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  :ةـــــمقدم
د       سوفیأدى  أنبع اد ال طلعت اإلتح ي اض ین الت وتین العظمی دى الق ة تي دور إح  بمھم

، أدى تفككھ بعد  لعقود طویلة من الزمن  مع الوالیات المتحدة األمریكیةستراتیجيالتوازن اإل

أثیر وا شدیدة العمق انعكاسات إلىانھیاره مطلع  عقد التسعینات من القرن العشرین ، ى  لت  عل

ك  أفضى  حیث ،العالمیة والسیاسة الدولي النظام صعید ى  ذل دثین  إل  :أساسیین،كان  األول  ح

و  ة  عن  اإلعالن  ھ ة  نظام  نھای ة   الثنائی ذي  "Bipolar System"القطبی رة  خالل  ساد  ال  فت

ة  من  ثركأ واستمر الحرب الباردة ود  أربع ل  .عق دث  وتمث اني  الح ي  الث  نظام  عن  اإلعالن  ف

 انتصارھا بحكم األمریكیة، المتحدة الوالیات ھيحیدة  و دولیة قوة تھیمن  علیھ دیدج عالمي

ي   عن  وإعالنھا الباردة الحرب في ا  ف ب  إعادة  حقھ الم  أوضاع  وصیاغة  ترتی سیاسي  الع  ال

م   ا  وبحك ھ  م ع  من  تمتلك د   تجمی ات  "Unique"Combinationفری وة  لمقوم شاملة  الق  ال

 مجموعة أو دولة أیة مجتمعة تمتلكھا ال ،والثقافیة  واالقتصادیةوالسیاسیة العسكریة بأبعادھا

 السوفیتي االتحاد انھیار بعد لما ستراتیجیة الجدیدة  البیئة اإلفرازات كانت إ قدو ،أخرى دول

سیاسة          الباردة الحرب ونھایة ة باتجاھات ال ة المھتم ین األوساط األكادیمی ر ب دل كبی ار ج ، مث

ذا               العالمیة و طبیعة التفا    اردة، و تأسس ھ ساكن للحرب الب ل النظام ال ا تحل ي أطلقھ عالت الت

ا    الجدل حول    م الدراسات و البحوث الجیوسیاسیة     إشكالیة مركزیة تمحورت علیھ ي   ،أھ  الت

ساؤالت  المرتبطة ب        حاولت اإلجابة    ن الت د م ى العدی ذي     و ةماھی  عل دولي ال ة النظام ال  طبیع

  النقاشات  حول نمطین  تلك  أغلب نتظمتفا ؟ئیة  المتھاوي  یمكنھ استخالف نظام القطبیة الثنا    

سیر  یمكن لھما تأطیر من المقاربات  ة  وتف ة ،     و مقارب اعالت الدولی ل التف ق األول  ت  مجم  ىتعل

دة         Uni – polar بنمط األحادیة القطبیة  ات المتح ادة الوالی د بقی دولي الجدی ل للنظام ال كھیك

ات       األمریك ى عالق و  یة بسبب سیطرتھا عل صا ،ة الق ا    ر و انت اردة، أم ي الحرب الب ة الثانی  ھا ف

دد األقطاب       تدفع   فكانت   ور   Multi-polar  باتجاه عالم متع د ظھ وى     خاصة بع و  صعود ق

ارزة   ة ب ة         ،إقلیمی ن الھیمن دا ع ة بعی سیاسة الدولی اعالت ال ي تف أثیر ف ة  الت ع  بإمكانی  تتمت

  .ولیة القوى الدو روسیا في مقدمة  ھذه  األمریكیة،و تأتي الصین

دیولوجي ختفاء العامل األا بعد  ،و على صعید محركات ھذه التفاعالت     ق   ،ی اد تتف  تك

ة ة و األكادیمی اط العلمی ذه األوس ل ،ھ یة و العوام ل الجیوسیاس ة العوام ى أن ثنائی   عل
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ین       وة ب االت الق وذ و مج اطق النف م من ادة رس ي إع ر ف غ األث ا أبل یكون لھ صادیة س الجیواقت

في إطار ما تطرحھ نظریات السیطرة االستراتیجیة حول       ت و فواعل السیاسة الدولیة،    وحدا

دة   المركزیة المحاور    ة           ،جیوسیاسیة الجدی رؤى التنظیری اء  ال ي    سیاسة الجیوو إعادة إحی الت

دم إ ا  تق كا و مقنع سیریا متماس ارا تف ھ   ط ي أنماط دولي ف ل ال ات  التفاع تكناه  اتجاھ  الس

  .و دولھ المختلفةونیة بین فواعلھ  التعافسیة والتنا ،الصراعیة

اعالت     المرشحة إل ناطق الجغرافیة مو على صعید ال      اط  و التف حتضان كل ھذه األنم

ة          ار منطق  ھي  "أوراسیا "في شكلھا الصراعي أو التعاوني ، تتجھ أغلب الدراسات إلى  اعتب

ى إعادة طرح  مفھ       اد إل ذي ق دة  مركز ھذه التفاعالت ، األمر ال  NEW وم  األوراسیا الجدی

EURASIA              ھ ى قلب سیطرة عل الم من خالل ال ى الع سیطرة عل روم ال  في أیة استراتیجیات ت

ھ   ذي تمثل سكاني   ال ا  ال یا بثقلھ ة أوراس صادي،منطق سكري ، م اإلقت اطق   و الع ة بالمن قارن

الم، ن الع رى م ضتفا األخ رورات قت ة ض تراتیجیةاإل البیئ دة س ادة الجدی ص إع  فح

ة تراتیجیاتسلإل ن الموروث اردة  ع رب الب ي الح ت الت تراتیجیا كان ردع " إس                            ال

واءاإل- ى  Deterrence and containment" حت ول  إل ا و التح ة فیھ ر الزاوی اء حج  بن

  الدوليالنظام لمتغیرات ستجابةاإل والجدیدة، التحوالت استیعاب بإمكانھا جدیدة اتاستراتیجی

وة  سیاسات  والتنبؤ باتجاھات ، یدالجد دات  الق ة  للوح ي  الدولی زال  ال الت ة  ت  التصورات  رھین

ا    الدولیة للسیاسة الواقعیة ات الجیوبولیتیك ل نظری دة جوھر  ، و  تمث ادیمي    اإلالجدی ام األك              ھتم

ا    رة م د و العلمي لفت ة بع اردة ،   نھای سا  الحرب الب ى  وتأسی ك، عل ھ إف ذل ا  ن یف یمكنن  توص

ا  ء ثالث  إجال  خالل  من الجدیدةالعالمیة  ستراتیجیةاإل تجاھاتاإل ة  زوای ة األھمی ا  ،بالغ  كونھ

روم  الدراسة  ھذه تستھدفھا التي التحلیل لعملیة مھما إسنادا تشكل شف  ون ا   الك  عن مرتكزاتھ

 :المختلفة وجوانبھا

 والعسكري سكانيال،االقتصادي والثقل السریع التطور دینامیكیة بحكم آسیا قارة تعد :أوال

 استراتیجیا إقلیمیة متحفزة قوى على اشتمالھا عن فضال العالمیة، الساحة على تتبوأه الذي

 بین مختلف ألیة أنماط تحالفیة ستكون موئال مھمة، جیوبولیتیكیة محاور على وانطوائھا

ي الحلف الصین أو ،و في مقدمتھا الحلف األمریكي األطلسي ،القوى الدولیة و العالمیة

 جدیدة إستراتیجیة ترتیبات بناء إلى ستسعى األخیرة، ھذه فإن وعلیھالروسي اآلسیوي، 
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 أوراسیا بین ھذه األحالف في صورة تحالفات في الداخلي دینامیات التفاعل تنطوي على 

   . تتحكم إلى  حد كبیر في طبیعة النظام  الدولي الجدید"  " Eurasian Alliances أوراسیة

 الدوائر في الحدیث عودة إلى ،االستراتیجي التنظیر مستوى أدى على ذيال األمر وھو

 .العالم على للھیمنة استراتیجیة أیة في أوراسیا عن محوریة األكادیمیة واألوساط الفكریة

ة  من :ثانیا اطي اإل التفاعل  زاوی ین  رتب صادي،  الجیوسیاسي  ب سعى  والجیواقت ث   ت وى المثل  ق

ات المت  ستراتیجیة اإل دة  الوالی صین ح ى   و روسیا  ال سیطرة  أدوات  استكمال  إل سكریة  ال  الع

تحكم  ،العالم في الطاقة إنتاج مراكز على ي  وال ل   المفاصل  ف ة لنق ة،  الجغرافی دءا  الطاق  من  ب

ستطیع  وبھذا وغازھا، الوسطى آسیا نفط إلى وصوال األوسط الشرق تحكم  ت سیاسة   ال ي  ال  ف

ر  العالمیة ة  عب صادیة  الھیمن ي ظل   االقت ة    ، ف وء موضوع أمن الطاق  Energy Security . تب

  . الدولیةبالتفاعالت الجیوبولیتیكیة للسیاسة النقاشات المتعلقة  إھتماماتصدارةل

دة  ستراتیجي  اإل لقوى المثلثالوطنیة حالالمص تعریف إعادة زاویة من :ثالثا                   الوالیات المتح

 و مجاالت  "Vital Areas" مفھوم المناطق الحیویةیكیة ، الصین و روسیا،  یعاد بعثاألمر

 لنا تشكل إدراكیة باستبصارات تمدنا التحلیلیة، زوایاال ھذه  ،النفوذ للمصالح االستراتیجیة لھا

 أساسیة جزئیة لكونھا الوسطى آسیا في االستراتیجیةالتفاعالت لمقاربة  سعینا في مھما رافدا

و الجیواقتصادیة، التي أفضت إلیھا تحوالت ما بعد الحرب  الترتیبات الجیوبولیتیكیة    فھمفي

ین    م و دفعت إلیھا  العالقات الثالثیة في إطار ال      ،الباردة ثلث االستراتیجي في آسیا الوسطى ب

صین و روسیا      ة ، ال دة األمریكی ات المتح و  ، الوالی ا  وھ ضینا  م وج  یقت ا  الول  خالل  من  إلیھ

 :التالیة البحثیة العناصر

   :بالموضوع فالتعری  -1

ر            اء فت أثرا مباشرا بانتھ أثرت ت ة الحرب  تقف آسیا الوسطى في مقدمة المناطق التي ت

ا     الباردة، فقد تغیرت مكانتھا    را رادیكالی  في بنیة القوة الدولیة و التوازنات األوروآسیاویة تغیی

ام الثنائی    ل نظ ة  لتحل سوفی   نتیج اد ال ك اإلتح ة، وتفك ة اإل ة القطبی ت عملی تقطاب  تي ، كان س

اردة ت رب الب ساكنة للح ة ال اییس الجغرافی ل المق ول دون تفعی یا   ح ة بآس ة  الخاص  و التاریخی

سجام                   ق و االن ق  التواف شكلة تحقی ى ظھور م ساكنة  إل الوسطى،  و أدى سقوط  ھذه البنیة ال

ة  سیاسیة للمنطق دود ال ین الح یة ،ب و سیاس الیم الجی وط و األق ین الخط و و  و ب صادیة الجی            اقت
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ات األورآسیویة               سھا، أو التوازن ة نف ا عززت خصائص المنطق و الجیو ثقافیة األخرى ، كم

ى     تراتیجي عل صعود الجیواس ى ال ة  إل ت بالمنطق وط، و دفع ذه الخط ین ھ ادل ب أثیر المتب الت

ك الصراعات    ،لفترة ما بعد الحرب الباردةمسرح الصراع الدولي       ان تل  و أعادت إلى األذھ

ا       التار ة  باعتبارھ یخیة بین مختلف  القوى العالمیة و اإلمبراطوریة للسیطرة على ھذه المنطق

ل   ة   مث ة الحدیث ات الجیوبولیتیكی یة للمقارب روض  األساس من الف ت ض ة دخل ة محوری  منطق

ب      نظریة ة القل دھا منطق ذي ع در ال ك    "Heart land"  ماكین ى ذل ا یكون    ، و تجل بأوضح م

ة    في إطار معلیھ األمر    ا عرف باللعبة الكبرى القدیمة  بین روسیا القیصریة و اإلمبراطوری

ة  شمس،  البریطانی ا ال ب عنھ ي ال تغی ي    الت م ف سجاالتث ان الح  ال دائرة  إب ین ر ال اردة ب ب الب

سوفی  اد ال ةاإلتح دة األمریكی ات المتح ا،تي  و الوالی ة أھمیتھ ذه المنطق ظ لھ ا حف و م    وھ

ة من خصائ   الجیوسیاسی  ة ة  النابع ا الطبیعیة صھا  الجغرافی سمیھ   ،وصوال  ومواردھ ا ت ى م  إل

دة      الجدیدةاألدبیات رى الجدی ة الكب ة  باللعب ي   "the new Great game"  المھتمة بالمنطق  الت

دور   صین وروس       ت ة و ال دة األمریكی ات المتح ین الوالی ا ب ث     یا رحاھ ار المثل ي إط ف

ث   the stratigic triangle in central asiaاالستراتیجي في آسیا الوسطى  ذه  شكلت   حی ھ

ة                     ذب لكاف ام و ج ة اھتم اردة، منطق د الحرب الب ا بع راغ الجیوسیاسي لم المنطقة  في ظل الف

ام             ذا االھتم ة، و نتیجة لھ ة وإقلیمی ة و قاری الالعبین  الساعین إلى تطویر استراتیجیات عالمی

ي     انعكست توازنات القوى التي أخذت في التبلور في آسیا  عا          اء اإلستراتیجي  ف ى البن مة عل

اط مت        ا أنم تحكم  فیھ وى ت وازن الق اییس لت رزت مق ات   شابكةآسیا الوسطى ، و ب   من العالق

یة  ة و الرأس الف ،األفقی یغ التح دة  و اإل   و ص ات المتح ل الوالی ة مث وى  العالمی ین الق اق ب تف

 و بین القوى اإلقلیمیة مانیا،تحاد األوروبي فرنسا و ألروسیا ودول اإلواألمریكیة  و الصین،   

ل ستان ، : مث ران  وباك د و إی ا و الھن ینتركی طىو ب یا الوس ات آس سھا جمھوری ل   نف  مث

ستان    باكستان و كازخستان وتركمستان     أوز ستان،إن   و   و  قیرغیزی دفقات     طاجك ذه الت ل ھ  ك

دینامیات  دت و ال ن  ول ة م ة كثیف ي دول آس   بیئ ن وال تراتیجیة م اعالت اإلس طى یا التف  الوس

ب اإل      ى قل المي و اإل    ودفعت بھا  إل افس الع ام و الصراع و التن وى     ھتم ف الق ین مختل قلیمي ب

  :أساسیة ھي   ضمن ثالث مستویات تفاعلیةالدولیة
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ین الو       -1  ة ب ى خاص وى العظم ة و الق تراتیجیة للمنطق اعالت اإلس دة   التف ات المتح الی

  . وروسیا،، الصیناألمریكیة

تیجیة للقوى اإلقلیمیة  التي تتأثر بالمتغیرات الجاریة  في آسیا الوسطى          ستراالتفاعالت اإل -2

  . للقوى العظمى  مثل إیران و الھند و تركیااألولىو لھا امتدادات تأثریة  بالدائرة التفاعلیة 

م  إزاء التفاعالت التفاعالت  اإلستراتیجیة الداخلیة  بین الالعبین داخل المنطقة ووضعیتھ -3

ي               الثانالدائرة     ة الت ة و اإلقلیمی وى العالمی ة الق ى، وحجم واتجاه االستقطابات لجھ ة و األول ی

  .تخضع لھا جمھوریات آسیا الوسطى

 الوسطى آسیا في االستراتیجیةالتفاعالت : " ـب الموسومموضوع بحثنا  خالل منو 

ا ،  " یا الصین و روس،متحدة األمریكیةدراسة في العالقات بین مثلث القوة الوالیات ال  فإنن

روم  ي  البحث  ن اعالت وال المضامین  ف و است  ستراتیجیة اإل تف دثت   و الجی ي ح ین  راتیجیة الت  ب

ة   أقطاب المثلث اإل ى المنطق سة عل ذي  ،ستراتیجي المتناف دأ  و ال د  مباشرة  ب ار  بع تحاد  اإل انھی

ات  واستقالل  السوفیتي ي  اإلسالمیة  الجمھوری ي  الوسطى  آسیا  ف سمبر  ف  وتكرس  1991 دی

د  رث كأ داث   بع ت    2001 سبتمبر  11 أح ي كان ة    الت دة األمریكی ات المتح ا   الوالی سرحا لھ              م

ستان          ى أفغان ى اإلرھاب عل ة عل ا من حرب عالمی ا تبعھ ھ،  و م  الدراسة  مجال  فإن و علی

اني  ى  المك ة  یعن ة  بالمنطق ي ، Asia  " central  الوسطى  بآسیا  الموسومة  الجغرافی               حین  ف

ت  التي الزمنیة بالفترة للدراسة الزماني المجال یتحدد  ات   أعقب  اإلسالمیة  استقالل الجمھوری

 التفاعالت في محوري كتاریخ " 2001 سبتمبر 11 ،و التي تمتد مع أحداث 1991في العام 

ة جیواستراتیجیة       األحداث تلك دفعت حیث ،المنطقة في حدثت التي وء مكان ى تب ة إل  بالمنطق

ة بال دة األمریكی ات المتح سبة للوالی سبة   ن صادیة بالن یا و جیواقت سبة لروس یة بالن و جیوسیاس

ة    ستقطابمن اإل شدیدة دائرة في أوقعھا الذي األمر،.للصین وى الثالث ذه الق ین ھ   التنافسي  ب

ا  وھو ات  أجمعت  م سیاسیة  األدبی ة  ال ى  المھتم ة  توصیفھ  عل دة   باللعب رى الجدی ي  الكب  آسیا  ف

ذا  دینامیات  ،"The New Great Game in Central Asia".الوسطى افس  ھ ستقبل  التن  وم

 من أجل السیطرة  الوسطىآسیاعلى سیطرة  أعاد إلى الواجھة األھمیة الجیوسیاسیة للالمنطقة

  .على أوراسیا
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 :الموضوع أھمیة -2 

ا  یتضح  بالموضوع، التعریف خالل من ھ  جلی ى  أن در  عل ر  ق ة  من  كبی ة  األھمی  العلمی

ذي   ،واألكادیمیة ر ال ھ  األم دیرا  یجعل ل  بالدراسة  ج و  ،والتحلی درج  فھ  موضوعات  ضمن  ین

ال  الیوم أصبحت التي  المعاصرةدولیةوال ستراتیجیةاإل الدراسات ا  حق را  معرفی ام لإل مثی  ھتم

 فیماو اسواء حد على - والعالمیة الوطنیة- األكادیمیة والجامعیة األوساط مختلف لدى العلمي

 :تینمن زاوی تتأتى العلمیة فأھمیتھا الدراسة بھذه یتصل

سیاسیة     ةاتساق الدراسات المحلیة مع مثیالتھا العالمی  : األولى داث ال ا لألح ث مواكبتھ   من حی

داث ت    و محاولة اإلسھام في البحوث و الدراسات الت   ،العالمیة ذه األح ارب  ھ دة   ي تق ا للج وخی

  .التي یتطلبھا البحث العلمي األكادیمي

 العالمیة الجامعات في جیوسیاسیة ال الدراسات تتبوأھا أصبحت التي بالمكانة ترتبط : یةالثان

ة  األحداث اتجاه وأن خاصة والدراسات، ومراكز البحث ا  الدولی ي  وتفاعالتھ ا  ف  اآلن مجملھ

 .بقضایا الصراع و التنافس الجیوسیاسي و الجیو استراتیجي في العالم صلة على أصبحت

 :الموضوع راختیا أسباب  -3

 الموضوعیة األسباب ثنائیة في الموضوع لھذا اختیارنا وراء البحثیة الدوافع انتظمت

  :یلي فیما نوجزھا فإننا ،الموضوعیة باألسباب بدأنا ما فإذا الذاتیة، واألسباب

 عودة العامل إطار ھیمنة الدراسات التي تعنى بالتفاعالت  الجیواستراتیجیة في -أ

  .ھم عامل محرك لدینامیات السیاسة العالمیة و قضایا العالقات الدولیةالجیوبولیتیكي كأ

ي   الضرورة  -ب ل  ضمن  مجاال  بوصفھ  الدراسة  تخصص  یفرضھا  الت  الدراسات  حق

ات  اإل ة  ستراتیجیة والعالق ة  والحاجة  ،الدولی ى   و الماسة الملّح اول  إل  صلة  ذات مواضیع  تن

ي تم  و ربطھا بالقضا،ةالنظری الدراسة بتخصص وثیقة داث   ویا العملیة و الراھنة الت ا أح ر بھ

 .شؤون السیاسیة العالمیة

ستمرار في البحث في موضوع آسیا  حث العلمي من خالل اإلستكمال البناء التراكمي للبا -ج

 التأسیس للتقلید  محاولة وبحثیة  مع مذكرة الماجستیر للباحث،    الوسطى الذي تأسست نواتھ ال    

ى         األكادیمي منوط  احثین إل ة و الب ود الطلب ز جھ ستوى و حف ذا الم  بالتخصص البحثي على ھ

 .طرق مثل ھذه الدراسات و التخصص فیھا
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 دراستھا إلى تفتقر ،”New Areas of Study“ جدیدة دراسیة مناطق استكشاف ضرورة  -د

ات  ة  الجامع سب ، الوطنی ات  الجامعي  البحث  وُتك ة  تنویع ا  علمی دة  قوامھ ة  الج  يالت  المعرفی

ستھدفة  المنطقة وأن ،خاصة األكادیمي  العلمي البحث یتطلبھا ذه  الم دة  الدراسة  بھ ى  جدی  عل

 .المستوى ھذا

 تخرج ال فإنھا الموضوع، ھذا في للبحث لنا حافزا كانت التي الذاتیة المبررات أما

 لما ستراتیجیة،اإل بالدراسات الصلة ذات المواضیع طرق في الرغبةو الذاتي المیل عن

 مثیرة مسائل على تنطوي ونھا كإلى باإلضافة خاصة، جاذبیة من ستراتیجیةإلا طلحلمص

 جانب إلى ھذا .البسیط العام للرأي العلمیة وحتى النخب ألنظار والفتة البحثیة ھتماماتلإل

 الدراسة لنا سمحت حیث ،خلفیة حضاریة من المنطقة اكتشاف في ذاتیة رغبة نستبطن أننا

كما كانت الرغبة الشدیدة في ،اإلسالمي العالم من منسیا جزءا تشكل منطقة على بالتعرف

راء إختیارنا لھذا الموضوع فتح وحدة الدراسات اآلسیویة في قسم العلوم السیاسیة بجامعتنا و

لطلبة اللیسانس عالقات دولیة ویة ی بتدریس  مقیاس الدراسات اآلسبسبب إضطالع الباحث 

 .تالیةلمدة أ ربعة مواسم  جامعیة مت

 :الدراسة إشكالیة -4

سا  ى  تأسی ة  أن عل ي   ،الوسطى  آسیا  منطق اعالت االستراتیجیة    أصبحت ف ز  التف  مرك

ة     ذات وى الثالث ین  الق تراتیجیة ب صادیة و الجیواس یة و الجیواقت ستویات الجیوساس  الم

ذه ا         ى ھ سیطرة عل ي إطار سعیھا ال ة لمنطالوالیات المتحدة األمریكیة ، الصین و روسیا  ف             ق

ا اإل   ي تفاعالتھ تحكم ف سوفیتي    و ال تقاللھا عن  االتحاد ال ذ اس ام  ستراتیجیة ،من ي ع         1991 ف

و      ي تنط اد  الت اعالت و األبع ذه التف ة ھ إن مقارب ك     ف ستوجب ذل ة ی ة الثالثی ذه اللعب ا ھ  ي علیھ

  :جابة على اإلشكالیة الرئیسیة التالیةمحاولة اإل

ین  اإلستراتیجیة التفاعالت إلدارةمجاال  حیویا  الوسطى آسیا قةمنط تشكل مدى أي إلى«  ب

صین  و روسیا             ة ، ال ات المتحدة األمریكی ث االستراتیجي  الوالی  و تتصل  » ؟أقطاب المثل

  :مجموعة من األسئلة الجزئیة المنبثقة عن المحاور التي تثیرھا الدراسة مثل اإلشكالیةبھذه 

ا    ستر دالالت الصعود اإل  ما ھي  - رة م ة لفت د    اتیجي لمنطقة آسیا الوسطى في البیئة الدولی بع

  الحرب الباردة؟ 
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  ؟ المثلث االستراتیجي  المتنافسة على منطقة آسیا الوسطى دولما طبیعة استراتیجیات -

ضامین اإل- ي  م ا ھ ي م ام األمریك ي وھتم طى و الروس یا الوس صیني بآس                   ال

  ستراتیجي ؟ ضمن المثلث اإل الثالثیةو انعكاساتھا على العالقات

 :الدراسة فرضیات -5

ساقا  ع  ات سابقة  اإلشكالیة  م ساؤالت  ال ة  والت ا،  المنبثق إن  عنھ ا  ستوجبت  الدراسة  ف ص  من  فح

 :التالیة واختبار الفرضیات

ة    ت-أ طى منطق یا الوس ر آس تراتیجیةعتب ترات   جیواس ث االس وى المثل سبة لق تحكم  بالن            یجي لل

 .و السیطرة على أوراسیا

 التي اإلقلیمیة التحالفات أمام عازلة منطقة خلق إلى یھدف المنطقة في األمریكي التواجد -ب

 .االستراتیجي التھدید صفة لھا

دفع -ج طى  ی یا الوس ي آس ي ف د األمریك ى التواج امإل الف قی ي تح یني - روس تراتیجي ا ص  س

  .ھدید الجیواستراتیجي األمریكي في المنطقةمجابھة الت  إلىھدفی

 :المنھجیة المقاربة -6

 تقلیدا أصبح الذي المنھجي بالتكامل األخذ إلى الدراسة ھذه في المنھجیة المقاربة تنحو

سانیة  الدراسات  في مجال  ادیمیاكأ صفة  اإلن ة  ب ة  وال عام ات الدولی صفة  عالق ا  ، خاصة  ب  كم

ة   تفرضھ  ي  الموضوعیة العلمی ذا  ف وع  ھ شابكة  الموضوعات  ذات الدراسات  من  الن  المت

شعبة  ھ  ،والمت إن  ؛ومن ى  شتمالھ ال  ونظرا ،موضوعنا  ف ب  عل ة  الجوان ة ، التاریخی  الجغرافی

 مع دولي نسق إلى إقلیمیة عالقات إلى دولیة وحدات من التحلیل مستویات وتعدد ،والسیاسیة

ف  منا یقتضي فإنھ الجغرافیة،و األمنیة، االقتصادیة ،السیاسیة التحلیل متغیرات تداخل  توظی

نھج  اریخي،  الم نھج  الت ل  وم نھج  الجیوسیاسي،  التحلی نھج   والم ارن، والم ع  الوصفي  المق  م

ل   أسباب وترجع .السیاسي التحلیل وأدوات تقنیات ذ بالتكام ى  المنھجي  األخ شعب  إل  مجال  ت

ددات  وتفاعل  ستراتیجیة اإل الدراسات  ة  المح ع  ةوالجغرافی  التاریخی ل العو م صادیة اإل ام  قت

ة  المنھجي أملتھ التكامل ھذا فإن ؛الحقیقة ،و فيواحد تحلیلي إطار في واألمنیة، السیاسیة  حال

 . و صعوبة اإللمام بكافة زوایاهالدراسة  ھذهموضوعالتعقد التي تشتمل علیھا 
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ي  والسیاسات األحداث لتطور زمني بكشف یمدنا التاریخي المنھج إن ذه  ف ة  ھ  المنطق

سیر  التحلیل على مساعدة كعوامل الماضیة لألحداث زمني جاعاستر مع شراف واإل والتف  ست

ذا  ة  أخ اریخي   بدینامیكی نھج الت ي  الم اج  إعادة  ف ة  الظاھرة  إنت شروط  التاریخی دة  ب ي  جدی  وف

اریخ،  التحلیل الستاتیكي عن بعیدا مختلفة زمنیة سیاقات ة  اإلسقاطات  ذات وھي  للت  التاریخی

ى  ة  عل اع  دینامیكی ي  التالتف نھج  ،.الوسطى  آسیا  ف ا الم ارن  أم ستھدف  ،المق شف  فی  عن  الك

اثالت  ذات الدراسة  ألجزاء  السببیة رتباطاتواإل التفاعالت سیاقات  التم دة  وال  مجال ( الواح

، كما ....)ةحضاریة واحد منظومة واحدة، جغرافیة منطقة متماثلة، مصالح واحد، جیوسیاسي

ي   و متغیراتھذاتھ حد في الموضوع یعةطب فرضتھ الجیوسیاسي التحلیل منھج أن سد  الت  تتج

ة اإل العالقة في ین  رتباطی ل  ب ؤثرات  العوام سیاسیة  والم ع  ال ي  والموق ث  .الجغراف  تتفاعل  حی

ة  ما لدولة فتمنحان ،مع الجغرافي السیاسة ى  استثنائیة  أھمی ة  الخریطة  عل ة  العالمی  من  متأتی

ي ، .الوسطى  آسیا ةلمنطق بالنسبة نلحظھ ما وھذا ،الجغرافي موقعھا نھج  استغرق  حین  ف  الم

نھج   الدراسة، من األكبر الجزء الوصفي و الم ذي  وھ ستغني  ال ال ھ  ت سانیة  الدراسات  عن  اإلن

 .البحوث الطبیعیة غرار على للتجریب إخضاعھا لصعوبة

 :الدراسة ومصطلحات أدبیات  -7

وفرة  المصادر و المراجع   من أدبیاتھ الباحث استقى ب  من  الدراسة  موضوع  حول  المت  كت

ات  ومجالت  ل  متخصصة،  ودوری اب  مث ة  التحوالت " كت ي  الدولی ھ  " آسیا  ف د  : لمؤلف  محم

لیم سید س ام   ، ال تراتیجیة لع ات اإلس رام للدراس ز األھ ن مرك صادر ع اب 1998 و ال        ، و كت

  و الصادر عن مركز اإلمارات للبحوث  جیفري مانكوف:  لمؤلفھ  "الطاقة األوراسیةأمن   "

  "البیئة األمنیة في آسیا الوسطى " ، و كذلك كتاب 2010و الدراسات اإلستراتیجیة في عام      

ام     ي ع ز ف ن ذات المرك صادر ع ھ1999ال تار :  ، لمؤلف دیریك س اب فری س "  وكت أس

ا ولیتیكي: الجیوبولیتیك یا الجیوب ستقبل روس ھ "م ینأ:لمؤلف سندر دوغ صادر -لك ن دار ال ع

 " : الموسوم بـ ، أما الكتب األجنبیة فإن الكتاب2004 عام في ،الكتاب الجدیدة المتحدة

 Géopolitique de la nouvelle asie centrale : de la fin de L'URSS a l'après – 

septembre1 1 " للمؤلفین  Thierry Kellner et Reza Djalili-Mohammad  الصادر و

اریخ   عن دیوان سي بت ال     .2006 المطبوعات الجامعیة الفرن ضا مق   Lowell Dittmer و أی
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ب      : المثلث اإلستراتیجي" بعنوان   ة اللع ي نظری ل ف صر  تحلی  the strategic triangle: An"كعن

Elementary Game Theoritical Analysis" ة     و ي مجل صادر ف       World Politicsال

لكاتبھ  "nal affairsJournal of internatio"وكذلك المقال الصادر بمجلة  الشؤون الدولیة 

Mao  Ming-Huei ،بعنوان:  
"The U.S – China- Russia: Strateigic Triangle Relationship- Sinice the 
Beginning of the buch administration"     

    
ذه الدراسة ،      و فیما یتعلق  ي ھ الرغم بالمصطلحات التي تم توظیفھا و على نحو واسع ف  وب

 في فقد استخدمت .ودالالتھا للمصطلحات " السیمونتیكي" التحدید من اتجةالن الصعوبات من

ذا  ض  البحث  ھ اھیم  المصطلحات  بع ة،  والمف ان  استخدامھا  لكن  التقنی یمكن   ال ضرورة  ك

ي  والمفھومیة التفسیریة معانیھا لدقة عنھا ستغناءاإل ستوجبھا  الت ة  ت سیمونتیك " كلم ي  ،"ال  الت

ى  تعني؛ وم  تحدید معن ة بد المفھ ي  المصطلحات   ومن .ق ا  تكرر  الت ي  توظیفھ ذه  ف  الدراسة  ھ

ا  سیمونتیكي، بحاملھ ك  "مصطلح   ال تراتیجیك" و مصطلح  Geo-politic"جیوبولیتی              جیوس

Geo strategic  " صادي  و جیو ى ، geo-economicاقت ة  ومعن ك  كلم  أو جیوبولیتی

یس  ھو الدراسة ھذه في نستعملھا التي جیوسیاسي ا جغر( ل ا ) سیاسیة  افی ات   كم ھ الترجم  تثبت

ة  استخدام  طریقة یعني وإنما لھ، العربیة ع  الدول ي  للموق سیاسي  الجغراف ذي  ال ھ  ال ى  تحكم  عل

 تكون أن أجل من یوضع إیجابیا استثمارا للدولة السیاسیة الجغرافیا استثمار أي دولي، صعید

وة  الدولة المعنیة ة  ق ة  أو إقلیمی ا  بفضل  دولی ي  موقعھ سیاسي  الجغراف ا  وبفضل  ،ال ھ  م  تحتوی

 فإن لذلك، .أمنیة أو اقتصادیة أو غرافیةودیم مؤھالت من ما لدولة السیاسیة الجغرافیة الرقعة

 ما جغرافي موقع استخدام في الدولة فعالیة یعني دینامیكي مصطلح جیوبولیتیك ھو مصطلح

  .الوطنیة ومصالحھا السیاسیة أھدافھا لتحقیق

صادي   كذلك تم توظیف مصطلح ي   Geo-economic  الجیواقت ذي یعن استخدام  و ال

و السیطرة على المناطق الوحدات الدولیة لمقدرتھا اإلقتصادیة من أجل الھیمنة على الموارد          

العالقات الدولیة أدبیات  في  جدیدكمصطلح ؛  الجیواقتصادف بمعنى آخر؛  ،الغنیة بھذه الموارد  

صادیة  تنشأ بین الوحدات الدولیة یشیر إلى حاالت الصراع و التنافس التي        على الموارد اإلقت

سة و الصراع   لتحقیق مصالحھا الوطنیةأو تعبئة ھذه الموارد اإلقتصادیة        في إطار من المناف

ي ا.الجیوسیاس صطلح أم تراتیجي م ي؛ جیوإس تخدام فیعن درة اس ة الق                            الجیوبولیتیكی
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صادیة  ة  و الجیواقت ى  للدول ي،   نطاق  عل ى  إستراتیجي دول ا  لك  استخدام  بمعن  یتضمنھ  م

ا  حسب - الجیوسیاسي و الجیواقتصادي اه عر م ا  إستراتیجیا  استخداما  -سابقا  فن ث  .دولی  حی

دو  ك  یغ ة  الجیوبولیتی ة  مرحل ة  الستخدام  أولی ا  الدول ا  لطاقاتھ صادیة ومؤھالتھ ى   الجیواقت  عل

ي  صعید  ا  .دول ي  كم ذه  لك استخدام   یعن ات  ھ ي  الطاق ف  ف ا  یواجھ  استراتیجي  توظی  عالمی

وى  من في التحول  نجحت التي القویة الكیانات الدولیة ة  ق ى  دولی وى  إل ة،  ق ا  عالمی و  مثلم  ھ

