوعد وتفدلينومهدويلوابلويد ويةوشدلكو ويمدنوالورد و

حيتضددووهددذاوامد ل وييضددووتوامع دلاا و عددحتومغددوبو وامشددلكو والم د واخلور د م ع دلااوعددويلو 2009وعددوب م اهددلوو
ددحت وتددأملوام ددلاوامل يت د وحاميت دليع واملاب د وبددلواأو اددو وامعلا د ومددنو ه د وحبددلواأو اددو وحعلار د وب ددحتانو
وددوحو ومددنو هد ويالددل وحمثددونو مدداوتعو ددحتوابكلمد وامعلا د وتومددويلو2017ومددفوشددلك ويم د ومضددلونويمددنوام ددو و
وعل دون وح ددحتوق ددوحنوام مل ددونوامعلا دديوحض ددفوتش دليفومت اد د وعل ددلوه ددذهو
اجلو د وام د وت دلب وبغ ددحتابوبومعور ددل والوبن د م
امشلكو وتوي ويلو2017ن 15و
حمفوضعاوس وب وامحتحنوع اوبعنوامل واالوحا ت ووهدوواملدلاوبوامت لليد وامالتمد وتاهدلوامفلاعدلوام حتي د ومدنودديوامدحتحنو
ام وت ليلوبوميت ل وع اوهذهوامل واال وحتوملا ه و ماويل حتوال وووانويمويلوامحتحم وم تعومدلومدفوهدذهوامل دواال واألول
يتلثددلوتواوحم د واسددت عوبوامل د وباالددلوامحتحم د ووحاميتددعيومكيت د وامددلااواأ دديومللاا هددو ووالخيااار الثااانيو كددنو

م حتحم ومنوالالمهوينوتعللوع اواست وبوه وكلواميت و وام حتي وحاسدتلومتهو وا دثويدت وااتفدواومعهدو 16وحمدنو
المث د وام ددووت وع دداو مدداويرددحتاووو د وامددلتوااوامعلا دديو ق ددحتووامع ددوبع وملسددلمووتومددووتو2018وبض د وم ش د وو
ابشحتوامشعيوامش ع ويةوام لا والم وبومعلاا 17.و
توضددلاومددووس د ال وير د ووتلا ددفواميت د وب وتوم وبددلو هددلوونا د وقك د واددحتحب ويحوم ددحت و د وا ددزوام اددويلوامددحتحاو
املاهن و وحتتيفوعحتوامل وح ومنوتيوب وعحتبوامحتحنوامد وتعدواومدنوهدذهوامادوهل والشد وينوتتيتد وتو هدلوويادلا و
وع د وددديوقكلم د وتت دداوامع دداو وحتددل لومددأح ومإلوهددوب ل والورد ومددفوح ددلبوتددحتالال والوو د وحوؤ ودلب د وتددحتع و
هذهواجلهو وحتل ويمكون وامتعوملومعهووميفوحلوتلس فون واونفل هووامحتحانو و
 -3تغيير أسس العمل الجماعي (اإلقليمي والدولي):
218

ي دلت وامتغدديوامددذعواعددرت ومفه دليلوس د وب وامددحتحنوبضددعاوبحووامل الددو وا ل د وحامحتحم د واملاع د وم مددنوحاميت د و
امحتحم ل وحتوهذاوا اوو وس ت وامرتك زوع او ومعد وامدحتحنوامعلب د وحبعدنوامل الدو وامحتحم د والورد وم الد والمد و
املتاحت ن و
يحاو-و ومع وامحتحنوامعلب وحام اويلوا

ليوامعول  :و

اعتد و ومع وامحتحنوامعلب وا اووواملتسيتيوحامت ا ليوم اويلوا ليوامعل وم ذوعويلو 1945وح حتوتأسيتاو
و
بحوهووتعل وم رتا فوبيت و
اجلومع و حت ومحوي واست النوامحتحنوالعضواوحتيتلي وام زاعو وامعلب وس ل و وياوينو
م
عحت ويقحتامومث اوم ع فو وتووخي  :و

 نكيت وعويلو 1967ومث وتيوو وامل

واميتوبا وم حتتوعويلو 1977وحتل فواتفو و كوم وبا حت وعويلو

 1979وحم واع ودوم وامحتحنوامعلب ومليفلن

 ااقتالن وامعلا ي وم كليا وحاالتال وامحتحنو لووب هوومووبلومتيحتوحمعوو

و ووتيت وتويموبوب ئ و

منوعحتيلوامث وبلوامحتحنوامعلب وحبعضهووام عن وحعزتومنوس وس وااست لااوبوخلوورن

 يقحتامو11وس تل وحمووت عهوومنوانحتاقوابلبوع اوا وهوبوحاقتالنوامعلااوحتحتميهن
 انحتاق وتلوا واملب ف وامعل وحعحتيل وااست لاو وامحتاال ي وت وكثي ومن وبحن وامل

وحامتحتالل واميت وسيو

حامعيتكلعواخلوو يو هون

 ت وميواميفلاعو وام و ف وحامحتي وحللنومن واميفلاعو وامعلب ومنورلاعو وبلوامحتحنويةورلاعو و
باالل وامحتحم واملاقحت وح هلو وت ا لو وحمجوعو ومن ودي وامحتحن وحرعلب ويتم وامال ئل وحامتغ يو
امحت ل لاتوتوامل ن

 تيفوعحتو ل وي ل وتيتعاويةوت لينوم الم وامعللوامعل واملشرتدومنوالالنوم وحم و كل واملقحت و
امعلب و حت وتلس فون واوبحوهووحنفل هو ومثلوتلك ووحييلانوحيسلا ل ويضو ويةوام ل وامحتحم والور و
املايو واملتاحت و المليك وام وسعا ومت ال ونالي وامفلضا واخلال وحيعوب وت يت وحه حتس وبحنو
امل وتوياووومشلحقوامشلاوالحس وامك ي.
كلوهذهوامعلاملويضو ويةود وبوا واب واميت وس وم حتحنوالعضوا و مومع وامحتحنوامعلب ونشأ وع اويسوتو
امتلا الواميت وسيومنوالالنوشلمويمجوقوامحتحنوالعضواوع اوام لاوا واهلوم والملوامذعوم اهووق زوض الومنو
قلي وابلك وحيب ويةو حتانوت وامشعلبوامعلب وتو حتو ووع ا اختو و لاوا وم للس وتوالتمو وام وشهحت وو
و وحع اواملد ومنوتعحتيلوهذهواملوب وت و ل واجلزا لو 2005ومك هوو وت عك وع او وع و
حتشهحتهووبحنوامل
لاوا واجلومع وح حت ويب وهذه وامضغلم وية وعمز واجلومع وعن وامتالد وحجلل هو وية و ل وحم الو وبحم و
وحمنويبلتوالمث وامحتام وع او ماوبحوهووتوالتم وام وق ث وا وام و
م ليتوعحت وتوقلويتمو وامل
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املتواوعوم مومع ومنوو والمنوتل يود واو ل وبلوي وامثلاوومنوناويلوامل و ام ذات ووحانتهاوالملوبتحتاللو
ق اومشونوالا يتيو ام وتل) وحهلوموويب ويةوتأتيلواملل اوحاستللاوواميفلاقوقىتوامل اواملاهن وحىفوابوم و
ام ل و وتتلكنواجلومع ومنوابفوىوع اوم حتيوعحتيلوامتحتاللوتوامشئلنوامحتاال وحاض لوو وامتعوحنواخل ميو