  . وفرنساالصین بریطانیا، روسیا،،  األمریكیة الوالیات المتحدة بالنسبة لحالة الشأن

   : خطة الدراسةتبریر -8

رع     اشتملت خطة الدراسة على ھیكلیة من أربعة          ة ویتف ة و خاتم ة عام  فصول و مقدم

ب من أجل     إعن كل فصل مجموعة من المباحث التي تتفرع بدورھا        لى مجموعة من المطال

  . التي تروم  ھذه الدراسة إثارتھا و التطرق إلیھا و الزوایااإلحاطة بمختلف الجوانب

ة م         :  بعنوان الفصل األول  جاء   ات آسیا الوسطى الجیوبولیتیكی د  ادینامی سوفی   بع تي   اإلتحاد ال

دم إطارا        -اإلطار النظري      مشتمال على ثالثة مباحث  و مجموعة من المطالب األساسیة لیق

ي            اھیم الت ة  و المف ة  األدوات النظری تعریفیا  ونظریا و مفاھیمیا  لموضوع الدراسة من جھ

تخدمت ف ة،اس ة الزمانی دود  الدراس راز ح ةل اي إب ةو مكانی ذ، النظری س  ھ صل  و یؤس ا الف

ة   صول الالحق ي الف ارة ف وع  المث ا الموض ي زوای ق ف ة للتعم ة و المفتاحی یة المنھجی                لألرض

یة ل     اتیح األساس ة المف ة بمثاب ة  و المفاھیمی د األدوات  النظری ر   لو تع ى عناص وج  إل ول

ا  .و البناء المنھجي لموضوع الدراسة     البحثیةالموضوع  واستقراء المتغیرات    دود  أن كم  ح

بر من األھمیة بمكان في الدراسة الزمانیة  و المكانیة و المتغیرات  األساسیة المتعلقة بھا  تعت     

ة     تجاه العام للتحلیل الذي تتوخاه األطروحة     تحدید اإل  دیم بطاق ى تق ، كما اشتمل ھذا الفصل عل

اني   ة المك ر الدراس ة لمتغی ا و  تعریفی ف بھ ث التعری ن حی طى م یا الوس رازآس ات   إب دینامی

  .نھایة الحرب الباردة  بعد فترة و أھمیتھا الجیوسیاسیةلھا الصعود اإلستراتیجي 

ا  انيأم صل الث ـ الف وم ب طى :  الموس یا الوس ي آس ة ف سیاسة األمریكی و : ال ة الجی الزاوی

ث اإلستراتیجي     ي المثل ھ  ،استراتیجیة ف ى   فإن ص   سعى إل ى  من     فح ة األول  و دراسة الزاوی

ة        المضامین  و اإل   بقة    الدراسة المتعل  ي منطق ة ف ا  اإلستراتیجیة األمریكی ي اتبعتھ تجاھات الت

  . آسیا الوسطى بعد تبوء المنطقة ألھمیة جیواستراتیجیة  في األجندة العالمیة األمریكیة 
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وان  الفصل الثالث  أما   صیني نحو آسیا الوسطى       :  بعن صادیة من    : التوجھ ال ة الجیواقت الزاوی

ث االستراتیج  ى ثال  ،يالمثل ار     فاشتمل عل ى إظھ دفت إل یة ھ ة مباحث أساس راز  ث ة   و إب طبیع

التوجھ الصیني و مضامینھ الجیو اقتصادیة  و الجیو أمنیة نحو منطقة آسیا الوسطى  باعتبار     

ة         ة  الثانی ي المرتب أتي ف ة      الصین ت صادیة  و المالی ات اإلقت درات و اإلمكانی ث الق د   من حی  بع

دة األمریك  ات المتح ةالوالی د زاد ا،ی ة اإل    و ق ن الناحی ة  م ا بالمنطق ع  ھتمامھ تراتیجیة  م س

د   افتراض أو  ذي یع صادي ال ا أساسیا       لویة البعد الجیواقت ا و دافع ة محرك  موضوع أمن الطاق

  . ھذه الدراسةمن الصیني إلى المنطقة و الذي مثل الزاویة التحلیلیة الثانیة وراء التوجھ 

ي    اإل:  جاء بعنوان  و الذي،خیرو األ الفصل الرابع في حین خصص    ستراتیجیة الروسیة ف

مقاربة السیاسة الروسیة في  ل ،االستراتیجي الزاویة الجیوسیاسیة من المثلث : آسیا   الوسطى   

صادیة      آسیا الوسطى ذات األولویة الجیوسیاسیة       ة و االقت ى   ،و اإلعتبارات  األمنی النظر إل   ب

یا ،أ یا جیوسیاس ة لروس ة المنطق ة ال  وھمی ھ الزاوی وت علی ا انط و م ةھ ل ثالث ن التحلی             م

ي        عبر ثالثة مباحث أساسیة    و الدراسة  ث االستراتیجي ف ي للمثل  ، و بھ یكتمل اإلطار التحلیل

األطروحة في  ھذه إلیھا في و في األخیر تم تضمین مختلف النتائج المتوصل         ،سطىآسیا الو 

ا         اإلجابة  على     حیث تضمنت  عامة     خاتمة ان علیھ ي ك ساؤالت و اإلشكالیات  الت ف الت مختل

 . ھذادراستنامدار 

 :البحثیة الصعوبات -9

ة،  دراسة أیة مثل ال  جامعی ا  شك  ف ى  تنطوي  أنھ ات  صعوبات  عل ت  ومعوق  دون حال

ام  افي بالموضوع   اإللم ة  الك ع  وتغطی ھ  جمی ا  جوانب ھ  مم ي  یجعل ى  ماسة  حاجة  ف  دراسات  إل

  :في الصعوبات ھذه أھم وتتمثل مستقبل،في ال مستفیضة وبحوث ضافیةإ

ت  *  ب  حكم و صعوبة ال ام بجوان وع اإللم صالھ  الموض ة    الت سیاسة العالمی ضایا ال  بتطورات ق

ر             ل متغی ب دراسة ك ي تتطل رات الدراسیة الت دد المتغی ى تع ة، فضال عن اشتمالھ عل          الراھن

 .هعلى حد



  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  يايتيوبوليتيكية ما بعد اإلحتاد السوفديناميات آسيا الوسطى اجل   
  - ريـــــ اإلطار النظ-
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 تحلیليتستوعب اإلطار النظري و الیروم ھذا الفصل تقدیم ھیكلیة منھجیة     

  المساعدة ى األدوات النظریة و  المفاھیم التعرض إلاألطروحة من خالل  ھذه لموضوع

على تحلیل و تفسیر و فھم الھیكل البنائي العام للدراسة ، فضال  عن تحدید اإلطار المكاني 

و ما تثیره مختلف  البحثیة  و الزماني لھا ، و ما یشتمل علیھ  من مختلف العناصر

یكیة لمنطقة آسیا الوسطى بعد استقاللھا الدینامیات و التفاعالت ذات الطبیعة الجیوبولیت

تعززت أكثر واستراتیجیة في السیاسة العالمیة ،جیعن االتحاد السوفیتي و تبوئھا لمكانة 

، و الحرب األمریكیة على اإلرھاب في 2001بعد أحداث الحادي  عشر من سبتمبر 

 و دور ھذه مقومات و عوامل الصعود الجیوسیاسي للمنطقة أفغانستان، و كذالك إبراز

 ھذا یشتمللى ذلك  و تأسیسا عالدینامیكیة الجیوسیاسیة في  جذب القوى الكبرى إلیھا،

  : مباحث رئیسیة ھيالفصل على أربعة

  اإلطار المفاھیمي و النظري للدراسة: المبحث األول

  السوفیتي االنھیار بعد ما الوسطى بآسیا التعریف :الثاني المبحث

 الدولیة البیئة في الوسطى آلسیا إلستراتیجیةا األھمیة :لثالثا المبحث

  : التفاعل االستراتیجي على المستوى اإلقلیمي في آسیا الوسطى : رابعالمبحث ال

  .نموذج التنافس التركي اإلیراني   
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   المفاھیمي و النظري للدراسةاإلطار: المبحث األول

  ریة إلى التخطیط االستراتیجيمن الجذور العسك: في مفھوم االستراتیجیة: المطلب األول

من الباحثین العدید       تعد اإلستراتیجیة من بین المفاھیم الكثیرة التي وقف عندھا 

ھذا المفھوم قد أذابت ن ھالمیة أبید . یستكشفون أبعادھا ویسلطون الضوء على ماھیتھا

ابط الموضوعي من ھنا نشأت الحاجة إلى إقامة الرو، تفاق علیھ بین الباحثینإمكانیة اإل

           بین البنیة النظریة لإلستراتیجیة بعد استكمال مالمحھا وبین البعد اإلجرائي الوظیفي لھا

على قاعدة االفتراض بإمكانیة استثمار تلك النظریة في تطویر فاعلیة اإلستراتیجیة لخدمة 

 مدة ارتباطھ لبفع العسكري الفكر من االستراتیجیة مفھوم ، لقد انبثق)1(دولةأغراض ال

 المعركة ساحة في تحدث التي البحتة  العسكریةاإلخفاقات أو باالنتصارات طویلة

 ھذا من مھمة فائدة تحققت والمادیة البشریة القدرات وتنامي اإلنساني التطور ستمراراوب

 على المعتمدة المباشرة اإلستراتیجیة السیاسي خاصة، فمن مفھوم المجال في المفھوم

 المباشرة غیر ، إلى االستراتیجیة المعركة ساحة خالل من المباشر كريالعس الفعل

 والتكنولوجیة والفكریة واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة الوسائل كل على المعتمدة

 من إلیھا اللجوء یتم التي الخیارات آخر باعتبارھا العسكریة، الوسائل عن فضال والنفسیة

 تحدید ومن ثم والدولي، اإلقلیمي الصعید على والخارجیة اخلیةالد أھدافھا لتنفیذ الدولة قبل

 ثرأ بیان ثم . وتوظیفھا تنفیذھا أسس توضیح على تساعدھا والتي االستراتیجیة مبادئ أھم

  . )2( الدولي المستوى على والمصالح القوى توازنات على اإلستراتیجیة

              محدد لمصطلح اإلستراتیجیةو بسبب الجدل الذي أثاره عدم اإلتفاق على تقدیم تعریف

و الوصول إلى تعریف جامع یخدم  غر ضنا ولة الستیعاب ثالثة عناصر أساسیة في محا

ألول منھا إلى استخدام البعد اإلجرائي في تعریف  العنصر انصرففي ھذه الدراسة، إ

ى ضوء معاییر اإلستراتیجیة، وانصرف الثاني إلى تحلیل بنیة اإلستراتیجیة ومحتواھا عل

                                                             

  :دون تاریخ،في الموقع االلكتروني ،، جامعة كربالء من منظور وظیفي استراتیجياتیجیةاإلسترسامر مؤید،  ) 1(
http://fcdrs.com/mag/issue-6-2.html 

 السیاسیة و تأثیرھا  على الضرورة  بین األصل العسكري  و اإلستراتیجیة ، ابتسام حاتم علوان،دینا محمد جبر ) 2(
 iasj/net.iasj.www://http:                                       في الموقع االلكتروني ، دون تاریخ،توازن القوى الدولي
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 إلى استكشاف األبعاد اإلجرائیة لتفرعات في  حین تطرق العنصر الثالثإجرائیة وظیفیة،

  .اإلستراتیجیة ومخرجاتھا

  : المـدخل اإلجرائي إلى تعریف اإلستراتیجیة- 1

إذا انطلقنا من التحلیل الكالسیكي للمصطلحات، نجد أن مفھوم أو مصطلح            

ففي األلمانیة . الالتینیة  في مختلف اللغات األوربیة أو اللغات اإلغریقیةاإلستراتیجیة یوجد

                  وعندما نقول . strategi وفي الھنغاریة strategija ، وفي الروسیة strategieنجد 

 )stratos agein( الجیش الذي "  مصطلح اإلستراتیجیة ذاتھ مقسم إلى جزئین ویعني فإن

 stratego نحصل على agein و stratosوبوصل طرفي المصطلح ". ألمامندفع بھ إلى ا

     strategikos یعني قاد أو أمر، أما الصفة منھا strategô، وفعل "الجنرال" وھذا یعني

   فھي تعني وظائف وأعمال الجنرال بالمفھوم العسكري للكلمةstrategikaو التي تجمع 

اإلستراتیجیة إذا ھي فن القیادة للجیش أو بشكل ف وتعني الصفات التي یمتلكھا الجنرال،

  .)1 (أشمل ھي فن القیادة

عندما نقول ف.           وھناك فرضیة أخرى حول أصل االشتقاق في جذوره األولى

stratos فھذا ال یعني الجیش أو الجیوش بشكل عام، بل یعني الجیش الذي یعسكر في 

تیجیة في الواقع ال تحدد في حالة صراع اإلسترا ، ومنطقة ما ویكون في حالة حرب

تعني ) gia(،  تتعلق بكلمة أخرى وھي أكثر قوة في المعنىstratos فكلمة ،واحدة

ھذه الفرضیة األخیرة ھي األكثر ،إن فھي تعني الدفع إلى األمام ) agein(األرض، أما 

ح في التحلیل ھذا االقترا بسبب كون واقعیة عند الكثیر من مؤرخي العلوم اإلستراتیجیة

  .)2 ("بالحركة" بل ھي مرتبطة " ساكنا"یشیر إلى أن اإلستراتیجیة لیست شیئا 

 و التي خرجت strategema أیضا خرجت من نفس الجذر ككلمة strategiaكلمة     إن 

                   یرى) القرن الثامن عشر ( De Puységur ولكن المارشال ،stratagèmeمنھا كلمة 

 حیث تعني ، ھذه الكلمة األخیرة كان لھا معنى آخر في الالتینیة لم یكن في الفرنسیة:" أن 

الوسیلة أو ( stratagème لكن ،"في الالتینیة الحیلة أو الخدیعة أو الوسیلة في الحرب
                                                             

       میة  العربیة المفتوحة في الدنمارك ، كلیة العلوم  السیاسیةدیكا، األ دخل إلى الفكر االستراتیجيم، وفی صالح ن) 1(
  entranc/org.academy-ao.www://http       .              ني  في الموقع االلكترو.9 ، صدون تاریخ،الدنمارك،

    .9 ، المرجع نفسھ، ص)2(
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     "الجنرال"بل ھي فعل عقلي ذكي یتمتع بھ؛ لیست فقط خدیعة أو حیلة) الخدیعة الحربیة

اإلستراتیجیة ھي ترجمة  تكون صراعات التي یسیطر علیھا بالقوة و الففي عالم الحروب

  .)1 (حقیقیة لھذا الفعل الذكي للعقل

متفاعلة مع األھمیة التي مثلتھا " اإلستراتیجیة"إن ھذه النشأة العسكریة لمصطلح            

للحرب في  اإلستراتیجیة وصفًا الذي جعلاألمر  في تقریر مصائر األمم -  آنذاك -الحرب 

 فعِرف المفكر األلماني كارل .أذھان معظم من تصدى لمفھوم اإلستراتیجیة حتى یومنا ھذا

استخدام االشتباك كوسیلة "اإلستراتیجیة بأنھا  carl von Clausewitzفون كالوزفتز

 -  بھذا التعریف - Clausewitz  كالوزفتزحقق  و ھنا ، "للوصول إلى ھدف الحرب

إال أنھ جعل اإلستراتیجیة ، واألھداف في نظرتھ إلى اإلستراتیجیةالتواصل بین الوسائل

  .)2(حكرا على میدان القتال بوسائلھا وأھدافھا

 ةكونھا فن إعداد خطإلى راتیجیة  فقد ذھب في تعریفھ لإلست لیزیھأما الفرنسي          

كبر أشید  والتعرف على النقاط التي یجب تح،الحرب وتوجیھ الجیش في المناطق الحاسمة

حصر لیزیھ اإلستراتیجیة و ھنا   .)3(عدد من القطاعات فیھا لضمان النجاح في المعركة

 وبذلك ضیق مساحة الھدف ،في تفاصیل االستعداد للحرب والخوض فیھا إلدراك النصر 

  .المعركة دون الحربو ربطھ باالستراتیجي 

 نوعیة في ةبنقلو قام  -نسي المفكر العسكري الفر- فون مولتكھ  من بعدهوجاء         

إجراء المالئمة العملیة للوسائط الموضوعة "  بأنھا ، حیث یعرفھاتعریف اإلستراتیجیة

فأوجد الصلة التكتیكیة بین الوسائل  .)4("تحت تصرف القائد لتحقیق الغرض المقصود

    سیةخرج اإلستراتیجیة من میدانھا الحربي لیضعھا في خدمة القیادة السیاأ و،والغایات

وبذلك أطلق بعدا آخر لإلستراتیجیة بجعلھا توظف وسائال غیر حربیة لخدمة أغراض 

  .واسعة

                                                             

  .09 ،، ص ، مرجع سبق ذكرهوفی صالح ن) 1(
              دار الكتاب  العربي للطباعة :  القاھرة: أكرم دیري و الھیثم األیوبي: ترجمة،كالوزفتر، فن الحربكارل فون  ) 2(

  .218 ،، ص ون تاریخ، دالطبعة الثالثةو النشر، 
  .88 ،، ص1988 دون طبعة، شركة أیاد للطباعة الفنیة،: كاظم ھاشم نعمة، الوجیز في اإلستراتیجیة، بغداد) 3(
لفتاح عبد ا محمد : میكافیلي إلى ھتلر، ترجمةالفكر العسكري من:  الحدیثةاإلستراتیجیةدایرل، رواد یإیدوارد م ) 4(

  .231 ،صالطبعة األولى ، دون تاریخ ، مكتبة النھضة المصریة ،: ، القاھرةإبراھیم
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ن التطور في مفھوم اإلستراتیجیة وأبعادھا یحاكي التطور في النظرة إلى أالمالحظ    

الحرب التي بدأت ومنذ القرن التاسع عشر تطال المجتمعات بتأثیراتھا، بسبب التطور في 

فحصول الترابط بین الحرب من جھة وبین  ،الح وإدارة الحروب واستعداداتھاأنظمة الس

السیاسة والمجتمع من جھة أخرى قد نقل مفھوم اإلستراتیجیة جزئیا من میدان الحرب إلى 

 الھدف ": بقوة عن ھذه الفكرة قائالClausewitz  كالوزفیتزلقد دافع .میدان السیاسة

.  خالل العمل العسكريالمطلوب منم حجم الھدف كدافع أساسي للحرب، یقد السیاسي

الحرب ، ف الحرب استمرار للسیاسة بوسائل أخرى:أنالفكرة األساسیة لھذه الصیغة ھي 

 ھا تحقیقو یتمتابعة لألھداف السیاسیة،سیاسي، لكن أداة سیاسیة حقیقیة، لیست فقط عمل 

  .)1(بوسائل أخرى 

فن توزیع واستخدام ":یعرف اإلستراتیجیة بكونھا lidell hartلیدل ھارتن أونجد          

التعریف أنھ أسبغ على ھذا ومیزة  ،)2(" مختلف الوسائط العسكریة لتحقیق ھدف السیاسة

في تكییف العالقة بین الوسائل العسكریة واألھداف تتمثل اإلستراتیجیة صفة فنیة 

لیدل ن أ بیدیاسیة، سالھداف األ تحقیق ةجیة تصب في مصلح فجعل اإلستراتی،السیاسیة

 من منظور الوسائل، وتناسى الوسائل رقعھا العسكريم أبقى اإلستراتیجیة في ھارت

األخرى غیر العسكریة التي تعمل أیضًا في خدمة السیاسة، وقد اقتفى اندریھ 

 و قدم تعریف مفاده إلستراتیجیة ل ھ خطى لیدل ھارت في تعریفandrée beauferبوفر

:  و بالمعنى الدقیق ھي القوة للوصول إلى أھداف السیاسةن استخدام ف:اإلستراتیجیة ھي

 القوة استخدام :ھي الدقیق بالمعنى  فاإلستراتیجیةاستخدام القوة لبلوغ األھداف السیاسیة

 المصلحة لتحقیق العسكریة العملیات قیادة ھي أخرى وبعبارة أھداف سیاسیة لبلوغ

 للنوایا تماما مطابقة تكون الحرب أن" : یقول حیث تزكلوزفی هیؤكدھو ما و   .)3( الوطنیة

 عمال الحرب لیست: "وأیضا المتوفرة، الحربیة الوسائل مع تتكیف أن والبد السیاسیة،

                                                             

  .14 ،ف، مرجع سبق ذكره ، صوی صالح ن) 1(
  مرجع سبق ذكره، :  سامر مؤید) 2(

(3) Philippe Moreau, Defarges, Problèmes stratégiques contemporaines. Paris : éditions 
Hachette, 2ème édition, 1994,p,9.  
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 العالقات لھذه وتحقیق ،السیاسیة للعالقات ومتابعة ،للسیاسة حقیقیة أداة بل وحسب سیاسیا

  .)1 ("أخرى بوسائل

 إلى سعیھا في والوسائل األھداف بین الدولة فیھا توفِّق لیةعم          فاإلستراتیجیة ھي

 الدولة مصالح تحدید :یلي ما  علىالسلم زمن في الكبرى اإلستراتیجیة ملتوتش .األمن

 واقتصادیة عسكریة موارد وتخصیص المصالح؛ تلك تھدد التي األخطار وتمییز األمنیة؛

  .)2(لدولة الحیویة ل مصالحال عن للدفاع ودبلوماسیة

تنطوي على أبعاد أكثر سعة من فھي أما القوة التي فسرت بداللتھا اإلستراتیجیة          

 اإلستراتیجیة من غایتھا العسكریة ووسیلتھا العسكریة إلى أخرجت االبعد العسكري إذ

 وبسبب ما أملتھ الحرب العالمیة الثانیة من تطورات تقنیة في .شملأعم و غایة أوسیلة 

سالح واكتشاف السالح النووي، وما أملتھ الحرب الباردة، وحركات التحرر منظومات ال

 وإمكاناتھا، أضحت اإلستراتیجیة لدولةفي العالم من تأكید اعتمادیة الحرب على موارد ا

ة في أھدافھا لتحقیق طموحات  كافة وشاملدولة شامل باستخدامھا لموارد الذات بعد

مسبغین على اإلستراتیجیة مفھوم  و  الحقیقةى ھذهعلن یؤكدمالمعنیون  فتنادى دولة،ال

  .)3 (اإلستراتیجیة الشاملة

إن الضرورة العلمیة تقتضي وضع حدود موضوعیة لمفھوم اإلستراتیجیة           

ھذه  فاإلستراتیجیة تتمیز عن التعبئة بكون  ،لتحصینھا من التداخل مع غیرھا من المفاھیم

 في  ،لوقت محدد) تفصیلیة(دة لتحقیق أھداف وسطیة األخیرة تنطوي على تحركات محدو

ن اإلستراتیجیة تستخدم وسائل أكثر وتتعامل في مجال أوسع ولفترة أطول لتحقیق أحین 

فالعالقة بین اإلستراتیجیة .بصورة أوسعفي حد ذاتھا و أھداف التعبئة على أھداف تحتوي 

یجیة ھي الكل الذي یؤطر ویوجھ العالقة بین الكل والجزء، فاإلستراتبمثابة والتعبئة 

و ھذه        اإلستراتیجیة، ة مع بعضھا لتصب في مصلحترتبطاألجزاء التعبویة التي 

                                                             

  219 ،، ص مرجع  سبق ذكرهتر، یكالوزفكارل فون  ) 1(
    زعامة في القرن الحادي و العشرین أم توازن قوى: عادة صیاغة  اإلستراتیجیة األمریكیة الكبرىإ ،رنسیس ففكریستو) 2(

    fikr/booksproject/sy.gov.reefnet.www://http/4-    :في الموقع االلكتروني.27 ، أدیب یوسف شیش، صجمة ،تر
  .سامر مؤید، مرجع سبق ذكره ) 3(
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 تعطي للتعبئة محتواھا وإطارھا مثلما تكون التعبئة عنصرا ھاما من عناصر األخیرة

  .)1 (اإلستراتیجیة

جیة ھي شرح لفكرة السیاسة         كما تتمیز اإلستراتیجیة عن السیاسة بكون اإلستراتی

ف ی الوسائل وتوزیع األدوار وتھیئة البیئتین المادیة والمعنویة وتكیحشدبمعنى عند التنفیذ، 

البیئة الحركیة ھي  وبالتالي تكون اإلستراتیجیة ،العالقة بین الوسائل لبلوغ أھداف السیاسة

 اإلستراتیجیة والسیاسة  ذلك ضرورة التمییز بینعنویتفرع . لفكرة السیاسة) التطبیقیة(

                      مجموعة األنشطة: "علي الدین ھاللالخارجیة، فالسیاسة الخارجیة كما یعرفھا 

 التي تقوم بھا دولة ما إزاء الدول األخرى بقصد تحقیق أھدافھا في ضوء و السلوكات

یاسة الخارجیة  حرك الست فت،"الحدود التي تفرضھا قواعد التعامل الدولي وقوة الدولة

 من أدوات اإلستراتیجیة داخل إطار بیئتھا الخارجیة تینضمنھا الدبلوماسیة كأدامن و

ن العالقة بین السیاسة الخارجیة أ :"مازن الرمضاني لذلك یرى  ).اإلقلیمیة والدولیة(

غائي طار إ اإلستراتیجیة  و ھذا بوصفواإلستراتیجیة ھي كالعالقة بین الوسیلة والھدف

   . )2( یضم الوسیلة السیاسیة الخارجیةالذي

 ینصرف في داللتھ ،األخیرھذا ، فان  وعن العالقة بین اإلستراتیجیة والتخطیط         

تحدید إلى  والذي یرمي إلى وضع خطة تھدف ،إلى التفكیر الواعي والمسبق بالمستقبل

 یؤشر قیا، و علیھو تطبی  عملیافاھدالمقبولة سیاسیًا لترجمة األ الممكنة و الوسائل

 تسعى الدولة إلى األھداف التيإطارًا نظریًا یجسد على كونھ التخطیط بھذا الوصف 

 الذي ینقل الخطة من إطارھا النظري جسر مقام ال- ھنا- تحقیقھا، لتقوم اإلستراتیجیة 

      فالتخطیط یحتاج اإلستراتیجیة لترجمة الطموحات .الساكن إلى إطارھا التطبیقي المتحرك

مثلما تحتاج اإلستراتیجیة إلى إطار فكري تستھدي بھ في تحركاتھا كي ال تقع في مطب 

 ،و یتراوح  جوھر أي إستراتیجیة في العالقة بین الوسائل التناقض بین الوسائل و الغایات

إذا كانت  أنھ ، القول في ھذا المقاملو األسالیب التي تنتھي بما یدعى بالھدف، ومن ناف

جوة من أي مسار عمل  لیست مفھومة بشكل واضح أو لیست واقعیة فإن الغایات المر
                                                             

)1( The Encyclopedia Britlannica.London:  the Encyclopedia Britannica company, 
ltd,vol21,p 30.    

  .19 ،، ص1984، 35 ، العدد مجلة شؤون عربیة ،دراسة في األصول : يلقومي العرباألمن ا:   علي الدین ھالل) 2(
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ود ذلك لفشل المحتمل، و یع اإلستراتیجیة ستكون ذات خطة غیر مكتملة و عرضة لتنفیذ 

 التي تفترض ذلك التناغم بین بالطبع إلى العالقة الحتمیة بین األھداف و اإلستراتیجیة

  .)1(  الغایات و الوسائل و الموارد

 : البنیة اإلستراتیجیة ومضمونھا الوظیفي- 2

إن البناء االستراتیجي یتبلور من تفاعل العناصر المكونة لھ، وباستنطاق             

                     "ھي فن استخدام الوسائل لتحقیق األھداف"التعریف القائل بان اإلستراتیجیة 

، الوسائل، وفن استخدام ھذه األھداف (:تصاغ من مكونات ھينجد أن ھذه األخیرة 

وضع معین یقترن بوجود رغبة عن الھدف من المنظور المفاھیمي  یعبر و). الوسائل

مؤكدة لتحقیقھ عن طریق تخصیص ذلك القدر الضروري من الجھد واإلمكانیات التي 

. یستلزمھا االنتقال بھذا الوضع من مرحلة التصور النظري إلى مرحلة التحقیق الفعلي

مثلما یشكل .  األھداف یعد المرحلة األولى من مراحل إعداد إستراتیجیة معینةفتحدید

الھدف مكونًا أساسیًا من مكونات اإلستراتیجیة، وبدون األھداف یتعذر تفسیر األسباب 

الداعیة إلعداد اإلستراتیجیة، فالھدف یكون بمثابة الحافز للصیاغة اإلستراتیجیة واإلطار 

 یغیب تحدید األھداف في أیة امعندو . والغایة التي تنشدھاتقبلفي المسالذي تتحدد بھ 

 الھدف المتوخى و یجب على.  تتالشى حدود الحركة، ویضیع معیار النجاحإستراتیجیة 

واقعیة الھدف تعني إمكانیة تحقیقھ ضمن اإلمكانیات فن یتسم بالواقعیة والوضوح، أ

مكانیات تعجز اإلستراتیجیة عن المتاحة، وبغیاب الصلة الموضوعیة بین الھدف واإل

تحقیق أھدافھا أو تتواضع في تحقیق أھداف أدنى من المطلوب انجازه والمكافئ 

 .)2 (لإلمكانیات

لى مفھوم إتقلیدي  و إن اإلنتقال والتطور في الفكر اإلستراتیجي من مفھوم ضیق            

ة الدولة في البنیة الھیكلیة  جعل مفھوم القیادة اإلستراتیجیة یرتبط بمكانسع ووامعاصر

للنظام الدولي، من حیث توزیع مراكز القوة في العالم، ذلك ألن من أبرز مھام القیادة 

حاول استثمار موارد ی ذيلتخطیط اإلستراتیجي القومي ، الاإلستراتیجیة ممارسة عملیة ا
                                                             

الشركة : أدھم مطر،  دمشق: إستراتیجیة للقرن الواحد و العشرین،  ترجمة: آالن ستیفنز و نیكوال بیكر،فھم الحرب ) 1(
  27 - 23 ص ، -، ص2013الجزائریة  السورة  للنشر و التوزیع ، الطبعة األولى، 

  .سامر مؤید، مرجع سبق ذكره ) 2(
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ي التي تصنع الدولة لتحقیق مكانة أفضل على الساحة الدولیة، فالقیادة اإلستراتیجیة ھ

، ھذا یعني )لى أین نرید أن نصل؟ وكیف نصل؟إأین نحن؟ و(اإلستراتیجیة للدولة الرؤیة 

 القیادة اإلستراتیجیة تمارس عملیة التفكیر اإلستراتیجي ثم تصوغ عملیات التفكیر ھذه نأ

السلطة (إلى خطط استراتیجیة، ثم تطلب من اإلدارة اإلستراتیجیة  وتنظمھا وتوزعھا 

 تخصص الموارد الالزمة أنتطبیق ھذه اإلستراتیجیات على أرض الواقع، بعد ) فیذیةالتن

وھذا ما  . )1(خالل الفترة الزمنیة الالزمة لھا لضمان نجاح تطبیق اإلستراتیجیات القومیة

یؤكده الواقعیون في تحلیلھم للعالقات الدولیة بحیث أن كل دولة تلتزم بھدف أساسي یجب 

التي ھي   national interstداف القومیة وھو المصلحة القومیة كل األھتعضدهأن 

م المساعدة الذاتیة خاصة تقدی ب ذلك یكونوتحقیق القوة ل  السعي المستمر بالدرجة األولى

 فالسیاسة الدولیة ھي صراع من اجل القوة  والسیاسات الخارجیة ،على الصعید العسكري

  .)2(یادة القوة الذاتیة والنیل من قوة الخصمللدول لیست سوى جھد متواصل للحفاظ على ز

     ففي العالقات الدولیة، فإن كل األنظمة السیاسیة ھي قیادات استراتیجیة ألنھا تتحكم 

السیاسیة واٌإلتصادیة واإلجتماعیة (الدولة ومصیرھا على كافة األصعدة  مستقبلفي 

جیة تختلف من حكومة ألخرى وذلك ، لكن فعالیة القیادة اإلستراتی... )والعسكریة واألمنیة

 عملیة أنمرتبط بالقدرة واإلستمراریة في التفكیر والتخطیط اإلستراتیجي ، ویمكن القول 

وحلوال لمشاكل  تطورةمالتفكیر اإلستراتیجي ھي العملیة التي تخلق األفكار الجدیدة وال

وتنسیقھا بما یتفق  الدولة، بینما تأتي عملیة التخطیط اإلستراتیجي لتنظیم ھذه األفكار

والقدرات القومیة للدولة وظروفھا العاملة وعقیدتھا السیاسیة، لتتبلور بین ھاتین العملیتین 

    اإلستراتیجیة القومیة، التي تھتم بالوسائل واألھداف القومیة للدولة ) التفكیر والتخطیط ( 

، وإن كانت )رمتخذ القرا( عملیة تحدید األھداف ھي من اختصاص السیاسي أنعلما 

        اإلستراتیجیة مسؤولة عن انجاز تلك األھداف ، أما اإلستراتیجي، فتتحدد مسؤولیتھ 

                                                             

 الوالیات المتحدة :فوزي حسن حسین، التخطیط اإلستراتیجي للسیاسة الخارجیة و برنامج األمن القومي للدول )1(
  .83 ،، ص2013دون طبعة ،مكتبة مدبولي، القاھرة ،نموذجا ،األمریكیة 

تمرار الحرب ضد اإلرھاب ، مركز الحضارة  للدراسات زینب عبد  العظیم، اإلستراتیجیة األمریكیة العالمیة  و اس ) 2(
  .809 ، صدون طبعة ، دون تاریخ،السیاسیة،
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القومیة المتاحة لتحقیق أھداف الدولة، لذلك فإن خضوع  في تحفیز وتعبئة الموارد

    .)1 (اإلستراتیجي للسیاسة ھو أحد المبادئ األساسیة في الفكر اإلستراتیجي

  ییز بین قدرات الدول ومطامحھا تبعا لموقعھا في النسق الدولي یجب التمكما

بمعنى ما إذا كانت العبا جیواستراتیجیا أم ال في السیاسة العالمیة؟ إن الالعبین 

الجیواستراتیجیین النشیطین ھم الدول التي تملك القدرة واإلرادة القومیة على ممارسة 

 اإلستعدادملك ھذه الدول أیضًا المقدرة الكامنة وتكما ، الشؤون الدولیةالقوة أو النفوذ في 

 لتحقیق وھكذا نجد أن بعض الدول تسعى فعًال. للتأثیر في الشؤون الجیوبولیتیكیة الراھنة

تحقیق السیطرة والتوسع االقتصادي،  واإلنجازات اإلیدیولوجیةوالمصلحة القومیة 

   )2( .افز عمیقة الجذوربحوإلى ذلك وتكون مدفوعة .  و النفوذ العالمياإلقلیمیة

یستلزم أن تكون األھداف واضحة وبعیدة عن الغموض أو الخلط، فوضوح  كل ھذا        

األھداف یؤشر درجة اإلتفاق علیھا بین صناع اإلستراتجیة، ویعني وضوح مسلك 

اإلستراتیجیة ویسلط الضوء على الطریق الذي ستسلكھ وبالتالي عدم تخبطھا بتحقیق 

ناجمة عن الخلط وسوء الفھم فعلى قدر وضوح األھداف یأتي االنجاز أھداف أخرى 

وبسبب من تمایز الدول في واقعھا الداخلي والخارجي وانعكاس ذلك على . االستراتیجي

ن الدول تسعى إلى تحقیق أھداف متنوعة تبعًا لمعاییر عدة أعملیة تحدید األھداف وجدنا 

 تبعًا ھاھداف أساسیة وأھداف ثانویة، أو تصنیفتصنیف األھداف إلى أفي كمعیار األھمیة 

 وأخرى أمنیة كما تصنف ،إیدیولوجیھلى أھداف مادیة وأھداف إلطبیعتھا بتقسیمھا 

 .األھداف تبعًا لمعیار البعد الزمني إلى أھداف قریبة وأھداف متوسطة وأھداف بعیدة األمد

     ئل أو اإلمكانیات المتاحة من عنصر الوساتمیزھا -عند التطبیق- وتستمد اإلستراتیجیة 

ستراتیجیة، وتشكل فتقوم ھذه الوسائل واإلمكانیات مقام المحددات التي تؤطر مسالك اإل

لى إویمكن تقسیم ھذه الوسائل ،  اختیار كیفیة الحركة وغایتھا ا یتم بموجبھاییرقیودًا ومع

                                                             

  .89 -83 ،ص-فوزي حسن حسین، مرجع سبق ذكره، ص ) 1(
 :بتاریخز، واشنطن،نبكن ھووجیة، جامعة كتیبولنسكي، الالعبون الجیواستراتیجیون و المحاور الجیوجی بریزبیجینیو )2(

 com.at.politics.www://http                                                           :ي الموقع االلیكتروني ،ف29/05/2011
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الثقافیة (ائل المعنویة والوس) الجغرافیة، االقتصادیة، العسكریة( الوسائل المادیة ؛نوعین

  .)1() واالجتماعیة

         تجدر اإلشارة إلى انھ من الصعوبة بمكان أن یتوافر إلستراتیجیة ما قدر متساوي 

 أمرًا واقعیًا ال مفر منھ، وھنا تقع مھمة - موضوعیا-من الوسائل المتاحة فالتفاوت

متاحة الحتواء ثغرات التفاوت اإلستراتیجیة في التكییف والتنسیق بین ھذه اإلمكانیات ال

  .في اإلمكانیات وانعكاساتھا السلبیة على أداء اإلستراتیجیة) الكمي والنوعي(

 : البعـد اإلجرائي في تفرعـات اإلستراتیجیة ومخرجاتھـا- 3   

         وكیفیة االستخدامتتفرع اإلستراتیجیة عند التطبیق إلى أنواع عدة تبعا لنوعیة األداة     

 ةتظھر اإلستراتیجیوعند تقسیم أنواع اإلستراتیجیة تبعا لماھیة الوسائل .تھوغای

  السیاسیة،واإلستراتیجیة العسكریة، واإلستراتیجیة االقتصادیة واإلستراتیجیة الثقافیة

فتتولى اإلستراتیجیة السیاسیة إعداد الخطط والمبادئ التي تھیئ األجواء لتحقیق األھداف 

داخلیا تتولى اإلستراتیجیة السیاسیة . الصعیدین الداخلي والخارجيالسیاسیة للدولة على 

إدارة برنامج وطني لتحقیق االستقرار والرفاه االقتصادي واإلجتماعي، وخارجیا تسعى 

فھا ھذه اإلستراتیجیة وعبر موائد التفاوض إلى تھیئة البیئة الخارجیة للدولة لتحقیق أھدا

صوم وكسب الحلفاء واألصدقاء وتحقیق المكانة  للخاالسیاسیة في التصدي واحتوائھ

وھذا ال ینفي أن تستمد اإلستراتیجیة السیاسیة فاعلیتھا من .  في بیئتھا الخارجیةوالتأثیر

إمكانات الدولة لرفد فاعلیتھا في تحقیق أھدافھا السیاسیة التي تصب في محصلتھا في 

ستراتیجیة تكون في أوقات السلم إذن فحركة ھذه اإل. خدمة أھداف السیاسة العلیا للدولة

                 والحرب، ونطاق ھذه الحركة یكون في الداخل والخارج، إال إنھا تبقى في ساحة 

 إذ تنصرف اإلستراتیجیة العسكریة إلى استخدام  القتال في وقت الحرب أو االستعداد لھا

ا إلى خدمة الھدف القوات المسلحة أو التھدید بھا لتحقیق أھداف تعود في محصلتھ

 .)2 (االستراتیجي النھائي

                                                             

  .امر مؤید، مرجع سبق ذكرهس ) 1(
  المرجع نفسھ ) 2(
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         وقد یتم توظیف مجموع الوسائل المیسورة إلستراتیجیة الدولة من دون التعویل 

أي (على ھذه اإلستراتیجیة لكن تبقى ھذه األخیرة ماثلة، فقد تضطر الدولة إلیھا 

) ھجومیًا(ف عدوانیًا لحسم موقف لصالحھا سواء كان ھذا الموق) اإلستراتیجیة العسكریة

أم دفاعیا، فتعمد اإلستراتیجیة العسكریة إلى انتھاج نھج خاص تودعھ في عقیدتھا 

                  العسكریة، سواء من ناحیة االستعداد للحروب من حیث حجم القوات وأسلحتھا 

أو من ناحیة خوض ھذه الحروب باستخدام أسالیب متعددة مباشرة عن ) كمًا ونوعًا(

طریق التعرض المباشر للخصوم أو غیر مباشرة بتحطیم معنویاتھم وتفتیت قواھم، أو قد 

یكون استخدام اإلستراتیجیة العسكریة ألغراض الردع والتھدید من خالل المناورات 

أما اإلستراتیجیة الثقافیة فھي .واستعراض القوى وعقد التحالفات ترھیبًا للخصم

 وتكفل التأثیر على الرأي ،مل النفسیة للمواطن داخل الدولة العوااعياإلستراتیجیة التي تر

 والذي یصب في ،العام العالمي خارج الدولة سبیال لتحقیق الغرض من استخدامھا

فتعمد ھذه اإلستراتیجیة ، محصلتھ النھائیة في خدمة غرض اإلستراتیجیة النھائي 

ن أفراد المجتمع أفقیًا، وتأمین الستخدام أدوات كاإلعالم والمعلومات في تحقیق التالحم بی

 .التفافھم حول قیادتھم عمودیًا بترسیخ ثقافة معینة على الصعید الداخلي

  لنشر ثقافتھا) اإلعالم، والمعلومات(         وتوظف اإلستراتیجیة الثقافیة ذات األدوات 

والدفاع عن سیاستھا وحشد الرأي العام العالمي إلى جانب مواقفھا على الصعید 

وعند تقسیم اإلستراتیجیة تبعا لكیفیة االستخدام للوسائل، نكون أمام إستراتیجیة .الخارجي

 اإلستراتیجیة المباشرة ھي اإلستراتیجیة التي تبحث  .)1 (مباشرة وإستراتیجیة غیر مباشرة

عن تحقیق األھداف القومیة بالطرق السریعة والوسائط األكثر قوة واألكثر وضوحًا 

ن تسمیتھا أیضًا بإستراتیجیة الطرفین إذ تتوجھ ھذه اإلستراتیجیة بصورة وتحدیدا، ویمك

مباشرة إلى الطرف اآلخر وعبر آلیات اإلغراء والتھدید إلیقاع التأثیر المناسب فیھ تحقیقًا 

ومع التسلیم بكون األدوات الرئیسیة لإلغراء ھي اإلعالم .ألھداف اإلستراتیجیة النھائیة

 اإلغراء یتفرع من حیث المكسب االشتراطي للطرف الثاني فیكون  إال إن،والدبلوماسیة

ن التغیر أاإلغراء مادیًا إذا توخى توظیف اإلعالم والدبلوماسیة إلقناع الطرف اآلخر ب
                                                             

  .17 ،، ص1988 دار الحریة للطباعة ، :یثة، بغداد  سلیمان، نظریات االستراتیجیة  العسكریة الحدداودأحمد  ) 1(
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االیجابي في مواقفھ لمصلحة الدولة األولى سینطوي على تحقیق مكاسب مادیة لھ 

ویكون اإلغراء ) ن منطقة معینةمعونات اقتصادیة، معونات عسكریة، التنازل لھ ع(

إلقناع الطرف اآلخر بان ) اإلعالم والدبلوماسیة(معنویًا إذا تم توظیف ذات األدوات 

تأییده في (التغیر االیجابي في مواقفھ لصالح الدولة األولى سیحقق لھ مكاسب معنویة 

  .قضیة معینة أو مطلب معین، أو تحقیق مطلب معین لھ

 طریق تحقیق المنافع ن، عاء على توازن المصالح بین الطرفین          فیقوم اإلغر

ویختلف .المتبادلة لھما، ویصب في محصلتھ النھائیة في تحقیق إحدى أھداف اإلستراتیجیة

ووسائط ) عسكریة، اقتصادیة(عن اإلغراء بأنھ یوظف وسائط مادیة ) التھدید(اإلرغام 

       تكان إلى الوسائط المعنویة كما یفعل اإلغراءبدًال من االر) اإلعالم والدبلوماسیة(معنویة 

ویرنوا إلى تحقیق أھداف ومصالح تكون على حساب الطرف اآلخر، فیقوم اإلرغام على 

وینقسم . اللعبة الصفریة في الكسب والخسارة ألعلى توازن المصالح الموجود في اإلغراء

غام مادي حینما یعمد الطرف اإلرغام إلى ذلك، تبعًا للوسائط المستخدمة فیھ، على إر

القوة (األول إلى إرغام الطرف اآلخر بواسطة التھدید أو باستخدام وسائل مادیة 

سبیًال لتحقیق أھدافھ، ویكون اإلرغام معنویًا عند استخدم ) العسكریة، العقوبات االقتصادیة

رغام الطرف إل) اإلعالم، والدبلوماسیة(الطرف األول أو التھدید باستخدام وسائل معنویة 

من مزایا اإلستراتیجیة المباشرة سرعة الحسم، ووضوح  .)1(اآلخر على االستجابة

الغرض، وعمق التأثیر وذلك متأتي من تمحور أداءھا باتجاه واحد على طرف بعینھ 

الفشل ع احتمالیة وما یشوب ھذه اإلستراتیجیة التسرع واالنكشاف م. لغرض معین

عل التسرع غیر المدروس في األداء مع انكشافیتھ یفضي  فتفا،وصعوبة تالفي األخطاء

 سمتھا كانتطالما فغیـر المباشـرة ، أما اإلستراتیجیة إلى الفشل وصعوبة تالفي األخطاء

فاإلستراتیجیة غیر ،الغموض وااللتفاف إلى مسالك غیر مباشرة بحثًا عن تحقیق الھدف

، وإنما توظف اإلمكانیات المتاحة نیالمباشرة ال تتجھ إلى طرف بعینھ بأداة وھدف واضح

لدیھا في تھیئة الظروف المحیطة بالطرف الثاني لتدفع بھ إلى تبني أنماط سلوكیة تخدم في 

فیكون أداء ھذه اإلستراتیجیة أشبھ بأداء العب ،محصلتھا الھدف النھائي لإلستراتیجیة
                                                             

  .17 ،، ص1988 الحیة للطباعة، :فاضل زكي محمد، بغداد: جمةجارلس ولیرتشي، الحرب الباردة  و ما بعدھا،تر ) 1(
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 إلیصال الخطواتن تھیئة أجواء اللعبة للفوز عن طریق سلسلة م من خالل، )1(الشطرنج 

وھكذا تتسم ھذه و األھداف المسطرة ،الخصم إلى النقطة المطلوبة تحقیقًا للغایة 

وإمكانیات تالفي الخطأ وبالتالي  اإلستراتیجیة بالمرونة والتكیف مع الظروف واألحوال

االستغراق في الزمن واستنزاف الموارد، واالحتمالیة ھو ن ما یشوبھا أتحقیق الھدف، بید 

 أما أنواع اإلستراتیجیة تبعًا لغایة االستخدام فتكون إستراتیجیة دفاعیة ، تقدیر المكاسبفي

وإستراتیجیة ھجومیة، وتعرف اإلستراتیجیة الدفاعیة بأنھا قدرة الدولة على تجنب أو 

تفادي االنصیاع أو اإلذعان أو الخضوع للقسر واإلكراه واإلرغام الذي تحاول دولة 

و تھدیدھا بھ  لذا یمكن اعتبار ھذا النوع من اإلستراتیجیة استجابة ضھا لھ أیأخرى تعر

  .)2(العكسام التي یبدیھا الطرف األول، أو یبدیھا الطرف اآلخر على إستراتیجیة اإلرغ

        غالبا ما تصنف اإلستراتیجیة الدفاعیة إلى اإلستراتیجیة الدفاعیة الساكنة 

 فإذا ما انتظرت الدولة العدوان أو لحظة البدء ،)تحركةالم(واإلستراتیجیة الدفاعیة المرنة 

بتنفیذ التھدید وتركت الخیار للخصم للقیام بالخطوة األولى كانت إستراتیجیتھا دفاعیة 

االتجاه األول داخلي بترصین بنیان : عندھا تسلك الدولة المدافعة سلوكًا باتجاھین(ساكنھ

المتوقعة، وسد الثغرات التي من الممكن أن الدولة الداخلي واالستعداد بھ لالحتماالت 

 من خالل ؛والثاني خارجي ویظھر،ل منھا الخصم إلى الداخل لتفتیت الجبھة الداخلیة تسلی

 أو تقویة عالقتھا مع أطراف أخرى للضغط على ،إقامة األحالف ذات الطبیعة الدفاعیة

 أما اإلستراتیجیة  .مةالطرف المھاجم، أو الدخول معھ في مفاوضات وصوًال لتسویة األز

فینطبق علیھا وصف االستباقیة فإذا ما أحست الدولة بمصدر ) المتحركة(شطة الدفاعیة الن

 اتخذت الخطوات العملیة لمواجھة -قبل ترجمتھا إلى سلوك عدواني -الخطر ونیة الخصم 

 إن ؛بفرق التوقیت، بعبارة أخرى) الداخلیة والخارجیة(التحدي على ذات المیادین 

اإلستراتیجیة الدفاعیة الساكنة تنتظر المبادرة من الخصم أي لحظة وقوع العدوان 

والھجوم لتقوم بتحصیناتھا، في حین إن اإلستراتیجیة الدفاعیة المتحركة تستعد لمواجھة 

وتتمثل اإلستراتیجیة الھجومیة في قدرة الدولة على فرض .الخصم قبل شروعھ بالعدوان
                                                             

لب حازم طا: جمة ترالیات المتحدة األمریكیة، االستراتیجیة  األمریكیة و دبلوماسیة  الوةنجر، العقیدسھینري كی ) 1(
  .29 ،، ص1987 دون طبعة، دار واسط للدراسات و النشر و التوزیع،:مشتاق، بغداد 

  .30 -29 ، ص-  صمرجع سبق ذكره،،نجرسھینري كی ) 2(
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 استخدام الوسائل المتاحة إلیقاع التأثیر وفرض  وتوظیفإرادتھا على دولة أخرى ب

اإلرادة على الخصوم لتحقیق أھداف ذات طبیعة تكاد تكون عدائیة وذلك عبر سلوكیات 

متعددة منھا امتالك القدرات العسكریة واالقتصادیة والثقافیة المتفوقة، إقامة األحالف 

بذلك و الخصوم، رباكإیكون ھدفھا والتكتالت والنشاط البارز في المنظمات الدولیة ف

عنصر المبادأة  وتنطوي على مزایا منھا ،تغلب على ھذه اإلستراتیجیة سمة العدوان

 تكسب دولتھا كونھافضًال عن ،  إلى ساحة الخصوم ھاوحریة اختیار وقت الحركة ونقل

دوانیة  على الغالب ذات صبغة عھي كونھاوما یعیب ھذه اإلستراتیجیة ، النفوذ والمكانة 

 .مستھجنة دولیًا خاصة إذا ما خلت من مبرراتھا

 لإلستراتیجیة العام اإلطار :الثاني المطلب

 الھیئات بھا تأخذ التي والمحددات والعناصر العوامل مختلف العام باإلطار یقصد

 والتباین التمایز ذلك نجد لھذا .اإلستراتیجیات وتنفیذ ورسم تصمیم عن المسؤولة والدوائر

 أطر لثالثة تبعا - والزمانیة المكانیة مقتضیات التحوالت حسب- ستراتیجیاتاإل في

 خالل من أطر لإلستراتیجیة فھناك اإلستراتیجیة، ورسم إعداد في تتحكم رئیسیة

 أوال معرفة یجب األطر، ھذه وتحلیل لدراسة التطرق وقبل .ووسائلھا ونماذجھا مستویاتھا

 والفكر الدراسات ومراكز المختصة اإلستراتیجیة لدوائرا إلیھا تلجأ ما عادة التي الكیفیة

 )1(:أساسیة خطوات خمس تتضمن وھي الكبرى، اإلستراتیجیة وضع عند اإلستراتیجي

 .)دولیة أو خارجیة إقلیمیة، داخلیة،(إطارھا حیث من المھمة طبیعة وتحلیل دراسة 1-

 على زكیر أن یجب القرار صانع  أن"Game Theory"اللعبة ترى نظریة حیث

 والقیم األھداف حیث من المھمة ھذه دراسة یجب المھمة، وكذلك ھذه في الفاعلة األطراف

 الخفیة األھداف عن البحث یجب بل العامة، األھداف على التركیز یجب وال بھا، المرتبطة

 .اإلستراتیجي السلوك وراء من والكامنة

 درجة أو األھمیة درجة حیث من اوترتیبھ المھمة بھذه المرتبطة التغیرات تحدید 2-  

 بمنظومة وثیقة صلة ذات المتغیرات تحدید ومھمة .التھدید درجة حتى أو التعقید

                                                             

غیر منشورة      والمعاصر، القدیم اإلستراتیجي الفكر  :مقیاس في محاضرة ،اإلستراتیجیة مفھوم بوقارة،  حسین)1(
  .2006 السیاسیة، العلوم قسم الحقوق، باتنة،كلیة جامعة الدولیة، العالقات .فرع سیاسیة، علوم ماجستیر
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 بال- ھو وجودتھا المعلومات توفر فمدى .العدو أو المكان والزمان حول المتوفرة المعلومات

 بین نافسبالت المتعلقة اإلستراتیجیة مستوى الصراعات على مؤثر وعنصر مھم عامل -شك

 من -شك بال- ھو والصحیحة المعلومات الدقیقة من قدر أكبر بحوزتھ الذي فالطرف .الدول

 .اإلستراتیجیة یخدم مصالحھ بما فیھا والتحكم اللعبة قواعد وتسییر إدارة على القدرة یملك

 ذلك ویتطلب المھمة أو اإلستراتیجیة ھذه موضوع مع للتعامل أسلوب أو فكرة وضع  3 -

 :بمھمتین امالقی

 .المحتمل السلوك ھذا وانعكاسات تداعیات استشراف محاولة  -أ

 .األخرى األطراف واستراتیجیات اختیارات بمختلف التنبؤ محاولة  -ب

 تحدید على -عادة-   المخطط ویحتوى المھمة، ھذه قیام بكیفیة تفصیلي مخطط وضع  4-

 األھداف، ھذه لتحقیق الالزمة والمعنویة المادیة اإلمكانیات ثم بدقة أھدافھا المھمة، مضمون

 رزنامة أو أجندة وضع ثم المھمة، أھداف تقتضیھا التي و السلوكات اإلجراءات أیضا

 .اإلستراتیجیة األھداف تحقیق عملیة تتطلبھا التي الفترات بمختلف

عنھ  تترتب سلوك ھو النھائي والحسم .بقراراتھا األخذ مع اإلستراتیجیة اختیار أو حسم  5-

 القرار اتخاذ  أن" Joseph Frankel"فرانكل  جوزیفهیعتقد ما ولكن .اآلثار من مجموعة

 القرار أحیانا ویمثل سلوك، أیضا ھو القرار اتخاذ عن متناعاإل أن بل سلوك،وحدھا  یعتبر ال

 لالشام النوع من اإلستراتیجیات تنفیذ ووسائل إمكانیات تمتلك الدول التي عند عقالنیة ثركاأل

 القرارات أو الخطوات من سلسلة تعقبھا أولى خطوة القرار األول یعتبر ما وعادة، والكبیر

 لكون والمكاني، الزماني اإلستراتیجیة تنفیذ مسار عبر التوجیھیة أو ریةیالتغی أو التكمیلیة

 عادة الثانیة األفعال وتأتي سلسلة والتغیر، للتكیف قابلة برامج عن عبارة اإلستراتیجیة

 التأكد أو عدم الیقین لمعیار تخضع التي العملیة البیئة تفاعالت ضمن العام المسار تصحیحل

  )1( والتنظیم القیادة في النتائج من

 “L'incertitude dans la conduite et dans l'organisation de l'opération stratégique” )2(  

                                                             

 .مرجع سبق ذكره بوقارة، حسین (1)
                                                          :عراج اإلطالع من زید لم (2)

 - Joseph Frankel, Contemporary international theory and the behaviors of states, 
oxford,1973. 
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 إلى اآلن نتطرق أن یمكن ،الكبرى اإلستراتیجیة لوضع الخطوات لمختلف تطرقنا بعد

  :التالي النحو على لإلستراتیجیة المختلفة األطر وتحلیل دراسة

 اإلستراتیجیة مستویات :أوال

 اإلستراتیجیة الدراسات في المتخصصین فإن اإلستراتیجیة، مستویات إلى بالنسبة

  :لإلستراتیجیة أساسیة مستویات ثالثة بین یمیزون

 العسكري السیاسي المستوى أو Le niveau stratégique المستوى اإلستراتیجي1-

Politico- militaire " :" السیاسیة العلیا اإلرادات لحوار األعلى المستوى وھو 

 في الوطنیة للمصالح الكبرى اإلستراتیجیة اإلدارة أجل من للدولة والدبلوماسیة والعسكریة

 الجیوسیاسیة لتحوالتا في وجھة L'incertitudeالیقین بعدم تتمیز دولیة بنیة

 اإلستراتیجیة كانت إذا ما على ھنا تستند فالمسألة .الدولیة لوحداتھا والجیوإستراتیجیة

 المصالح تحدید على والقدرة الدولیة التفاعالت بمسار التنبؤ على القدرة لھا الكبرى

 .وتحقیقھا الوطنیة

 المستوى ھذا على یةاإلستراتیج تنحصر:  Le niveau tactique المستوى التكتیكي2–

  والقیادة"Le haut commandement"العسكریة العلیا القیادة بین االتصاالت في

 اإلدارة أثناء عسكري مستوى وھو القتال، جبھات على العسكریة للعملیات المباشرة

 باإلستراتیجیات یتعلق عندما األخرى المیادین في ذلكك تلمسھ ویمكن .للحروب المباشرة

 .مؤقتة أو زمنیة قصیرة بفترة والمرتبطة الثانویة األھداف ذات الصغرى

 المكانیة المتغیرات تحدید یتم وفیھ : Le niveeau opérationnel العملي المستوى3–

 أي اإلستراتیجیة أھداف لتحقیق الالزمة والوسائل اإلمكانیات حجم وتحدید والزمانیة بدقة،

 عامل ھي المختصین تصور في الھرمیة ھذه .عملي تطبیق إلى التصور النظري تحویل

 وتمنح لإلستراتیجیة المختلفة المستویات بین وتفادي التناقض التخصص على مساعد

  .)1(الحالیة واألھداف المدى األھداف الطویلة بین التمییز من تمّكن متعددة خیارات

                                                             

          gie9A%3C%Strat/wiki/org.wikipedia.fr://http  ” “Stratégie, encyclopédie liber'L, Wikipedia ) 1 (  
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 اإلستراتیجیة نماذج :ثانیا

 األھداف ینب التفاعلي االرتباط على ويینط واألھداف بالوسائل تصمیم ھو النموذج     

 André بوفر أندري الفرنسي الجنرال وحسب الموجودة، المتوخاة واإلمكانیات

Beaufre" "خمسة اإلستراتجیة فنماذج:  

 ترید الذي الھدف ولكن المتنوعة القویة واإلمكانیات بالوسائل یرتبط الذي :األول النموذج

 واالستعدادات الخبرة إلى الدولة أتلج الحالة ذهھ في .متواضع ھدف الدولة تحقیقھ

 إلجبار یكفي ألنھ المباشر، التھدید على یستند ھنا فالنموذج .التھدید طریق عن العسكریة

 وفي .القوي الطرف ومصالح لیتوافق سلوآه االمتثال وتغییر على الضعیف اآلخر الطرف

 حالة وفي فعاال، یكون تھدیدال أن ""Thomas Shelingشلینغ  توماس یقول الصدد، ھذا

  .)1(الفعلي للقوة االستخدام إلى األول الطرف یلجأ االستجابة عدم

 مع متناسقة واإلمكانیات متواضعا الھدف یكون عندما األول عكس وھو :الثاني النموذج

 وھو واالقتصادیة، والسیاسیة الدبلوماسیة المباغتة مبدأ على یقوم ھنا فالنموذج .الھدف

 .جدا محدودة المناورة حریة فیھ تكون األحیان بعض في إذ غیر المباشر، لضغطا نموذج

 واإلمكانیات الوسائل فیھا تكون التي بالحاالت یتعلق فھو بوفر حسب  :الثالث النموذج

 یأخذ فالنموذج الحالة، ھذه وفي .للدولة بالنسبة حساسا یكون والھدف أو محدودة ضعیفة

 محدود واستعمال المباشر التھدید من مزیج على تحتوي لتيالمتتابعة ا األفعال سلسلة

 .وأساسیة معینة قیم عن تبحث التي الدول الضعیفة بحالة مرتبطا یكون ما وغالبا للقوة،

 المستعملة اإلمكانیات ولكن واسعة الحركة أو المناورة حریة تكون عندما :الرابع النموذج

 غیر العسكریة بالنزاعات یرتبط ما ادةع وھذا .وھام مثالي ھدف لتحقیق جدا ضعیفة

 استعمال إلى یلجأ ھنا األضعف فالطرف .بینھما فجوة القوة بسبب طرفین بین متكافئة

 التأثیر إلى ورائھا من التي یرمي االستنزاف نزاعات أو الطویلة النزاعات أسلوب

 .التحریر حروب حالة ذلك مثال وإرھاقھ القوي الطرف على السیكولوجي

                                                             

 (1)  Philippe Moreau Defarges, op.cit, p 11 
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 الھدف ولكن وقویة معتبرة العسكریة والوسائل اإلمكانیات تكون عندما :الخامس ذجالنمو

 مرور مع یزول أن ممكن الھدف ھذا حتى الزمنیة الناحیة من ومحدد، عنیف یرتبط بنزاع

 إلرادة الخضوع على اآلخر الطرف إلرغام المباشر التدخل نموذج ھو.فالنموذج الوقت،

 )1 (.األقوى الطرف

 اإلستراتیجیة سائلو :ثالثا

 تماسكھا درجة كانت مھما والناجحة الفعالة اإلستراتیجیة عن الحدیث یمكن ال

 الوسائل تسندھا لم إذا الفكري تصورھا ومثالیة النظري طرحھا وواقعیة المعرفي

 توفرت فكلما .العملیة التطبیقات إلى األفكار المجردة من لنقلھا الالزمة واإلمكانیات

 تحقیق على ذلك ساعد كلما المتعددة والشاملة، القوة وإمكانیات والمادیة ویةالمعن الوسائل

 .المعاكسة اإلستراتیجیات على باقتدار اإلستراتیجیة المواجھة وإدارة االستراتیجي التفوق

 صفة المیزة على یحوز الذي الطرف ھو الوسائل تنوع حیث من األقوى والطرف

 المیزة"David Ricardo" ریكاردو دافید مصطلح رنااستع ما إذا المطلقة اإلستراتیجیة

 من نابعا یكن لم ألمریكا العالمي اإلستراتیجي التفوق عن الیوم فالحدیث. التجاریة المطلقة

 بالمیزة سمیناه ما لھا منحت التي المتعاظمة واإلمكانیات الفریدة لوال القوة أخالقیة مثالیات

 عدیدة دول وبین بینھا العسكریة القوة ففارق .سكریةالقوة الع خاصة المطلقة اإلستراتیجیة

 .الدفاعیة والمیزانیة العسكري بالنسبة لإلنفاق إستراتیجیة داللة ذات أرقام إلى یصل

 المادیة الوسائل :ھما نوعین رئیسیین إلى صنفت اإلستراتیجیة وسائل فإن عامة، وبصفة

  )2 (.المعنویة والوسائل

 وحجم طبیعیة موارد من االقتصادیة الوسائل جمیع بھا دفیقص المادیة، الوسائل أما

 .اإلنتاج

 التسلح وحجم العسكري العتاد نوع( العسكریة والوسائل والتجاریة، المالیة والحالة

 حریة للدولة تمنح فإنھا كبیر بشكل توفرت ما إذا مجتمعة الوسائل كل ھذه ،)الجیش وعدد

                                                             

  .مرجع سبق ذكره بوقارة، حسین (1)
  .نفسھ المرجع (2) 
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 والدفاع وتحقیقھا والقومیة السیاسیة األھداف إلنجاز ودافعیة ھائلة دعم وقوة المناورة

  .تواجھھا التي التھدیدات أمام عنھا

 ودرجة والحضاریة اإلیدیولوجیة األفكار منظومة على المعنویة الوسائل تنطوي حین في

 جنب إلى جنبا تشكل التي الخارجیة المسائل في الرؤیة ووضوح الداخلیة التعبئة السیاسیة

 نفوذھا لممارسة للدولة دفع عناصر تشكل متكاملة حضاریة ة مصفوفةالمادی الوسائل مع

 وحمایة الوطنیة مكاسبھا لتحقیق إستراتیجیتھا الداخلي وتنفیذ تماسكھا وتحقیق الخارجي

 محیطھا حیال ما دولة سلوك تنطوي على التي الخارجیة فالسیاسة .الوطنیة مصالحھا

 وسائل جملتھا في وھي،والتحالفات دبلوماسیةوال اإلقناع وسائل على عادة تقوم الخارجي

 والقادرة على األخرى لألطراف المغریة القیم ومنظومة المھارة على تعتمد معنویة

 الكبرى أو الشاملة اإلستراتیجیة فقوام .األعداء ودحر المناوئین وعزل الحلفاء استقطاب

 مراعاة متوازن بشكل ویةوالمعن المادیة اإلستراتیجیة وسائل بین المزاوجة ھو اعتمادھا

                         Paul Kennedy"  كینیدي بول"لتعبیر التفاعالت الخارجیة فوفقا لظروف

 معنیة فھي بالحرب، معنیة ھي ما بقدر بالسلم معنیة الحقیقیة الكبرى اإلستراتیجیة«: فإن

 تنتھي وال لقرون بل وربما لعقود، صالحة تبقى أن یجب التي وتكامال تطورا بالسیاسات

 .)1(»باندالعھا تبدأ ال أنھا الحرب كما بانتھاء اإلستراتیجیة ھذه

 أن یمكن ال القوة من مساند لھا تكن ولم األخالقیات إلى تستند التي  فاإلستراتیجیة     

 نمط وفي سلوكاتھ في تتحكم السیاسیة الواقعیة عالم الزالت في المطلوب النجاح تحقق

 للقوة المادیة اإلمكانیات بین فاإلستراتیجیة المتساندة .الدولیة وحداتھ بین التفاعالت

 المكافأة على اإلكراه وأخرى على تارة تعتمد التي أو واألخالق القیمیة والمنظومات

  .المرسومة أھدافھا المطاف نھایة في ستحقق

ق من خالل كل ما سبق یمكننا القول أنھ و بالرغم من صعوبة تحدید  تعریف دقی

لمصطلح اإلستراتیجیة بسبب إختالف مدارس التفكیر  االستراتیجي و تضارب الغایات 

من وراء إعداد و تنفیذ الخطط اإلستراتیجیة، تبقى اإلستراتیجیة ھیكلیة  لسیاسة تجد 

                                                             

 اإلمارات زكمر بي،ظ وبأ األمریكي االستراتیجي الفكر في تأمالت :وراءه وما المزدوج االحتواء ، عمرو ثابت(1) 
   42 ،ص ،2004 األولى، الطبعة اإلستراتیجیة، والدراسات للبحوث
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جذورھا في المنطق العسكري و تتخطاه إلى مستویات و میادین متعددة، و حسب المنظور 

اإلستراتیجیة حسب ما تقتضیھ ھذه الدراسة و ما یرنو                  التعددي ھذا یمكن تعریف 

إلیھ الباحث من وراء ذلك بأنھا خطة عمل طویلة المدى، تروم  توظیف مختلف                 

الوسائل المرتبطة بأبعاد القوة المختلفة إلدارة و تحقیق  األھداف  التي تنطوي علیھا 

الوحدات السیاسیة المتنافسة و التي تفضي إلى میدان من المصلحة الوطنیة للدول و 

. برادلي"التفاعالت من أجل تحقیق  المصلحة الوطنیة لھا، و ھو التعریف الذي قدمھ 

 اإلستراتیجیة ھي كیف تعرف الدولة مصالحھا«و الذي مفاده" Braddeli .A.tayr تایر .أ

 )1(»امل معھاو التھدیدات التي تستھدف ھذه المصالح، ووسائل التع

  نظریة المثلث االستراتیجي: المطلب الثالث

        إلى القول  Lowell Dittmerولوال دایتمار   Gerard Segalیذھب جیرارد سیغال   

توظیفھ في السابق بغیة توصیف العالقة  جرى *نظریة المثلث االسترتیجي مصطلح بأن

 وجمھوریة األمریكیةالیات المتحدة التي كانت قائمة بین االتحاد السوفیتي سابقا والو

 االنتباه إلى أن عالقتھم  Robert S. Ross روس .ولفت روبارت أس ،)2( الصین الشعبیة

وأن أمن كل ، المثلثیة یتم تمیزھا بدرجات معتبرة من خالل االعتماد المتبادل االستراتیجي

      )3(.یناألخرییعة العالقة بین الدولتین دولة تم تشكیلھ وفقا لطب

خالل فترة الحرب الباردة، كان الحدیث دوما یدور حول القطبیة الثنائیة، لذلك ف

بالعالقة  كانت یطلق على العالقة المثلثیة بین الوالیات المتحدة واالتحاد السوفیتي والصین

وقد برزت القوى الثالثة على المسرح الدولي لتعلب أدوار . ذات البعد االستراتجي

وھناك من یعتبر .السیاسي وأین إن على المستوى العسكري یوالرئیس الالعبین المھمین

                                                             

 فوزي عماد :ترجمة أیلول، 11 بعد المنطقة في ألمریكا الكبرى إلستراتیجیةا المصالح :األوسط والشرق األمریكي السالم  تایر،. أبرادلي(1) 

  . 8 ،ص ،2004 األولى، الطبعة للعلوم، العربیة الدار :بیروت الشعبي،
 في توصیفھ  strategic  triangle  یعد  ھنري  كسنجر  وزیر الخارجیة األمریكي األسبق أول من  أطلق  مصطلح المثلث اإلستراتیجي  *

للعالقات الثالثیة بین الوالیات المتحدة روسیا و الصین إبان الحرب الباردة ، و تم إعادة طرح المصطلح من جدید على ید وزیر الخارجیة 
  .1999 و الذي أطلقھ على العالقات الروسیة، الصینیة و الھندیة ، عند زیارتھ  للھند عام 1999الروسي بریماكوف في عام 

(2) Lowell Dittmer, "The Strategic Triangle: An Elementary  Game Theoritical Analysis," 
World Politics, No33,vol4, July 1981,p-p, 485-516, and Gerard Segal The Great Power 
Triangle , New York: St. Martin's Press, 1982.  
(3) Robert S. Ross, ed., China, the United States, and the Soviet Union: Tri polarity and 
Policy Making in the Cold War ,Armonk, N.Y: M.E. Shape, 1993, p.4. 
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تي على أنھا أكثر  المتحدة والصین واالتحاد السوفیالعالقة المثلثیة الكبرى بین الوالیات

 الذي األمر.  المھیمنة في حقل العالقات الدولیة أثناء فترة الحرب الباردةبعادواألالعوامل 