م تحتاللوتوالتم وام ل ومحتع وام اويلوام ل وتوملا ه واملتللبينوابلت لن 18و

حتوضلاو ما و جنحتوينوام اويلوا ليوامعل ويشهحتوقوم ومنوامتغ يوبعحتوين وكونومنواميتو حتوح لبوبحنوت ع و
وبحوا وتونليو وحبحنوهومش واحتحب والبحاو وير و وتلتيفوالبحاووبااللوام اويلوخمت فو و
و
بحواوملكزيو ووحيالل وت ع
حتلا عا ويبحاو وبعن وامحتحن وامللكزي ومثل وميفل ونالا ومعلامل وباال و امضغلم وامحتاال وحالتمو واا تيفوبي و
حاميت وس ) ووحالوو وحت حتماوب وحنويالل ولوحنوينولتلوملكزواميفحتاو وسلااومنوبااللوام اويلوا ليوامعل و
مثلو ل ويحوبحنوي ل ولوحنواالرتا هوحاميت ل وع ه ومثلوتلك ووحييلانوحيسلا ل ويالذاوتوااعت وووتأتيوامحتع و
اخلوو يوامذعوحيوحنواستغالنويعوب وتلتيفوملاتينوام ل وتوامل وميفوبه وحاوشاوينوام اويلوا ليوامعل و
اجلحتيحت ومبو و ت كه ومن و و وامضعا وحامرتا ف ويح ومكومن وم ل وس كلن ويقحت واأحتبا وامل يت وامليتومه وتو
تشك لوام اويلوامحتحاوميتت النو و
تون وو–وم ال والم واملتاحت  :و
نشأ وم ال والم واملتاحت وع وابلبوامعومل وامثون و حت وابفدوىوع داوالمدنوحاميتد وامدحتحم ل وحع داوامدلد و
مددنوينواهلددحت ومددنوح لبه ددووهددلوحضددفوحت ا د ويس د وامعلددلواجللددوعيوامددحتحا وياوينوه ددودوبع ددنوامعلام ددلوام د و
ير د ااوتشددكاوتوميفددحتا تهووبددلوح ددحتح واسددتللاوهو وحمددنويبلتهددووس د لدواملايددو واملتاددحت والمليك د وك قددحت و
امددحتحنواملتسيت د وجتوههددو و لددفوتددلاوامددل و تلام د وم وم ددحتوابك د واختددذ وحاش د نواوبعددووانعزام ددوومددفوو ددفوشددعووو
يمليكوويحا وحامذعوتضلنوتوس و هواختو وعحتبومنواخل لا ومش اومووي ي :و
يعد ددالنواملاي د ددو واملتا د ددحت وتويكت د ددلبلو2017واانيت د دداوبوم د ددنوم ال د د والم د د واملتا د ددحت وم رتب د د وحامع د د وليلوحامث و د د و
ام لنيتددكل)وام د واحن ددوتوامل ال د وضددحتويس دلا لوبعددحتوم د ووامف يت د لوعضددلي وكوم د و ددوو 19ووكلددوويع دداويمليكددوو
ييضووواانيتاوبومنو امل ثواوامعومليوم همل وامذعوت تهواجللع وامعوم ولاواسد و يعدالنون ليدلود و دحت وليتدلو
ددلح وامال ئ ددلوحامله ددو لين 20ومثو لاوه ددووامل ف ددلبوتوبييت ددل و2017وب ددواعرتا وبوم ددحتتوعور ددل و سد دلا ل 21و
حي حتامهووع اون لوسفوو ووتومدويلو2018ومدنوتدلويب د ويةوام دحتت 22ومدفوجتوهدلو دلاوا والمد واملتادحت واملتع د و
بلضفومحتي وام حتتوامشل وم ذورحتحوو لاوو242وعنوو والمنوحمووتالهومنو لاوا و ا ورد  23وحردلاويةو
امتيفددلياوبولد د وامكوسددا وتواجللع د وامعومد وبددل نوتغ دديواملضددفوام ددونلاوم لحتي د و ددلوويعددالنوام دلاووالمليكددي و
حتويلن لو2018وي حتماوحاش نوع اواانيتاوبومنوو د وق دلاوا نيتدونوامتدوبفوم مد واملتادحت وع داوال ف د و
ا ددويلوحاش د نومددهوبوحن ددوتهوضددحتويس دلا ل 24وحتوهنويى د ويديت د و2018ويرددحتو واملايددو واملتاددحت و دلاواوبتمل ددحتو
قيفددتهووتواليددلوحكوم د والم د واملتاددحت و دوت د وحتش ددغ لوامال ئددلوامف يت د لو الحن ددلحا وحام د وتيفددلونيت د تهوويةو
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%50ومددنويمجددواواليددلواملكوم د وام د وعددحتيلوتلا هددوومددفوس وسددتهووحمشددلحعهووامل ددلححوم يتدداليلوبددلوامف يت د لو
حا سلا ل25نوهذهواخل لا وتوول هووب عداوامعحتيدحتومدنواأ دلومرت د وواقتلدونوانيتداوبويمليكدوومدنوم الد و
الم واملتاحت ن و
الملو اتهوي الوع اوق اوام وتل وق دثوشدهحت و لد واب داوامد وعد دحت وتوبلحكيتدلوتويلم دلو2018وتيفدوعحتو
اخلال و وبلوامل و تلام وح وب وامحتحنوالحوحب و لدوويتع دالوبزيدوب وا نفدواوامعيتدكلعومدحتحنواب دا وحت وسد و
الع واواملوم وحامعيتكلي وم تاوما وحتعزيزومشووك وامشلكواوالحوحب لوتوامعل دو وامعيتدكلي وتوي غونيتدتون وح مداو
تو لو حتيحتو تلام وبونيتاوبواملايو واملتاحت ومنوام وتل و وحمنوشأنوهذهواخلال و وينوتدتبعويةوتعزيدزوام فدل و
املحسيوتوم واالونفل وبحنوق اوام وتل و وح ماو وويةو د ومدفواسدتغالنووحسد وواعتلدوبوامدحتحنوالحوحب د وع داو
يمحتابا وام و واملحس وكأبا ومنويبحا وا كلاهوامشوملواملذكلو وانفو والورد وحينويحوحبدوواوتدزانوتوقو د وم غدوتو
املحسين26وحتو لوا لااا وابلو وامد واختدذ وويباو و تلامد ويع دنواعرتاضدهوع داويبااوم الد وامتمدوو وامعومل د و
حا لهووبواحن وتوخليفلمهوالور واميفل وحاوم هووبتغ يوهنمهووجتوهواملايو واملتادحت ومهدحتباوبوانيتداوبوم هدونو27و
هذهوام لاوا وامل فلب وم لايو واملتاحت والمليك و حتوتتيت وتوتوبعتل :و

أوالا :و حتويتبعوانيتاوبواملايو واملتاحت ومبووهلوومنوت لوس وسيوحا تيفوبعوحعيتكلعوع اواميفع حتوامحتحاويةو
اهتزاتوبحووهذهوامل الو وحانتهوروامحتحنوالالل ونف وامليت اوالمليكي وحهلوموو حتويفل وحا عووبحم وو حتيحتاو
يتيت وبومفلبي وحامفلضانو و
ثانياا :و حتويحت فوانكفواواملايو واملتاحت والمليك وع اونفيتهوويةوتلا فونفل هووامحتحا وحهذاوامرتا فومنوشأنهو

واميفلو
و
ين وي لب وية وت دحتيل وبحن ويالل وروعحت وم و يت وم لايو واملتاحت والمليك و ة و ون ووحس و وتاهل
كل و وا تيفوبعوو يتيولمليكونو و
 -4تحالفات مستقبلية متغيرة أو هشة:
توعويلو2015ويع اواملل ك وامعلب د واميتدعلبي ويهندووبيفدحتبوينشدواولدوماوعيتدكلعومدنوامدحتحنوا سدالم وملكو اد و
ا وه ددوب وحم ددتاللاوع د وم ددواوحتي ددلواخلوو د والمليك دديوم ددفويون د وم ددنوحتوااواخلوو د وامع ددلبوم ددنوو د وامتع ددوحنو
اخل ميوحكلومنوميفلوحالوبنوتوس تل و 2018وعدوبوابدحتيثومدنو حتيدحتوعدنولدوماوتتزعلدهواملايدو واملتادحت و
المليك ولاوميتلاو لوماوامشلاوالحسد وااسدرتات مي وحاالتيفدووهو م يتدو ويضد وهدذهوامدحتحن و دحت واووبد و
ا وهددوبوحامتيفددحتعوم ددلوا يدلاا ومددفويضددو وهددحت ويوسددواواميتدداليلوتوامشددلاوالحسد وحهددلومددووي فدداوااهتلددويلو
يةوامددحتحووا س دلا يوتوامتاددوما 28وح ددحتواوامتأك ددحتوع دداوهددذهوالهددحتا ومددنو ا ددلوامليتددئلملوالم دليك لوحامعددلبو
الالنوقلاووامل وم و2018ن و
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حع اواملد ومنوتل ووا عالنوو ووعنوهذاوامتاوماوالالنوام ل واخل م والمليك وام ومدنوامل دلووينووتدع دحتوتو
حاش د نوالددالنوشددهلوي ددويلو 2019وياوينوامعحتيددحتومددنوامتيتددوؤا وتثددلووقددلنو ددحتح وهددذاوامتاددوما ولس د وبو
مع ويحوم وشل وحيالل والف د و وم يتد وملدووهدلومع دنويثدلوواجلدحتنوقدلنوعضدلي و دلوتوهدذاوامتادوماوح دووم لد د و
المليك د وق ددثواوتدل وامحتحقد وينواهدلانواثددلوال دلاويحو حتيددحتواوع داوالمددنوام دلميوامعددل وحاميتداليلوامعددوملي وح ددحتو
سد الوينويع دداو ددلواانضددلويلويةوامتاددوماوامعددل ومددحتع وامشددلع وتوامد لنوع د وياددالاوعل د و عورددف وابدزيل و
تو 2015ومثواواسد د د ددت عوبهوومد د د ددنوامتاد د د ددوماوتويلن د د د ددلو 2017وبيت د د د د وبعلهد د د ددوومإلوهد د د ددوبوق د د د ددثو د د د ددحت و
ميفددحتا تهو 29وحبومتددواواوملددوواسددتلل وبلؤيتهددووحس وسددو ووابوم د وام و ل د وع دداواقتضددونوا وهددوبو هدديوددديومته د و
مالنضلويلوهلذاوامتاومان و
حبوم يتد وم هدحتا ودديواملع د ويحودديوامل وشدل وتثدلووامشدكلدوقدلنو دحتح وهدذاوامتادوماوتو دلوب لمد واميت وسد و
اخلوو د والمليك د وام د وتلكددزوع دداوهددحت ول ددالويمددنويس دلا ل و وحيباو واميف دلاعو وع د وياوم د ويمددحتهوومتا ددالوهددذاو
اهلددحت وحاوحم د وامت ددفوامعددل وا س دلا ي وحمددنواملتكددحتوينددهوع دداوامليتددتل وامل دديو د نوامددحتحنوامعلب د واملشددووك وتو
امتادوماومددنوت ددلوبضد ويسدلا لويم ده واوملددوواسددتللواملل دداوا سدلا يواملتع داومددنوعل د واميتدداليل وحتوضددلاو مدداو
لنواملتل فوا عالنو لي ووعنوهذاوامتاوماوحمك هوس كلنومبثوب واتفو وشدك وم يتداو ا و دحتح وق د وتدأيو
توياددووواميفددف و والمليك د وامد وجتليهددوويباو وامددل و تلامد وم ددذوتلم ددهوابكد وكيفد غ وم لمد وبحم ددوواسددت زا و
مزيحتومنوالملانوامعلب وبحتعل ول الوالمنوحااست لاووتوامل ن و
حمنونوق ويالل ومثم اوامضلبو واميفووحال وع اوسلويووام و وماو وووكلومنويمليكووحبلي ون ووح لنيتووتويبليلو
كلب وع ا واهلمليل وامك ل و ي وامذع وا لا وبه وبمشال وتو
 2018و لر ومزبح وهلذهوامحتحن و لنو ه و وا وو و
بحمو 30وحمنو ه ويالل و وا وتوياووواوحم واجلون وامفلنيتيوتعزيزوبحوه وحنفل ه وتوامشلاوالحس وكلوو
وا ومشووك وبلي ون و وت واوحم وم لب وع ا ووحس و وبعحت وا ومهو ومباوحم وتيتل واجلوسلت واملحسي واميتوبال وتو
بلي ون و وكلوولوحنوم حتنوتلت الولومفهو ومفواملايو واملتاحت وس وس ووحا تيفوبيو وتوح اوتلا هو ه وميفوع و
بيت وانيتاو وومنواالوبوالحوح وحلوحنوحاش نو ل وس وس والملواملا ف وح حتويح حت وهذهواميت وس ومكلو
منواملايو واملتاحت وحق فتهوويسلا لومنونوق وحوحس وومنونوق ويالل ونلعوومنوامتفوه وقلنويمنويسلا لو
وحوق ل وييلانومنوسلويو وحمذماوتعلضا وملا فو يلانوحقزبواهللوبااللوسلويو وم ضلب وحمكن وبشلموا بالغو
امليت ال وم لحتومتفوب وااقتكوكو واجللي وبل ووحس و وحيسلا ل وحكونا وت ا وامتفومهو و و ل وية وين وي حتماو
واملحسي ومباوكل و
يسلا ل وع ا وضلب وحيس وم واو ل ووحس وت وس تل و 2018ووحو ضهو وااستموب وم
حمعو و امليتئلملوعنو ما و هذهوامل حتمو و حتوت لبوملزيحتومنوااجتوهواملحسيومت يت الوحتلت الوامعال و ومفوسلويوو
حييلانوام وتيتعاومتأس ولوماويض وسلويووحامعلااوحقزبواهللوحابلت ل وحتلس خواللي وامتاومفو وامعومل وبلو
الوين والحنويض واملايو واملتاحت والمليك وحبلي ون ووحيحوحبووحيسلا لو–وقىتوحين وكوناوبشكلوديومع نو–و
222

حبحن واخل ب وحميفل وحالوبن وحامثوا ويشلل ووحس و وحييلان وحسلويو ومف و وب وانضلويل ويح واللحر وبحن ومن وكالو
األوين وح ووم ع وامتفوعال ن و
ومل لبوام لعوديوم لنومحت وبعنوبحنواألووالحنومثلوميفلوحا مووا وحمنونوق ويالل وع اواملد ومنو
اوحا واميفلوات وقواسرتات م وامتعوحنوامللبوومفواجلل ف وياويهنوو حتوجتحتونفيتهووايتلب وبحتو وموويحوبأالل و
ع اواألوواملحسيوا يلاا وح ماونالاوم البوامتمووي واملتيفوعحت وب هووحبلواملايو واملتاحت نووحهذاواملشهحتو
امذعويلضووقحتحمواست وبوبحاوبلويمليكووحوحس ووتوم وامشلاوالحس و ثلوعلب ول لااوابلبو
وحمك هوع اواملد ومنو ماواوي حتيلوي وورلو وحاضا ومليتوووامتاومفو و
ام ووب والحةوحناويلوامث و وام
امليتت وام و حتوتتيت وبوهلشوش ويحوامللحن وحهلوموويتتلوبحتحوهوع اوشكلوام اويلوامحتحاواجلحتيحت ومفوتلتيفوع ورلو
ام ل وحعحتيلوتلكزهووتويحتوحاش نوحملسكلو
المليكيوامعل ن و

وحح لبويرلا ووا ض وم يت وسو والمليك وقىتوبااللواألوو

المحور الثاني :التحديات التي تواجه النظام الدولي الجديد
يت ددلو ددووس د الوح ددلبوتغ دديوتواملالمددووام د وتشددكلوام اددويلوامددحتحاواجلحتيددحت وحناددلاوهلددذاوااالددتال وسددت ت اوييضددوو
ا ع وامتاحتيو وام وس تعلوع هوملا هتهو و عحتوينوكوناوامتاحتيو وتتلثدلوتول دالوااسدت النوحابفدوىوع داو
سد د وب وام ددحتحنوحقليته ددو ويرد د ااوتش ددلل :ا وه ددوب ،والتم ددو وامحتاال د د وحامت ددحتاللواخل ددوو ي ووحالتمد د وام و ف د د و
حامتلحتبوا يلاا ووحيتم وامال ئل ووحاستللاووامتاحتيو ويمويلوعل واميتاليل وحهلومووس ت وت وحمهوتوامتوان
 -1اإلرهاب:
ع اواملد ومنواكونوبحنوامل ومنوبقلوت اد وباعداوا وهدو وياويندهومدنواملدل ووينوتادلوب ويدووامت اد وخمت ئد و
توعلدالوام يتد بواا تلددوعيوم لمتلعددو واميفددغي ومددفواجللوعدو والالددل وحتوكثدديومددنوالمددوكن وسددت اوابددحتحبو
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اجلغلا وتوقوم وتغيوميتدتلل وق دثوموتامداوابكلمدو ولدوحنويعدوب واميتد ل ن
د
باعدداوتوامع دلااوحسددلويو وتاهددلومشددك وعددلب وا وهددوب لويةوبالبه د والل ددوومددنوا دلااه وتوش د كو ويوهوب د و
حتيحت ويحونشلوال كووواملت ل نوحتوهذاوا اوو وجتدحتووا شدوو ويةوينوعدحتبواملت دل لوال وند وامدذينوتلا دحتحاوتو
يمددوكنواميف دلاقوتوامشددلاوالحس د و دددحتووب اددلو53,781ومت ددل ومددنو146وبحم د وحتددأيووحس د ووتوم حتم د وبحنو

امعدو وتيفددحتيلاومإلوهددوب لوال وند وتوسددلويووحامعدلاا وق دثوب دددوعددحتبه وحندلو3417ومت ددل ووحسددي وحاميتددعلبي و
 3244وحالوبنو 3000وحتلن و 2926وح لنيتوو 1910وحهيوالحةويحوحب ووتوتيفدحتيلوا وهدوب لوال وند و
حتعتد وتددلن وهدديوالحةوعومل ددووتوعددلب وا وهددوب ل وي وعددوبويم هددووحنددلو800ويوهددو وحاملل ك د واملتاددحت وهدديوالحةو
يحوحب و وق ثوعوبويم هووحنلو425ويوهو ن 32و
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ح حتوشهحت وامفرت والالي وتل هوعدحتبوك ديومدنوامل دوت لوال وند ويةوي غونيتدتون ومالمتادواوبفدلقوت اد وباعداوتو
ي غونيتددتونو حاي د واللاسددون وح ددحتوانعك د و مدداوع دداوتزايددحتونشددوموامت ا د وتوي غونيتددتونوالددالنوالشددهلوالالددي و
الور وضحتو لا وامشدلا وحاجلد اويحواملتسيتدو وابكلم د وع داوددلاوواهلمدليلوامدذعوشد هوامت اد وتو25وبييتدل و

 2017وبوم لبومدنوم داوحكومد وااسدت ووا وال غون د وتوكدوبلن 33وحبدوم الويةوهدذاوامتل دهوحندلواسد وواملسد ا و
تشيوبعنوامت حتيلا ويةوح لبوبع ويمليكيوالفديوجتدوهون دلوبدتو واميفدلاقويةومجهلويدو واالدوبواميتدل واميتدوب و
ا سالم وح ماومتا الوامعحتيحتومنوالهحتا

وفأوالا:ويهنودوام لا واملحس وامد وق داويجندوتاوم للسدووتوسدلويوو

حكذماوتويحكلان و ووثانياا:واوحم وقيفوووابضلوواملحسيواملت وميوتوم

ويحواس و و وحملا ه وامت يت الواملت دوبنوبدلو

اميفلوحوحس ووحامذعويهحتبوامليفوحلوالمليك ووثالثاا:واوحم وتيفدحتيلواميفدلاعو وحعدحتيلوااسدت لاوويةواد وييدلانويحو
لاوهون و

 -2األزمات الداخلية والتدخل الخارجي:
يت تدداواملع ددو وامتووخي د ومل د وامشددلاوالحسد وح ددلبوعال د والبيد وبددلوالتمددو وحاميف دلاعو وامحتاال د وام و ف د و
حاميت وسد وامد وتعددواوم هددووبحنوامل د وحبددلوامتددحتاللواخلددوو يوتوشددئلهنووبددحتعل ومحويد وق ددلاوا نيتددون وحيتضددوو
ماومنوالالنوالتمو وامتوم  :و
أ) األزمة السورية:
م ددذوع ددويلو2011وس ددعاوحاش د نويةويق ددحتاموتغ دديوس وس دديو ددلهلعوتوس ددلويو وم ددنوال ددالنوبعلا دوويةوت ا دديو
امل و بشوووالسحت وحبعلهووم لاوا وو والمدنوامدحتحاوامد وتدحتعلويةورد ود وبسدتلوو حتيدحتوحي دلااوانت وبدو و
قل وحنزيه وب حتوينويعدوب وانت دوبو السدحت وعدويلو 2014وحيعدوب وتلا دحتهوم يتد ل والم د وتومعاد ويحندواوسدلويو و
لدحتومددنواقتلددونوقددحتحموتغ دديوس وسديويتلوشداومددفوتفضد ال وحاشد ن وحع داوامددلد ومددنوينددهواوتدزانواملفوحضددو و
ام وت لبهووالم واملتاحت وقلنوتيتلي واميفلاقومفتلق وياوينوحاش نوتل وينهومنوديواأتلدلوينوتدتبعويةوبمدبو
ق دديومل ومد واملعووضد وتوتلت ددو وقوكلد و حتيددحت والورد وينواملفوحضددو وام حتي د وامد ويددحتعلهوومتيددحتحو السددحت و
وحس ووحييلانومحتيهووم هووح ل و.و 34و

حتوضلاو ما وتثلووامتيتوؤا وقلنوميتت لويعوب وا علوووتوسلويو وق ثو محتووامل علمواخلوووم مد واملتادحت و
ميتددلويووينويعددوب وا علددوووس دتت وحنددلو250وم ددوووبحاووع دداوال ددل وح ددحتويع دداوا باو والمليك د وعددنون تهددوو
عددحتيلوامليتددومه وتويعددوب وتعلدديوسددلويوولدداو ددوب وامددل و السددحت ومددوو ويددت وامتلرددلويةوقددلوس وسددي وح دووم دلاوو
و والمنوامدحتحاوو د و 2254ووحقدىتوانن وح هداواملايدو واملتادحت ويكثدلومدنو8,6وم دوووبحاووم ليتدوعحتا و
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ا نيتون و ا واميفد وبيتدلويو و وحعلدلوامكدلجنلتوع داوت دحتوت دحت والمدلانوامل يفيفد ومليتدوعحت وامل دواالوامد وييتد لو
و35
ع هوو السحت ووح ووعويعوب وام الوتوامتشليعو واخلور وبومليتوعحتا والالنوامفرت وامل .
ب) دور األكراد في رسم مستقبل المنطقة:
هددلوالك دلابوك ددل وي لدديو وعددلوحمددتتلوتواملشددهحتواميت وسددي و ع دداوامددلد ومددنوان يتددومه وبددلويوبع د وبحنوحهددي:و
سلويووحامعلااوحييلانوحتلك و وياوينو ماواوي لومنويمه وتأتيه ومدذماومدنودديوامليتدت عحتواسدتللاووسدعيوالكدلابو
م ايفددلنوع دداوابكد وامددذايوتوسددلويوومددنوالددالنووكلبسددتونوامغلب د وتوسددلويووع دداويسددوتوينواجلوند وامشددل يوهلددذهو
امحتحمد وتوييدلان وحاجل ددل وتوامعدلاا وحامشددلواوتوتلك ددووامد وتعددحتوقددو واميفددحتويمددويلواملشددلحقوامكددلبع وح مدداوع دداو
امددلد ومددنوامددحتع والمليكدديوم ك دلاب و ددحتويع دداوحاش د نوتوبحتاي د وعددويلو2018وعددنوعزمهددووتكددلينو ددل وكلبي د و
مهلتهددوومحوي د وقددحتحبوم د وكلبسددتون وحهددلومددوو لبددلوبددل نوتلكدديوحيعددالنوين ددل وعددنوعل د وعيتددكلي وتوعف دلين و
حتيفوعدحتوامتلتلوالمليكيوامرتكي وحمنو ه ويالل وتيفوعدحتوامل وح والمليك ومنوينويدحت فو مداوملزيدحتومدنوامت يتد الو
بلوام ل وامكلبي وحييلان ويةو ون وو نوام اويلواميتولوعولهنووتحتع و كل وابك وامذايو وحتكلتوت يت وسلويون و
ينومع و والملواملا دفوتلضدووينوالكدلابوميتد النوحييتد لحنوع داوميتدوقو وحاسدع ومدنوالواضدي و دوومع هد و
ددل واويديتددتهونو ددو وحمددفوا درتابوامددت نومددنوت ا د وباعدداوحبحوه د وتوملا هتدده وييتددعاوالك دلابويةوامتلرددلوتو