قبول الواسع لھذه العالقة التي كانت قائمة بین القوى أدى إلى بروز وضع سمح بال

  .الثالثة،وحیث جرى التعامل معھا خالل الحرب الباردة بإعتبارھا عالقات مثلثیة

دبیات النظریة السائدة، یمكن فحص المواقف ذات الصلة في المثلث لأل ا    فوفق

ویمكن تمییز تلك . ى الثالثةاالستراتیجي عبر مالحظة العالقات الثنائیة القائمة بین القو

ویمكن تصور عبر العالقات . و العداءأالطابع المتسم بالصداقة  العالقات سواء ذات

 إدارةمنذ بدایة ،  الصین واالتحاد السوفییتي سابقا-المثلثیة االستراتجیة للوالیات المتحدة 

ات الثالثة التي كان المثلث االستراتیجي یتسم بالطابع الصداقي في العالق بوش  إذا ما

و أأو عالقتین تتسم بطابع الصداقة مقابل واحدة تتسم بالعدائیة   الثالثةاألطرافتجمع 

 إیجابیة في األكثربالنسبة لھنري كیسنجر، یرتبط الموقف . عالقات عدائیة من أنواعثالثة 

ابع المثلث االسترتیجي بالدور المحوري للدولة أو القوة المحوریة، والذي یحافظ على ط

 الطرفین على بتألیبقوم ی، وفي نفس الوقت اآلخرینالصداقة مع الطرفین او الالعبین 

  )1(بعضھما البعض

  .) 1الشكل رقم أنظر ( 

  رسم تخطیطي لعالقات المثلث االستراتیجي

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

(1) Wu Yu-Shan, Exploring Dual Triangles: The Development of Taipei-Washington-
Beijing Relations, Issues & Studies ,October 1996,p, 28. 
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یمكن أن یحافظ الفاعل المحوري باتقان على التوازن الدقیق السائد في العالقات 

ویسمح لھ ذلك الوضع الناتج عن العالقة المتسمة . اآلخرینطرفین التي یقیمھا مع ال

ویحافظ الفاعل المحوري على عالقتي الصداقة . بالتنافسیة بالحصول على مكاسب عظمى

ألجل أن یحصل تبادل للقیم  مع الطرفین الذین یمثالن الجناحین الضروریین التي یقیمھا

وتعد أیضا العالقات المتسمة بالسلبیة بین .  االیجابیة التي یستفید منھا الطرف المحوري

وجود إمكانیة تسمح للجناحین بالتآمر على  ھناك من یستبعد.جناحي المثلث بالضروریة

في مسعى یمكن ھذا  ھذا االتجاه یرى بوجود دافع للجناحین بالتودد للمحور. المحور

وفي . ن المتوددین إلیھمن كسب فوائد من الالتوازن القائم بین الطرفی) المحور ( األخیر

إطار الحصول على أكبر قدر من التنازالت من طرف واحد، من الضروري بالنسبة 

 اتجاهللمحور أن یقوم بإثارة درجة معینة من الغیرة، أو الذعر، وھذا من خالل المیل في 

  )1(.طرف على حساب طرف آخر

ت المتحدة بالتدریج مكانة        مع بدایات فترة سبعینات القرن العشرین، أخذت الوالیا

 نیكسون إلى كل من األمریكيحیث شھدت  تلك الفترة زیارة الرئیس القوة المحوریة، 

وقد عبر عن .  الطرفین الرابحینإلىین كموسكو ، في حین تحولت موسكو وبیین وكبی

لخصوم المحتملین یجدر أن تكون مثل خیاراتنا تجاه باعالقتنا ":ذلك ھنري كیسنجر بالقول

وأن ،ت التي كانوا یمتلكونھا تجاه بعضھم البعضكانت أكبر من الخیارو التي ا كلیھم

 حافظناما  العداء الذي یكنونھ ضد بعضھم البعض ساھم بشكل جید في تحقیق أھدافنا إذا

  . )2("لیھما أكثر مما یجمعھم من عالقاتكعلى عالقات متینة مع 

 تغیر أنكان على دولة الصین الشعبیة  ، خالل بدایات ثمانینیات القرن العشرین      

                الموقع اتجاه وھذا في األكبرالدور المتمثل في إعتبارھا شریك ثانوي في المثلث 

او الموقف المحوري،وھذا عبر الحفاظ على مسافة واحدة مع كل من واشنطن واالتحاد 

دیاو   أن غیر 3.تھ مع الصینولقد سعى االتحاد السوفیاتي إلى تحسین عالقا. السوفیاتي
                                                             

(1) Ibid. 
(2) Henry Kissinger, white House Years , Boston: Little, Brown ,p, 165  
(3) Huei-Ming Mao, The U.S.- china- Russia Strategic Triangle Relationship- Since the Beginning 
of the Buch Adminstration,  Tamkang Journal of International affairs, p. 80.in 
http://www2.tku.edu.tw/~ti/Journal/8-3/834.pdf. 
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 مثل ھذا التقارب محدود مقارنة بحجم المصالح القائمة بین الصین إن رأىسیاوبینغ 

 إلعادة أدركت بأن ثمة مسعى أنھامبرر ذلك بالنسبة للصین . األمریكیةوالوالیات المتحدة 

. 1972  نیكسون وكیسنجر في إدارةترتیب السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة في ظل 

 من لعبة األكبر المستفید األمریكیة الوالیات المتحدة أصبحتففي ظل ھذه الظروف 

 تضفي المزید من إضافیةالصین الشعبیة بمثابة أداة  في حین إعتبرتھ. األكبرالمثلث 

 )1( التحسن على ھذه العالقات

ث  رغبة في المثلاألكثر أداء أو لعب دور الفاعل المحوري ھو الجانب أنرغم 

على ( كانت العوامل الداخلیة   مافإذا . االسترتیجي، لكن مع ذلك ال یمكن تحقیقھ دوما 

تعمل على )  ولیس بالطرف الثالثینینتكون حصریا مرتبطة بفاعلین معسبیل المثال 

   یطور عالقاتأن دور مفترض یقتضي أفضل العداوة بین طرفین او فاعلین ، فان إثارة

 أي عداوة الطرف الثالث مع إثارة إلىیدفع  بینما. لطرف الثالثمع ا) صداقة( ایجابیة 

                        كین یتعاونان ضد العدو المشترك یرد في بعض المثلثات االستراتجیة ش نجأحیانا. منھما

 األقلغیر انھ على   الشریك ، خسارة صداقة واحدةإلىمن الفاعل المحور   )2(.او المنبوذ

 بحصول ذلك، ما یستدعي إمكانیة، رغم انھ ثمة اآلخریندم بین الالعبین لن یحصل تصا 

  .أن یكون ھناك حرص مشوب بالحذر

 تحول وجھتھا نحو االتحاد أنفي خمسینیات القرن الماضي ، اختارت الصین     

السوفیاتي وھذا تبعا لما تملیھ علیھا بیئتھا الداخلیة والدولیة، وكانت النتیجة قیام تحالف 

 كل من االتحاد السوفیاتي أصبحففي ھذه اللعبة الكبرى، . ین وموسكوكن كل من بیبی

 أدىلقد . بوذن وثانویین، بینما كانت الوالیات المتحدة الطرف المأساسیینوالصین شریكین 

 من األمریكیةالتحالف القائم بین بیجین وموسكو من جھة والعداء ضد الوالیات المتحدة 

 مواجھة الوالیات المتحدة إلى  االتحاد السوفیتي  فیھیتجھوضع  قیام إلىجھة ثانیة 

 تعزیز عالقات و تقویة نحو حصل توجھ لدى االتحاد السوفیتي أیضا.لمصلحة الصین

 فإذا مع ذلك، ،عدو مشتركتواجھان ین كموسكو وبی أنصداقة مع الصین ، على اعتبار ال

                                                             

(1) Ibid. 
(2) Ibid. 
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صم ، تبقى الشراكة بین الطرفین مع الطرف الخ ما شرع الشریك الثانوي في التعاون 

 إلى سلوك الطرف الشریك على أنھ خیانة  األولطرفالتتسم باالیجابیة، وتبعا لذلك ینظر 

او نقض لما اتفق بشأنھ وتحول نحو الطرف الرابح، بینما یكسب الطرف الخائن وضعیة 

 ألخرا فقط مع الطرف الخصم، فقد یجعل الطرف   ال یتعاون الحلیفأحیانا. المحور

 المنبوذ ھيالطرف  لعب دور أنمن الواضح و .  نفسھ او ذاتھإلىیتراجع او یعود 

 حصول وضعیات أیضاكما یمكن  . المثلث االستراتجيالوضعیة غیر المحبذة بین أطراف

ففي ھاتین الحالتین ، كل العب یوجد وبدقة   او اعداء أصدقاءیكون فیھا الفاعلون الثالثة 

 في كل اللعبة التي تتسم أصدقاء أنھم: اآلخرینیكون علیھا الطرفین في نفس الحالة التي 

           یطورھا العب في المثلثأنكبر عدد من الصداقات یمكن أمع ذلك ، فان . بالصداقة

  وتحصل وضعیات. التي یتواجد علیھا في المثلث االستراتیجياألفضلمنوطة بالوضعیة 

  . التعاونإلىالطرفین یدفع العب  حینما یحبذ او  الصداقة 

بین خروتشوف وایزنھاور 1959لقد جعلت محادثات كامب دفید التي جرت  في 

ین كبموجب ذلك الریبة بین بی كبر شریك لھا وأدخلتأالصین تحس بالخیانة من قبل 

                عداوة، مما أدى إلى حصول تغییر إلىتحولت الصداقة بینھما   أنوالنتیجة . وموسكو 

 كل من القوتین إلىكما أدى ذلك إلى جعل الصین الشعبیة تنظر . األكبر بنیة المثلث في

                     الداخلیةى القوالصدع بینافیتین بعیدة عنھا، بسبب تنامي العظمیین كثورتین ثق

 لعبة تتشكل من إلى المثلث بالنسبة للصین الشعبیة تحول فقد المثلث االستراتیجي، في

  .ئیةعداعناصر 

مع ذلك تبقى .  مثلث عدائيإلىخالل ستینیات القرن الماضي، تحول كل المثلث 

الوحیدة في عالم  فالوالیات المتحدة ھي القوة . ل قید التشك الباردةبعد الحرب مرحلة ما

عسكریة لكنھا تبقى قوة  ،روسیا ھي قوة عظمى سابقا خالل الحرب الباردةكما أن الیوم، 

من خالل مستویات النمو  یستیقظ بشرعیة اقتصادیةو صاعدا بلد صینالفي حین یبدو 

فضال على ذلك، تعتبر الدول الثالثة من بین الدول الخمسة الدائمة . االقتصادي المحقق

.  النوویةاألسلحة حیازة على األكثركما تعتبر من بین الدول .األمنالعضویة في مجلس 

.  تعریف العالقات بین القوى الثالثةوأعادتم  سبتمبر العال11 أحداث غیرت ذلك فقدمع 
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 أسوافي الوالیات األمریكیة ، الصین ، و روسیا  تعتبر العالقة بین القوى الثالثة  فحالیا

مستویات لھا،وترغب الوالیات المتحدة في ظل العالقات القائمة وفقا للمثلث االستراتیجي 

تحدة ملصین وروسیا ضد الوالیات الفي الھیمنة على العالقات الدولیة، بینما توحدت ا

في " المثلث االستراتیجي" كیف سیدار   ، في ظل ھذه الشروطأخرىبعبارة . األمریكیة

   أم ال؟بالسلم واالستقرار  سینعم  العالم كان ما إذا اتجاه تحدید 

      لقد كانت دوما العالقات القائمة بین القوى العظمى حاسمة في تشكیل النظام في 

 التي  الالتوازننجد حالة فمن تاریخ العالقات الدولیة . ، فضال عن العالمإقلیمیة ة منطق

 فان الحفاظ علیھ التوازن، وبین ھذه القوى للوصول إلى حالةالصراع یبرز من خاللھا 

تمت  ذا مافإ  في مستقبل السیاسة الدولیة،على توازن استراتیجي ثالثي لھ دالالت كبرى

راتیجي بشكل سلیم فانھ یمكن تفادي خطر اندالع حرب القوى الكبرى  المثلث االستإدارة

  . من وجھة نظر افتراضیة تصوریةاألقلفي العقود القادمة على 

  منھجیة التحلیل الجیوبولیتیكیة : المطلب الرابع 

إن المنھج الجیوبولیتیكي صار بكل انسیابیة وبكیفیة ال تحتاج إلى برھان، یتبوأ من   

مكانة النموذج التفسیري األساسي بالنسبة للنخب المعاصرة المھتمة بشؤون تلقاء ذاتھ، 

بحیث یؤدي بطبیعتھ إلى الجمع بین الرؤیة الزمانیة لھذه . وتفاعالت السیاسة العالمیة

والرؤیة المكانیة التي تمثل البوتقة التي تنصھر فیھا النماذج التاریخیة والزمانیة  التفاعالت

 وأصبح من ،یرات التي تطال بنى النظام العالمي والسیاسة الدولیةلكل التحوالت والتغی

وما بعده قد سقط بتالشي وانھیار  1989 في عام Yaltaالواضح الیوم أن اتفاق یالطا 

 وعلى الصعید العالمي یرتسم واقع جیوبولیتیكي مفعم باألحداث  وتفكك االتحاد السوفیاتي

ھ ورسم صور لمساراتھ دون االستعانة بالمنھج  وأحداثه ومحاولة سبر أغوار والتحوالت

التحلیلي للجیوسیاسیة العالمیة الجدیدة أمر بعید عن الحصافة العلمیة والتعمق البحثي 

حیث .  ذلك دون فھم التفاعالت المختلفة لوحدات نظام ما بعد الحرب الباردة،ویحول

 على نحو جدید وغیر  ودوائر النفوذ والصراع أیضا تتشكل خطوط التقسیم یعاد رسمھا

 وخریطة العالم تتبدل بخطى حثیثة، والصیغ اإلیدیولوجیة واالبستیمولوجیة ،مسبوق

حصیف عن تقدیم تفسیر  فضال،  عن مسایرة وفھمأصبحت عاجزةالقدیمة الجاھزة 
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كما یقف الجھاز المفاھیمي المالئم للصیاغة المناسبة . جدیدالعالمي النظام لتحوالت ال

 الیسیر من خریطة ھذه را عن اإللمام ولو بالنزقاصرتراتیجیة العالمیة للمواقف اإلس

  .التفاعالت الدولیة على المسرح الجیوبولیتیكي العالمي

المنھجیة الجیوبولیتیكیة تسمح الیوم بالذات، وبصفة دقیقة  أسس اإلعتماد علىإن   

نات الماثلة الیوم أمام بتقدیم مقاربة أكثر تماسكا وتفسیرا لكل المشاكل والتحدیات والرھا

اإلنسانیة، وبالتوصیف الدقیق لكل التیارات والمتغیرات الساریة على السطح في السیاسة 

 ونماذج تحتاج إلى جھد بالغ الستكشافھا غالدولیة، أو المتخفیة في العمق تحت أطر وصی

  .وعرضھا على مشرط التشریح الجیوسیاسي 

   : التحلیل عبر المنھج الجیوبولیتیكي -1

بط الجیوبولیتیكیا بالسیاسة العالمیة، وبقضایا رتإن العالقة شدیدة اإلتثاق التي   

الصراع والتنافس والتعاون بین الوحدات المشكلة لتفاعالت السیاسة العالمیة یفترض 

  التاریخ والجغرافیاك من الحقول الدراسیة والمعرفیة األخرى، اتضمینھا عددا كبیر

  السیاسة الخارجیة و، األثنولوجیا، علم االجتماع، علم السیاسة وجیااالیدولالدیمغرافیا، 

الخ، كل ھذه الفروع على تضارب واختالف في مدارسھا ومنطلقاتھا وتأسیساتھا تجعل ...

 للحقیقة العلمیة، وأي ضرب ا مجانبابستمولوجي للجیوبولیتكیا أمرإلتأحید االمن محاولة 

  .ستمولوجیة بو من مطبات منھجیة وایخل من الصرامة التعریفیة لھا ال

إن الجیوبولیتیكا أو الجیو سیاسیة، رؤیة للعالم تكاد أن تكون منظورا أو نموذجا 

  (*) والماركسیة متماسكا یرتقي إلى المنظورات الكبرى كاللبرالیة"Paradigme"تفسیریا

فالحدود الجغرافیا " التضریس الجغرافي مصیرا"تطرح الجیوبولیتكیا مبدأ 

لعبان دورا أساسیا في المقاربة الجیوبولیتكیة، التي تعمل على القضایا المكانیة تالسیاسیة و

  ن التاریخیة على المستوى الكونياالستراتیجي، تدبر األحداث والسنالواسعة، التخطیط 

وتمثل الدلیل المخلص لرجل السلطة، الذي یقدم كتابا ملخصا لما یجب وضعھ في االعتبار 
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القرارات الكبرى المصیریة مثل عقد التحالفات، إعالن الحروب، القیام عند اتخاذ 

  )1(الخ ...باإلصالحات ، تنفیذ السیاسات االقتصادیة الواسعة 

  

  )02(الشكل رقم

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالب: المصدر

  

  : القانون األساسي للجیوبولیتكیا  - 2

في لكوكب األرض وفي النمطیة ھو إقرار للثنائیة المنعكسة في التكوین الجغرا  

وھذه الثنائیة تعبر عن نفسھا في المواجھة بین القوة البریة ،التاریخیة للحضارات

، حیث ترتبط القوة البریة بثبوتیة المكان "التاالسوكراتیا"والقوة البحریة " التیلوروكراتیا"
                                                             

وفق  تطرح كل من الماركسیة واللیبرالیة وعلى مستوى واحد الجانب االقتصادي كجوھر تفسیري لألحداث الدولیة، (*)
اقضتین صالن إلى نتیجتین متنتمنطلقات ونھایة النموذج التفسیر لھما، وو ختلفان في أسس تمبدأ االقتصاد مصیرا، لكن 

لى حتمیة الثورة ضد الرأسمالیة وینتھي اللیبرالیون إلى غائیة إ على استحالة التعایش بینھما، فیصل ماركس انتقوم
 وبالرغم من االنتقادات الدائمة لھاتین الصیغتین، فإنھما تبقیان ،اللبرالیة كإطار أعلى ونھائي ووحید لخیر البشریة

لماركسیة التي یعاد إحیاؤھا واالقتصادیین المھیمنین، بالرغم من تراجع الصیغة ااألنموذجین االجتماعیین والسیاسیین 
  . المتقدم جدیدة عبر العالم بغةفي ص

دار الكتاب :  دمشق، الدكتور عماد حاتم: مستقبل روسیا الجیوبولیتیكي، ترجمة:الكسندر دوغین، أسس الجیوبولیتیكیا )1(
  .60 ، ص،2004، الطبعة األولىالجدید المتحدة، 

 

 اإلستراتيجية اجلغرافيــا

ةــالسياسي اريخــالت   

جليوبوليتكياا  

  األحداث + السنن
الزماين البعد  السلطة 

 القوة

 الصراع

 التخطيط

 املكاين واملدى النطاق

والثروات اقعاملو  

 ا الجیوبولیتیكمخطط  توضیحي ألبعاد 
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كان وعلى المستوى الحضاري یتجلى ذلك في الس، وخصائصھ الجغرافیة والنوعیة

المحافظین والروح الجماعیة، والتراتبیة واالجتماعیة واألخالقیة والتقالید الثابتة، في حین 

 مركزیة الفرد و تقوم علىتقوم القوة البحریة على أنماط مغایرة، فھي دینامیكیة ومتحركة،

ودائمة التغیر في األنماط االجتماعیة والحضاریة، وخریطة العالم تمثل لوحة 

  : ، تتفق أغلب النظریات الجیوسیاسیة على توصیفھا كالتالي جیوبولیتكیة

  أراضي الیابسة الممتدة ضمن األماد القاریة وھي ثابتة وتسمى األرض                

وراسیا بصفة أساسیة أ للمحور الجغرافي للتاریخ، وتمثل Heartlandالقلبیة 

مانیا، روسیا ، المجر األرض القلبیة وأدت إلى تشكل اإلمبراطوریات التالیة أل

  .الخ...وروما 

  الھالل الداخلي أو القاري، وتسمى بمنطقة الحافة Rimland وتمثل مجال التطور 

كراتیا ویمثلھا العالم رووكراتیا والتیلوح التالسالثقافي المتسارع، تظھر علیھا مالم

 .اإلسالمي كأمة وسط جغرافیا بین القوى البحریة والقوى البریة

 لخارجي  ویمثل اآلماد البحریة البعیدة من المحیطات والبحار، وال یمكن  الھالل ا

 في تشكل اإلمبراطوریات االوصول إلیھا إال عبر المواصالت البحریة وكانت سبب

  ) 1(... البحریة عبر التاریخ، آثینا ، قرطاج، بریطانیا، الوالیات المتحدة األمریكیة

 و جزیرة العالم Rimlandل الخارجي ، الھالHeartland   قلب األرضإن مفردات

World Island ، تغدو مكونات أساسیة لفھم التفاعالت الكثیرة التي تمر بھا السیاسة

عن طریق توظیف " توسع الناتو نحو الشرق"الدولیة، فمثال یمكن فھم المقولة األثیرة 

حریة ضد  لصالح القوى البRimlandمفادھا توسع مساحة التي اللغة الجیوبولیتیكیة 

تحلیل یمكن تشفیر الذا ، وباالستعانة بھHeartland  روسیا التي تمثل القوة البریة

              في العالم الیوم المصالح واألھداف الكامنة وراء الكثیر من الصراعات والنزاعات

لكن ھذا ال یعني أن التفسیر الجیوبولتیكي ھو حتمي أو یمكن النظر إلیھ على أنھ الـ 

litimo ratio أو الدلیل النھائي، إال انھ في بعض الحاالت یبدوا معبرا على أعلى 

                                                             

 .65-64ص،  -، صمرجع سبق ذكره، ن ألكسندر دوغی ) 1(
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المستویات ومفید في حقل التحلیل واالستشراف في بیئة سیاسیة دولیة ال تستقر على 

  .)1(حال

  كي تحلیل جیوبولیتی: أسیا الوسطى - 3

 Heart land" قاریة بریة تمثل العمق البري أو القلب البري دوالالوسطى تعد دول أسیا 

تتطلع ھذه الدول إلى بدأت  ،1991 في عام  عن االتحاد السوفیاتيھاستقالل إعالن إبعد" 

ممارسة عالقات سیاسیة خارجیة مع الجوار اإلقلیمي والعالمي، من الناحیة الجیوسیاسیة 

ین متحفزین إلى تشكیل عالقات مع ھذه الدول تحت یتحاط أسیا الوسطى بالعبین إقلیم

ن انفراط عقد االتحاد السوفیاتي تتخلف التوجیھات عأل الفراغ الجیوسیاسي الناجم ذریعة م

ظم في أربعة توجھات ت تجاه دول أسیا الوسطى ولكنھا تنینیاإلقلیمالجیوسیاسیة لالعبین 

  كبرى وأساسیة 

 ویشیر ھنا إلى دور كل من الصین والھند بصفة أسیاسیة وإیران :التوجھ الجیواقتصادي 

 بصفة ثانویة بالنظر إلى الفرص الطاقویة والتجاریة التي تنطوي علیھا ھذه وتركیا

 و توجھ تلك الدول إلى محاولة االستحواذ على الفرص االقتصادیة                     الجمھوریات

  .و التجاریة في أسیا الوسطى

 اتدراكاإل تقف روسیا في صدارة الالعبین المتحفزین تحت طائل :التوجھ الجیوسیاسي 

 تمثل المنطقة الرخوة في حزام األمن دولاألمنیة والسیاسیة في المنطقة، باعتبار ھذه ال

الروسي الجنوبي، وبالنظر إلى اإلرث التنافري المكرس من الحقبة السوفیاتیة فضال عن 

  . البیئة التنافسیة واالستقطابیة المتشكلة في آسیا الوسطى ما بعد االتحاد السوفیاتي

لى المنطقة إمرتبط بدخول العب استراتیجي غیر إقلیمي :  الجیواستراتیجيالتوجھ

 في وبمحددات جیواستراتیجیة في إطار مشروع الھیئة األطلسیة بصیغتھا األمریكیة ،

 الھادفة إطار لعبة التحكم والضبط االستراتیجي العالمي لنظام القطبیة األحادیة األمریكیة

   . ألھمیة الجیوسیاسیة إلدارة الھیمنة العالمیةإلى التحكم في المناطق  ذات ا

 الذي تتنازعھ االدراكات الھویاتیة واإلثنیة والدینیة لدول وأخیرا التوجھ الجیوثقافي

ن أساسیین إیران وتركیا، تتقاطع سیاستھما ضمن لعبة یالمنطقة تجاه محورین جیوبولیتیكی
                                                             

 .72،، ص مرجع سبق ذكره، نألكسندر دوغی  ) 1(
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راتیجیین ضمن المثلث االستراتیجي جواستراتیجیة كبرى تدار في المنطقة بین العبین است

  . بذلك روسیا الصین والوالیات المتحدة األمریكیةيعننالمتشكل في آسیا الوسطى و

  إن دول آسیا الوسطى ثریة جدا بالنفط والغاز ومصادر الطاقة والثروة الطبیعیة

ق  عبر الطرق البریة أو البحریة، یمثل االتجاه الغالب في الطراوتتطلع إلى تصدیرھ

 تتدخل و ھناآسیا الوسطى نحو الصین أو إیران أو روسیا، أراضي البریة المرور عبر

الوالیات المتحدة األمریكیة في أفغانستان، التي تمثل االمتداد البري آلسیا الوسطى 

وتوصد األبواب أمام أي استمرار واتصال بري بین أسیا الوسطى والصین أو الھند 

تقوم بإقامة قواعد عسكریة في ھذه الدول حتى تكون فعلیا من ثم ،  باحتاللھا ألفغانستان

الناحیة الجیوبولیتیكیة أكثر خضوعا للسیطرة األمریكیة األطلسیة المباشرة وتقوم بغلق 

    . آلسیا الوسطى االمتداد القاري 

 الھالل تطبق الوالیات المتحدة ھنا المعنى الجیوبولیتیكي للحدود ضمن معطى

المصالح  فتضغط لتصبح ھذه المنطقة لھا صفة عازلة و توجھ نحو Rimland الخارجي

 أو نحو األطلسیة بصفة عامة، في المقابل تمیل الصین وروسیا إلى تحویل ھذه یةمریكاأل

 حیث یصبح ،، بالمعنى القانوني للحدود ولیس بالمعنى الجیوبولیتیكي المنطقة إلى خط

یمكن أن تدخل دول بكاملھا في مفھوم و ضمن الحدود الجیوسیاسیة لروسیا أو الصین

وفي حالة الجمھوریات اإلسالمیة في آسیا الوسطى تسعى  (*)فكرة الحدود الجیوبولیتیكة

     روسیا إلى القبول باالمتناع عن السیطرة السیاسیة المباشرة على ھذه الجمھوریات

اد ألمریكا واالستعاضة عن ذلك بتشكیل حلف استراتیجي مع إیران والھند والصین مع

  . وذو توجھ قاري موجھ ضد األطلسیة

  : األبعاد الخمسة للتحلیل الجیوسیاسي - 4

یعتقد الدكتور أحمد داود أوغلو في كتابھ العمق االستراتیجي أن عملیة التحلیل   

في مجال العالقات الدولیة خمسة أبعاد رئیسیة ھي الوصف الجیوسیاسي تأخذ 

                                                             

كانت تفترض مثال إقامة التي بین روسیا وألمانیا، ) للنطاق الصحي( ھذه المحاكاة من الفكرة البریطانیة ىتستوح   (*)
ل البلطیق ودول أوروبا الشرقیة موجھة ضد أي تقارب ألماني تتكون من دو. منطقة محایدة ذات توجھ نحو إنجلترا

على عكس من ذلك كانت روسیا وألمانیا تمیالن إلى تحویل ھذه المنطقة إلى خط، یسھل تحویلھا إلى حدود  روسي
  .جیوبولیتیكیة إذا اقتضت الضرورة
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Description  والتوضیحExplantions والفھمUnder standing   والتفسیر

Interprétation والتوجیھ Direction. )1(  

  . ھذا البعد على رسم صورة لموضوع البحث حسب الشكل الذي یبدو علیھیعتمد: الوصف

 ھدفھ األساسي استخراج الدینامیكیات التي تبدو من خالل واقعیة البحث عن :التوضیح

  . ن متغیرات الموضوعطریق مالحظة العالقات السببیة بی

 وھو عملیة الربط بین بعدي الوصف والتوضیح من خالل إطار مفاھیمي متماسك :الفھم

 مھمة االستخراج وفھم ھذه العالقات والدینامیكیات ثومنسجم یمكن استخدامھ كأدوات بح

كما یستدعي الفھم قدرة البحث على االنتقال من ،التي ینطوي علیھا ھذا الحقل البحثي 

قائع إلى التجریدات الذھنیة والعكس صحیح تنزیل البناء الذھني للدراسة على الواقع الو

حصة للموضوع یكون من صمیم بعد الفھم ھذا، ویعبر ھذا األخیر عن رؤیة معمقة وفا

  . محل البحث والدراسة

 ھو اتخاذ موقف من الظاھرة المدروسة من خالل زوایا نظر أو منظورات :التفسیر 

قق استیعاب الظاھرة بكل متغیراتھا مع إمكانیة رسم مساراتھا التطوریة وذلك متماسكة تح

الظاھرة بكل تفسیر من خالل االستبصارات التي تقدمھا األطر النظریة األقدر على 

  . تعقیداتھا ومتغیراتھا

 ینطوي ھذا البعد على إمكانیة استخراج أو الوصول إلى النتائج المرجوة :التوجیھ 

 عملیة البحث، وتوجیھ ھذه النتائج إلى التأثیر العملي في التفاعالت والمخططة من

              الواقعیة للظاھرة المدروسة بمعنى أدق؛ التوجیھ ھو القیام بتنزیل النتائج المتوصل 

إلیھا من خالل األبعاد األربعة السابقة على محك الواقع السیاسي والدولي، وكذلك بناء 

یة بما ھي تجریدیة توضیحیة تفسیریة والتطبیق بما ھو مادي جسر یربط بین النظر

وھذا البعد ھو خالصة التفكیر عند كثیر من االستراتیجیین الذین أحدثوا ،وعملي وواقعي

           تونغتأثیرا في مجرى األحداث في التاریخ مثل ماكیندر، سبیكمان وماھان، وھینتین

                                                             

محمد جابر ثلجي و طارق : ترجمة لدولیة،موقع تركیا و دورھا في الساحة ا:أحمد داود أوغلو،العمق االستراتیجي   )1(
  .21-17 ، ص-ص ، 2010 ، الطبعة األولى، الدار العربیة للعلوم ناشرون: عبد الجلیل، بیروت 
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اتھ االستراتیجیة بمثابة معالم الطریق ھذا األخیر الذي تعبر توصی وبریجینسكي

  .االسترشادیة التي تسیر علیھا اإلستراتیجیة األمریكیة في العالم 

إن منھج التحلیل الجیوبولیتیكي و الجیواستراتیجي یتطلب عمقا تاریخیا یستوعب   

ذلك أن التحلیل الذي یفتقر إلى . عامل الزمان، وعمقا جغرافیا یستوعب عامل المكان

 التاریخي ینتج ظواھر منفصلة یصعب ربطھا مع بعضھا البعض، كما أن التحلیل العمق

              لى العمق الجغرافي ینتج عن عمومیات سطحیة ال تستطیع ربط إالذي یفتقر 

  .)1(الجزء بالكل

  النظریات الجیوسیاسیة واالستراتیجیات العالمیة: المطلب الخامس 

   سیة نموذج نظریة المركز األورا-1 

كان لقیام صراع السیطرة العالمیة، الذي احتدم مع االستعمار الجدید منذ القرن 

التاسع عشر قد أدى إلى ظھور عدید من النظریات المرتبطة بدینامیكیات ھذا الصراع 

و مصالح قومیة لھذه القوى وتوجیھھ بین القوى الكبرى نحو تحقیق أھداف إستراتیجیة 

لسیطرة الجیوسیاسیة إحدى األدوات المھمة التي تم تطویرھا دولیة، وتعتبر نظریات اال

م السیاسات وتوجیھ بوصلة السیاسات الخارجیة للدول سللمساعدة في اتخاذ القرارات ور

وھدفت ھذه النظریات إلى تحقیق غایتین بالنسبة لھذه الدول؛ تمثلت الغایة ، المتصارعة

بعد الحدود فیما یخص أا ھامة على  لألطراف المختلفة أفكاركونھا وفرتاألولى في 

األھداف األساسیة، وأما الثانیة فكانت تشكیل األرضیة الشرعیة للسیاسات تحقیق 

    .)2(لى تلك األھداف إالتوسعیة التي یجب إتباعھا من اجل الوصول 

تأسست جل نظریات السیطرة الجیوسیاسیة واإلستراتیجیة على مركزیة اإلدراك 

قوم علیھ تنفیذ اإلستراتیجیة العالمیة للدول یجغرافي كأھم مرتكز المكاني والتصور ال

                                                             

   .20 –19 ص، – ص مرجع سبق ذكره، ،أوغلوود  أحمد دا)1(
  .127 ،، ص المرجع نفسھ)2(

سمیت دراستھ األھم التي رأت النور ، 1844 في عام ولد ا،كیجغرافي ألماني یعتبر من ألمع مؤسسي علم الجیوبولیت * 
ھا عضویة لتطور الدولة، التي شبھ فی نظریتھ الموسومة بالنظریة المقدثم   politishe geographie بـ 1897عام 

وقد " اكیالجیوبولیت"ب أ راتزل بيالدولة بالكائن الحي الذي یتطور ویتمدد، وال یتمدد إال باحتالل مساحات جدیدة، سم
س والتي شكلت یلروسبیكمان، وھاوسھوفر ورودولف ھا العالمیة مثل ماكیند بنظریة كل رواد الجیوبولیتیكتأثر

ألكسندر :لتفاصیل أنظر نظریاتھم الدلیل اإلرشادي للقوى العظمى للسیطرة الجیوبولیتیكة على العالم، للمزید  من ا
  .مرجع سبق ذكرها،  أسس الجیوبولیتیكدوغین،
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 الذي *  Ratzelفعلى سبیل المثال استغلت الدول الغربیة نظریة المدى لراتزل،  الكبرى

یعتبر مؤسس الجیوبولیتكا من خالل أرائھ من أجل تدعیم السیاسة التوسعیة، وفق فكرة 

ضیة النظریة للجیوسیاسة البریة والبحریة التمدد العضوي للدولة، التي شكلت األر

بعد ووفقا لھذه الرؤیة سیتم تحدید قوة الدول وفق مقیاس ، والجویة التي تم تطویرھا فیما

ما المناطق " حجم النفوذ الذي ستفرضھ في الساحات الجدیدة من خالل طرح أسئلة مثل 

مكن الحفاظ على التفوق التي ستحقق للدول تفوقا نسبیا أكبر في ھذا السیاق؟  و كیف ی

   .والنفوذ في ھذه المناطق الجدیدة ؟

تعد دراسة الجیوسیاسیة البریة والبحریة والجویة أمرا ضروریا من اجل فھم   

مراحل تطور اإلستراتیجیات العالمیة واإلستراتیجیات العسكریة، ولعل من ألمع النظریات 

نظریة " ادة العسكریین والسیاسیین لقسیاسة واالجیوسیاسیة التي شغلت الكثیر من علماء ال

التي قدم بشأنھا طیف واسع من المفكرین والجیواستراتیجین " السیطرة على أوراسیا

 وھاوسھوفار Spykman سبكمان أمثالنظریات حصیفة وتطبیقات امبریقیة من 

Houshoforوكیسنجريسكن ،وماكنیدر بریجی brizinski kisinjer makinder   وغیرھم

كل واحد من ھؤالء كان یروم تقدیم نظریتھ بما یتوافق وإستراتیجیة الدولة التي كثیر، و