مفوحضو ومفوناويلوالسحتويةوبحم و حتوام ومكنومدفويردلاووام ادويلوع داواسدرتبابوكومدلوالواضديواميتدلوي ومبدوو هدوو
م ددواالواملق ددحتا وامكلبي د ومددذماو ل ددنوامل ددل ووينوي ورتا ع دلاوع ددنوم ددوم ه وحتعددحتي هووم ل وم د وبتفع ددلوامالملكزي د و
ا باوي وام ومنوامللكدنوينوييتدلوو دووام ادويل وعدالح وع داوينوالد وامتعومدلومدفواملايدو واملتادحت والمليك د ويت تداو
يهنددووكثددياومددووالددذماوق فو هددووح ددوومليفددوبهو وحبومتددواويددحتودوالك دلابوينددهومددنواميفددع وااعتلددوبوع هددووم ل وم د و
بت الوام اويلوامف حتواان و
ج) التدخل الخارجي في ليبيا:
والمليك د وقدلنوا وهدوبوتوامعدو ومعدويلو2017ويةواسدتللاووامل دوح وامحتحم د و
و
يشوووامت ليلواميت لعوملتاو واخلوو
مددنوامتالكددو وا وهوب د وتوم ددو وبيت د وضددعاوا مكون ددو وحامتددحتوي وحام ددحتو وع دداوتددأملوابددحتحبن36وحتوضددلاو
مداو دحتوتيفد ووهدذهوامتادحتيو و ويعد وم تدحتاللوتوم دوومدل ويالدل وحمدنواملتشدلا وامحتامد وع داو مداوتأك دحتوق دداو
مشدونوالا يتديوتويكتدلبلو2018وع دداواسدتعحتابهومدحتع وم ددوو عدوب وب دواوي هز دووالم د وحامعيتدكلي وق دثويددلاو
اب دداويمه د وك ددي ومللكددزوام ددوب واخلددوووبددوجللاوواجل ددل ووكلددووتشدديوعددحتبومددنوامتا د ال ويةواقتلددونوتددحتاللو دلا و
والمليك د وتوي لي دو و دحت وت ف دذوضدلبو و ليد وادحتب وضدحتو دوبا ويوهوب د و
ال ليكدليلو ام دوب وامللكزيد وامعيتدكلي و
تودلبوح لبوم و والور ومفوملا وقكلم وامل واواملا 37.و و
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حتوس د واواوحا ددوواسددرت وقونفل هددوووكفوعددلوو يتدديوتويتمددو وبحنوامل د و ومدداو لنيتددووبت ا د ومددتالوبحاوتو
مويلو2018وتوبووي و حت وحضفوال وميتدت وبدلوالتمد وبلعويد وي د و رد وغوام دوبفوامشدلعيومتدحتالال و و
وحكيت وام فل وع اوقيتوبويي وم ووامد واعتد وهدذاواملدتالواوحمد ومدنوبدووي و مدوبوبدحتيلواتفدواواميفد يا وامد و
لدو

بعدداويم ددهووحمددو وح ددحتويع دداوالالددي ودضد هوومددنوامل ددوبو وامفلنيتد ومثويع دداوعددنوعل د والي د وتوامل ددوهوا
ام ومليتوعحت والفلواميتلاقلوام وع اوم فوتيت لواملهو لينوب واوع اوا ٍ ومنوابكلمد وام د ،وح مداوبعدحتوينو
38

وماوتوي ويلو2018وبزيوب وعحتبو لبهووتوم وويةو400و حتع وحملك و ووامعيتكلي ويةو130وملك ن

و

حتوملا ه وام فل واملتزايحتولمليكووحق فو هووالحوحب لوتوم و وسعاووحسد ووييضدوو مدوبوبحووهلدو وحجت داو مداوتو
امزيوو وام و ويلو ووح دحتووحسديويةواجلزا دلوتوي دويلو 2018ومل و شد والحضدوقوتوم دو وح مداوبدومتلاتعومدفو هلبهدوو
م دحتع واملشدديو ال ف د وقفددرت نوحع دداورددع حتوامت ددو وا لدديوتوم ددو وياهددلوامت ددو وبددلوتلك دوو وح ددلومددنونوق د و
بيففتهلووواع تونوحباعلتونوم ملوعدو وا سدالم وتوم دووعيتدكليووحس وسد و وحامدحتحنوامعلب د والالدل والورد وت داو
امل واع وم لوم ذوشهلويلن لو 2017وحتوهذاواميت واو ويلوامل وامرتكيوبزيوو وبحنواجللاووام يواميتلبانوحتشدوبو
حتددلن وتوبييتددل و 2017وتوال ددل واعت هددووامد عنواوحمد واقتدلااو وحت ليددالواأددلووامعددل وامل ددوهنومتحتالالتددهوتو
م و وحتوي ويلو2018ويح فاواميت و وام لنون وسدف وتلك د وال د وبولسد ا وحاملتفمدلا وكونداوتوالي هدوويةو
م ددواوميف دلات وتوم ددو و ددوويعددحتومتشددلاوع دداواسددتللاووود د واجلون د وامرتكدديوحام ددلعوتوتيفددع حتوامللا ه د ومددفوامددحتحنو
امعلب والالل وع اوالواضيوام ن 39و
 -3األزمة الطائفية والتمدد اإليراني:
دواوكل حتمد وامتدحتابوهدذهوامفت د ويةوبحنو
يب وااقتالنوالمليكيوم علااويةويي دوىواخلال دو واملذه د وحامعل د وح و
يالل و حت وت يت لهوويةوبحيال و ومعلااوبحم وس وحيالل وش ع وحبحمد وكلبيد وتوامشدلون وحت يتد وسدلويوويةو
بحم وع لي وحيالدل وسد وحا ت دوقو دزاوم كدلاب ويةو وند وام لا داواملت دوقل وتوم دون وحاميتد وحامشد ع وتوامل د و
امشل وبوميتعلبي وحامليت للوحال وموتوميفل وحامشلونوامليت وحاجل لبوامليت ايوتواميتلبانن و
حتويع وبواقتالنوامعلااوبحتيوامحتحووا يدلااويشدهحتوت وم دووم ال دوومدنوالدالنواسدت حتايلوام د وامضدغ ومدنوامدحتاالل و
ع وت حت وامحتع وم ملوعدو وامشد ع وتوامدحتحنوامعلب د وسدلااوبحنواخل د بوامعدل وحيحهلدووامعدلااويحوابدلت لوتوامد لنو
حكدذماوقددزبواهللوتوم ددون والمددلوامددذعويتيتد وتوتيدوب واان يتددومو وام و ف د وخلحتمد وميفددوبهونوحتتميتددحتوالتمد و
ام و ف د وتوامع دلااويةوانن وق ددثوموتام دداوه ددودور ددعلبو وتلا ددهوتش ددك لوقكلم د وعلا د و حتي ددحت وبع ددحتوي د دلااو

اانت وبو وام ملون وتومويلو 402018وا ثوتكدلنو ث د ومكدلويا دو وامشدع وامعلا دي ومكدنوت دالوامعدلااوم دذو
عويلو2003وم اويلواأوريف وام و ف  41ويودد م لعواانتلواوم ملوعو والحم وسلااوام و ف د ويحوامعل د وع داوقيتدوبو
اانتلددواوامددلا و ددووييتددوه وتواسددتللاووقومد وعددحتيلوااسددت لاووامددحتاال ينوحنفد واملشددهحتويتكددلووتوم ددونوامد وتعد او
اكلم د وتيف دلياويعلددونوم ددذوي دلااواانت وبددو وام وب د وييضددووتوم ددويلو 422018وق ددثويلا ددهوو د وقكلم د و
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تيفلياوالعلونو سعحتوابلويلع وردعلب وتوتشدك لوقكلمد و حتيدحت وبيتد واخلال دو وقدلنواب و د واملتاويد و دوو
يثيوامتيتوؤا وقلنومحت وجنوحوناويلواأوريف واملحتعليلويمليك ووتوم ونوحامعلاان و
حتوامد لنويب وامددحتحووا يدلااويةو عددلواميفدولاقوام لد ويكتيتد ورد غ واو ف د وتو ددلوامت ددو وحاميفدلاقوبددلوييدلانو
حاميتددعلبي وحهددلومددوويدضددعاو لر د وام ل ددلوتوتلس د خوناددويلوس وسدديوحا تيفددوبعوميتددت ل وحتوضددلاو مدداو كددنو
ام دلن ويندهوك لدووتابوام فدل وا يدلااوتوامل د وك لددوويب و مداويةوتدأ بوامفت د وام و ف د وحامت دل واميتد وحرددع ولبو
مجوعدو ومت ل د ويالدل وخبدال وباعدا وحهدلومدوويددتتلوسد ووع داوامتدلاتنوحااسدت لاووا لديوحامدحتحانوحتوملا هد و
امحتحووا يلااوتوامل وحيي دو وبلنووهدووام دلحع و لضداواملايدو واملتادحت وتوندل ل و2018وابزمد واجلحتيدحت ومدنو
امع لبددو وبعددحتويعددالنواانيتدداوبوالمليكدديومددنوااتفددواوام ددلحعومددفويي دلانوتو8ومددويلو 2018وحبددوملد ومددنويهنددوو
ستتتلوس ووع اواا تيفوبوا يلاا وياوينول الويهحتا هووير وويملومشكلدوبهونالاومإلعفواا وامد وم اتهدوويباو و
تلام ومثلواوبحم وق ف وومالستللاووبشلااوام ف وا يلااومفرت واحتحب ويضو ويةويعالنوبلي ون ووحيملون دووح لنيتدوو
عنوام والور ومالمتفو وع اوامع لبو والمليك وحهلومدوويفدل وحا عدوو حتيدحتاوتوعال دو واملايدو واملتادحت ومدفو
والمليك د وحهدلومدوو دحتويلسدخومفكدل و
ق فو هو وق ثوتحت فوام لاوا وامفلبي والمليك ويةومزيدحتومدنوامتادحتعومدإلباو و
يموبوناويلوبحاو حتيحتوتوملا ه واهل ل والمليك ن و
 -4أزمة اللجئين:
يب وامتاددلا واميت وس د وحاميف دلاعو وام د وانددحتمعاوتوبحنوامل د ويةومل ددو ومددنوام ددزححواميتددكواوع دداون ددواو
حاسددفو ويش ددهحتهوامعددو وم ددذوهنوي د وابددلبوامعومل د والحة و ا ددلو%57ومددنوامال ئددلوتوامعددو وم ددنوس ددلويوو 6,3و
م ددلنوا ددف )وحي غونيت ددتونو 2,6وم ددلنوا ددف) وح ددلبواميت ددلبانو 2,4وم ددلنوا ددف) 43وحات ددحتوات ددوووه ددذهو
اميفدلاعو وع دداوخمت دداو لاند واب ددو وتوامل د و وم يتد وم لمتلعددو واملضد ف ويرد ووه ددودومزيددحتواومددنوامت ددو و
ع دداو ددلووامعل ددلواملتوق د ويض ددو ويةوامض ددغ وع دداوام د وامتات د وام و ل د و ف دديوم ددونوع دداوس د لواملث ددونوتش دديو
امت ددحتيلا وامل د ويةوح ددلبوحنددلوم ددلنوا ددفوسددلوع 44وتوقددلوييفددلوامعددحتبويةوامضددعاوح ددووم ت ددحتيلا وددديو
امل ن و
حميتددت الوواثددلوعددلب وامال ئددلويةوسددلويوولددحتيووبددووتاويمددويلوم ددونوحسددلويو وحيتلثددلوامتاددحتعوتوتعددوو وامليفددوحلوبددلو
امددحتحنوتوالضد وابددلبوام ددووب وامثون د وق ددثويمليكددووحاالددوبوالحوح ومددنوالددالنوم ال د والم د واملتاددحت وحاهل ئددو و
امتوبعد وهلددو واسددتللاووب ددواوامال ئددلواميتددلويلوح ددل وتددلا ه وتوم ددون والل ددوومددنوينوعددلب وسددتدعحتوملاب ددووم مددوحو

امل وبو واملحس واخلور وب عوب وام وتقلواميتدلويلومدنوم دونوحالوبنويةوامل دواالواأدلو وتوسدلويو و دوويدكيتد وامدحتبو
املحسدديوحتنددووس وس د وويضددو ووتوامل د وحمللا ه د و مدداو ومدداومفلض د وش ددتحنوامال ئددلوامتوبع د وم م د واملتا ددحت و
حامعوم وع اوالواضيوام ون وبزيدووا ومتكدلو وم دوتقلوتوال دومه ومتادذيله ومدنوخمدوالوامعدلب ويةوسدلويووبدحتحنو
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ما د وي د وحهددلوالمددلوام دذعواسددتهم هوامددل وام ددواوححتيددلواخلوو د وحو د وو د وام دلاب وق ددثويبان دلاوام ددونو
املشددرتدوامددذعورددحتووعددنوالم د واملتاددحت وحاالددوبوالحوح وملددتالوبلحكيتددلو2وقددلنوالتم د واميتددلوي وحاعت د حهواوحم د و
متلالوم فوم وتقلواميتلويلوتوم ونن 45و
 -5استمرار التحديات أمام عملية السلم :و
كنو ه وامتاحتعوامذعوتلا ههوعل واميتاليلوبلو يت لوحيسلا لوتوضلاوعحتبومنواأحتبا  :و
أوالا:وتلا ددفوااهتلددويلوبوم ض د وامف يت د
امل

وتوال ددحتا وا

ل د وحامحتحم د وبشددكلوك دديوتو ددلومددووتشددهحتهوبحنو

ومنورلاعو وحقلحبوباال وتويع وبوموويد الوع هوتلوا واملب فوامعل ن و

ثانياااا:واملل دداوالمليكدديومددنوام ض د و ل ددذوم ددذوتددلاوامددل و تلام د وامل وس د وتواملايددو واملتاددحت والمليك د وتو
ي ويلو 2017واختدذ وا باو والمليك د ومل فدوومتشدحتبواوجتدوهواجلوند وامف يتد

يدا ددالوع دداوهددذهوامفددرت و ملق د و ددل وا مددالاا
46
حتتلثلوهذهوام لاوا وتوامتوا:
 يدالاومكت وبعث وم ال وامتاليلوامف يت

وحمتا ودزاوم موند وا سدلا ي وقدىتو

وح ددحتوجت دداو مدداوتوعددحتبومددنوام دلاوا وام د واختددذ ووحاش د ن و
وتوحاش نوتو17ونل ل و2017نو و

 امتأك حتوع او ونلنوامكلجنلتوالمليكيوبوعت وووم ال وامتاليلوامف يت


فوامليتوعحتا واملوم وعنوحكوم ودلموحتشغ لوامال ئلوامف يت

وم ال ويوهوب و )1987نو و

لو )UNRWAن و

 ي دلاوو ددونلنوتددوي لوو-و ددلوتوتومددووتو 2018وق ددثويكددحتوع دداو ددفومج ددفوامليتددوعحتا وامل حتمد وم يتد و
امف يت وبوستث واوبعنوامليتوعحتا ن و
 امتيف ددلياوض ددحتوك ددلومش ددوويفوام د دلاوا واخلور د وبف يت د لوتوو د د وق ددلاوا نيت ددون وحام د وامت ف ددذعو
م لنيتددكل ويضددو ويةواسددت حتايلوامف تددلوتوو د والمددن وحامتيفددلياوضددحتومج ددفومشددوويفوام دلاوا واخلور د و
بوم ض وامف يت

وتواجللع وامعوم وم م واملتاحت ن و

 عددحتيلوتأي ددحتوال ددوووامددحتحمتلوحعددحتيلوشددلع وااسددت ون وق ددثو وتع ددنويباو وامددل و تلامد وتأي ددحتهووخل ددووو
امحتحمتلوع داوقدحتحبو1967ووكلدوو ع داوا باو والمليك د واميتدوب وح وتعدرت ومبل ع دو وعل د واميتداليل وو
كلوو وتع نومل فهوواملا نومالست ونن و

 يعددالنوت ددحت وامددحتع و س دلا لوتواأو ددلوامحتحم د ووحااع درتا وبوم ددحتتوعورددل و س دلا ل وحن ددلواميتددفوو و
يم هونو و
املا نومفكل وابلواميت وسيواملتلثلوتوبحم و يت
ثالثاا:واملل اوا سلا يو و

وميتت وعورلتهووام دحتتوامشدل و

حاألدوم لحوالمليكيواخلوووبيفف وام لنوامد و ويدع دنوعدنوتفورد هوويحويبعوبهدو وسدل ويهندووت دليلوع داواسدت عوبو
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ضددويووو يت د ومددنواملفوحضددو ومثددلوام ددحتتوحامال ئددلوحامليتددتلا و وحابددحتحب وحااعتلددوبوع دداوت ددحت وبعددنواملزايددوو
اا تيفوبي وم ف يت لن و
ابعا:واملل اوامف يت
را
امف يت

وامل يت وع اونفيتهوتو لويرلاووم ال ومحوتوع اواميت ل وع داوددز وحردعلب وامتيفدوحلو

ووحاجتوهوعحتبومنوبحنوامعو واعت وووام حتتوعورل و سلا ل وااللهوواسرتام ووحام اتيلن و

خامسااا:واملل دداوامعددل وتو ددلو هددلوومتش دلا وتعك د وبددحتاوقددحتحموتغ دديوحلددلدواخل د بوامعددل وحنددلوامت ددفومددفو
ا
يسلا ل وحمنويبدلتوالمث د وع داو مداوتيدوو وو د وامدلتوااوا سدلا يو ب دوملون تون دوهل ويةوسد

مشد ددلحقوخل د د وسد ددك وقحتيد ددحتو اميتد دداليلوا
اميتعلبي  .47و

وعلدون وحعدل و

لد ددي وي د دلب وب د دلويس د دلا لوحام اد ددلواملتلس د د ووحامد ددحتحنواخل م د د وحم هد ددوو

توضددلاواأددحتبا واميتددوب وحمددفواسددتللاووامتيفددع حتوا س دلا يووحاميفددلاوامددحتحاوع دداو دلا وااقددتالنوجتددوهويو و
حشع و يت ل وتيتتللوام ض وامف يت