ر ھیلفورد ماكیندر یسمركز اھتمام في نظریة ال"األوراسیا "شكلت النظریة ، ینتمي إلیھا

Halford Makinder )1861 - 1947 ( المحور الجغرافي "التي مثلت أطروحتھ حول

 بمثابة النص 1904 التي نشرھا عام "The geographic pivot of History"" للتاریخ

الجیوبولیتیكي الرئیس الذي صاغ من خاللھ نظریتھ حول السیطرة على أوراسیا وفكرتھ 

 أو قلب العالم،المحدد في "Heartland"العمیقة حول الوضع المتوسط والمركزي 

و السیطرة على  للسیادة مةئمالوھي رأس الجسر الجغرافي األكثر " القارة األوراسیة"

   .)1(العالم بأكملھ، من خالل قانونھ الجیوبولتیكي الذي صاغھ كما یلي 

إن من یسیطر على أوروبا الشرقیة، یسیطر على قلب األرض، ومن یسیطر على قلب « 

األرض یسیطر على الجزیرة العالمیة، ومن یسیطر على الجزیرة العالمیة یسیطر على 
                                                             

  .89 ، ، صمرجع سبق ذكره،  ألكسندر دوغین ) 1(
 فتشیر إلى تجمع القارات World Islandآسیا الوسطى، أما جزیرة العالم + ھي روسیاheartland قلب األرض (*)

 .أفریقیا + أوروبا + آسیا: الثالثة
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باألحرى أراضي  االتحاد السوفیاتي السابق  وأعتبر أن روسیا ر ییندإن ماك، (*)  »العالم 

تحتل « : ھي قلب العالم ومن یسیطر على قلب العالم یسیطر على العالم فقد كتب یقول 

 ھا لیس إال مسألةا مركزیا، والتطور النھائي لحركتروسیا في ھذا العالم موقعا استراتیجی

لوساكیونیة ھي الحیلولة دون تشكیل االتحاد ا األنجكیوقت والمھمة األولى للجیوبولیت

   )1(»" االستراتیجي القاري حول المحور الجغرافي للتاریخ

قلب "باإلضافة إلى ذلك، یقدر ماكنیدر أھمیة آسیا الوسطى في نظریتھ حول   

لمي ضد القوى حیث یدعي أن الحضارة الغربیة ھي من نتاج النضال العا" األرض

أفضلیة جیوبولیتكیة عالمیة من خالل توسطھا للیابسة كمركز ثقل ع بتاآلسیاویة التي تتم

للقوة البریة في مقابل القوة البحریة، وأدخلھا ضمن زاویة الساحات المحوریة 

"Heartland-Pivot area" ومناطق األحزمة الداخلیة ومناطق األحزمة الخارجیة 

طق البریة ھو السیطرة على وبذلك یكون الشرط األساسي إلستراتیجیة السیطرة على المنا

ھذه األحزمة المحوریة، وتشمل ھذه األخیرة أحواض األنھار ومناطق المصادر الداخلیة 

   .)2(المائیة المغلقة في آسیا الوسطى 

 بنظریتھ قلب "Haushofer"كي األلماني ھاوس ھوفریاھتم أیضا الجیوبولیت

   احتواء بریطانیا من اتجاھین على ضرورة اعتماد ألمانیا على إستراتیجیةوأكد األرض

األول ھو السیطرة على الكتلة البریة ألوراسیا، والثاني قطع الطریق البحریة على 

بریطانیا في الشرق  األوسط والشرق األقصى، وكل الطرق البحریة المحیطة بالكتلة 

 تمثلا األمریكیة،وص الدلیل اإلرشادي للجیوبولیتیكبخص،و (*) في أوراسیا المركزیة

 القائمة على نقد فكرة ماكیندر أھم النظریات تأثیرا في "Spykam"نظریة سبكمان 

نحو السیطرة العالمیة ، حیث للوالیات المتحدة األمریكیة صیاغة التوجھ االستراتیجي 

 من السیطرة على أخرىأوصى سبیكمان اإلدارة األمریكیة بإتباع سیاسة تمنع أي قوة 
                                                             

  .84 ، ، صمرجع سبق ذكره ألكسندر دوغین ،  ) 1(
  .128 ،ص مرجع سبق ذكره،غلو، و أحمد داود أ ) 2(

ن أن سبب ھزیمة األلمان في الحرب العالمیة الثانیة یعود إلى عدم تطبیق نظریة یكیی یرى الكثیر من الجیوبولت(*)
وتخلى عن السیطرة على الطرق البحریة ) روسیا(ھاوسھوفر، حیث أخطا ھتلر عندما قام بالھجوم على أوراسیا 

   .Rowmel ورومل Readerعسكریین ریدر المحیطة بأوراسیا بالرغم من اعتراض القائدین ال
 وھو صاحب أعظم تأثیر في صیاغة The sea power ھو مؤسس نظریة القوة البحري MAHANیعتبر ماھان  (**)

 . الفكرة اإلستراتیجیة األمریكیة المؤسسة على القوة البحریة للسیطرة على العالم
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 Rimlandوتعتمد فكرة " Heartland" الذي یحیط بـ )(**"Rimland"الحزام المحیط 

للكتلة األوراسیة المركزیة عن طریق " Containment"لسیبكمان على سیاسة االحتواء 

تطویقھا باألحالف العسكریة كحلف الناتو، واالتفاقیة العسكریة لجنوب شرق آسیا، وھذه 

 كأساس  ول القوة البحریة حMahanاإلستراتیجیة في الحقیقة ھي تطویر ألفكار ماھان 

 وأكد أن  للسیطرة الجیوسیاسیة على العالم، انطالقا من البحر في اتجاه البر األوراسي

مصلحة الوالیات المتحدة األمریكیة و بریطانیا والدول األطلسیة ھي احتواء روسیا 

ار  قبول الحرب في البح فيین یتمثل األولیوالسیطرة على الصین من خالل مبدأین أساس

شكل دائم، وتشكیل سلسلة من االتفاقیات واألحالف التي تمسك بنبض بالبعیدة عن أمریكا 

  . )1(التطورات في القارة األوراسیة 

  

   ):03(شكل رقم 

  رسم تخطیطي لنظریة قلب األرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من  إعداد الطالب:المصدر
                                                             

 .131 ، ، صمرجع سبق ذكره، أوغلو داود أحمد  ) 1(

Heart 
land 

 قلب األرض

Rimland 
 الھالل الخارجي

World Island 
 The world مـعالـــــجزیرة ال

 العالم الخارجي

  The world 
 العالم الخارجي

  The world 
لم الخارجيالعا  

World Island 
 مـعالـــــجزیرة ال

Rimland 
 الھالل الخارجي
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   : مرحلة ما بعد الحرب الباردة وساحات الفراغ الجیوسیاسي - 2

 طالت ھیكل النظام الدولي بعد انھیار نظام القطبیة التيضت التحوالت  البنیویة فأ

الثنائیة، إلى ظھور محاوالت تفسیریة للدینامیات الجیوسیاسیة الجدیدة تبعا للمعیاري القوة 

والنفوذ للوحدات الدولیة، ھذه التحوالت التي بوأت الوالیات المتحدة األمریكیة على أعلى 

 مقاربة "Saul cohen "ن العالمیة، كقوة وحیدة مھیمنة، حیث وضع سول كوھیھرم القوة

 The New" "الحزام المحیط الجدید"جیوبولیتیكیة جدیدة تقوم على محوریة مفھوم 

Rimland" في إطار نظري أكثر شموال وبقراءة تطویریة لفكرة Rimland التي أوجدھا 

 الحرب الباردة أثناءم الدولي التي كانت سائدة  وذكر أن تغبیر بنیة النظا،سبیكمان من قبل

والمعبر عنھا بنظام القطبیة الثنائیة؛ أدى إلى ظھور مناطق فراغ جیوسیاسیة جدیدة كنتیجة 

لسقوط التوازن االستراتیجي الذي كان قائما بین الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد 

 بین القوى الكبرى والقوى اإلقلیمیة، السوفیاتي، وھذه المناطق تحولت إلى ساحات للصراع

واتسع المجال للوالیات المتحدة األمریكیة لملء الفراغ في ھذه الساحات، مما أدى إلى عودة 

  العالقات الدولیةمحل أغلبصراعات القوى حول التوازنات الجیوسیاسیة الجدیدة لتحل 

 ةیالجیوبولیتیكالمدارس ھا  على التعریفات التي وضعتابناءلفترة ما بعد الحرب الباردة،و

الكالسیكیة، تشكلت ساحات فراغ جیوسیاسیة وجیواقتصادیة حول نقاط االتصال والعبور 

لقد تكونت ووخطوط التنقل بین الشمال والجنوب،  لمائیة لقارات إفریقیا واسیا وأوروباا

از والشرق ساحات الفراغ الجیوسیاسي حول المنافذ اإلستراتیجیة في مناطق البلقان والقوق

خاصة بعد إنھیار االتحاد السوفیتي و تسارع التحوالت الدولیة  (*)األوسط وآسیا الوسطى 

    طالت  ھیكل النظام الدولي و أثرت على إنتشار ھیكل القوة على مستوى ھذا األخیرالتي

 األمر الذي أدى إلى  عودة  الصراع  الجیواستراتیجي على مناطق الفراغ الجیوسیاسي التي

أضحت من جدید في قلب لعبة الصراع الدولي من اجل الھیمنة والسیطرة، األمر الذي جعل 

   .)1(ھذه المناطق تتبوأ مقدمة المناطق الصاعدة جیواستراتیجیا وجوسیاسیا
                                                             

الشرق األوسط الكبیر في صلب االھتمامات التنظریة والفكریة بسمي ما تمثل ھذه المنطقة التي تدخل في إطار (*) 
كي ھي البلقان العالمي، ینسلالستراتیجیین األمریكیین، فھنري كنسجر سماھا منطقة االضطراب العالمي، و عند بریجی

 :للتفصیل  أكثر أنظر. یجي  لمرحلة ما بعد الحرب الباردةوھذا دلیل على محوریة ھذه المناطق في التخطیط االسترات
 سلیم :ترجمة الملحة، الجیوإستراتیجیة وضروراتھ األمریكي التفوق :العظمى الشطرنج رقعة   بریجنسكي، جینیوبیز

  2001 األولى، الطبعة الدین، عالء دار منشورات دمشق، أبرھام،
  .140 – 134 ص ، -غلو ، مرجع سبق ذكره، ص و أحمد داود أ ) 1(
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 السوفیتي االنھیار بعد ما الوسطى بآسیا التعریف :ثانيال المبحث

 الوسطى آلسیا  و التاریخيوالدیموغرافي الجغرافي اإلطار :األول     المطلب

  الموقع الجغرافي-01

 باستثناء الوسطى، آسیا تعریف حول السیاسیة الجغرافیا أدبیات في اتفاق یوجد ال

  .المفتوحة والبحار المحیطات عن بعیدة اآلسیویة القارة قلب في أنھا تقع على االتفاق

 :أساسیین تیارین بین التمییز یمكن فإنھ المنطقة، الجغرافیة لتلك بالحدود یتعلق فیما أما

 بعض على یقصرھا إذ .ضیقا تعریفا جغرافیا الوسطى آسیا یعرف الذي وھو األول

                     طاجاكستان :آسیا، وھي قلب في السوفیتي اإلتحاد عن حدیثا المستقلة الجمھوریات

 كازاخستان من جمھوریة یستثني فھو وبذلك .وتركمانستان قیرغیزستان أوزباكستان، 

 جیفري وھو الوسطى آسیا شؤون في المتخصصین أكبر أحد التیار ھذا ویمثل .التعریف

 البریطانیة المعارف دائرة تمثلھ والذي الثاني، التیار أما "Geoffrey Wheeler"ھویلر 

“The Encyclopédie Britannica”  أكثر جغرافیا تعریفا الوسطى  آسیا یعرف فإنھ 

 شرقي جنوب الممتد الخط شرقي تمتد التي المنطقة ھي الوسطى آسیا بأن ىیر إذ .اتساعا

 جنوبي من طولیا وتمتد ومنغولیا الصین شمال غربي حتى قزوین وبحر األورال بحر

 المنطقة ھذه .الجنوب وأفغانستان في إیران وشمالي شمال إلى الشمال في سیبیریا

 من والجزء الجنوبي منغولیا من كل تضم التي واألقالیم الدول مجموعة تشمل الجغرافیة

استقلت  جمھوریات خمس إلى باإلضافة وإیران، أفغانستان من الشمالیة واألجزاء سیبیریا

                           قیرغیزیا تركمانستان  كازاخستان :وھي ، 1991 سنة السوفیتي االتحاد عن حدیثا

 دینیا -جغرافیا معیارا تبنى قد "ھویلر" نأ الواضح من ، )1 (.أوزباكستان وطاجاكستان 

 ھائل روسي سكاني تجمع وجود إلى استثناء كازاخستان یرجع وربما المنطقة، لتعریف

 المعارف دائرة اعتمدت بینما واقعة  بھا، أغلبیة الكازاخ من یجعل ال  بما المنطقة تلك في

   ودالالتھا ه االختالفاتھذ عن النظر وبصرف .البحت الجغرافي المعیار على البریطانیة

 األخذ البحث ھو ھذا في أھدافنا یخدم بما وتعریفھا المنطقة ھذه في باألساس یھمنا ما فإن 
                                                             

    العالمیة والتحوالت الوسطى آسیا :في الوسطى، آسیا على الدولي والتنافس العالمیة التحوالت سلیم، السید محمد  (1)
  314 ،ص ، 1998 األولى، الطبعة القاھرة، جامعة  األسیویة، الدراسات زكمر :القاھرة
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 وامتدادھا الجغرافي إطارھا وتحدید المنطقة تعریف في والجغرافي الدیني بالمعیارین

 الخمسة یةاإلسالم الدول مجموعة ھي الوسطى فآسیا وعلیھ .الدولي اإلقلیمي وتفاعلھا

 بالجمھوریات تسمیتھا على أتُّفق والتي1991 عام اإلتحاد السوفیتي عن المستقلة

 :من كل تضم والتي" Central Asia Islamic Republic "الوسطى آسیا في اإلسالمیة

 ھذه اتفقت حیث . وجمھوریة  قرغیزیا طاجاكستان تركمانستان، أوزباكستان كازاخستان،

     )1( "الوسطى آسیا جمھوریات"بـ   تسمیتھا اعتماد على 1993 عام ابینھ فیما الجمھوریات

 آسیا مناطق باقي عن تمیزھا حضاریة-ثقافیة بخصائص الجمھوریات ھذه وتتسم

 واحدة إقلیمیة كتلة مشّكلة الوسطى، آسیا قلب في الخمس الجمھوریات وتقع ھذه .الوسطى

 .واحدة سیاسیة كتلة تكون ألن یرشحھا امم جغرافیة، تفصلھا فواصل ال جغرافیا متجاورة

 الشرق وإلى لكازاخستان مجاورة االتحادیة الشمال روسیا من یحدھا اإلقلیمیة الكتلة ھذه

  وقیرغیزستان وطاجاكستان من كازاخستان لكل مجاورة الشعبیة الصین جمھوریة تحدھا

              وتركمانستان مجاورتان لطاجاكستان وأفغانستان إیران من كل تحدھا الجنوب وإلى

 أنظر(،وكازاخستان تركمانستان من لكل مشاطئا قزوین بحر یحدھا الغرب وإلى 

  :)  أدناهالخریطة

                                                             

  315 ،ص، ،مرجع سبق ذكره الوسطى آسیا على الدولي والتنافس العالمیة التحوالت سلیم، السید محمد  (1)
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 مرات انیةبثم مثال تزید فھي ،2 ملیون كم 4 یقارب ما الوسطى آسیا مساحة تبلغ 

 والتوصیف .تقریبا الصین مساحة ونصف الھند مساحة فرنسا وتعادل مساحة على

 على تتربع فھي .الطبیعي وغناھا تنوعھا اإلیكولوجي شدة إلى یشیر للمنطقة الطبیعي

 من الممتدة والجبال والسھول والواحات الواسعة الصحاري من 2 ملك ملیون 4 مساحة

 "وجیحون سیحون"نھري  أھمھا أنھار عدة بھا یوجد الصین، كما حدود حتى قزوین بحر
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 .ببحر األرال والمسماة العالم في مغلقة طبیعیة بحیرة أكبر وبھا "وسیراداریا أموداریا" أو

 فمساحة متساو، غیر بشكل تم لجمھوریاتا ھذه بین المساحي والتوزیع التقسیم لكن

 تاریخیة عوامل إلى ذلك ومرد اإلجمالیة، المساحة نصف من أكثر كازاخستان تشمل

                  قلب في واحدة وجغرافیة إقلیمیة كتلة عن عبارة فالمنطقة الیوم .استعماریة وسیاسات

                      واألدیان األعراق فیھا ولغویة تتداخل وعرقیة دینیة فسیفساء تشكل الوسطى آسیا 

األرض  بقلب حقیقة توصف الیوم أصبحت حتى بالجغرافیا التاریخ فیھا ویمتزج واللغات 

"Heart Land")1(     

 .2007حسب إحصائیات  الوسطى آسیا دول سكان ومساحة :(1 ) رقم جدول

  )سمةملیون ن(السكان  2ملـــة كـــالمساح  ةـــــدولــــلااال

  نسمة ملیون 15.2  2 كلم 2700.000  كازاخستان

  نسمة ملیون 5  2 كلم 488.100  تركمانیستان

  نسمة ملین 23.3  2 كلم 447.400  أوزباكستان

  نسمة ملیون 7.3  2 كلم 143.100  طاجاكستان

  نسمة ملیون 5.2  2 كلم 198.500  قیرغیزستان

  ملیون نسمة56 2 كم3977100  المجموع
  :درــــالمص

ل  - Institut d’études internationales de Montréal, bulletin n°84, février 

2007, www.er.vqam.ca  

 السكانیة یبةكالتر  -02

 متتبع لكل الظاھرة األولى المالحظة فإن الوسطى، آسیا في بالسكان یتصل فیما      

 قارة في الجوار اطقبمن مقارنة المنطقة في السكاني التعداد ضعف المنطقة ھو لشؤون

 بین موزعة نسمة ملیون 56 بلغ - 2007 عام حسب تقدیرات - السكان فتعداد .آسیا

 تعداد من أقل یمثل ما وھو .أعاله (1 )الجدول رقم في ورد كما اإلسالمیة الجمھوریات

 سكان تعداد یبلغ حین في.لوحدھا نسمة ملیون 70 من أكثر تحصي التي إیران سكان
                                                             

(1)  Mohammad Reza Djalali et Thierry Kellener, géopolitique de la nouvelle Asie centrale, 
de l’URSS à l’après 11septembre, Paris: PUF, 4ème édition, 2006, p -  p. 32-33. 
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 حجم یبلغ الھند التي من كل وكذلك الوسطى آسیا سكان عدد من مرة 25 نم أكثر الصین

سكانھا  حجم یزید التي وباكستان الوسطى آسیا سكان عدد من مرة 20 من أكثر سكانھا

 سكان عن یزید سكاني تعداد تحصي فھي روسیا أما مرات، 3 بـ الوسطى آسیا حجم عن

 .مرة 1,5 بـ الوسطى آسیا على سكانھا جمح یفوق التي تركیا وكذلك مرات،4 بـ المنطقة

 منطقة فإن الدیموغرافي الحجم مستوى على أنھ لنا یتبین السكانیة اإلحصائیات ھذه من

  "entouré de pleinممتلئ محیط في الفارغة بالمنطقة توصیفھا یمكن الوسطى آسیا

"Videتبدوا الوسطى آسیا في اإلسالمیة الجمھوریات فإن نظر داخلیة زاویة  من 

 فیھا وتتداخل تختلط حیث والتركیب، في التعقید غایة ولغویة ودینیة عرقیة كفسیفساء

 .متفاوتة بنسب داخل الجمھوریات اإلثنیات ھذه وتتوزع كیر، بشكل واإلثنیات القومیات

 السكان الدینیة بین األغلبیة یشكل السني بمذھبھ اإلسالم فإن بالدین المتعلق الجانب وفي

یكاد  التركي اللسان فإن اللغة أما .المنطقة في ومسیحیة ویھودیة شیعیة ألقلیات وجود مع

 ھذا .المحلیة واللغات والروسیة الفارسیة اللغة إلى إضافة المنطقة في األول اللسان یكون

 ویقدم ھناك السیاسیة اللعبة فھم على مساعدا عامال یشكل للمنطقة التوصیف الدیموغرافي

 داخل وتوزیعھا المعقدة واإلثنیة العرقیة التركیبة عن صورة يالتال الجدول لنا

 .)1(اإلسالمیة الجمھوریات

                                                             

(1) Ibid, p 35.    
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  سكانال  لل 2006 عام في الوسطى آسیا  دولفي للسكان اإلثني التوزیع :(2 ) رقم جدول

 

 التوزیع العرقي للسكان ةـــــــالدول
 51% الكازاخ
 32  %الروس

 5 % األوكران
 2 %لماناأل

 2% التتار

  كازاخستان

 2 %األوزبك
 56 %القیرغیز

 31  %الروس
 13 %األوزبك

 قیرغیزستان

 3 %األوكران
 75% األوزبك
 6 %الروس

 5 %الطاجیك
 4 %الكازاخ

 2  %التتار
 2 % الكاركالیاكس

 1 %الكوریون

 أوزباكستان

 1 %األوكرانیون
 67 %الطاجیك
 25  %األوزبك
 2 %الروس

 طاجاكستان

 2 %التتار
 77  %التركمان
 9  %األوزبك
 7 %الروس

 تركمانستان

 2 %التتار
  

  :درــــالمص

Mohammad Reza Djalali et Thierry Kellener, géopolitique de   la 
nouvelle Asie centrale, de l’URSS à l’après 11 septembre, Paris: 
PUF,4ème édition, 2006, p 37. 
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 المراحل التاریخیة لجمھوریات آسیا الوسطى :الثاني المطلب

 الغزو من عدیدة لموجات الطویل تاریخھا مدار على الوسطى آسیا منطقة تعرضت    

 سواء حد على والغربیة الشرقیة االستعماریة اإلمبراطوریات من العدید من قبل الخارجي

 اإلمبراطوریات إستراتیجیات في ھمیتھاوأ المنطقة على محوریة تاریخیة داللة في

 لنا وترصد .علیھا واالستیالء المنطقة واستعمارھا إلخضاع القدم منذ االستعماریة

 في استقاللھا قبل إعالن المنطقة بھا مرت التي المحطات أھم التاریخ كرونولوجیا

 :التالیة حقب ال خالل من وذلك .العشرین القرن تسعینات

 م1840 -م 638  :المیة اإلسلحقبةا: أوال

 وراء ما بالد المسلمون علیھا أطلق التي- الوسطى آسیا لمنطقة اإلسالمي الفتح بدأ    

 ذلك و .م 638 عام الخطاب بن عمر الخلیفة عھد في-"وجیحون سیحون"نھري  النھرین

 .ینالنھر وراء ما لبالد اإلستراتیجي المفتاح یعد الذي إقلیم خرسان، المسلمون فتح عندما

 ثم "عفان بن عثمان" الثالث الخلیفة عھد في آلسیا الوسطى اإلسالمیة الفتوحات وتوطدت

 وحدود أفغانستان شمال حتى الجیوش اإلسالمیة وصلت إذ .األمویین عھد في استقرت

 .م 714 سنة "الباھلي مسلم بن قتیبة" الفاتح ید على الصین

                    تركمانستان أوزباكستان،( ربیةالغ بتركستان عھده في المنطقة ھذه وعرفت     

 الحكم استمر ،)م 1250 -م  750(العباسیة الدولة عھد وفي، )وقیرغیزیا طاجاكستان 

        بخارى مثل التاریخیة المدن من عدد وازدھرت فیھا النھرین، وراء ما لبالد اإلسالمي

 المغول ید على العباسیة وط الدولةسق حتى ذلك على الحال واستمر الخ،...ومرو سمرقند 

 أخضعت التي الدولة العثمانیة قیام غایة إلى الزمان من قرنین قرابة المنطقة حكموا الذین

 إلى اإلمبراطوریة العثمانیة من أساسیا جزءا الوسطى آسیا وأصبحت لسلطانھا المنطقة

                  أراضي على لالستیالء القیصریة روسیا تغلغل بدایة شھد الذي م 1853 عام غایة

 )1(آسیا الوسطى

                                                             

                  األولى الطبعة للنشر، األحمدي دار  :القاھرة الوسطى، آسیا على الروسي األمریكي الصراع ،الشیخ السید لطفي  (1)
  .13 -12، ص -ص ، 2006 
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   .م 1917  -م  1853 :الحقبة القیصریة :ثانیا

 في بالتوسع روسیا وبدأت م 1853 عام الوسطى آلسیا الروسي االحتالل بدأ

 الجبھة في ھزیمتھا تأثیر تحت م 1856 عام باریس لصلح الفترة التالیة من المنطقة

 بعد الروسیة التوسعیة السیاسة ازدادت كما .أوربا ائرھا فيخس تعویض ومحاولة األوربیة

 ھذه ففي الوسطى، آسیا في التوجھ الروسي من دعم والذي ، 1878 سنة برلین مؤتمر

 األدبیات في ھذا الصراع على وأطلق المنطقة في البریطاني-الروسي النزاع اندلع الفترة

 القیصریة روسیا بین "Great Game" الكبرى باللعبة والدبلوماسیة السیاسیة

 روسیا استأنفت م، 1884 عام وفي .الوسطى آسیا على للھیمنة البریطانیة واإلمبراطوریة

 وصلت م 1885 عام وفي ."وساراك میرف" مدینتي فاحتلت الوسطى، في آسیا توسعھا

 ابینھم الصراع فأشتعل الھند، في لوجودھا تھدیدا بریطانیا ما اعتبرتھ وھو البنجاب إلى

 روسیا بتراجع یقضي م، 1885 سنة بینھما عقد برتوكول إلى ذلك أفضى حتى أخرى مرة

 آسیا في سیاسات عدة القیصریة انتھجت روسیا وقد ھذا .ألفغانستان الغربیة الحدود نحو

 األصلیین للسكان وتھجیر قسري جدیدة مدن وبناء واسعة استیطان حركة من الوسطى

 األھالي من جانب متكررة ثورات قیام إلى ذلك أدى وقد الخ،... باألرثوذوكسیة والتبشیر

 )1(م 1916 و م 1899 عامي بین فیما مرة 5000 القیاصرة مع المواجھات بلغت حتى

 م 1991  - م 1917 :الحقبة السوفیاتیة :ثالثا

 انتصار بعد مباشرة السوفیتي االحتالل تحت الوسطى آسیا جمھوریات سقطت

 واستمر م 1923 سنة المنطقة في السوفیتي التوسع وبدأ م، 1917 امفي ع البلشفیة الثورة

 الجمھوریات تعرضت سنة، 60 عن تزید فلمدة .م 1991عام  السوفیتي االتحاد نھایة حتى

 وارتكزت اللینینیة،- الماركسیة الشیوعیة بتطبیقاتھا السوفیتیة السیاسة إلى اإلسالمیة

 القضاء أي ،"الترویس"یسمى  بما المحكومة لمناطقا تجاه سیاستین على السوفیتیة الحقبة

 أخرى في مناطق إلى األصلیین السكان طال الذي والتھجیر اإلقلیمیة الھویات على

 النموذج اإلسالمیة الجمھوریات مثلت الحقبة ھذه وخالل .السوفیتي واالتحاد سیبیریا

 الحكم أنظمة كانت كما د،واالقتصا والسیاسة الحكم في الماركسیة للنظریة تطبیقا األكثر
                                                             

   21 – 20 ،ص -ص ،مرجع سبق ذكره الشیخ، السید لطفي  (1)
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 أیة الجمھوریات ھذه تشھد لم بحیث موسكو، في بالحكم المركزي ارتباطا اشد المحلیة

 بخالف موسكو في المركزي الشیوعي وللحكم للمد مناھضة وطنیة تحرر حركات

 باالنفصال تطالب وحركات سیاسیة تملمالت شھدت التي األخرى السوفیتیة الجمھوریات

 وأوكرانیا وجورجیا الثالثة البلطیق جمھوریات مثل السوفیتي، االتحاد نع واالستقالل

شعوب  من وغیرھا الوسطى آسیا شعوب بین والثقافي العرقي للتمایز ونظرا ...وغیرھا

 الشعوب إبقاء على عملت الكرملین سیاسات فإن السابق، السوفیتي االتحاد جمھوریات

 .التقلیدي الزراعي النمط على أبقت االقتصادي، الجانب ففي .دائرة التخلف في اإلسالمیة

 استخراج بموجبھا تم جشعة استغاللیة سیاسة إلى الطبیعیة للمنطقة الثروات تعرضت كما

 وجمھوریات وأوكرانیا في روسیا الصناعیة المراكز إلى ونقلھا الثروات ھذه

  )1(الخ...البلطیق

 امتدت التي الوسطى، آسیا لمنطقة التاریخیة التطورات مجمل باختصار ھي ھذه

 ھذه وتدلل م 1991 عام السوفیتي االتحاد انھیار غایة إلى م 638 اإلسالمي سنة الفتح من

 حقب عبر المنطقة لھ تعرضت الذي الخارجي مدى االستقطاب على التاریخیة التطورات

 لمراحلا أشد من كانت تاریخیة مرحلة السوفیتي طویت االتحاد وبانھیار .الطویل تاریخھا

 جدیدة مرحلة وبدأت آسیا الوسطى، لدول والثقافیة السیاسیة الكیانات على ووطأة تأثیرا

 عادت المنطقة حیث في سكانیةوال واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة التحوالت من

واإلقصاء  الطمس من سنة 70 بعد والقوقاز الوسطى آسیا لشعوب بقوة الوطنیة الروح

 ھذه معظم في السیاسیة الحیاة على تھیمن الماضي، مظالم بتصحیح والمطالب والتھمیش،

 االقتصادي والبناء للسیادة التأسیس إعادة نحو بشدة دفعت واالنشغاالت الھموم ھذه الدول،

              االنتقال مرحلة بالمنطقة المتخصصة األدبیات علیھا أطلقت جدیدة مرحلة في والسیاسي

 ”Transition-post Soviet collapse“ .) 2(فیتيالسو االنھیار بعد ما 

  

  
                                                             

  26 - 25 ،ص -ص  ، ، مرجع سبق ذكرهالشیخ السید لطفي  (1)
 :اإلستراتیجیة والبحوث للدراسات اإلمارات زكمر :أبو ظبي ،)محرر( اإلستراتیجي قییمالت زاد، خلیل زالماي  (2)

  .265 – 264 ،ص ص ، 2001 الطبعة األولى،مترجمة، دراسات
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   لدول آسیا الوسطىاإلستقالل بعد ماو أبعاد  تحوالت :الثالث المطلب

 منطقة عرفتھا التي للتحوالت وجیوسیاسیا اقتصادیا سیاسیا، توصیفا العنصر ھذا یقدم    

 غایة إلى م 1991 عام منذ االستقالل بعد ما أو السوفیتي االنھیار بعد ما الوسطى آسیا

 آسیا في الثالثي باالنتقال التحوالت لھذه الراصدة السیاسیة تسمیھ األدبیات فیما الیوم

 الزمنیة الفترة إلى یشیر االنتقال لولو مد“Transition en Asie centrale“ الوسطى 

 ةفتر فترتین، بین الرابط الجسر إلى یشیر آخر بمعنى .مرحلتین أو فترتین بین الفاصلة

 واألنساق الھیكلیة واالجتماعیة البنیات مستوى على لھا مفارقة الحقة وفترة سابقة

 تغییر تستھدف عملیة مع استمرار عملیة فاالنتقال .االقتصادیة واألوضاع السیاسیة

 ھذا وظھر البحث، مثار السیاسیة للوحدة المشكلة واألنساق والھیاكل البنى مختلف

 الشرقي المعسكر انھیار مع الدول من بالكثیر عصفت التي للتحوالت المصطلح كتوصیف

 والتطور للتنمیة كنظریة والماركسیة االشتراكیة تتبنى والتي كانت االشتراكیة وتفكك

 نمط عن الدول ھذه تخلي صاحبت التي فالعملیة.السیاسي النظام وحدات لإلدارة وكأسلوب

 الرأسمالي النظام إلى للولوج ة وسعیھاوالثقاف والسیاسة االقتصاد في االشتراكي التسییر

 علیھا بمرحلة أطلق واقتصادا وثقافة سیاسة والدیمقراطیة الحر واالقتصاد

 ثالث على األقل على تم الوسطى، آسیا في االنتقالو ، )Transitions”) 1“االنتقال

               بھدف السوفیتي السیاسي الحكم نمط عن الخروج یمثل باعتباره ،أوال )2(رئیسیة مستویات

 Transition“السیاسي االنتقال بصدد ھنا األمة ونحن -السیادة والدولة بناء إعادة

politique”  الدیمقراطیة إلى الشمولیة من االنتقال یعني بالضرورة یكن لم الذي               

“Le passage du totalitarisme à la démocratie”  من انتقال عملیة مثل ما بقدر 

 وذلك ، ”Le passage du totalitarisme à la autoritarisme“التسلطیة  إلى الشمولیة

بإبعاد  الحاكمة للنخب سمح ما وھو   الدیمقراطیة على الوطني البناء أولویة بذریعة دائما

 ھو الوسطى آسیا جمھوریات في لالنتقال الثاني المستوي .السابقة للحاجة الدیمقراطیة

                                                             

(1)  Mohamed R. J et Thierry. K, op.cit, p, 53. 
(2) Ibid, p 54. 
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            من التحول عملیة یعني والذي ”Transition économique“قتصادياالنتقال اال

 الحر السوق اقتصاد نظام اعتماد إلى الوطنیة االقتصادیات تسییر في االشتراكي النظام 
“Le passage d’une économie socialiste à une économie de marché” 

الجیوسیاسي                       االنتقال وھو طىالوس آسیا في لالنتقال آخر مستوى ھناك وأخیرا

transition géopolitique” “La ،في الجدیدة الدول إدماج إرادة إلى یترجم الذي 

  .)1(والدولي اإلقلیمي محیطھا

 فحوى عن رئیسیة إشكالیة أمام تضعنا الوسطى آسیا في لالنتقال الثالثة المستویات ھذه    

 في مفارق أو مشابھ الوسطى آسیا في االنتقال ھل أخرى، بصیغة .في المنطقة االنتقال

 أبرز من وھما- كولنر وتیري جاللي رضا فمحمد في العالم؟ االنتقال لحاالت صیرورتھ

 الوسطى آلسیا الجدیدة السیاسیة الجغرافیا"كتابھما  في - المنطقة شؤون في المتخصصین

“La nouvelle géopolitique de l’Asie centrale”  إلى - األدلة من  وبكثیر-یشیران 

 من حاالت غیرھا بین من خاصة حالة اعتبارھا یمكن الوسطى آسیا في االنتقال حالة أن

 قطیعة عن یعبر ال الوسطى آسیا في فاإلنتقال “وكولنر جلیلي” فحسب .العالم في االنتقال

 ألسباب القتصادوا السیاسة في السوفیتي الموروث  مع”Rupture véritable“حقیقیة 

 االستمراریة لسیاسة وفقا یتم االنتقال عملیة فحص إنما فیھا التفصیل مجال ھنا لیس عدیدة