وبحتحنوقل وحهلوموويهحتبوالمنووحااست لاووا

ليوحامحتحان و

المحور الثالث :محددات مستقبل النظام الدولي.
تكشاوامتاحتيو وام و لو ووامعو وام ليلوعنوينوميتت لوام اويلوامحتحاويتيت وبومض وب وحعحتيلوامت ن وياويندهوع داو
املد ومنو ماوتاهلوبعنوامعلامدلوامد وتيتدوعحتوتواوحمد ولحتيدحتوه كدلوهدذاوام ادويل والورد وتو دلوت دوميومادوهلو
س د واوتيتد وو حتيددحتوبددلواملايددو واملتاددحت وحوحسد و وحرددعلبو ددل وبحم د وا تيفددوبي وم و يت د وم ه ل د والمليك د وع دداو
ويسددهوواميفددل وحاسددتللاوولددحتيو وعومل د ولتددورويةوتكددوتاوحتعددوحنوام ددل وامحتحم د ومللا هتهددووع دداوويسددهووا وهددوبو
امحتاعشي وحتوضلاو مداويعدل وهدذاواجلدزاويبدلتواأدحتبا وامد وتيتدوه وتوتلضد وومالمدووام ادويلوامدحتحاوميتدت ال و
مثواميت وويلهو واأتل ومليتت لوام اويلوامحتحانو و
 -1سباق تسلح جديد:
واويعالنوامل و بحنومحتوتلام وعنون وبالبهواانيتاوبومنو معوهحت وتيفف واميفلاويخوام ا واملتلس و
حام يفي واملحت واملل ع ومفوملسكلوعويلو 1987وحام ويح فاوس واوامتيت ووبلوام حتين وم ثيوامكثيومنواجلحتنو
قلنوعلب وس واوامتيت وومل ويالل وامذع وكونويعحتويبلتومالمووابلبوام ووب والحة وحت فو ماووبوامل و
بلتل وت والتويل وم تحت و ومحتا وت وسلتشا وق ث ويكحت وامتالد ووحس و وم المو وب وع و لي ووحااستعحتابو

مللا ه ويعواقتلوا ومبوو هووانحتاقوقلبوعومل وتومث و وحملا ه واست حتايلوالس ا وام لحي 48وح حتو واواللحرو
امل واميتوبالو لوروبب لوبلش ومنومعوهحت وابحتومنوالنال واملضوب وم يفلاويخ ومثوانيتاوب و تلام ومنو
معوهحت وتحتميواميفلاويخوام ا وم يتوه وتواستللاووضعاوامث وبلوام حتين وحيثي وامل وح ومنواقتلوا وينو
يف حتوامعو وامل وب وع اوامتيت و ويضو ويةوعوم لوهومل :و
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أوالا :وموويع ته واملايو واملتاحت ومنوي لااا ومحو و وا ومبثوب ويعالنوقلبوجتووي وجتوهواميفل و وو حتويحت فو
بكل وملزيحتومنوامت ووبومفووحس و وحهلوموويحتع و كل وللنوابلبوام ووب وامثون ويةوقلبوعومل وتومث و ا و
وقلوو يت ل وكلوو دكلوانفو والحنويتكلنومنويمليكووحبلي ون ووحاالوبوالحوح وحق فو ه وحامثواويض و

وحس ووحاميفلوحق فو ه ن و

ثانياا :وتلا ف وحاهتزات وبحو وامل الو وامحتحم ومثل والم واملتاحت وحاقتلون وانيتاوب واملايو واملتاحت وم هو وحمنو
م ال وجتوو وامعومل وع اوام الواميتوبالو كله وحهلوموو حتوي لبويةوعو و مووبعحتوامل الو وال

ومفوتيفوعحتو

يرلا وتل وعحتيلو حتحاهووق ثوتثلووامتيتوؤا وقلنوبحوهووتو حت واميفلاعو وحيقالنواميتاليل وبلوينهوييضوو
يت وتل فهووبوعت ووهوويبا وس وس وتويحتوام ل وامك والور ويمليكووم تحتاللوتوشئلنوامحتحنوالالل وحل الو
ميفوبهووحتلس فون واونفل هون 49و
 -2صعود قوى منافسة:
شهحتوام اويلوامعومليوتزايحتوميتوق وبحووحنفل وعحتبومنوامحتحنوام وتتلتفومبعحتا ومنلوا تيفوبعوملتفع وحامد وتيفد او
ع اويهنوو ل وروعحت ومثلووللع وبحنوام يك والور وبعحتوينويت تاوهذهوامدحتحنويمه تهدوومال تيفدوبوامعدومليويت دواو
التمد واملوم د وامعومل د وحبوتدداوتتاددحت وام ددل واا تيفدوبي وامكد ومثددلواملايددو واملتاددحت وحاالددوبوالحوح وحام وبددوننو
حمنويبلتوهذهوامحتحنواميفلوام وسعاومنوالدالنوم دوبو و ابدزايلوحام ليدال ويةوتدأملواملدلاوبوام ع د وامد ولتو هدو و
حتلسد د فونفل ه ددوواميت وس دديوحاا تيف ددوبع وم ش ددللوامعحتي ددحتوم ددنوبحنوامع ددو وتوي لي ددووحيمليك ددووامالت د د ويال ددذاوتو
ااعت وووتالت ويهحتا وو يت  :و
أوالا:وام عحتوام العوم لشلحقو وويةو

ومدفواملشدوويفوام يد وتوم د ويحواسد ووامد واتدحتوع داوم دواالو ا و لد و

غلا د واس درتات م وبوم يت د وم لايددو واملتاددحت و ددوو ددحتوي ددتبعويةو ل د اونف ددل وحاش د نواجل لس درتات ميوتوه ددذهو
امل ن و
ثالثاااا:و ددحت واميفددلومددنوهددذهوامل ددوبو ويةوتعزيددزوميفددوبهوومددنوالددالنواسددتغالنوتلا ددفوام فددل والمليكدديوام ددوتبوعددنو
تددحتالال وحاش د نوامعيتددكلي وتوامشددلاوالحس د ووحابددلبوامعومل د وام د واوت تهدديوع دداوا وهددوب وحبومتددواوعددزت و
اميفدلوامعال دو وامث و د ومدفووكدلومدنووحسد ووحييدلانوحامعحتيدحتومدنوامدحتحنوال لي د وان ال دوومدنوااسدت واواملشدرتدوجتددوهو
اهل ل والمليك ووحامغلب ن 50و
حتوملا ه د و مدداوسددعاواس درتات م والمددنوام ددلميوام د ويا تهددوويباو و تلام د ومددتاللاوويةوميتددوعحت وبحنو ددلبو
اس د وواملا ض د وم ه ل د واميف د واميفددوعحت وحاواددلحوم ددوبو وش دلاك ووبوع د ويدا ددالوع هددووQUADوتض د واملايددو و
املتاددحت وحاهل ددحتوحاس درتام ووحام وبددون و ددحت وتأس د ومشددلحقوب د ولت د وي لدديومشددرتدوك ددحتيلومل ددوبو واب دزايلوحام ليددالو
اميفد د  51وياوينوت ددأتيو م دداواملش ددلحقوا ددلوش ددا ونا ددلاومك ددلنواميف ددلوتع ددحتويكد د وقوم ددلوسد د حتا وحي حنوالزاند د و
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يمليك وق دثوب غداواسدتثلووا واميفدلوتواميتد حتا والمليك د و2ن1168وم دوووبحاووتوي دويلو 2018وحتعتد و
اميت حتا وحو وضغ و لي وتويحتوبكل وحيش ههووام عنومبثوب و ونلحي وا تيفدوبي و د اومدوو دلو وبكدلوامدت نو
مددنواميتد حتا والمليك د وتو ددلوابددلبوامتموويد وب هلددو و يتد كلنومددذماوتددأتياوسد وومد و د وع دداويسدلااواملددونو
المليك ومكنوس تب ويةورحتم وتتتلوس ووع اواا تيفوبوامعومليوبأكل ه52.و و

حمددنواملتشدلا وامحتامد وع دداو ددل واميفددعلبواملحسدديواميفد وتوم وبددلوي ددلنويحوتلا ددفوامددحتحووالمليكدديوالحوح ونتددو بو
لد وم الد وشد غهوعوم تعددوحنوامد واالتتلدداو لتهددووامددو18وتوامتوسددفومددنويلن ددلو 2018و وحتددأيويمه تهددوومددنوم ددالو
اوحم وبحنوامل ال وينشواوناويلوعومليو حتيحتومدنوالدالنوتفع دلوبحوهدووتوالتمدو وامعومل د ويةو وند وقليد وامتمدوو و
حملا ه وامتحتابيوابلو والمليك وحبع وامتعوحنواملت وبنوبدلوبحنوامل الد وح دحتويحضدااوام لد وقدلووملسدكلو
ع اوامحتمبوبلوامشدلاك واا تيفدوبي والحوح-واسد لي وامد وتتزعلهدوووحسد وومتضد ومج دفوبحنوم الد وشد غهوعنوحيدأيو
مداوتوم وبددلو لد ووللعد وامدحتحنواميفد وع واميتد فوامكد و وامدذعوعد ددحتوتونفد وامشددهل وق دثوي يفددوواا تلددوقو
عددنوت ددوميواخلال ددو وبددلوحاش د نوحق فو هددو وحتأكددحتو مدداومددنوالددالنو دلاووامددل و تلام د وسددا وتأي ددحتوبددالبهو
م ونواخلتوميوم ل و ووي دذووبتدحتاعيوامتلوسداوحامتادوماوبدلويعضدو هو 53وحيعدحتومتشدلاوع داوتغديومدلاتينوام دل و
امعومل وح هلووناويلوبحاو حتيحت وبتاومفو و حتيحت و لي وختت اوعنوامتاومفو وامت حتي واملتحتاع نو و
 -3مستقبل األزمة السورية:
م ذويديت و 2018واوام ضواوع اوع وردلوت اد وباعدا وحسد ل و دلا واملعووضد واميتدلوي واملحتوبد وحاملللمد ومدنو
ددلواملايد ددو واملتاد ددحت وحق فو هد ددووع د دداومعا د د ومشد ددونوشد ددلاوسد ددلويو ووحتوامل د دداوابد ددوا ويشد ددووورد ددونعلواميت وس د د و
المليك ددلنويةون ددته وتددحتوي وحجته ددزوهددذهوام دلا ومددنوي ددلوااقتفددوىوبومل ددواالوام د واواسددتعوب و و وحتيتددعاويباو و
دوووكلس د وخلفددنوامتكددوم او
تلام د ويةوتشددم فوق فو هددووتوامليتددومه وتو هددلبول ددالوااسددت لاووحيعددوب وا علد و
امل وشددل وع داواملايددو واملتاددحت وحتوقددونوت د مووقكلمد و السددحت ومل دداوامللا هد وجتددوهوام دلا والمليك د وحشددلكو هوو
اأ ددلواسددتعوب واميت د ل وع دداوهددذهوامل ددواال و ددحتويددتبعواميف دلاقواملتمددحتبويةوال ددالو حتيددحتا و حتيددحت وحي ددلومددنو
قوم د وعددحتيلوااسددت لاو ويمددووي اوت مداوهنمددووتولا ددوونيت د وومددنوالددالنوامتفددوح
م تال يو حتوتضلنونتو بوس وس وم لم وم ل ل .و