 السیاسي النظام في االستمرار ”La Continuité et de Changement“والتغییر

 )2(االقتصادي النظام في والتغییر

 السیاسي بعدال :أوال

 بعد ما فترة في الوسطى آسیا لدول السیاسي النتقالا حالة یمیتق في البدایة نقطةإن      

 .الدول لھذه الجدیدة باألوضاع تتصل سیاسیة حقیقة من تنطلق االتحاد السوفیتي انھیار

 حدیثة دول جمیعا ھي وأوزباكستان وتركمانستان وطاجاكستان فكازاخستان وقیرغیزیا

 تركزت إذ .وھشا صعبا ةالمنطق في السیاسي من االنتقال جعل الذي األمر .السیادة

 الدولة كیان وبناء السیادة تعزیز إلى جھة المنطقة في الحاكمة للنخب األولى االھتمامات

                                                             

(1) Idem , p 55. 
(2) Ibid , p 55. 
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 الدولة شاكلة على األوضاع الداخلیة إلصالح الملحة المطالب إلى االلتفات وعدم الوطنیة

 وقد .اطیةونشر الدیمقر السیاسیة والمشاركة السیاسي االنفتاح تعزیز بمعنى .الغربیة

استمراریة  عن أبانت التي السیاسیة الحكم أنظمة على التصورات ھذه مثل انعكست

 فإن سبق، فیما اشرنا فكما .السیاسي الدولة إدارة وأسلوب الحكم في السوفیتي اإلرث

 النظام إلى الشمولي النظام من مر الوسطى آسیا جمھوریات السیاسي في االنتقال

 سلسلة واضحة بصورة یعكس “السوفیتي بعد االتحاد ما اتجمھوری” ومسمى التسلطي،

 من جانب كل على الدولة فرض سیطرة إن .السوفیتیة الحقبة عن الموروثة السمات من

 وجود وعدم المعوقة والخانقة البیروقراطیة إلى باإلضافة والمجتمع، االقتصاد جوانب

 )مثال أوزباكستان في أندیجان ثأحدا( وجودھا حالة في بالقوة وقمعھا السیاسیة المعارضة

 . )1(السوفیتي اإلرث خصائص من ھي الحیاة، مدى والرئاسة

 النھج في االستمراریة بالرغم من المنطقة في السیاسي االنتقال مؤشرات من

 واتجاھاتھ، المجتمع وعلى ومؤسساتھا الدولة على القبضة الحدیدیة خالل من السوفیتي

 الحكم أنظمة في السامیة المناصب إلى الشیوعي تكوینذات ال السیاسیة النخب وصول

 الشیوعي الحزب مكاتب في وسیاسیا وتكونت ثقافیا ترعرعت النخب ھذه فكل الجدیدة،

 الحكم إدارة مسؤولیات آلت إلیھا التي اإلداریة الشیوعیة اإلطارات تمثل والتي الروسي،

 اإلدارة في تسییر طریقتھا عن تتخلى أن تستطع لم بحیث  .اإلسالمیة الجھوریات في

التسییر  بصمات تزال ال المستوى ھذا فعلى .الفكریة واتجاھاتھا الشیوعي ماضیھا بحكم

 فترات إلى سیحتاج المستوى، ھذا على االنتقال أن كما المتتبعین، لكل بادیة الشیوعي

 رثاإل مع جدیدة وإیدیولوجیة فكریة قطیعة تحمل جدیدة نخب حتى تتكون طویلة زمنیة

 . )2(السوفیتي

  االقتصادي بعدال :ثانیا

 االتحاد انھیار غداة أذربیجان إلى باإلضافة الوسطى آسیا جمھوریات شكلت

 االتحاد جمھوریات مجموع من فقرا األكثر الدول من مجموعة م، 1991 عام السوفیتي
                                                             

         اإلستراتیجیة والبحوث للدراسات اإلمارات زكمر :أبو ظبيالوسطى، آسیا في األمنیة البیئة ستار، فریدیریك  (1)
   8 -6 ،ص -ص ، 1996 األولى، الطبعة ، 38 اإلمارات محاضرات سلسلة 

(2)  Mohamed. R. J et Thierry. K, op.cit, p - p 54-55. 
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 خط تحت یعیشون الذین السكان من نسبة أكبر بھا حیث توجد .عشرة الخمسة السوفیتي

 االنتقال حالة ومثلت .كثیرا األوضاع االقتصادیة ھذه تتحسن لم االستقالل ومع .الفقر

 حاالت من واحدة السوق الحر اقتصاد إلى االشتراكي النظام من المنطقة في االقتصادي

 .لالنتقال  واضحة إستراتیجیة غیاب بسبب العالم، دول مستوى على الصعبة االنتقال

 تزال ال اقتصادیة بیئة في تتوفر لم االقتصادي لالنتقال والھیكلیة الموضوعیة فالشروط

 الدولة تزال ال حیث السوفیتیة الحقبة عن الموروث االشتراكي التسییر ألنماط رھینة

 من صعب الذي األمر .االقتصادیة العملیة إدارة في الدور األساسي تلعب المركزیة

 مع تتكیف أن تستطع لم أنھا كما .لعالميا االقتصاد في المحلیة االقتصادیات اندماج

 مستوى على وتدویل االقتصاد االقتصادیة العولمة فرضتھا التي الجدیدة المتطلبات

 زراعة القطن :مثل الزراعي، اإلنتاج على یعتمد الذي التقلیدي اإلنتاج فنمط .عالمي

 تعتمد الذي وھو والیورانیوم والغاز النفط وخاصة وتصدیرھا، األولیة المواد واستخراج

 العملة من المالیة تدفقاتھا لضمان الخارجیة صادراتھا في اإلسالمیة علیھ الجمھوریات

 االتحاد عھد في سائدة كانت التي للحالة امتدادا یعتبر النمط اإلنتاجي وھذا .الصعبة

 وضع األولیة المواد خارج الصادرات الوطنیة وانعدام االقتصادیات فضعف .السوفیتي

 من العدید وخلفت الصعوبة معیشیة شدیدة تحدیات أمام الجمھوریات ھذه في معاتالمجت

 للسكان المعیشة على مستوى سلبي بشكل انعكست التي واالقتصادیة االجتماعیة األزمات

 وتكشف .السوفیتي االتحاد عھد أیام مؤشراتھا عن تراجعت التي الفردیة والمداخیل

 المنطقة في االقتصادیة لألوضاع والمراقبة ختصةالم الھیئات عن الصادرة المؤشرات

 بلغت فقد والقومي الفردي الدخل مؤشرات في رھیب وتراجع الفقر اتساع مستویات عن

                 الجمھوریات في الیوم في دوالر 2,5 من أقل یعیشون على الذین السكان نسبة

 بالنسبة الشأن كذلك .السكان إجمالي عدد من   60 %حوالي الوسطى آسیا في اإلسالمیة

                    ما یبینھ وھو،  )1( .العالم مستوى على األدنى تعتبر التي لألفراد الشھریة للمداخیل

  :أدناه الجدوالن لنا 

                                                             

(1)  Mohamed. R. J et Thierry. K, op.cit, p - p. 59-60. 
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 المتدنیة ة2006 )(الوسطى آسیا دول في الفقر خط تحت السكان نسبة  :(3 )رقم جدول

 للف

 %یة للفقرالنسبة المتدن ةـــدولــــال

   43% كازاخستان

 50% قیرغیزیا

  % 83 طاجاكستان

  % 48 تركمانستان

 % 23 أوزباكستان

 :المصدر
Mohammad Reza Djalali et Thierry Kellener, géopolitique de la nouvelle Asie 

centrale, de l’URSS à l’après 11 septembre, Paris: PUF,4ème édition, 2006, p 60. 

  

 دوالر)الي(*)2006 ) (الوسطى آسیا في الشھري الدخل متوسط  :(4 ) رقم جدول

 (أمریكي

  )دوالر أمریكي(الشھري  الدخل الدولة

  دوالر 127 كازاخستان

  دوالر 37 قیرغیزستان

  دوالر 58 أوزباكستان

  دوالر 54 تركمانستان

  دوالر 12 طاجاكستان

 :المصدر
Mohammad Reza Djalali et Thierry Kellener, géopolitique de la nouvelle Asie 

centrale, de l’URSS à l’après 11 septembre, Paris: PUF,4ème édition, 2006, p 61. 

                                                             

 ، نالحظ أن دولة طاجكستان ھي أفقر دول آسیا الوسطى  من حیث متوسط الدخل 04  بالنظر إلى األرقام الواردة في الجدول رقم  (*)
الشھري للفرد الواحد مقارنة بالدول الخمسة األخرى، و ھذا راجع باألساس إلى كون طاجكستان ال  تمتلك أیة موارد طبیعیة أو طاقویة مع 

زراعي متخلف ، و كذلك  دخولھا في حرب أھلیة طویلة و سعت من دائرة الفقر لدى السكان ، و أثرت على بنیة و ھیكل وجود إقتصاد 
  .االقتصاد المحلي  المتخلف أصال
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 لمسایرة الوسطى آسیا جمھوریات قبل من المتبعة االقتصادیة السیاسة مستوى على       

 الدولي النقد صندوق سیاسات تبنت الدول ھذه أن إلى اإلشارة االنتقال، فتجدر حالة

 نحو والتحول االقتصادي لإلصالح”Thérapie de choc“ بالصدمة   بالعالج والمعروفة

 ھذه فإن االنتقال، مرحلة عرفت التي العالم الثالث بلدان من وكغیرھا .السوق اقتصاد نظام

 التبعیة حالة منو األوضاع االقتصادیة تدھور من وفاقمت الذریع فشلھا أثبتت السیاسات

 لعبة في "الجیو اقتصاد" مستوى على الدول ھذه وقوع إلى أدى الذي األمر .الخارجیة

 إلقامة التكامل إقلیمیة تجارب في وذلك اإلقلیمي الجوار دول مع االقتصادي االستقطاب

 الدول اتجاھات صعید وعلى .التحلیل ھذا من التالي العنصر في نستعرضھا االقتصادي

 وبین بینھما فیما واالندماج االقتصادي التعاون تحقیق نحو الوسطى آسیا ة فيالمستقل

 للتكامل مبادرات عدة ظھور االقتصادي االنتقال مرحلة فقد شھدت اإلقلیمي، جوارھا

 على منھا نذكر والسیاسي واألمني االقتصادي إقلیمیة للتعاون منظمات شكل في اإلقلیمي

 آلسیا التعاون منظمة الجماعي، اتفاقیة األمن لمستقلة،ا الدول كومنولث :المثال سبیل

 .شنغھاي ومنظمة الوسطى

 السوفیتي اإلتحاد جمھوریات تجمع إقلیمیة منظمة وھي :المستقلة الدول كومنولث  -01

 8 في اجتماعاتھا أول عقدت .واألمن واالستقرار التعاون أجل من روسیا السابق مع

 والجمھوریات روسیا یجمع فضاء إنشاء جبھاومب منسك وتم في م 1991 دیسمبر

 ولكن .الكومنولث لدول الخارجیة حمایة الحدود مجاالت في للتعاون الخمسة اإلسالمیة

 الروابط ضعف إلى المستقلة أدت الدول لكومنولث المستویات جمیع على الھزیلة النتائج

 فیھ الجمھوریات رأت ذلك من أكثر بل التكتل، لھذا المشكلة الدول مجموعة بین البینیة

الخلفیة  المنطقة على ھیمنتھا في روسیا الستمرار خلفیا بابا الوسطى آسیا في المستقلة

 )1(القدیمة للسوفیتیة واستمرارا

 عام ماي شھر في  "CSTO"الجماعي  األمن اتفاقیة عقدت :الجماعي األمن اتفاقیة -02

 روسیا إلى إضافة الوسطى، آسیا لدو كافة وتشمل طشقند، اتفاقیة باسم وعرفت م، 1992

                                                             

(1) Idem, p 155 
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 المشتركة الحمایة مبدأ إقرار إلى وھدفت .ومولدوفیا وأذربیجان وبیالروسیا وأرمینیا

 متعدد دولي بناء" إلى تحویلھا تم 2006 ماي وفي  شھر عدوان، أي على الجماعي والرد

  )1(  "الوظائف

 الوسطى آسیا نتعاو منظمة  تأسستCACO:الوسطى  آسیا التعاون منظمة  -03

 عدا ما الوسطى آسیا دول وكافة روسیا بعضویة 1994 عام األولى بصورتھا

 یوراسیك  " ھي أخرى منظمة في 2005عام  فاعلیتھا أدمجت عدم مع ولكن .تركمانستان

  "EURASEC قیرغیزیا كازاخستان، من روسیا، كل تضم التي للتعاون االقتصادي         

 تكامل تحقیق أي في المنظمة ھذه تفلح لم سابقاتھا ومثل ،وبیالروسیا طاجاكستان 

 )2(الوسطى آسیا دول بین فعلي اقتصادي

 2001 جوان في تأسست اإلقلیمي التعاون أشكال أحدث وتعتبر :شنغھاي منظمة -04

 أول عقدتھذه األخیرة و .شنغھاي مجموعة باسم قبل من عرفت تطویر لمجموعةك

 روسیا من كال وضمت .شنغھاي الصینیة مدینة في 1996 سنة  التحضیریة اجتماعاتھا

 المجموعة دول ما أسمتھ مواجھة تأسیسھا من الھدف كان .الوسطى آسیا ودول والصین

 تمتین تھدف إلى كما )الدیني التطرف اإلرھاب، االنفصالیة، الحركات( الثالثة بالشیاطین

حسب  الوسطى آسیا دول مع قةالطا مجال في والتعاون والتجاریة االقتصادیة الروابط

 التعاون لدعم للبنوك وھیئة لألعمال مشترك مجلس إقامة تم حیث الصیني، التصور

 ،إلى أن تم اإلعالن عن تأسیسھا تحت مسمى )3(األعضاء الدول والمالي بین االقتصادي

 إقامة محاوالت فإن عامة، وبصورة، 2001منظمة  شنغھاي  للتعاون و األمن في جوان 

 أغلب تحقق لم الوسطى في آسیا والسیاسي واألمني االقتصادي للتعاون اإلقلیمیة كتالتالت

 :أھمھا العوامل من مجموعة بسبب وذلك المرسومة، األھداف

                                                             

(1) Ibid, p ,156 
(2) Idem, p,170. 

 جوان للدراسات، الجزیرة زكمر ،نيالصی الروسي التحالف ومستقبل شنغھاي منظمة في قراءة، السالم عبد رفقى (3)
  tne.aljazeera.www :       في الموقع االلكتروني، 2006
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 تحقیق إلى الساعي الوسطى آسیا دول مع تعاملھا في روسیا تتبعھ الذي المنھج  -أ

 .متساویة أرضیة لىع تعاون لتحقیق سعیھا من أكثر اإلستراتیجیة مصالحھا

 السیطرة أجل من وتضاربھا اإلقلیمیة االستراتیجیات وتنافس الدولیة التدخالت  -ب

  .المنطقة في والنفوذ والھیمنة

 الساعیة الدولیة القوى بین مةالحا النظم تأرجح ظل في السیاسیة اإلرادة امتالك عدم /ج

 )1(إلخ... تركیا إیران، اتو،الن أ،.م.الو الصین، روسیا، المنطقة، على إلى السیطرة

 الجیوسیاسي بعدال :ثالثا

 الداللیة توظیفاتھ  "  "Transition Géopolitiqueالجیوسیاسي االنتقال مصطلح یجد     

 التاریخیة الصیرورة في المفتاحي االنتقال تعني والتي "ساكسونیة - األنجلو" األدبیات في

 أخرى مھیمنة قوة لصالح عنھا للتخلي تستعد والتي السیاسة العالمیة، على مھیمنة لقوة

 نسبیا الثابت التوزیع بأنھ تعریفة یمكن كما .العالمي واالقتصادي السیاسي النسق داخل

 األنظمة من متتابعین نوعین عن الكتاب أغلب، یتكلم  الجغرافي العالم في السیاسیة للقوى

 الجیوسیاسي النظام إلى ولاأل یشیر .العشرون شھدھما القرن العالمیة الجیوسیاسیة

 الجیوسیاسي النظام" اسم علیھ مباشرة وأطلق زمنیا أعقبھ الذي وھو والثاني البریطاني

 وتصدع برلین انھیار جدار مع 1989 سنة نھائیا بدوره انھار الذي "الباردة للحرب

 لیةمرحلة انتقا في العالمي الجیوسیاسي النظام دخل اللحظة تلك فمنذ .الشرقي المعسكر

 جیمس تعبیر حسب العالمي االضطراب بظھور الیقین بعدم اتسمت جدیدة بدینامیكیة

 ببناء الدولیة الفوضى ترتیب إعادة إلى یھدف كان  الذي"James Rosenau"روزنو

 .)2(جدید عالمي نظام

 فإن التحلیل ھذا في یھمنا والذي الوسطى آسیا في الجیوسیاسي لالنتقال بالنسبة أما      

بعث  بإعادة سمح حیث ومھمة، كبیرة نتائج إلى أفضى الباردة نظام الحرب فاءاخت

                                                             

  . 322 ،ص ،مرجع سبق ذكره سلیم، السید محمد (1)
(2) Mohamed. R. J et Thierry. K, op.cit, p. 69. 
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"Reemergence"  عن طویلة لفترة وغائبة منعزلة كانت العالمیة للمنطقة على الخریطة 

 عادت ، 1991 عام فمنذ .السوفیتیة علیھا الروسیة الھیمنة بسبب الدولیة التفاعالت

 إلى ذلك بل یتعدى جدیدة دول خمس اكتشاف بسبب األمر لیس الدولیة البیئة إلى المنطقة

للجمھوریات  الجغرافیة الحدود كثیرا تتعدى جغرافیة لمنطقة جیوسیاسي تشكیل إعادة

 بالحراك صلة ذات خاصة، جغرافیة وضعیة تمثل األخیرة فھذه الجدیدة، الخمس

األوراسي  الفضاء من مھما جزءا تشكل فھي .والعالمي والسیاسي اإلقلیمي االستراتیجي

"EURASIA" ماكنیدر  ھالفورد السیر" البریطاني الجیوسیاسي سماه الذي"Halford 

Machinder للتاریخ  الجغرافي المركز" بـ 1904 سنة صدر مقال في"Geographical 

Pivot of History ،العالم جزیرة قلب فكرة إلى طورھا ثم  "Heart Land"من  التي

 المركزیة األرض فكرة حول النقاش في الخوض ودون .العالم ىعل یسیطر علیھا یسیطر

 فقط لیس االستراتیجیة، الناحیة من المنطقة مركزیة ھو بھ من المقطوع فإن لماكیندر،

 La Masse Continentale"األوراسیة  الكتلة القاریة قلب في جغرافیا تقع بكونھا

Euro-Asiatique" ،األلفیة للحضارات طرق مفترق منطقة كذلك لكونھا لكن 

با وأور بین والثقافیة والدینیة االقتصادیة للتبادالت تاریخیا وممرا )اإلمبراطوریات(

 جسر بمثابة اعتبارھا یمكن ما وھو .اإلسالمي والعالم األقصى الشرق بین وكذلك والشرق

 عن الروسیة الھیمنة فانحسار .األوسط والشرق وأوربا آسیا بین جغرافي واستراتیجي

 النقاشات واجھة إلى أخرى مرة المنطقة بصعود سمح االتحاد السوفیتي بانھیار لمنطقةا

 أحداث فإن الصعود ھذا سیاق وفي .بالجیوسیاسة والجیواستراتیجیة المھتمة األكادیمیة

 .جیواستراتیجي كفضاء المنطقة على عودة بقوة أشرت 2001 سبتمبر من عشر الحادي

 .للمنطقة التطور الجیوسیاسي من مرحلتین بین فاصلة نقطةك األحداث ھذه اعتبار ویمكن

وسمیت  الزمان من عقد لمدة واستمرت الباردة الحرب بنھایة بدأت األولى فالمرحلة

 بعد مباشرة بدأت قد الثانیة المرحلة كانت حین في األولى الجیوسیاسي االنتقال بمرحلة

 التغلغل بدایة في تمثل ومھما یاحقیق جیوسیاسیا تحوال وشھدت  2001سبتمبر 11 أحداث

 مرحلة ببدایة مؤذنا التاریخ في مرة ألول في المنطقة والحقیقي المباشر األمریكي

          الباردة الحرب نھایة بعد األمریكي لما االستراتیجي التفكیر في األوراسیة االستراتیجیة
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 یبدو وعالمیة فیما یمیةإقل جدیدة جیوسیاسیة ترتیبات إلى أفضى األمریكي الحضور ھذا 

 تتحدث السیاسیة واألدبیات األكادیمیة النقاشات بدأت كما .والصراع للتنافس فضاء أنھ

 اللعبة" قبیل من جدیدة مصطلحات فظھرت المنطقة، في القدیمة- الجدیدة عن المتغیرات

 "القدیمة الكبرى اللعبة" مقابل في،" New Great Game The الجدیدة  الكبرى

 الحریر طریق" مقابل في  "The New Silk Road "الجدید   الحریر طریق" حومصطل

 ھذا "الباردة التقلیدیة الحرب" مقابل في "الجدیدة ة²البارد الحرب" ومصطلح ،"القدیم

 وأمن االستراتیجي، والعزل أوراسیا، على والھیمنة االستراتیجي الضبط أدوات وتكون

 آسیا في الجدیدة الجیوسیاسیة المرحلة رھانات قلب في النووي، الطاقة واالنتشار

  )1(الوسطى

                                                             

(1) Ibid, p 71. 
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 الدولیة البیئة في الوسطى آلسیا اإلستراتیجیة ھمیةاأل :ثالثال المبحث

  بعد نھایة الحرب الباردةالوسطى آلسیا اإلستراتیجي الصعود :األول     المطلب

 ھذه وأھمیة مواردھا وحجم موقعھا الجغرافي من عادة مكانتھا منطقة أیة تستمد

 التي والمخاطر فیھا والتحدیات الكامنة االمتیازات ومن ،الدولي االقتصاد في الموارد

 العوامل من ھذه أي كان فإذا .والحضاریة الثقافیة االعتبارات بعض عن فضال تفرضھا،

العناصر  ھذه فإن الدولیة اإلستراتیجیة في خاصة مكانة ما منطقة لیعطي لوحده كاف

 فرضتھا طارئة حدیثة لیست الوسطى آسیا ومكانة .الوسطى آسیا دول في معتاجت جمیعھا

 إن بل الباردة، الحرب نھایة بعد ما فترة في الجدید الدولي للصراع الظروف المستجدة

 ھذه اكتسبت المیالد قبل الثالث القرن فمنذ .التاریخ عبر حیویة وإستراتیجیة كانت المنطقة

 Silk Road" "Theالحریر بطریق یعرف كان ما من خالل جیةاإلستراتی أھمیتھا المنطقة

 واالتصال القوافل طرق أھم من كان حیث المتوسط، البحر إلى الصین من الممتد وھو

 . )1(والغرب الشرق بین

 للقوافل ممرا بوصفھ لیس اإلستراتیجیة بأھمیتھ یحتفظ الحریر طریق یزال ال والیوم     

 باألھمیة وتتصل .الغاز وأنابیب البترول نقل لخطوط ممرا لكونھ والبضائع ولكن

 األقل على اعتبارات أربعة ھناك اذ االستراتیجي، موقعھا الجغرافي للمنطقة اإلستراتیجیة

                 العالم مركز من وجزء آسیا قلب فھي مكانة إستراتیجیة، ذات الوسطى آسیا من تجعل

 اآلسیوي المستوى فعلى .والفضاءات السیاسیة فیةالجغرا للكتل نسبي قرب من تمثلھ بما

              بكل جمیعا األطراف اآلسیویة بین وصل نقطة یجعلھا مما آسیا قلب - األقل على- تمثل

 مع جمیع مباشرة حدودا لھا أن كما وثقافیة، وأمنیة اقتصادیة اعتبارات من ذلك یمثلھ ما

                 والصین روسیا مع مباشر تماس على فھي آسیا، قارة في واإلقلیمیة المؤثرة القوى

                  بثقلھا القوى ھذه كل تتوسط وھي .الھندیة القارة شبھ على وتطل وتركیا وإیران

                     الجغرافي بموقعھا أنھا كما العالم، نصف سكان من كثرأ إلى یصل الذي السكاني

 المباشر واالحتكاك من الحراك وتحد وجیوإستراتیجیا ستراتیجیاا عازلة منطقة تشكل ھذا

 التفاعلي للصراع االتجاه منظور اعتمدنا ما إذا اإلقلیمیة اآلسیویة القوى ھذه بین

                                                             

                           net.aljazeera.www:ي الموقع االلكتروني، ف 2002 جانفي 31 ،"الوسطى آسیا في الدولي الصراع" طھ، أسعد )1(
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"Interaction Approach of Conflict" سیاسیة تفاعالت وجود نتیجة إقلیمي نظام أي في 

 في أیضا ولكن التعاوني التفاعل اتجاه في بالضرورة لیس وبعضھا، الدول بین واقتصادیة

 نظام في متجانسة فواعل تشكل ال اإلقلیمیة القوى ھذه أن إذ .التفاعل الصراعي اتجاه

 وفقا استراتیجیا تتباعد أن یمكنھا جغرافیا، أن تتواصل یمكن فكما .متجانس إقلیمي

  )1(.طرف لكل واإلستراتیجیة الخاصة للمصالح

 ھو الوسطى آسیا لمنطقة الممتاز الجغرافي بالموقع الصلة ذات االعتبارات ثاني

 وبحر مباشر، غیر أو مباشر بشكل سواء القوقاز وبالد قزوین بحر معظمھا على إطالل

 في بحیرة أكبر فھو .كبیرة وإستراتیجیة وجغرافیة بأھمیة اقتصادیة یحظى نفسھ قزوین

 وإیران تركمانستان یجان،أذرب روسیا، كازخستان، :وھي دول، بخمس تحاط العالم

    بالطاقة غنیة بحیرة كونھ قزوین من بحر أھمیة وتأتي   2كم ألف 450 بـ تقدر وبمساحة

 الغاز احتیاطاتھ من وتقدر النفط من برمیل ملیار 150 من أكثر احتیاطاتھ تتعدى إذ 

 عالمیةال االحتیاطات من  50 %یعادل ما أي مكعب متر ملیار ألف 75 من بأكثر الطبیعي

 حیث من سواء خاصة أھمیة الوسطى آسیا لدول تمنح البحیرة ھذه إن .الطبیعي من الغاز

 تحولھا خالل من أو الھائلة للثروة ومشاركتھا )كازاخستان تركمانستان(للبحر مشاطئتھا

 وما النفط وأسواق المفتوحة البحار نحو والغاز النفط لعبور أنابیب حیویة ممرات إلى

 لكل كبرى إستراتیجیة ضرورة قزوین من بحر االقتراب تجعل مشكالت من ذلك یثیره

 )2(اإلقلیمیة الدول

 آسیا منطقة علیھا تتربع التي الكبیرة المساحة ھي الجغرافیة، االعتبارات ھذه ثالث

 .وأنھار وأودیة وصحاري وجبال سھول من الطبیعي وثرائھا المناخي بتنوعھا الوسطى

 منطقة وھي روسیا، مساحة ثلث من یقرب وما أوربا دول عن مساحة كثیرا تزید فھي

 تاریخي حراك وذات ولغویة عرقیة فسیفساء منھاتشكل  وأعراق ولغات شعوب تسكنھا

 )3(للنظر الفت وحضاري

                                                             

  tne.aljazeera.www:   ،في الموقع االلكتروني 2002 جانفي 31 الوسطى ، آسیا في الدولي طھ، الصراع أسعد )1(
 بیروت، اآلن، العشرین حتى القرن مطلع من األمریكیة الھیمنة رلتطو دراسة :الھیمنة أقواس إبراھیم، خزام، أبو (2)

  . 89 ص، ،2005 األولى، الطبعة الجدید، الكتاب دار
  . 91 ص، مرجع سبق ذكره، خزام، أبو إبراھیم (3)
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 الجیو االنتقال عنصر في ذكرناه بما تتصل فإنھا الجغرافیة، االعتبارات ھذه آخر أما    

 الدراسات بعض منظور من الوسطى آسیا لمنطقة یجیةالجیواسترات حول األھمیة سیاسي

نظریتھ                           في ماكنیدر حسب- الوسطى فآسیا .علم الجیوبولیتیك في األكادیمیة

"The Geographical Pivot of History"  قلب أو العالم مركز من مھم یضعھا كجزء 

 یسیطر ومن العالم  جزیرة على طریسی علیھا یسیطر من الذي "Heart Land"العالم 

آسیا  قوة تصاعد إلى ماكیندر أشار البدایة ففي .العالم على یسیطر العالم جزیرة على

 La Terre Centrale"ألوراسیا  المركزیة األرض" سماھا التي واسعة كمنطقة الوسطى

de l’Eurasie ، سكانھا بسبب مھما جزءا الوسطى آسیا منھا تشكل والتي            

   *:قولھ في ذكرھا األھمیة ھذه وملخص ،معادنھا فیھا، الطاقة موارد قطنھا، قمحھا،

 األرض على یھیمن ومن المركزیة؛ األرض في الشرقیة یتحكم أوروبا على یھیمن من

 الجزیرة على یھیمن ومن ؛)وإفریقیا بمعنى أوراسیا( العالم جزیرة في یتحكم المركزیة

 )1("عالمال في یتحكم العالمیة،

 أستاذ نظریة الوسطى آسیا أھمیة إلى أشارت التي الجیوبولیتیكیة النظریات ومن      

 لفت  ،  والذي"NIKOLAS Spykman"سبیكمان نیكوالس الدولیة األمریكي العالقات

  "Rim Land"أسماھا  والتي الھامش ألرض الكبیرة الجیوبولیتیكیة األھمیة إلى األنظار

 أن یرى وكان ن،وإیرا وأفغانستان والھند وكوریا والصین الشرقیة یاسیبیر تشمل والتي

 قلب ویملك أوراسیا یسیطر على "الھامش أرض" األرضي المحیط دول على یسیطر من

 )2(العالم على یسیطر أوراسیا على یسیطر ومن العالم،

 افیةالجغر أھمیتھا الوسطى آسیا منھا تستمد التي األربعة االعتبارات ھي ھذه    

 ومساحتھا القوقاز وبالد قزوین بحر على وإطاللھا الجغرافي فموقعھا واالستراتیجیة

 األكادیمیة الدراسات اھتمام وأخیرا الطبیعي والبشري وتنوعھا وثرائھا الجغرافیة
                                                             

* « Qui règne sur l’Europe de l’est, commande à la terre centrale ; qui règne sur la terre centrale 
commande à l’ile mondiale [c'est-à-dire l’Eurasie plus l’Afrique] ; qui règne sur l’ile mondiale 
commande au monde »     
(1) Ferkhat. Tolipov, “l’intégration géopolitique de l’Asie centrale”, 3ème congrès du 
réseau Asie-imasie, centre international de recherche, 26 septembre 2007, en 
www.reseau-asie.com. 

  . 66 ،ص ،مرجع سبق ذكره الشیخ، السید لطفي (2)
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 الدولیة اإلستراتیجیات على صعید ھامة مكانة تتبوأ جعلھا ھذا كل بھا الجیوبولیتیكیة

،ولالعتبارات السابقة المختلفة القوى بین واإلقلیمي الدولي والتنافس للصراع مبعثا وتكون

 إلى- المقبل  یتشابھ الدولي الصراع في خاصة مكانة والقوقاز الوسطى آسیا لدول سیكون

 .الباردة الحرب مرحلة في األوسط الشرق مكانة مع  -حد كبیر

 الصراع واعثب وأخطر أھم أحد على الضوء من مزیدا یلقي التالي والعنصر

 .الوسطى آسیا دول واستقالل الباردة الحرب نھایة بعد في المنطقة الجیوسیاسي

 الجدید الحریر طریق :للطاقة السیاسیة الجغرافیا :الثاني المطلب

 لمجمل الطبیعي والغاز للنفط السیاسیة الجغرافیا في مھمة منطقة الوسطى آسیاتعتبر      

 ومنطقة أوراسیا، المسمى الضخم الحوض وھو ألمانیا، إلى الصین من المنطقة الممتدة

 ومدار السیاسیة، لأللغام كبیر وحقل النفطیة الثروة من عن محیط عبارة ھي أوراسیا

 ویقع والدولیین، اإلقلیمین االستراتیجیین بین الالعبین والعنف الشراسة شدید لصراع

 وبعد الباردة الحرب نھایة بعد في المنطقة الدائرة اللعبة ھذه صلب في والغاز البترول

 المتحدة والوالیات روسیا والصین من كل بین 2001 سبتمبر من عشر الحادي أحداث

 إلخ... وباكستان وأوكرانیا والھند الغربیة أوربا ودول وإسرائیل وتركیا وإیران األمریكیة

من  نصیب على الحصول أجل من وتتنافس الدول ھذه إستراتیجیات تتضارب حیث 

 .قزوین وبحر الوسطى آسیا في النفطیة "الكعكة"

 الوسطى آلسیا النفطیة القدرات :أوال

 فھي .ھائلة نفطیة قدرات على تحتوي المنطقة فإن األمریكیة، الطاقة وزارة حسب

 تطلق واحدة جغرافیة كتلة معا تشكالن واللتان لھا، المتاخم بحر قزوین إلى باإلضافة

      "Great Central Asia"الكبرى آسیا الوسطى توصیف األمریكیة الكتابات علیھا

 والشرق العربي الخلیج منطقة بعد العالم في نفطي احتیاطي أكبر ثاني على تحتویان

ألغراض  المؤكدة لالحتیاطیات الحقیقیة القیمة في تضاربا ھناك أن من وبالرغم األوسط،

 االحتیاطیات نسبة أن إلى رتشی الدراسات أغلب أن إال وجیوإستراتیجیة، جیوسیاسیة

 ھذه وتشیر .العالمیة االحتیاطیات إجمالي من   15 %تبلغ حوالي للمنطقة النفطیة

 بعض وتغالي مؤكد احتیاطي ملیار برمیل 33 من أكثر یبلغ البترول أن إلى التقدیرات



 

 - 81 - 

                    العالم نفطي في احتیاطي ثاني وھو برمیل ملیار 243 إلى الرقم لترفع التقدیرات

                   تنام المنطقة فإن الطبیعي، للغاز وبالنسبة .السعودیة العربیة المملكة احتیاطي بعد

 إجمالي من  50 %إلى تصل بنسبة العالم مستوى على األول احتیاطي یعتبر على

 كعبم متر )ملیار90000 (  تریلیون 90 إلى التقدیرات وتشیر العالمي، الغاز احتیاطي

  .)1(الطبیعي الغاز من

 ومكاتب الدولیة الھیئات عن الصادرة اإلحصائیات والتقدیرات تضارب من بالرغم      

 والصراع سیاسي الجیو الراصد للحراك أن إال للمنطقة النفطیة المقدرات حول الدراسات

 المتحدة یاتبین الوال خاصة واإلقلیمیة العالمیة القوى بین المنطقة في الدائر اإلستراتیجي

اإلستراتیجیین  الالعبین والصین وروسیا المنطقة في حضورا األكثر الفاعل األمریكیة

 على الرھان صلب في ھي ھناك الدائرة اللعبة أوراق أن یدرك المنطقة في التاریخیین

 العالمیة الدراسات في ما یسمى مؤشرات بروز ظل في وذلك في المنطقة والغاز النفط

 الوسطى فآسیا .بشأنھا الدائر والجدل " Security Energy"  الطاقة بأمن واإلستراتیجیة

 عوامل كلھا بأراضیھا التي تمر النفط نقل وشبكات الجغرافي وموقعھا الطاقویة بإمكانیاتھا

                حول  العالمي اإلستراتیجي الرھان قلب في حضورا األكثر المنطقة منھا ستجعل

 . )2(الطاقة أمن

 الوسطى سیاآل الخریطة الطاقویة :نیاثا

 الخمس اإلسالمیة الجمھوریات من - سبق فیما أشرنا كما- الوسطى آسیا تتكون    

 وأوزباكستان وتركمانیستان كازاخستان :وھي 1991 سنة االتحاد السوفیتي عن المستقلة

 بین لنفطیةا اإلمكانیات حیث من بینھا فیما ھذه الدول وتتباین وقیرغیزیا وطاجاكستان

 أوزباكستان( نفطیا ودول متواضعة ،)وكازاخستان تركمانستان( نفطیا كبیرة دول

 كازاخستان وتركمانیستان تشاطئ الخمس، الدول بین فمن )وطاجاكستان وقیرغیزیا

 الدول باقي تمتلك بینما قزوین، لبحر الشرقي الساحل على الكبرى الترسبیة األحواض

                                                             

(1)    Regis. Genté, du coucas à l'Asie centrale. "grand jeu" autour du pétrole et du gaz. Le 
monde diplomatique. Paris, juin 2007, p. 18. 

 مطابع :القاھرة ،الدولیة السیاسة مجلة ،"قزوین وبحر الوسطى آسیا نفط على الصراع أبعاد" الحمید، عبد عاطف)2(
  .76 ،ص ، 2006 أفریل ، 164 العدد التجاریة، األھرام
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 االستراتیجي موقعھا في تكمن آخر نوع من أھمیة ثریة نفطیة والحق تمتلك ال الثالثة التي

 .المجاورة اإلقلیمیة والدول العالمیة األسواق إلى ھاتین الدولتین من النفط لنقل

 برمیل ملیار 30 و 10 بین ما للنفط یتراوح مؤكد احتیاطي بأكبر تحظى فكازاخستان

 أما 15% اإلنتاج سوى ھذا من تھلكتس وال الیوم في برمیل ملیون 1,2 إنتاجھا ویبلغ

إنتاج  أكبر صاحبة أنھا إال )یومیا برمیل ألف  300( نسبیا األقل إنتاجھا فرغم تركمانستان

 مكعب متر ملیار 2000 من أكثر السنوي إنتاجھا تمثل كمیة حیث الطبیعي، الغاز من

  .دناه أأنظر الخریطة )1(مكعب متر ملیار 4000 إلى 2010 في  یصل أن ویتوقع

  

  تبین توزیع حقول و أنابیب الغاز في آسیا الوسطى )02(خریطة رقم 

 

                                                             

  . 77 ،ص مرجع سبق ذكره،قزوین ، وبحر الوسطى آسیا نفط على الصراع أبعاد" الحمید، عبد عاطف (1)

 maps/fr.google.www://http         :المصدر
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 الطاقة وزارة فإن 2010 سنة في للمنطقة والغازي النفطي اإلنتاج لتقدیرات وفقا

 كل تلیھا ثم   40,7 %بنسبة المنطقة دول رأس على كازاخستان تضع (DAE) األمریكیة

 تركمانستان تأتي حین في منھما واحدة لكل  16,9% بنسبة وتركمانیستان أوزباكستان من

 من الضخمة احتیاطاتھا إلى بالنظر الطبیعي الغاز إنتاج الوسطى في آسیا دول رأس على

 والتقدیرات اإلمكانیات عن لنا یكشفان والجدوالن التالیان سابقا أشرنا كما الرمادي الذھب

  )1(الوسطى آسیا في المنتجة للدول النفطیة

 آسیا الوسطى حسب دول على مئویة بنسب موزعة للنفط تقدیریة احتیاطیات :(5) قمر جدول

  .2006إحصائیات 

 برم ملیا 44,2 لبترولي

   44.2االحتیاطي البترولي  الدولة

 )%100(ملیار برمیل 

 % 28,3 أذربیجان

 %  65,6 كازاخستان

 % 3,8 تركمانستان

 % 1,3 أوزباكستان

 :المصدر
Patrick. Lacroix, le Désenclavement de l’Asie Centrale : Perspective Sécuritaire et 

Energétique, Montréal: Institut d’études internationale, bulletin №14, février 2007, P. 3. 

  

                                                             

(1) Patrick. Lacroix, le Désenclavement de l’Asie Centrale : Perspective Sécuritaire et 
Energétique, Montréal: Institut d’études internationale, bulletin n°14, février 2007, P. 3. 
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آسیا  دول على مئویة بنسب موزعة الطبیعي للغاز تقدیریة احتیاطیات :(6) رقم جدول

 .2006یات الوسطى حسب إحصائ

  المئویة النسبة  مكعب متر ملیون 232 االحتیاطي ةـــــــالدول

 % 12,9 متر مكعب ملیون 29,93 جانــــأذربی

 %  28 متر مكعب ملیون 64,96 كازاخستان

 % 30,5 متر مكعب ملیون 70,75 تركمانستان

 %  28,5 متر مكعب ملیون 66,14 أوزباكستان

 % 100 متر مكعب ملیون 232 المجموع

 المصدر
Patrick. Lacroix, le Désenclavement de l’Asie Centrale : Perspective Sécuritaire et 
Energétique, Montréal: Institut d’études internationale, bulletin №14, février 2007, P.3. 

  

  -قزوین  بحر-الوسطى آسیا في الجغرافیا السیاسیة ألنابیب الطاقة :ثالثا

 في مركزیة مسألة الخارجیة األسواق إلى الوسطى آسیا وغاز نفط نقل مسألة تعتبر     

 في ووقوعھا جغرافیا المنطقة عزلة إلى فبالنظر المنطقة، في للطاقة الجغرافیا السیاسیة

 الخارج إلى الطاقة إمدادات نقل عملیة شكلت المفتوحة عن البحار وبعیدة مغلقة منطقة

 إذ السیاسیة والحسابات االقتصادیة مستوى التكالیف على المنطقة لدول حقیقیة معضلة

 األطراف مختلف بین اإلقلیمیة والدولیة العالقات في استقرار إلى األنابیب خطوط تحتاج

 البلدان بین وتضارب المصالح اإلستراتیجیة الحسابات لتداخل غالبا یحدث ال ما وھذا

البترولیة  األنابیب لشبكة الجغرافیة الخریطة كسوتع والناقلة، والمستھلكة المنتجة

 والتكتیكات االقتصادیة الحسابات فیھا تتداخل التي الصورة تلك الوسطى آسیا في والغازیة

  ).أدناهأنظر الخریطة (الدولیة، واالستقطابات السیاسیة
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سیا  آ دولتبین التوزیع الجغرافي ألنابیب نقل النفط و الغاز في): 03( خریطة رقم 

   الوسطى

   
  maps/fr.google.www://http         :المصدر  

 المعضلة المركزیة فإن المنطقة، لدول وبالنسبة الجغرافیا تقود السیاسة أضحت حیث 

العھد  عن الموروثة التقلیدیة النقل بشبكة ال تتصل بترولیة ممرات إیجاد إمكانیة في تتمثل

 الخیارات وتوجیھ ضبط في ضغط تستغلھا كورقة التي روسیا بعده ومن السوفیتي

   70% أن حیث الدول، لھذه االقتصادیة االستقاللیة من الحد وفي لدول المنطقة السیاسیة

 .روسیة أراضي ھي التي الشمال أراضي عبر تمر من المنطقة والغاز النفط صادرات من

 إنتاجھا من جزء كبیر بتصدیر قامت  2005عام  في كازاخستان دولة المثال سبیل فعلى

 الصادرات أن كما .التوزیع الروسیة بشبكة المرور عبر یومیا برمیل ملیون 1,2 البالغ

 ”Pipeline Consortiumقزوین-كونسورتیوم أنبوب عبر تمر معظمھا في الغرب نحو

“Caspian 1( روسیة اضيبأر مرورا القوقاز شمال عبر طویال یمر الذي(   

  )أدناهأنظر الخریطة ( 

                                                             

(1) Ibid, p 4. 
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   آسیا الوسطى دول تبین الصراع  حول مسارات مرور األنابیب البترولیة في)04( رقم خریطة

  

  
 maps/fr.google.www://http         :المصدر      

 اإلسالمیة بالجمھوریات دفعت المنطقة في النفط لنقل الجیوسیاسیة الوضعیة ھذه إن     

 جیھان-باكو  خطBTC "الجنوبي قزوین خط وھناك أخرى، خیارات البحث عن إلى

 مرورا الوسطى آسیا من النفط ینقل الذي " Bakou-Tbilissi- Ceyhan تبلیسي-

 أن یتوقع الذي المتوسط البحر على جیھان التركي میناء إلى وصوال وجورجیا بأذربیجان

 أمریكا تدعمھ الذي وھو الخط .قزوین بحر كونسورتیوم لخط الحقیقي المنافس كونی

 في بحرب األنابیب یسمى ما أشعل ما وھو بشدة روسیا وتعارضھ األوروبي واإلتحاد

ومصادر  والغاز النفط حول جیوسیاسي صراع بؤرة في المنطقة وإدخال الوسطى آسیا

  أدناهأنظر الخریطة  )1(  "باألنابی حروب" تسمیة علیھ أطلق الطاقة

                                                             

(1) Mohammad R. j et Thierry. K, op.cit, p. 203. 
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 تبلیسي - جیھان - األطلسي باكو-  مشروع خط األنابیب األمریكي  تبین)05( رقم خریطة

   - بحر قزوین-عبر آسیا الوسطى

  
 maps/fr.google.www://http         :المصدر    

 على الصین دخلت عندما اإلستراتیجي بالمثلث لیھع أطلق الصراع ھذا ولتوصیف     

 النفطیة إلمداداتھا اآلمن الخزان أنھا على المنطقة إلى تنظر كانت فالصین .الصراع خط

 یؤثر -العربي الخلیج خاصة- األخرى، المناطق في نزاع محتمل ألي تحسبا المباشرة

 حقول وتطویر مراقبة يف ترغب جھتھا وروسیا من .الطاقة من البحریة إمداداتھا على

 من األخرى المناطق اإلستراتیجیة في استثماراتھا بتأخیر لھا تسمح التي الوسطى آسیا

 الثالث أمریكا الضلع وأخیرا .اقتصادیا والمكلفة البعیدة سیبیریا حقول غرار على روسیا

                          خط      خاصة النقل خطوط وتطویر المنطقة في باالستثمار ترغب الذي المثلث لھذا

 كمحاصرة إستراتیجیة غایات أجل من وأوروبا تركیا نحو "BTC"جیھان- تبلیسي-باكو 

 .)1(الصین واحتواء روسیا وعزل إیران

                                                             

(1) Patrick. Lacroix, op.cit, P.4. 
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 نابع أراضیھا عبر القزویني النفط لنقل الرئیسي األنبوب مرور على روسیا إصرار إن    

 آسیا جمھوریات القتصادیات الحیوي انالشری بھذا إمساكھا أن إدراكھا لحقیقة من

 ضمن الجمھوریات ھذه إبقاء في یساھم المباشرة فوائده االقتصادیة عن فضال الوسطى

 النفط بأنبوب یتعلق فیما واإلستراتیجیة حساباتھا االقتصادیة ولتركیا الروسي النفوذ دائرة

 المصدر ھذا على قرةأن االقتصادیة تعول الناحیة فمن .تحدیدا األذربیجاني القزویني

 لنفط عنھا تبعیتھا یخفف أن یمكن والذي التجاریة ومزایاه االقتصادیة وفوائده النفطي

األساس  سیشكل األنبوب ھذا أن تركیا تعتقد اإلستراتیجیة الناحیة ومن .العربي الخلیج

 الحسابات في اإلستراتیجیة مكانتھا من ویعزز الوسطى آسیا مع لتواصلھا الموضوعي

 نفط لنقل الخیارات من أخرى مجموعة الدائر الصراع خضم في برزت وقد،مریكیةاأل

 البحر على الروسي نوفوروشیك  -باكو خط أبرزھا الخارجیة إلى األسواق الوسطى آسیا

 وباكستان أفغانستان عبر ویمر أیضا تركمانباشا من إیران ینطلق تقترحھ وخط األسود

 .)1(الصین نحو كازاخستان من شرقا طلق ین خط وكذلك العرب بحر نحو جنوبا

 وشماال وغربا شرقا الوسطى آسیا تقطع التي األنابیب من المتداخلة الشبكة ھذهإن     

 اللعبة مفاتیح امتالك على القوى ھذه بین الدائر الصراع حقیقة تعكس بجالء وجنوبا،

 في االستراتیجي عللصرا الحیوي الوقود ستكون فحرب األنابیب المنطقة، في البترولیة

 عند وتنتھي الباردة بالحروب تبدأ من السیاسات مجموعة على یرتكز الذي المنطقة

 جورجیا بین   2008 "أوت"في  اندلعت التي األخیرة األزمة وتؤشر بالوكالة، الحروب

 والذي القلیلة القادمة السنوات غضون في المنطقة حول االستشرافي المسار على وروسیا

عنوان  تحت اقتصادیة وخارجیة )والدینیة العرقیة( الداخلیة التوترات من مزیدال ستطبعھ

 .والعشرین الواحد القرن في الطاقة حروب

                                                             

 شتاء ،  105العدد بیروت،: األوسط شؤون ،"والقوقاز الوسطى آسیا في الثروات على الصراع "دیاب، محمد  )1(
  .159 – 158 ،ص  -ص،  2002
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نموذج  :فاعل االستراتیجي على المستوى اإلقلیمي في آسیا الوسطىتال : رابعالمبحث ال

  التنافس التركي اإلیراني 

جیة على المستوى اإلقلیمي في منطقة آسیا یناقش ھذا المبحث التفاعالت اإلستراتی     

 مھما في ھذا الجانب یا تحلیلاالوسطى، حیث یقدم نموذج التنافس التركي اإلیراني إطار

لمقاربة دینامیات وتوجھات ھذا التنافس وانعكاساتھ على دول المنطقة، التي وجدت نفسھا 

 نموذجین مختلفین لالستقطاب بعد حالة الفراغ الناجمة عن انھیار االتحاد السوفیاتي أمام

اإلقلیمي، النموذج التركي العلماني ذي التوجھات األوروأطلسیة والنموذج اإلیراني 

بعاد  للتحلیل عبر األا جیدااإلسالمي، ومثل مستوى التنافس اإلقلیمي على المنطقة إطار

یران  انطوت علیھا سیاسات كل من إالتيیة والجیوسیاسیة والجیوثقافیة الجیواقتصاد

  : ا، وذلك من خالل مطلبین رئیسینموتركیا، وأھدافھ

  أولویة الجیوثقافي : سیاسة آسیا الوسطى في إستراتیجیة تركیا الجدیدة : المطلب األول

  . أولویة الجغرافیا السیاسیة: السیاسة اإلیرانیة في آسیا الوسطى: المطلب الثاني

  أولویة الجیوثقافي :  تركیا الجدیدة سیاسة آسیا الوسطى في إستراتیجیة: المطلب األول

لباردة في مناخ من اإلندفاع بدأت السیاسة التركیة تجاه آسیا الوسطى بعد الحرب ا  

ملة من جم بدأت تتسم بمرحلة جدیدة من التأني والواقعیة، وھذا راجع إلى ث، ي فطالعا

عد نھایة الحرب العوامل والمتغیرات التي أثرت على التوجھ التركي إلى ھذه المنطقة ب

 فضال عن مكانة المنطقة في استراتیجیات ، إستراتیجيىاعتبارھا منطقة فراغ قوبالباردة 

الدول الكبرى والفواعل اإلقلیمیة المتنافسة وكذلك التحوالت المتسارعة التي تعیشھا آسیا 

الوسطى، ودور  ذلك التحول في العالقات مع تركیا، والمسارات التي ترتادھا القوى 

  .العالمیة واإلقلیمیة األخرى لتطویر سیاساتھا في آسیا الوسطى

ت في ما بعد الحرب الباردة، استعادة دول تي جر ال،ومع التحوالت المثیرة للدھشة

آسیا الوسطى استقاللھا على نحو مفاجئ وغیر متوقع، واندفعت نحو عملیة تحول 

یات اإلسالمیة الخمسة متناقض ومضطرب، شكلت تركیا مسافة مناورة مھمة للجمھور

 ىتمكنھا من رسم توجھ إستراتیجي نحو ھذه المنطقة الموصوفة بمنطقة فراغ قو
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إستراتیجي، معتمدة على العامل الجیوثقافي كركیزة أساسیة في التغلغل إلى المنطقة 

  . وإعادة بناء وصیاغة جدیدة لسیاستھا ھناك

ل الدمج بین التضامن قامت تركیا بالمساھمة في عملیة التحول ھذه من خال  

 التاریخیة والجیوثقافیة ویوجھ شعوب المنطقة نحو األسسز عزالسیكولوجي، الذي ی

مفھوم وحدة المصیر والتحرر من أغالل االستعمار السوفیاتي الروسي الطویل، ومع 

 الفاعلین االستراتیجیین اآلخرین الذي لھم ىلدإستراتیجیة عقالنیة تراعي توازنات القوى 

في ،والثقافیة واالقتصادیة واإلستراتیجیةوة ی المنطقة األمنیة والسیاست تفاعالعلىر تأثی

ظل الوضع الدینامي الذي أفرزتھ نھایة الحرب الباردة، أصبحت آسیا الوسطى إحدى 

  . الساحات األساسیة للسیاسة الخارجیة التركیة خالل فترة قصیرة للغایة

قطعا من ناحیة البناء اإلستراتیجي كشف عن بید أن ھذه السیاسة الخارجیة عرفت ت  

عدم استعداد تركیا في بدایة توجھھا إلى آسیا الوسطى لمباشرة سیاسة خارجیة واضحة 

األھداف، وتبدت المالمح األولى  لحالة عدم االستعداد للتعامل مع التحوالت المتسارعة 

 المرحلة األولى من  حیث لم تستطع تركیا خالل،التي دفعت بھا نھایة الحرب الباردة

 فاالنتقال المفاجئ ،ة سیاسیة عقالنیة وھادئةتطورات في آسیا الوسطى القیام بأیبروز ال

دة السیاسة ذكر على أجنیھا أسیا الوسطى تحضى بأیة وجود یمن مرحلة لم تكن ف

 اعتلت فیھا آسیا الوسطى قمة جدول األعمال التركي  أخرى مرحلةإلىالخارجیة التركیة 

ت فیھا مركز السیاسة الخارجیة التركیة، حال دون االنخراط في عملیة استعداد وأوتب

یل العوامل الجوثقافیة ضسیكولوجي، بل أفضت حالة عدم االستعداد ھذه والتركیز على تف

 في إطار العالم التركي أو الطوراني الذي یمتد من -) والعرق و الھویة الدین، واللغة(

لى إزعاج القوى القاریة إ -جمھوریات آسیا الوسطىبورا ة مرتركیا إلى تركستان الشرقی

   .)1(واإلقلیمیة المتنافسة على المنطقة

 بتوصیف السیاسة التركیة نحو  التركیةوفي ھذه الفترة قامت األوساط األكادیمیة  

فویة وعاطفیة تستند إلى ردود أفعال أكثر من كونھا سیا الوسطى بأنھا خضعت لمقاربة عأ

رجیة عقالنیة مخطط لھا، األمر الذي أدى إلى وقوع ھذه السیاسة في فخ سیاسة خا
                                                             

 .524 -523 ص، -غلو، مرجع سبق ذكره، صو أداودأحمد   ) 1(
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 اضطراب ھذه السیاسة عند التعامل مع األزمات فيتجلى ذلك ، ر عثالتناقض والت

ا ونشاطا راالنتقالیة التي مرت بھا أسیا الوسطى، وھذا ما منح دورا أكثر حضو

  . في ھذه المنطقةلالستراتیجیات األخرى لالعبین والمنافسین لتركیا 

أدى انھیار االتحاد السوفیاتي السابق واستقالل الجمھوریات اإلسالمیة في آسیا لقد   

ب اقتصادي مع بدایات التسعینات، لیشكل محور جذ"  التركي الوسطى إلى بروز العالم

شعوب ھذه بوعرقي وسیاسي بالنسبة لتركیا التي تربطھا صالت تاریخیة عرقیة ودینیة 

لھذه " األكبراألخ " تركیا على إظھار نفسھا بمثابة حرصت وفي سبیل ذلك المنطقة،

  جمھوریات ھي ذات أصول عرقیة تركیةستة  من أصل ةالجمھوریات، خاصة وأن خمس

  ، وتركمانستان، وكازاخستان)في القوقاز(أذربیجان : وتربطھا بتركیا لغة مشتركة وھي

تنتمي إلى الثقافة واللغة اإلیرانیتین، كما وأوزباكستان وفیرغزستان أما طاجكیستان، ف

حرصت تركیا على تقدیم نفسھما لھذه الجمھوریات على أنھا تمثل النموذج العلماني 

  .اللیبرالي الجاذب والناجح

  :و یمكن رصد  أھم المحطات في عالقات تركیا لدول آسیا الوسطى عبر المراحل التالیة

   ة األخ األكبر والدولة النموذجسیاس )1993 - 1991: (المرحلة األولى 

وصفت ھذه المرحلة بأنھا مرحلة االندفاع العاطفي للسیاسة الخارجیة التركیة نحو 

جمھوریات أسیا الوسطى، وبدأت مباشرة مع تفكك االتحاد السوفیاتي واستقالل 

التي شكلت فرصة سانحة لتركیا الستعادة و، 1991الجمھوریات اإلسالمیة في عام 

اتجھت تركیا إلى ھذه الجمھوریات بحماس زائد فالجیوسیاسیة والجیواستراتیجیة، أھمیتھا 

دون تخطیط واضح، متعمدة على تسویق نفسھا " جوت اوزالرتو"في عھد الرئیس 

بكونھا األخ األكبر في إطار الجامعة التركیة للشعوب الناطقة باللغة التركیة وذات 

ھذا التصور منحت تركیا ھذه الدول ھبات تساقا مع ااألصول العرقیة الطورانیة، و

ھا نظرا لألوضاع المالیة واالقتصادیة الضعیفة بوقروض ووعود لم تستطع الوفاء 

لالقتصاد التركي في تلك الفترة، وكذلك عملت تركیا على تنظیم عالقاتھا مع دول المنطقة 

 ، وفي tika"تیكا" مؤسسة 1992في إطار بناء مؤسسات جدیدة، فأنشأت في جانفي 
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كما تم وضع حجر " TURKOSOY"جویلیة من العام نفسھ مؤسسة تورك صوي 

    )1(.1992 األسود عام للبحراألساس لمؤسسة االتحاد االقتصادي  

  لسیاسة آسیا الوسطى التركیة إعادة تقییم )2003 - 1993 (:ةالمرحلة الثانی

أنیة نحو أسیا بدأت ھذه المرحلة بانتھاج تركیا لسیاسیة خارجیة واقعیة ومت

الوسطى بعد فشل موجة االندفاع العاطفي األولى من المرحلة السابقة في تحقیق أي من 

، فضال  لھا أھداف تركیا في المنطقة، بسبب الفجوة بین اإلمكانیات واألھداف المخطط

كبر جدید تعوض سیاسة األخ األكبر أعن عدم حاجة جمھوریات أسیا الوسطى لسیاسة أخ 

              خیبة األمل لدى ھذه الجمھوریات من السیاسة التركیة التيكذلك السوفیاتي، والروسي أو 

رعت من تحول اإلدراك التركي إلى انتھاج مقاربة سھذه المعطیات ،لم تحقق لھا شیئا

لتحوالت السریعة ستوعبة ل ماتاستھا الخارجیة نحو ھذه الجمھوریعقالنیة أكثر في سی

 مقدمةو اإلقلیمیة والعالمیة لھذه الجمھوریات اإلسالمیة،بیئتین الللبیئة الداخلیة و

االعتبارات الجیواقتصادیة والجیوسیاسیة على العوامل الجیوثقافیة التي كانت محرك 

خاصة بعد تحول المنطقة إلى بؤرة تنافس دولي على ، توجھھا األول نحو دول المنطقة 

لى تقدیم نفسھا بمثابة دولة إتركیا ب اذي حداألمر ال مصادر الطاقة والممرات البریة لھا

   .مفتاح ألیة ترتیبات اقتصادیة وأمنیة في المنطقة، وجنوب أوراسیا بصفة عامة

وبالنظر إلى موقع المنطقة القریب من أوروبا فإنھا یمكن أن تساھم في تأمین 

طار، فإن ، وفي ھذا اإلالطاقة ونقلھا من حوض قزوین وآسیا الوسطى إلى تركیا فأوروبا

جیھان، كمشروع یشكل أول مرحلة من مراحل تحول تركیا لتكون  -يس تبلی-خط باكو

، وافتتح 1998سرا للطاقة وممرا لھا بین الشرق والغرب، وقد بدأ المشروع في عام ج

 كلم، وھو بذلك ثاني أطول خط لألنابیب في العالم 1776 بطول یبلغ 2006رسمیا في 

  .)2(ن برمیل في الیوم لى ملیوإبطاقة یومیة تصل 

                                                             

ع الموق، في 08/12/2010عبد المعطي زكي، الدور التركي في آسیا الوسطى، الواقع والتحدیات، بتاریخ  )1(
  :االلیكتروني

www.Asiaalwsta.om/countryIngopetails.asp?Iot=245. 
    المرجع نفسھ ) 2(
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  نظریة العمق االستراتیجي لتركیاآسیا الوسطى و )2014 – 2003 (:المرحلة الثالثة 

ھذه المرحلة یتعین النظر إلیھا على ضوء مفھوم السیاسة التركیة الجدیدة التي في   

السیاسة الخارجیة ، حیث تغیر مفھوم  إلى الحكم مع قدوم حزب العدالة والتنمیةتبلورت

یر المشاكل مما ف مبدأ تصىبنت ، وتھدف ھذه السیاسة التي ت(*)غلووود أى ید احمد داعل

  ن تكون نموذجا جیدا لصناعة األمن في المناطق اإلقلیمیة القریبة منھاأھل تركیا أل

ولیتیكي، وباعتبار أسیا الوسطى منطقة تقع في بوتصدیر االستقرار إلى محیطھا الجیو

وي للسیاسة الخارجیة التركیة، قامت تركیا بالعمل على تعظیم المجال الجیوسیاسي الحی

مكاسبھا واستغالل موقعھا االستراتیجي والتأثیر في الترتیبات المتعلقة بإستراتیجیات 

  الالعبین اآلخرین في آسیا الوسطى، واالستفادة من األخطاء المرتكبة في الفترات السابقة

الت السیاسیة في منطقة آسیا الوسطى وبحر قزوین والتعامل بواقعیة برغماتیة مع التفاع

  ة استعاضت تركیا عن فكرة وحدة العالم التركيبلقان وغیرھا، ومن الناحیة العملیوال

 إلى  إدخال روسیا في  ما سعتكبفكرة الوحدة الثقافیة مع جمھوریات آسیا الوسطى، 

 یمكن فھم سعي ،ذا اإلطاراالستراتیجیات المتعلقة بعالقة تركیبا بدول المنطقة، وفي ھ

    تركیا إلى إشراك روسیا في مشروعات نقل الطاقة من حوض قزوین وآسیا الوسطى

لنقل الغاز والبترول إلى أوروبا، الذي كان في األساس یرمي " وكوناب"خاصة مشروع 

 أمن الطاقة مع أوروبا، والذي شكل جوھر معادلةإلى عزل وإبعاد روسیا عن التأثیر في 

یادة الوالیات المتحدة األمریكیة ق المنطقة بین روسیا والمجموعة األطلسیة بفياع الصر

 The New"في إطار ما عرف بحرب األنابیب أو الصراع على طریق الحریر الجدید 

Silk Raod ")1(   

               دعم المنطقة في مجاالت مختلفة مثل البنیة التحتیةعلى مواصلة تركیا عملت كذلك      

السیاسة في دول آسیا و التعلیم ، ومع االعتراف بوجود عالقات متینة مع النخب و الثقافة 

                                                                                                                                                                                         

    یة التركیة الجدیدة وزیر الخارجیة التركي الحالي أب ومھندس السیاسة الخارجأوغلو داودیعتبر الدكتور أحمد  (*)
دلیل إرشادي للسیاسة الخارجیة التركیة " العمق االستراتیجي لتركیا"، ویعتبر كتابھ "ر تركیاسنجیك"ویطلق علیھ 

 .الجدیدة، الذي قدم بھ رأى متماسكة لدور تركیا اإلقلیمي والعالمي
 الموقع  في08/12/2010 ،عبد المعطي زكي، الدور التركي في آسیا الوسطى، الواقع والتحدیات، مرجع سبق ذكره ) 1(

   :لیكترونياال
com.AsiaaLwsta.www  
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 إقامة عالقات مستقرة ترتكز على اآللیات المؤسسیة، في ترمي إلىالوسطى فإن تركیا 

ي یمنأى عن إیحاءات الزعامة التركیا على القوقاز وآسیا الوسطى، ألن ھذا التوجھ یح

                    لعھد الشیوعي والمیراث السوفیاتي الذي ال یزال ماثال أمام شعوب ة لالدفینالمرارات 

   . آسیا الوسطى

   جدیدااأكسبت نیل جمھوریات آسیا الوسطى الستقاللھا السیاسة الخارجیة بعد

ا بروابط اللغة یوتطورت عالقات التعاون بین تركیا وھذه الدول التي ترتبط معھا ترك

  . والثقافة المشتركة بشكل سریع استنادا إلى المصالح المشتركة والمتبادلةوالتاریخ

وقامت ھذه السیاسة على دعم دول المنطقة في مواصلة جھودھا في تحقیق   

استقاللھا ودعم استقرارھا السیاسي واالقتصادي واندماجھا اإلقلیمي والدولي، وتعتبر 

 نموذجا 2009ركیا وكازخستان في عام اتفاقیة الشراكة اإلستراتیجیة الموقعة بین ت

  .للتعاون الوثیق بین تركیا ودول المنطقة

وى وبدأت ھذه السیاسة قبل ذلك بعقد تركیا لقمة الدول الناطقة بالتركیة على مست  

ل زیادة التضامن بین الدول الناطقة بالتركیة وخلق ، وذلك من أج1992الرؤساء منذ 

سبت عملیة تنظیم ھذه القمم بنیة مؤسساتیة بالتوقیع على ما بینھا، وقد اكتیفرص التعاون ف

المتعلقة بتأسیس مجلس تعاون بین الدول الناطقة بالتركیة، والتي تم " بیفاندتشیناھ"اتفاقیة 

، وقد تأسس المجلس المذكور في القمة العاشرة لقادة 2009 أكتوبر في شھرالتوقیع علیھا 

  .2010 العاصمة إسطنبول في شھر جوان الدول الناطقة بالتركیة التي عقدت في

عید التعاون التجاري واالقتصادي والمالي، تطورت العالقات التركیة مع صوعلى   

جمھوریات آسیا الوسطى بشكل سریع، وقطعت أشواط متقدمة، حیث قدمت تركیا قروض 

كیا ري بین ترأمریكي، كما بلغ حجم التبادل التجا ملیار دوالر 1 تلدول المنطقة تجاوز

ملیار دوالر أمریكي، وتجاوز مجموع استثمارات الشركات  6.5ودول المنطقة أكثر من 

مة المشاریع التي ی، أما ق2010 ملیار دوالر أمریكي عام 5التركیة في المنطقة أكثر من 

 ملیار دوالر أمریكي، وھناك 30ھا شركات التعھدات التركیة فقد وصلت إلى حدود تقدم

  . )1(كیة تعمل وتستثمر في دول آسیا الوسطى  شركة تر2000حوالي 

                                                             

  fr.gov.mta.www :  الموقع االلیكتروني في،2010، وزارة الخارجیة التركیة، العالقات التركیة مع دول آسیا الوسطى )1 (
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یا دخلت مرحلة جدیدة باإلعالن قات الثنائیة بین تركیا وقیرغیزد العالیعلى صع  

عن إنشاء مجلس التعاون االستراتیجي عالي المستوى بین البلدین الذي عقد اجتماعھ 

یا مة قیرغیزنت تركیا دعمھا المتواصل لحكو وأعل2011 أفریل 28 – 25األول ما بین 

 بمبلغ تقنیة ملیون دوالر أمریكي ومساعدات 30وسارعت بتقدیم قروض بنكیة لھا بقیمة 

، فضال عن 2010یرغیزیا في عام ر أمریكي بعد الثورة الشعبیة في ق ملیون دوال15

م التعاون الثقافي والعلمي في دول آسیا الوسطى عبر المدخل دعذلك، قامت تركیا ب

تان وتركمانستان المدارس باللغة التركیة في قیرغیز عدید الجامعات والجیوثقافي وإنشاء

اعتبرت الدول الغربیة السیاسة التركیة في آسیا في سیاق متصل ، وكازخستان وغیرھا 

 االوسطى متناغمة إلى حد بعید مع االستراتیجیات األطلسیة في المنطقة، وھي تشكل جزاء

ھدید االستراتیجي المتمثل باألصولیة اإلسالمیة  ضد الت  من سیاسة احتواء معتمدةھمام

م النفوذ صوصا، وحلقة أساسیة من حلقات تحجیبطبیعتھا الخاضعة للرعایة اإلیرانیة خ

وكذلك ،الروسي واستكمال حصار روسیا من منطقتھا الرخوة الجنوبیة في آسیا الوسطى

 ألن تغدو بؤرة بال دولة نموذج في منطقة مضطربة سیاسیا وثقافیا ومرشحةیا ل تركتمث

  للجماعات اإلسالمیة المتطرفة ومنطقةا ومالذ،ضوابط النتشار أسلحة الدمار الشامل

عبور لإلرھاب العالمي، وعلى ھذه األسس غدت منطقة آسیا الوسطى مرشحة ألن تكون 

منطقة نفوذ تركیة إسالمیة، خاصة مع تحول النظرة األمریكیة التي كانت سائدة إبان 

  . تجاه ھذه المنطقةاردةالحرب الب

  جھة التفاعالت اإلستراتیجیة المنافسة للسیاسة التركیة في ھذه المنطقةل و،بید أنھ  

  حیث أن ھذه األخیرة، ثمة مجموعة من العقبات التي تعیق تنفیذ تركیا لسیاساتھا تلك

ناك لیست الطرف اإلقلیمي الوحید الساعي لبسط النفوذ على الجمھوریات اإلسالمیة، فھ

یران والصین والھند، خاصة من الناحیة اإلقلیمیة حیث تمتلك إیران وضعا إروسیا و

مقاربا للوضع التركي ولدیھا مسوغات تاریخیة وثقافیة شبیھة بما لدى تركیا، أما روسیا 

فبوصفھا وریثة القوة المسیطرة السابقة في المنطقة فھي ذات مصلحة مستمرة في إبقاء 

 تابعة لھا اقتصادیا وسیاسیا، فضال عن االعتبارات الجیوسیاسیة الجمھوریات الجدیدة

والجیوأمنیة التي تولیھا روسیا اھتماما كبیرا في أیة ترتیبات جیوإستراتیجیة في دول آسیا 
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 السیاسي الداخلي لھذه ضع من الوبعباإلضافة إلى عقبات داخلیة تن.  )1(الوسطى

أیة مھوریات اإلسالمیة الجدیدة الدخول تحت الجمھوریات مع رفض القادة السیاسیین للج

     ھة بالوصایة التي فرضھا علیھا األخ األكبر السوفیاتي السابقیشبوصایة جدیدة 

واستبدالھ بالشقیقة التركیة الكبرى الجدیدة، وھو ما صرح بھ رئیس كازخستان حیث بات 

 تركیا ترید العودة بنا إلى إن« قائال " لمجموعة الدول الناطقة بالتركیة"یكرر بعد كل قمة 