و لددنوامللكددنوت ددليلون ددومو حتيددحت و

حبددوم الويةوالمددويل و ددحتوي اددلوامكددلجنلتوتوعددحتبومددنوااعت ددووا واخلور د وبومددحتحووامليتددت يوم لايددو واملتاددحت وتو
سلويو وتض واهلحت ومنوامل لبوامعيتكلعوالمليكيوتوسدلويو وحن و ده وحمحتتده وحااسدتثلووا والمليك د وتوعل د و
يعوب وا علوو و وحبحوواملايو واملتادحت وتوملق د ومدووبعدحتواميفدلاق وحلدحتيو وامتعومدلومدفوقكلمد و السدحت ويالدذاوتو
يلوحق فدو ه وياو
ااعت وووكلهنووق فووحت وو يلانوحوحس و و ع اواملد ومنوح لبوبعنوامتلتلا وبلوام دوب واميتدلو و
ينددهومددنواميفددع وتل ددفوسد وويلوع دداواملددحت وام يفدديوتيتددعاو ددهوابكلمد واميتددلوي وابوم د واختددو ومل دداومغددويلومتل ددهو

ق فو هو ويحوتكلنوتوحضفو ك هوومنو ل وتغ يو لهلعوجتوهوامتلا حتواملحسيويحوا يلااوبااللوسلويون 54و
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 -4مستقبل اإلرهاب في المنطقة:
مفواستللاوعلاملوعحتيلوااست لاووامحتاال يوالور واميفلاقواميتلوعوحااست وبواميت وسيوحامتلتلا وام و ف وتو
امعلاا و حتويكلنوه ودو لر ومعلب وت ا وباعاوتوامعلاا ونالاومل نوامل واالواميت ومل ش و وابشحتوامشعيو
بيت ومووا رت تهومنو لا وضحتواميت وحكذماوابونوتوسلويوو ع اواملد ومنوامتلكنومنوهز وامت ا وحاستعوب و
س ل وام اويلوع اودوم والواضيواميتلوي وياوينوملا هتهوتو يبم واوتزانومعلك وقو وحبوملد ومنواتفواو
سلتشي وبلووحس ووحتلك ووتوس تل و 2018وياوينوامت ا لو وا وهوب وامتوبع ومت ا وباعاومثلوت ا و
حتورعحت ومنو
ينيفوووامتلق حت ويضو ويةوت ا لو ويالل وتوبع ومت ا وام وعحت ومثلوت ا و قلاتوامحتين و
م
نشواهو و وويعحتومتشلاوع اواستللاووامللا ه وحع اواقتلونوجللاوهذهواجللوعو وحامت ا لو ويةويعوب وه ك و
وبحتع وبعنوالالا و
حت ا وحقىتوتيتل ونفيتهو ومتضلنواستللاوومشلحعهووحمتضلنوهلووملافو حتيلوتوامل
ا ل ومضلونوميفوبهو وحمتكلنوحو وميتوحمو وتواملفوحضو واميت وس ن و
حبومتواو نوميتت لوباعاوس عتلحتويةوقحت وك يوع اوبحووالالا وامحتحم وحا ل وتواميفلاق و اومووا مكنو
ام اويلواميتلوعوحق فوؤهو وحس ووحييلان)ومنوامتلرلواتفواويحوتفومهو ومفواملايو واملتاحت و فيوهذهوابوم و حتو
يتلكن وام اويل ومن واانتيفوو وت ومعلك و ابم وحام ضوا وع ا وب ويو وت ا وباعا وحاجللوعو والالل ويمو وي او
تع حت و امعال و ومفواملايو واملتاحت والور ومفواستللاووامتلا حتوا يلااوتوسلويو و يت محتوت ا وباعاويوضووو
اليف وم وا وحااستللاو وح و ويل و و ما وامتل ه واملل ا وامرتكي ومن و لا وسلويو وامحت لاا وامكلبي وق ثو
ختشاوين ل وينهوتوقوم وجنوحوام اويلواميتلوعوتوام ضواوع اوت ا وباعا وينوييتلوو ماوم لا وامكلبي و
بومتلحتبوحهلومووتعووضهوين ل وحبومتواومنوميف اتهوواستللاووح لبوباعا وحتوضلاواالتال وامليفوحلوتيتتللو
امت ا لو وا وهوب وحييتتللورلاقوحت و والالا وا
تأتيوم وشلوع اوبحنوامل وحام اويلوا ليوحامحتحان و

ل وحامحتحم وع اوالواضيواميتلوي وحهلومووس كلنومهو

فااي ضااوء اسااتعراد المحااددات السااابقة التااي تساااهم فااي تحديااد ااكل النظااام الاادولي ،يمكاان التمييااز بااين
ثلثة سيناريوهات محتملة لمستقبل النظام الدولي على النحو التالي:
السيناريو األول  -التعددية (الثلثية) القطبية:
يل واجتوهومنواأ لوينوامت لوا وابوم وام و لو دووام ادويلوامدحتحاوسدت تهيوبفدلتونادويلومتعدحتبوال دوبويحوبشدكلو
يكثددلوب د وناددويلوتالتدديوام د وناددلاوميفددعلبوبحنو ا وا تيفددوبا وسدليع وام لددل وكدحتحنووللعد وبدليك وحبومتددواو
تيف ووهذهوامحتحنوحالور ووحس ووحاميفلومنوبلوال وبواأ اودحتب وهل كدلوام ادويلوامدحتحا وح مداوبحنوتلا دفومكوند و
املايددو واملتاددحت وكأقددحتوت دداوال ددوب و لددفوعددلب ووحسد ووتوعددويلو2015ويةورددحتاو واملشددهحتومددنوالددالنومل فهددوو
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حتددحتال هووتوالتم د واميتددلوي وحهددلومددوواوااع درتا وبددهوبعددحتوام ل د واملحس د -المليك د والالددي وتوه يت د كي وق ددثو
وا ونتو مهوومبثوب وتيت ويمليكيوملحس ووبحتحوويسوسيوتوسلويووحمتوبع وكلوامللاقلوامل ن و
حمنونوق ويالل ويع اوبعنوامتا د ال ويمه د والورد وم يفدل وق دثوتدل ويقدحت وامحتواسدو وينواسدتللاووردعلبو
وامذك حيبحا وا كلاهوامشوملوام وسدتل فهوومتأك دحتو
اميفلوع اوام الواميتوبالوتلض اهوس يتلووهلووبومتالدوام ل و
تعحتبي د وام اددويلوام دحتحا 55وحتوهددذاوا اددووو هدودل وتالت د وت ددلوا والددالنوامفددرت واملوض د وتلضددووينوبكددلو كددنوينو
تحتاللوتوامل و يت ومفوحاش نوحملسكلوم تأتيوع اوام اويلوامحتحا :و
أوالا:ويع دلابواميف ددلوع ددنوود ته ددووتوينت ددورونا ددويلوبحاو حتي ددحت وحتعزي ددزوبحوه ددووع د وع ددحتبوم ددنوامل ددوبوا ومث ددلوابد دزايلو

حام ليال وحام اوانس لعومالستثلوووتوام وامتات وكلووخت واميفلوم واو لا وميتد ا ومع لموت د وا دلنوعدويلو
 2050و وحتتزامنوهذهوا مكون ومفوبعنوامتل عو وبتمدوحتوم زان د وامدحت وقواميفد وم زان د واملايدو واملتادحت وا دلنو
عويلو2035ن و
ثانيا ا:ويرد ووام شددوموامحتب لموسدديواميفد واجلحتيددحتوحاضدداوووب ددواوامددل واميفد ومددفوو د ووكلويددووامشددلوم وتويحاالددلو

مووتو 2018وح حتوعد حتوهذاواا تلوقوتودضلنويسدوب فومدنويعدالنوحاشد نوعدنو لد و تلامد -كد وقدلنوندزقو
اميتالحوام لحع و ووي هلواوحم واميفلوحضفونفيتهووك ل ومضوب وم لايو واملتاحت و وحع اونف وام دحتوومدنواميفد و
بوبلاون و
ثالثاااا:و ددل وبكددلووس دليلومجلك د وع دداواميفددوبوا والمليك د وق ددثو كددلوسددفيواميفددلومددحت واملايددو واملتاددحت وتو

يحا لويبليلو2018وينويعوتعليف وجتووي و حتيحت وتفلضهوواملايو واملتاحت وع داواميفدوبوا واميفد وسدتدلا هوبتدحتابيو
ر ومضوب ومنونف وابم وحامكثو وحلللوهذهوابدلبوامتموويد وامث و د وتوا و دوومادوهلوسد واو دوب وعدوملي و
وحح ووومد ييونوبل ل و-ومنووللع ويلواس وو Eurasiaحهيوشلك واستشووي وتوودونوامل دوالواميت وسد وتواملايدو و
املتاددحت و-وتعت ددحتوبكددلويهنددووتيتددت فوللددلواملزيددحتومددنوال وحامتك ف د ويكثددلومددنوحاش د ن 56ويعويهنددووات دداويبحا و
ا كلاهوال ل وحتل وح لبو مدل وت د وبدلواملايدو واملتادحت وحق فو هدو وحبومتدواواهتدزاتوت دته وتويمكون د وااعتلدوبو
ع هددووع دداواملددحت وام ليددل وح ددحتو ووع دداو ددوب وامعددو وحهددذاوامرتا ددفوالمليكدديومددنوشددأنهويفددتووام ددوبويمددويلوبكددلو
حكذماووحس ووم يفعلبوحكيت وت ومزيحتومنواب فواوحامتأتيوتوملاتينوام ل وامعومل ن و
السيناريو الثاني  -نظام أحادي القطبية:
تل وامكثيومدنوامتا د ال وينوامعدو ويقدوبعوام

د وحردلويةوهنويتدهوتوبحتايد والمف د واجلحتيدحت وحيدتو وامد عنوهلدذاو

امتاددلنوبحتايد ومددنوتددوويخو23ويبليددلو1997وق لددووحومعدداووحسد ووحاميفددلوع دداويعددالنومشددرتدويكددحتتوو ددهوو ضددهلوو
انفلابواملايو واملتاحت وبوميت ل وع اوامعو و وحضلحو ويق وا عو ومتعحتبوال وب وحمكنوع اواملد ومنو مداو د نو
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ه ددودواجتددوهواالددلويددل واسددتللاووام اددويلوامددحتحاويقددوبعوام
ال وبوتوام اويلوامحتحان و

د وان ال ددوومددنوضددعاواملتش دلا وامحتام د وع دداوتع ددحتبو

حيثددلووامتيتددوؤنوقددلنوم لمددو وام ددل وامعالدداوحام د وع دداويسوسددهوو كددنولحتيددحتومددووي اوكددونوام اددويلوامددحتحاومتعددحتبو
ال ددوبوييلوا وح ددحتوق ددوحنوامد د عنواستش ددفو ويهد د وه ددذهواملع ددوييوحامد د وتتلث ددلوتوام ددحتو وع دداو ددذبوامتم ددوو و
حااستثلوو ووحقم وا نفواوامعيتدكلع ووحقمد وااقت دوايومدنوام دحتوال دي ووحويدوب وامدحتحووتوامل الدو وامحتحم د و
وحقم وحتأتيو ل وامحتحم وام وعل ن و
رددا ووينوبعددنوهددذهواملعددوييواو كددنو وسددهووبش ددكلوم وشددلوحب ددالوحمكددنوبعضددهووانالددلو وبددلوم ددوت ومثددلو
ا نفدواوامعيتدكلع وق دثواوتدزانواملايدو واملتادحت ولتدلويكد وقيفد ومدنوا نفدواوامعيتدكلعوع داوميتدتل وامعددومليو
)%36وح د ددووملعه د ددحتوس د ددتلكهل ام د ددحتحاولا د ددومواميت د دداليلو سد د د ع)و 2016وت ه د ددوواميف د ددلو  )%13وحوحسد د د وو
 )%4,1وحاميتددعلبي و )%3,8نو تضددووينوميتددوق وامفمددل وبددلواملايددو واملتاددحت وحامددحتحنوام د وت هددووحاس ددع و
حع اواملد ومنوا فو وقيف وام وتبواأ يوا مجواوامعومليوام وتيتد لوع هدوواملايدو واملتادحت و حاالدوبوالحوح و
ييضددو)والددالنوامددو15وعومددووالحةومددنوام ددلنوابددوبعوحامعشدلين وياوينو مدداوتواملا ددفو ويد ا
دتبويةو هددلوويعو د و
و يتدديوم ددو وا تيف ددوبيونوحبوم يت د واقت ددوايوام ددحتوال ددي وتتكددحتوامحتواس ددو وابحتيث د وينددهوم دلت واوت وا ددوووحت ددووو
دلوينوامتاومف ددو وامعيت ددكلي وتع د ودزتوقيفد د و
بوملكون د واجل لس وسد د ووحالورد د وامعيت ددكلي وم ددحتحن وع دداوسد د لواملث ددون وت د َ و
ااقت وايومنوام حتوال يوم شلياومب حتاوو30ون د ومئليد وحب م دواونادل وع داوحضدفوامعلدال وااقت وا د وع داو
ميتددتل وامعددو ويتضددوواسددتللاووه ل د وامددحتحاووالمليكدديو  )%64وي ددهوام ددلوحو  )%19,7وحاجل ددهوا س درتم و
 )%4,4وحاملوام وبواو  )%4,2ووحومن يواميف و )%2,5ن 57و
يضدو ويةومدووسد ال و د نوامددحتحووابدواوم ددحتحنواا تيفدوبي واميفدوعحت وتوامل الددو وامحتحم د واويعكد وت هدوواب ددي و
حيتضدوو مدداومدنوالددالنوقيفددنوعضدلي ورد حتحاوام ددحتوامدحتحا وق ددثواثدلوقيفد وام ددحتوامعضدلوعددومالوويسوسدوووتو
لحتي ددحتو لت ددهوامتيف ددليت وتو د دلاوا واميفد د حتحا وح ددحتواقتفا دداواملاي ددو واملتا ددحت وب ددأكثلوم ددنو٪15وم ددنوقيف ددنو
اميف حتحا و وو ع هووتتلتفواالوامد ن و وحتيتد لوبحنوم الد وامتعدوحنواا تيفدوبعوحامت ل د وOECDوع داوت ثديو
الر دلا وت لي ددو وتوق ددلوينوامعحتي ددحتوم ددنوام ددحتحنوالال ددل وحاوس د لوواميف ددلوحاهل ددحتوحينحتحن يت د و واوت دزانوا ددحتحب و
امتلث لنوحمنونوق ويالل وخي الورعلبوامالع لواجلحتبوخموح ومنوكدولهن ودديوميتدتعحتينويحودديووواد دلوتو ووسد و
وب وق وم عو وحقىتوتواميفلو د نوه دودويردلا وت داوضدحتواملزيدحتومدنواملشدووك وام شد وتوامشدتحنوامحتحم د و
حتعت د و مدداومبثوب د وم دتامل و ي ددوقوام ددحتوتومددأتاو لضددلع وحهددذاوي ددلبويةومشددك و دلاغوتواميت د
اا ت ووويةوح لبو وب وعومل ويةوعلا وبحم وكووت ن 58و

وق ددثويددتبعو

كددذماويددل وينيفددوووهددذاواميت د وويلوينواملايددو واملتاددحت واك دداومددنوامتفددوح ومددفوكلويددووامشددلوم وقددلنوبلنووهددوو
ام ددلحع وكلددووتلا ددهوييدلانوضددغلاووا تيفددوبي وبيتد وامع لبددو والمليك د واملفلحضد وع هددو وحيب و مدداوانيتدداوبو
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امكثيومنوامشلكو وااستثلووي وامك ومنوييلان وق ثواوييتتاالوام ف وا يلااوح ووم عحتيدحتومدنوامليتدتثللينويدنو
امع لبو والمليك وام وستدفل وع د ه وتوقومد وتعدوم ه ومدفوييدلان و وحبوم يتد وم يفدل و ع داوامدلد ومدنوا دلااا و
ابلو وام واختذ وويمليكووياوينواميفلولتورويةوامتيفحتيلويةواملايدو واملتادحت ويكثدلو دوولتدورواملايدو واملتادحت و

يةوااستيابومنواميفلن59وحبوم الويةوهذهواملتشدلا وحامللا دا ويدل وينيفدوووهدذاواميتد وويلوينوا عدالنوبدأنوامعدو و
حتوللنويةومتعحتبوال وبوي حتحوسوب وولحانهن و
السيناريو الثالث – اللقطبية:
يتفددالوهددذاواميت د وويلومددفوس د وويلوتعددحتبوال ددوبومددنوق ددثوعددحتيلوح ددلبو د وحاقددحتومه د لنوتوام اددويلوامددحتحا و
حخيت اومعهومنوق ثوا ع وامفوع ل وق ثويدل وينيفدوووامال د وتيتدوحعوامفدوع لومدنوق دثوامدتالكه ومع وردلو
ام ددل وامل ت ف د ومحتو د وعددحتيلوان ددواورددف وام د والحقددحتوع دداويعوم د ه ومددفوم د ووبحوويك د وم فددوع لومددنوددديو
ام ددحتحن وام ددذينوتزاي ددحتوت ددأتيه وم ددتاللاوتوامع ددو وحالور د وتوم د وامش ددلاوالحس د وحبومت ددواوتل ددحتوملاك ددزومتع ددحتب و
م ددل وحم ددذاواو ك ددنوينويد ددالوع ددهونا ددويلومتع ددحتبوال ددوب وح ددحتويو ددفو ويتش ددووبوه ددوت واميت د وتو م دداويةو
اكتيتددوبوبعددنوامددحتحنوم ددل ونت مد وت ددوميو ددحتوا وواا تيفددوبي وحامعيتددكلي ويضددو ويةواكددنوعددحتبومددنوامفددوع لومددنو
ديوامحتحنومنوامتالدوع ورلوام ل وحامتأتيوتوم حتوا وامشعلب60و وعدالح وع داواميت وسدو والمليك د واانيتداوب و
ع دداوام اددلواميتددوبالوتلضد اه وحو ددفوشددعووو يمليكددوويحا و ددوويب ويةوتلا ددفوبحوهددووحنفل هددووحاهت دزاتوت د وق فو هددوو
هون و

وختامااا و كددنوام ددلنوبل ددلبوعددحتبومددنوامش دلاهحتوام د وتتكددحتوينوامحتحم د و وتعددحتوامفوعددلواملق ددحتوع دداوامليتددلحوامددحتحا و
ا
ونددحتاقومددوويد ددالوع ددهوتددلوا واملب ددفوامعددل و وحرددعلبو ددل وم و يتد وم ه ل د والمليك د وتوام اددويلوامددحتحا وحاالددتال و
ا عد وامتفددوعال وحامتاومفددو وامحتحم د ووك هددووعلامددلوتلضددووينو ضددويووهددذاوام اددويلواالت فدداوعددنو عو ددلو ددووب ددفو
اأ ددلويةوالالددذوبددأكثلومددنوح هد وناددل و ددوم عنووي وتوهددذهوامتاددلا وتأك ددحتاومفكددل وينوامعددو وبددحتيويتاددلنويةو
امتعحتبي د ويحوامثالت د وام د وحوي و ليددالواالددلوينوهددذهوامتاددلا وددديوكو د وم فدديوام د والقوبي د والمليك د ومثو
يالددياووي و ليددالوتومددثوينوهددذهوالحضددوقواوتع د وسددل ود ددوبوام د وحمددفوتغدديوا ع د وانتشددوووام ددل وتوام اددويلو
امدحتحاواجلحتيددحتوح هددلوو كددل وا كدلاهوامشددومل وحتعددحتبويمنددوموامفدوع لوامددحتحم لومددنوددديوامددحتحن وحتغدديوا عد وام ضددويوو
حامتاحتيو وام وي لت ووامت لوا وحاالتال ومفهليلوس وحس وب وامحتحن ومذماو نوميتت لوامعدو وتو دلوابدلبو
ام ووب وامثون ويتيت وبعحتيلوام ل و اوموواك اوام ل وامك ومنواميتد ل وع داوسد واوامتيتد ووامدذعوبدحتيوي دلحوتو
ال ددالومددل ويالددل وحك د وومجددوحوميفددوبهووحود و ددووتوامتل دحتبوحتلس د فون ددواونفل هددووامددحتحا ووحاوامتلرددلومرتت ددو و
حتفومهددو و حتيددحت و ددحتوختفدداوقددحت وابددلبوام ددووب وامثون د ومت اددالوبددولحة وييلوي اوالل داوامت ددلوا وعددنواميتد ل و
حتوتتالنويةوقلبوعومل وتومث ن و
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