كما أن كل من كازاخستان وأوزباكستان ، » لى قاعدة األخ األكبرعالنموذج السوفیاتي و

ترغبان بالقیام بدور في منطقة آسیا الوسطى ومحیطھا نظرا لثقلھما االقتصادي والسكاني 

   .)2(والتقني المؤثر 

  أولویة الجغرافیا السیاسیة: السیاسة اإلیرانیة في آسیا الوسطى: المطلب الثاني 

سیا الوسطى من جھة الجنوب، وتتمتع إیران تعتبر إیران من الدول المجاورة  آل  

رى التي تعتبر بمثابة إمتداد قاري وبممتاز بالنسبة لدول آسیا الوسطى، وجغرافي بموقع 

قتسم   كما أنھا ت كلم مع تركمانستان1000 فإلیران حدود بریة تتجاوز،لھذه الجمھوریات

  وھو ما  وأذربیجان وروسیاشواطئ بحر قزوین مع كل من كازخستان و تركمنستان

سالمیة في آسیا الجمھوریات اإلیمنحھا الكثیر من المزایا الجغرافیا والجیوسیاسیة أمام 

  تاح الحصار الجغرافي المغلق لھذه الدولفالوسطى، فمن ناحیة الجغرافیا تمنح إیران م

  . أدناهأنظر الخریطة.یة المفتوحة في الخلیج الفارسي وبحر عمانإلى المنافذ البحر

                                                             

   :  الموقع االلیكتروني في،العالقات التركیة مع دول آسیا الوسطى:  الرسميوزارة الخارجیة التركیة، الموقع  ) 1(
   www.mta.gov.fr  

  net.lamatonlineA.www :                          الموقع االلیكترونيعبد المعطي زكي، مرجع سبق ذكره، في )2 (
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المجاورة لھا  بالنسبة للجمھوریات اإلسالمیة إلیرانتبین الموقع الجغرافي ) 06(خریطة رقم 

  و بحر قزوین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      smap/fr.Google.www://http:المصدر

  ور عبر األراضي اإلیرانیةفضال عن عدید من المزایا البریة واالقتصادیة بالمر

 األسھل واألسرع واألقصر فبالنظر إلى طبیعة موقعھا الجغرافي، فإیران ھي المعبر

كلفة نحو األسواق الدولیة، للبضائع والثروات الطاقویة لبحر قزوین وعموم آسیا واألقل 

بخالف المسالك األخرى المقترحة عبر روسیا أو تركیا وحتى أفغانستان ،  الوسطى

باكستان فھي األطول واألكثر كلفة، وتطرح مشكالت سیاسیة وجیوسیاسیة اكبر من و

 في مجال الصناعات البترولیة كما تستطیع إیران تقدیم خبرتھا الكبیرة،المسالك اإلیرانیة 

  .)1(  اإلسالمیةل اقتصادیات ھذه الجمھوریاتووكمیائیة وتضعھا في خدمة ومتناوالبیتر

                                                             

1 )  Mohamed Hida Djalili, et Thierry Kellmer, opcit.p.126. 
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 إلى آسیا الوسطى ما بعد االنھیار السوفیاتي إلى  الجدیدیرانياستند التوجھ اإل      

مقاربات متعددة واقعیة وثقافیة وجیواقتصادیة وجیوسیاسیة، انطالقا من مقولة إعادة 

الموغل في التاریخ وثقافة " يإیران-يكالتر"لمشترك المنقسم بین العالم اكتشاف الماضي ا

ي یمتد من إسطنبول حتى نیودلھي مرورا بإیران الفارسي الذ-شعوب منطقة العالم التركي

 الوسط آسیاویة وفقا -وآسیا الوسطى، وكذلك إعادة تعریف جدید للعالقات اإلیرانیة

د نھایة لمعطیات التحوالت الجدیدة في البنیة التفاعلیة للنظام الدولي واإلقلیمي لفترة ما بع

 عن اى منطقة آسیا الوسطى معلن عل الدوليلنظاما بضاللھا ىالحرب الباردة، التي ألق

میالد الجمھوریات اإلسالمیة الخمسة الجدیدة بدینامیات داخلیة مضطربة بین اإلعالن عن 

عة یالمصالحة مع الجذور الثقافیة والحضاریة والتاریخیة لشعوب آسیا الوسطى وعدم القط

للعبور نحو النھائیة مع الموروث السوفیاتي الروسي الذي یشكل في الوقت نفسھ جسرا 

  . الغربیة-الثقافة األوروبیة 

بقدر ما شكل انھیار االتحاد السوفیاتي مفاجأة إلیران، بقدر ما ساعدھا على   

 شرقا حیث نھیار في الجوار اإلقلیمي القریباإلسراع في مأل الفراغ الناجم عن ھذا اال

لى المنطقة تجلى التوجھ اإلیراني السریع إإن  .الجمھوریات اإلسالمیة في آسیا الوسطى

ة ی والسیاسةد االقتصادیھا وبین ھذه الجمھوریات على الصعقامة العالقات الثنائیة بینإفي 

  . الثقافیة والدبلوماسیة

 تمثل االعتبار األول في سعي تأسست االندفاعیة اإلیرانیة على اعتبارین مھمین، 

  الدولیةدار العزلة الختراق ج1991إیران على استغالل الفرصة التي منحت لھا منذ 

المفروض علیھا والظھور بصورة العنصر الدینامیكي والمحوري في اللوحة اإلقلیمیة 

وإرسال إشارة إلى الدول الغربیة عن مدى أھمیتھا في أیة ترتیبات إستراتیجیة ، الجدیدة 

     یةإن اإلعالن المتتالي عن استقالل الجمھوریات اإلسالمف، ؛ أما االعتبار الثانيإقلیمیة

یغیر بشكل عمیق البیئة الجیوبولتیكیة إلیران، بحیث تمنحھا إمكانیة جدیدة لتصبح دولة 

بھذین  ،)The New Silk Raod ")1"عبور وعنصر أساسي في طریق الحریر الجدید 

طورت إیران إستراتیجیة سیاسیة تمحورت حول الدبلوماسیة متعددة االعتبارین، 
                                                             

(1)  Opcit.p.129. 
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القائمة على المصالح المشتركة وتدعیم العالقات الثنائیة مع األطراف والواقعیة السیاسیة 

 التي اإلیدیولوجیة عن ةانتھجت إیران مقاربة برغماتیة بعیدفكل دول آسیا الوسطى، 

 نھجضلة ف، م1979صاغت المقاربات السلوكیة الخارجیة إلیران الثورة اإلسالمیة منذ 

 كل مخاوف بددیة الثوریة، األمر الذي   اإلسالم الدولةدور القوة اإلقلیمیة الكبرى عن 

اعتماد إیران إن  ،جمھوریات آسیا الوسطى من اإلسالم الثوري الذي تدعوا إلیھ طھران

لمنطقة محدودیة التأثیر عبر العنصر الدیني في العن إدراكھا في الحقیقة ینم  ھذه المقاربةل

% 85ن السنة أكثر من یسلممثل نسبة المالسني حیث تو  الشیعي ننظرا لالختالف المذھبی

من سكان آسیا الوسطى المختلفون مع المذھب الشیعي اإلیراني، حتى في طاجاكستان 

 في أوج الحرب وذات الثقافة واللغة الفارسیة أغلب سكانھا یعتنقون المذھب السني،

كیة لم تدعم طھران اإلسالمیون الطاجیك على سبیل النقیض قامت بالتوسط األھلیة الطاجی

   .)1(لتقریب بین مختلف أطراف الصراع األھلي في ھذه الجمھوریة وا

على مستوى العالقات متعددة اإلطراف ، ساھمت إیران وعلى نحو واسع في   

 عن طریق دعم انخراط جمھوریات آسیا الوسطى ECOتفعیل منظمة التعاون االقتصادي 

نشاء ھیكل جدید للتعاون في ھذا الفضاء اإلقلیمي للتعاون االقتصادي، كما أعلنت عن إ

  .1992 قزوین سنة بحراإلقلیمي یضم الدول الخمس المتشاطئة على 

لعدید من البعثات بادرت طھران بفتح سریع لعلى صعید العالقات الثنائیة، أما   

ن االتفاقیات  آسیا الوسطى، وتم عقد وتوقیع عدید ملم دوصالدبلوماسیة في كل عوا

 طھران متبادل بینشكل ب وتبادل مكثف للزیارات الرسمیة وةافی و الثقاالقتصادیة والتقنیة

 كل من تحضىومن بین الجمھوریات اإلسالمیة ،  1992ودول  آسیا الوسطى منذ 

 العالقات الثنائیة مع إیران، األولى بسبب فيتركمانستان وطاجكیستان بأھمیة خاصة 

 منھا الدولة ذات األولویة الجوار الجغرافي والتماس الحدودي بینھا وبین إیران جعال

 الثقافي واللغوي في الموروث الفارسي، كما تعتبر كتراشاإلیرانیة، والثاني بسبب اال

                 أربعة من بأكثر كل الكتلة البریة ألسیا الوسطى المقدرة إلىة إیران بتسان بوانتركما

  . 2مالیین كلم
                                                             

(1)  Opcit.p.130. 
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  اقة في أسیا الوسطى سیاسة إیران في المنافسة الدولیة على الط -

ھدف من خاللھا إلى المشاركة في ن سیاسة طاقویة نحو آسیا الوسطى تباشرت إیرا  

التنافس مع القوى األخرى من أجل السیطرة على تلك المنطقة ومواردھا، وھذه السیاسة 

 إیران التأثیر في ت فحاولاھنف ، فعل للمشروع األمریكي التركي في األساس جاءت كرد

ة الجیواقتصادیة حول الطاقة من خالل موقعھا الجغرافي وبنیتھا التحتیة لخطوط المعادل

األنابیب فیھا وخبرتھا في مجال الصناعات البترولیة والغازیة، فضال على أنھا أكثر 

فعالیة من مشروعات نقل الطاقة األخرى من النواحي االقتصادیة واألمنیة، وترتبط 

 آسیا الوسطى بعدید من الدوافع الجیبولیتیكیة التي تسعى إستراتیجیة إیران الطاقویة حیال

  ) 1 (.إیران لتحقیقھا، فبوصفھا دولة مھمة ومؤثرة في الخلیج الفارسي وبحر قزوین 

تھدف إیران إلى لعب دور خاص في تطویر مصادر الطاقة في حوض قزوین كما   

غاز ھناك إلى بقیة دول وآسیا الوسطى وتسعى إلى ممارسة دورھا في عملیة نقل النفط وال

العالم ، فالموقع الجغرافي إلیران الممتد ما بین الخلیج الفارسي وحوض قزوین یجعلھا 

؛ إذ أن ھذا الطریق یعد األكثر فاعلیة واألوفر  دولة ذات میزة مھمة في عملیة نقل النفط

سھولة ربط حقول إنتاج النفط في أذربیجان باقتصادیا، وفي ضوء ذلك یمكن 

اخستان، وتركمانستان، بخطوط األنابیب والمصافي النفطیة في إیران، والذي لن وكاز

وبما أن التنافس على . جیھان - یتطلب صرف مبالغ طائلة كما الحال مع خط األنابیب باكو

أنابیب نقل النفط في ھذه المنطقة أصبح اآلن إحدى قضایا السیاسة الخارجیة، فلم یكن 

لى تطویر إوافع المشاركة في ھذا التنافس، فإیران تسعى الدور اإلیراني بمعزل عن د

                        عالقاتھا السیاسیة، بل حتى األمنیة، مع ھذه الدول من اجل تقریر مكانتھا اإلقلیمیة 

  . والحد من عزلتھا الدولیة

عبة لولجھة الدوافع الجیوبولیتیكیة الكامنة وراء المقاربات اإلیرانیة في ال  

سعي إیران في أن جیواقتصادیة للتنافس الدولي على الطاقة في آسیا الوسطى ، نجد ال

عزیز نفوذھا في المنطقة بعد حالة الفراغ االستراتیجي الذي خلفھ تعلى  یقوم المقام األول 

                                                             

دراسة في الجغرافیا السیاسیة : دیاري صالح مجید، التنافس الدولي على مسارات أنابیب نقل النفط من بحر قزوین )1(
 .210 – 209 ، ص– ، ص 2010وث اإلستراتیجیة ، الطبعة األولى مركز اإلمارات للدراسات والبح: أبو ظبي
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الل الجمھوریات اإلسالمیة عن روسیا، واالنخراط قانھیار االتحاد السوفیاتي واست

 تاریخیة وثقافیة ودینیة وحضاریة وبواعث مسوغاتلة تأسس على اإلیراني في ھذه المسأ

  جیوأمنیة وجیوسیاسیة، فھذه المنطقة كانت تشكل جزاء من إیران الكبرى في الماضي

 التبادل التجاري واالقتصادي إلیران مع دول المنطقة تسعى طھران إلى ویةاومن ز

 جدیدة تمثل سوقا اقتصادیةالمیة التوسیع ھذه الروابط باعتبار الجمھوریات اإلس

  .  واعدة ةواستثماری

 االستقرار إلى نشر إیران بشكل كبیر سعتوعلى صعید العالقات األمنیة،   

حد األسباب الرئیسیة التي تكمن وراء مثل ھذا االھتمام أالسیاسي وتأمینھ في المنطقة ، و

وطاجاكستان، فلذلك الثقافي مع كل من أذربیجان وتركمانستان -یتمثل في التدخل اإلثني

نجد أن إیران ال یمكن لھا أن تساھم في نشر عدم االستقرار في عمقھا الشمالي خوفا من 

عدوى انتقال الصراعات إلى الداخل اإلیراني نفسھ، ومن الناحیة العلمیة لعبت إیران دورا 

 Caspian sea" الدعوة إلى تأسیس مجلس التعاون لدول بحر قزوین فيفاعال 

corporation Consul "وسعت من خالل ھذا المجلس إلى تحقیق األھداف التالیة :  

التعاون ما بین دول ھذا البحر في استغالل موارده في مجاالت الزراعة والطاقة  - 1

 .والصناعة

 .المشتركالعمل على تعزیز األمن في المنطقة عبر التعاون االقتصادي  - 2

 ..والسیما في قطاعي النفط والغازالتعاون في میدان التجارة الداخلیة والخارجیة،  - 3

 )1 (.تأكید ربط دول المنطقة عبر شبكة واسعة من طرق النقل البري والبحري - 4

 إزاء ھذه التوجھات اإلیرانیة حیال دول المنطقة ، وبالرغم من المعارضة الشدیدة التي 

تیكیة لبوتبدیھا واشنطن والدول الغربیة لالنخراط اإلیراني النشط في الترتیبات الجیو

عملت إیران على ضرورة تقاطع إستراتیجیتھا مع استراتیجیات القوى ، للمنطقة

المعارضة للسیطرة األمریكیة على المنطقة السیما مع روسیا إضافة إلى الصین وھو ما 

 إیران سیاسة تباشر وفي سبیل ذلك ،سیرشح تصاعد التأثیر اإلیراني في مستقبل المنطقة

  :صادیا واستراتیجیا تمثلت في النقاط اآلتیة متعددة الصعد أمنیا واقت
                                                             

 .225 – 226:  ص – دیاري صالح مجید، مرجع سبق ذكره، ص ) 1(
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ي منالصیني في مواجھة التحدي األ-سيالرو–استمرار التعاون العسكري اإلیراني  - 1

 .في المنطقة

تنسیق سیاسات أمن المنطقة مع روسیا في ظل التحالف اإلیراني الروسي سریع  - 2

 .التطور

لتیكیة التي تعرقل بویواستمرار الضغط الروسي اإلیراني نحو تأجیج المشكالت الج - 3

 .جیھان مستقبال -تنفیذ مسار خط أنابیب باكو

 أمامھا عقبات أوجدتسعى إیران إلى خرق جدار العزلة األمریكیة الذي  - 4

لتیكیة  كأداء للتحرك الفعال في المنطقة من خالل توطید عالقات بوجیو

 أرمینیا في مواجھة تحالف محور-طھران -موسكو -التحالف مع محور بكین

إسرائیل في منطقة آسیا الوسطى وبحر  -جورجیا -أذربیجان- تركیا- أمریكا

 .قزوین

تغلیب صفة التعاون على صفة التنافس في نظرة إیران للسیاسات الروسیة في آسیا  - 5

الوسطى ، حیث أن كال من إیران وروسیا تشكالن نقاط ارتكاز رئیسیة في ھذه 

 فیھا الجغرافیا السیاسة  تمثلھماالمنطقة ، كما أن ھذه المنطقة الفاصلة  بین

، وكل الترتیبات في مسار العالقات اإلیرانیة الروسیة ي المتحكمالعامل الرئیس

ذات الطبیعة الجیوبولیتیكة في آسیا الوسطى تستدعي قدرا أعلى من التنسیق 

اإلستراتیجي بین موسكو وطھران، في سیاق الحلف الثالثي المتشكل من 

 . التركي – األطلسي –في مقابل التحالف األمریكي الصین وإیران - روسیا

مجموعة من العقبات تعترضھ یراني في آسیا الوسطى و تجدر اإلشارة أن الدور اإل

  .الكبرى المتعلقة بالمیزة الجغرافیا والجیوسیاسیة إلیران تجاه دول آسیا الوسطى

 لدولیة واإلقلیمیة ھذه العقبات ھو طبیعة النظام السیاسي، فعزلة النظام اإلیراني ا

بسبب توجھاتھ األیدیولوجیة ھي تمثل عائق حقیقیا في تدعیم الروابط اإلیرانیة 

 إلى حد كبیر المنافع التي یمنحھا الموقع تخفضبالجمھوریات الجدیدة، و

  .الجغرافي إلیران بالنسبة لدول آسیا الوسطى



 

 - 103 - 

 منافسة بینھا وبین في المسائل المتعلقة بالطاقة، فإیران تعاني من تصاعد حدة ال

   . البترولیةان حول الغاز من وجھة نظر تأمین اإلمداداتتركمانست

فإطالق عملیات اإلنتاج من حوض قزوین یقوي من الناحیة اإلستراتیجیة أھمیة ھذه 

لتعاون لات إقلیمیة ودولیة ترھن أي مجال المنطقة ویدفع بھا إلى استقطابات وصراع

بین إیران والدول المشاطئة لحوض قزوین من جمھوریات الثنائي أو المتعدد األطراف 

آسیا الوسطى تركماستان وكازخستان، إضافة إلى أذربیجان، وكلھا لدیھا خالفات قانونیة 

وجیوسیاسیة مع الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة، لجھة الخالفات حول الحصص القانونیة 

با والوالیات المتحدة األمریكیة، وقد أو الممرات الجغرافیا نحو الدول المستھلكة في أورو

                     تولد حدة ھذه المنافسة في حوض قزوین وضعا جیوسیاسیا وجیواستراتیجیا 

    . العربي و الشرق األوسطھا بالخلیجبیش
 أمام  تخلق عقبة كبیرة 1979 ذإن سیاسة العزل األمریكیة المنتھجة ضد إیران من

 في 1995 دول آسیا الوسطى، والتي تم تكریسھا أكثر منذ التوجھات اإلیرانیة نحو

 والتي منعت بمرسوم حكومي كل ،إطار سیاسة االحتواء المزدوج إلدارة كلینتون

الشركات األمریكیة و كل فروعھا من إقامة أیة عالقات اقتصادیة أو تجاریة مع 

عالقات اقتصادیة الشركات األجنبیة التي تقیم أیة كل تعریض یران، وتوسع ذلك إلى إ

 كل ذلك اثر على الدور اإلیراني للمساھمة في فك ،مع إیران إلى عقوبات أمریكیة

الحصار عن ثروات آسیا الوسطى ونقلھا عبر األراضي اإلیرانیة، في مقابل دعمھا 

   )1(الالمحدود للخیار األخر ھو نقل بترول وغاز آسیا الوسطى عبر تركیا

   

                                                             

Mohamed .R .j, et Thierry Kellner, opcit.p.126 (1)  
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التفاعالت اإلستراتیجیة المتعلقة بالمستوى اإلقلیمي من كخالصة لھذا المبحث فإن 

اإلیراني حول النفوذ -التحلیل، والتي قدمنا نموذجھا األساسي في التنافس التركي 

د االفتراضات المطروحة بشأن الدینامیكیة عضوالعالقات مع جمھوریات آسیا الوسطى، ی

حلیلیة الجیوسیاسیة والجیواقتصادیة الشدیدة التي تنطوي علیھا ھذه المنطقة على الصعد الت

والجیواستراتیجیة والتي دفعت بھا إلى وضع معقد من ناحیة التحلیل الجیوسیاسي 

لداخلیة واإلقلیمیة  التفاعالت  ان فالدوائر الثالثة المتصلة والمتقاطعة م،والجیواستراتیجي

لى إ تسعىأیة مقاربة  عن ضرورة ارتباط المستویات الثالثة التحلیلیة في بئنو الدولیة ت

  . دراسة ھذه المنطقة في اإلطار األكادیمي

 -  أن التنافس التركي ،ومن أھم االستنتاجات المتوصل إلیھا في ھذا المبحث  

    الدولتینمن  في إستراتیجیة كال مالئمةلى نتائج غیر إاإلیراني القائم في المنطقة أفضى 

  : وذلك لثالثة أسباب وجیھة 

یة دول المنطقة تجاه أیة مشروعات ھیمنة جدیدة ذات مسوغات مختلفة حساس: أولھما 

 بساحة لدول تتمتعتكون بدیلة عن الھیمنة الروسیة السوفیاتیة الطویلة، جعلت من ھذه ا

ھاتھا السیاسیة بعیدا عن الدوران في فلك أي من ھاتین لجھة خیارات توجمرونة واسعة 

  . الدولتین

دیة والسیاسیة الداخلیة لدى كل من إیران وتركیا تحول دون المشكالت االقتصا: ثانیھما

ا الخارجیة، فضال عن تشتت االھتمامات في قضایا السیاسة متحقیق أھداف سیاستھ

  .للدولتینالخارجیة 

 قوة االستقطاب والتنافس الدولي بین روسیا والوالیات المتحدة األمریكیة حول :ثالثھما

    اإلیراني إلى حالة من الجذب الخارجي-ي التركيالمنطقة، أخضع التنافس اإلقلیم

  .األمریكیةین روسیا والوالیات المتحدة ھما تدوران في فلك الدولتین العظمیجعلت
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 نظري و مفاھیمي إطار فإن الجھد كان منصبا حول تقدیم ؛لصو كخالصة لھذا الف

ھذه األدوات  من أجل رسم إطار تحلیلي للفصول القادمة من خالل توظیف ،للدراسة

و ذلك من خالل فحص  ،و المكانیة للدراسة تم التعرض إلى الحدود  الزمنیة كما، النظریة

متغیرات البیئة الجیوبولیتیكیة آلسیا الوسطى ما بعد االتحاد السوفیتي ، و التي انطوت 

 أھمیتھا الجیواستراتیجیة التي إبراز فضال على ،ویات و أبعاد  تحلیل  مختلفةمستعلى 

: الدول المشكلة للمثلث االستراتیجيدت إلى حالة  من االستقطاب و التنافس الثالثي بین أ

اھات       الوالیات المتحدة األمریكیة، الصین و روسیا، و التي  تستدعي فحصا معمقا التج

عبر الفصول  و ھو ما سیتم التطرق لھ ،و أبعاد استراتیجیة كل من ھذه الدول الثالثة

: السیاسة األمریكیة آلسیا الوسطى: و التي نبدأھا بالفصل الثاني الموسوم بـ،بلةالثالثة المق

  .الزاویة الجیواستراتیجیة من المثلث االستراتیجي



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  الزاوية اجليواستراتيجية: السياسة األمريكية يف آسيا الوسطى
   من املثلث االستراتيجي
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 آسیا ة منطقظھور و نھایة الحرب الباردة إلى  السوفیتي االتحاد انھیار أدى لقد      

 وسیاسیةالجی الخریطة على  بالغة كمنطقة جدیدة  ذات أھمیة- بحر قزوین-الوسطى

كذلك و  ،والغاز النفط من ھائلة احتیاطیات تشافكاو تنبع أھمیتھا من خالل  العالمیة

  و حولھا التي جذبت إھتمام المنطقة في والصراعات المخاطر من ھائلة سلسة انفجار

  كانت مبعثاو المنطقة، في الجدیدة الحقائق لىإ األمریكي اإلستراتیجي التخطیط دوائر

لفترة  العالمیة والجیوإستراتیجیة الجیوسیاسیة المفاصل حولل ھذه الدوائر داخ حاد لنقاش

 الدولي التفاعل دینامیات في التحكم لواشنطن تتیح التيما بعد اإلتحاد السوفیتي و 

 النقاشات تلكم خضم فيف  ،األمریكیة اإلمبراطوریة عصر وتكریس إطالة نحو وتوجیھھا

 المصالح سّلم على مھمة جیواستراتیجیاال طقامنإحدى الك الوسطى آسیا منطقة برزت

، و التي تنطوي على فرص استراتیجیة من شأنھا توسیع حدود المصالح األمریكیة

 بالدور التعریف الفصل ھذایستعرض الحیویة  األمریكیة في قارة آسیا،و علیھ 

 the great central asia الوسطى بآسیا الموسومة المنطقة في األمریكیة واإلستراتیجیة

في إطار الزاویة الجیواستراتیجیة للمثلث االستراتیجي في   ودوافعھا مرتكزاتھا وإجالء

 مباحث ثالث خالل من وذلك the statigic triangle in central asia أسیا الوسطى

  :ھي أساسیة،

  .  األمریكينھایة الحرب الباردة و تحوالت التفكیر االستراتیجي:المبحث األول

   المسار التطوري للسیاسة األمریكیة في آسیا الوسطى :ثاني ال المبحث

 .الوسطى آسیا في ةاألمریكی لمصالحاإلطار الجیواستراتیجي ل :لثالثا المبحث
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   األمریكينھایة الحرب الباردة و تحوالت التفكیر االستراتیجي:المبحث األول

  ة أم القیادةالھیمن:ة الجدیدة االستراتیجیاتالحوارجدل  :ولاأل المطلب

 خصوصا األمریكیة واإلدارات السوفیتي، اإلتحاد واختفاء الباردة الحرب نھایة منذ      

 تتعرض -الجدید العالمي النظام واقع عملیا ورثت التي ھي - باعتبارھا بیل كلینتون إدارة

 لعجزھا العالم مستوى وعلى أمریكیین استراتیجیین وخبراء من مؤرخین حادة النتقادات

 .الباردة الحرب بعد ما لفترة الخارجیة السیاسة خاللھ تدیر من متماسك إطار صیاغة عن

 القضایا مواجھة في واضحا بدا ھذا اإلطار غیاب فإن المنتقدین، ھؤالء وحسب

 إلى األوسط وإفریقیا والشرق البلقان روسیا، وأوضاع البوسنة في الجدیدة والمشكالت

 دور الوالیات حول واسع تفكیر بال تدار أصبحت مریكیةاأل الخارجیة السیاسة أن درجة

 نمط ھو األمریكیة الخارجیة السیاسة یمیز الذي النمط أصبح وبحیث العالم، في المتحدة

 من األخیرة اللحظة وجھود "Case by case"بحالة حالة واالستجابة لألحداث رد الفعل

 )1(الباردة الحرب بعد ام عالم في ولدورھا ألمریكا رؤیة شاملة تملك أن دون

ا       ق  وفیم ة  باألسباب  یتعل ل  وراء الكامن ذه  مث ة،  ھ إن  الحال ارات  ف ة  اعتب ة  البیئ  الدولی

ة  في والجدیدة تأتي المتغیرة ي  األسباب  طلیع ى  أدت الت ة  إل دم  حال ین  ع  اإلستراتیجي  الیق

ة  وتفاعالت السیاسة ودینامیات اتجاھات حیال ذه  ضمن  العالمی دة الجد األوضاع  ھ ي  ی  الت

 الجارف والتدفق الشاملة القوة فیھ معطیات تتداخل ،تعقیدا ثركأ نظام إلى بالتحول تمیزت

م  أن بید،  العرقیة واإلثنیة النزاعات وتفجر المالیة، التقلبات وثورات للمعلومات زة  أھ  می

وم  نطاق اتساع ھي األمریكیة المتحدة للوالیات بالنسبة البیئة لھذه ضایا   مفھ  إذ .هاألمن وق

ى  انضمت ضایاه  إل ة  ق سكریة،  التقلیدی ضایا  الع ة  ق ة  والھجرة  البیئ د  .والطاق اب   أدى وق غی

ت  السوفیتي لالتحاد البدیل اإلستراتیجي العدو ي  كثاب ة  اإلستراتیجیة  ف ى  األمریكی ة  إل  حال

 .األمریكي اإلستراتیجي الفكر في منظومة الفجوة

دا  اإلجماع یكون ادیك التي اإلستراتیجي الفراغ حالة من وبالرغم ا  منعق ي  علیھ األوساط   ف

ة  ة  األكادیمی ي  والفكری ت  الت ة  أعقب اردة،  الحرب  نھای ك  أن إال الب م  ذل ع  ل ور  من  یمن  ظھ

 .الجدیدة اإلستراتیجیة البیئة مقاربة إلى سعت ومدارس فكریة تیارات
                                                

 اإلستراتیجیة  الدراسات  مركز  أعلى، إلى أسفل من ةخارجی سیاسة األمریكیة المتحدة الوالیات ماینز، ویلیام تشارلز(1) 
 .5-3 ،ص ص،   1996، 20 العدد معربة، مقاالت سلسلة :والتوثیق والبحوث
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ي  ذا  ف ب  ھ ي  أن سنحاول  المطل ردات  نجل م  األمریكي  اإلستراتیجي  الخطاب  مف  رغ

 اإلستراتیجي  التفكیر أدبیات وقراءة لتصنیف محاولة أي أمام الماثلة بات المنھجیةالصعو

د  ا  .الجدی در اإلشارة   ومم ھ  تج ذه  أن إلی ة  االتجاھات  ھ ست  الفكری ى  لی د  نمط  عل ي  واح  ف

ر  ى  ولكن  التفكی ق  عل داف   تواف شأن األھ ات  ب ي  والغای دارھا  الت ى  المحافظة  م وق  عل  التف

ضیات  الوصولو األمریكي الجیوإستراتیجي ا  إلى مقت ت  م ھ  أطلق ذه  علی ات  ھ ا  األدبی  ذاتھ

د  سالم  بعھ ة ،   "Pax Americana" األمریكي  ال م  أساسي  سؤال  من  منطلق ل  حك  مجم

اده  اإلستراتیجیة  النظریة التصورات ات  ھل  :مف دة  الوالی ة  المتح سیطرة   األمریكی د ال  تری

  " ?Global Leadership or Global Domination".قیادتھ  أم العالم على

الحوار  عرف ما المركزي التساؤل ھذا على اإلجابة محاوالت أفرزت      اإلستراتیجي  ب

دل  أو التعددیة ودعاة األحادیة بین دعاة ددیون  األحادیون  ج و  .والتع ا  وھ ھ  سنتعرض  م  ل

 :التالیة األساسیة الثالثة لعناصرا تحلیل خالل ومن المطلب سیاق ھذا في بالتفصیل

 .الجدید الدولي للنظام الجیوسیاسیة ةالبنی :أوال

 .والقیادة ةكالشرا إستراتیجیة :التعددیون :ثانیا

 .الشاملة الھیمنة وإستراتیجیة األحادیون :ثالثا

 الجدید الدولي للنظام الجیوإستراتیجیة البنیة :أوال

 انتك حیث الدولیة، العالقات في حقیقیة انعطافة إلى السوفیتي اإلتحاد انھیار أدى لقد     

 للنظام والجیوسیاسیة السیاسیة البنى مختلف طالت التي التحوالت بسبب العمق بمكان من

 األمر علیھ انك ماك الثنائي، التوازن على قائما األخیر ھذا یعد حیث لم .التشكل قید الدولي

ي  نظام تشكل یتجھ نحو أصبح بل الباردة، الحرب غداة د  دول ا ك جدی ر  م ھ  عب رئیس  عن  ال

ھ الجیوسیاسیة   في مفارق األب بوش جورج ریكياألم ي  بنیت ھ  وف صادیة  تفاعالت  الجیواقت

 )1(الباردة لنظام الحرب األمنیة وقضایاه العسكریة وتحالفاتھ السیاسیة ووحداتھ

ة  توصیف  سبیل  وفي      دولي  للنظام  الجیوسیاسیة  البنی ا  ال د  لم ة  بع اردة  الحرب  نھای                 الب

ة  ھذه إطار في الدولي المجتمع أن إلى لدراساتعدید ا تشیر  دو  البنی ا  یب ي  یطوي  نظام  ف

 النظام  قمةعلى صراع ثمة األول؛ المستوى فعلى .مختلفة على مستویات صراعات داخلھ
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دولي  ا أو ال طلحت م ات  اص ات العالق ة  أدبی ى  الدولی سمیتھ  عل دولي  بالقطب " ت ال

"International Polarity ین  صراعا نجد النظام؛ من سطالمتو المستوى وفي الیم  ب  األق

ى  ز  احتالل  عل وي  القطب " مرك یم   أيVital Polarity" الحی ر  اإلقل ى   األكث ة وعل  أھمی

دول  بین أي إقلیم كل داخل صراعا نجد الثالث؛ المستوى ة  ال ھ  المؤلف ى  ل  دور احتالل  عل

 ھیكلیة لنا یقدم التوصیف ھذا " Sphere Polarity".اإلقلیمي یسمى بالقطب أو ما المركز

 النظام أقطاب أو وحدات بین وتعاون تنافس على تشتمل أنھا أساس على الدولیة العالقات

 :التالیة األھداف لتحقیق الدولي،

 .العالم في األھم الدولة صفة تحقیق أي :الدولي القطب -1

   .العالم في األھم اإلقلیم وصف تحقیق أي :الحیوي القطب -2

 . )1(العالم أقالیم من إقلیم أي في األھم الدولة صفة تحقیق أي :اإلقلیمي القطب -3

 شيء على الدولي النظام بطبیعة المھتمة الدراسات جل تجمع تكاد ذلك، على وبناء

د  و  واح دولي  أن القطب  ھ ز  أو ال دولي  النظام  مرك د  ال ھ  الجدی ات  تمثل دة  الوالی  المتح

 تجمع وما الباردة الحرب في انتصارھا حكموب في العالم األھم الدولة باعتبارھا األمریكیة

ا  وة  عناصر  من  لھ شاملة  الق ي  .ال ذا  ف سیاق،  ھ ا   ال إن غایتن ة  من  ف  التحوالت  معرف

 .فیھ المتحدة األمریكیة الوالیات وموقع المتشكل الدولي النسق بطبیعة ترتبط الجیوسیاسیة

اك  د  فھن ات  من  عدی ي  المقارب دمت  الت م  أجل  من  ق ة  فھ د  النظام  طبیع ورة  وليال أطر   وبل

ى  قادرة تفسیریة ل  عل ة  تحلی اعالت  دینامیكی ة  التف ا  الدولی ستقبلیة  واتجاھاتھ ا  الم  وتأثیراتھ

ذه  بشأن طرح الذي المحوري السؤال وكان .العالقات الدولیة على ات  ھ و  المقارب  ھل  :ھ

   .ة؟القطبی أحادي نظام أم دولیة فوضى عن عبارة اإلتحاد السوفیتي بعد لما الدولي النظام

سیاسة  الفوضویة  النزعة دعاة یجادل ة  لل أن  الدولی دولي  النظام  وصف  ب د  ال  الجدی

ة  من ومتھافت المعیاریة من كثیر القطبیة فیھ باألحادیة ة  الناحی ة  .الواقعی ة  فاألحادی  القطبی

ھ  تكون ترتیبي ھرمي نسق في أسفل إلى أعلى من في السلطة التدرج من نوعا تقتضي  فی

سیاسي،   قمة على ئقةفا قوة ذات دولة رم ال م  الھ ا  ث وة  تلیھ ل  ق ا  أق ذا  منھ ى  وصوال  وھك  إل

وذ  وضعف  بمحدودیة القوة تتسم عدیدة دول توجد حیث الھرم قاعدة سیاسي،  النف ذا  ال  وھ
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 تبوأ من بالرغم إذ .الدولیة القائمة التفاعالت لحاالت وتبسیط تنمیط فیھ التحدید بھذا األمر

ر  دون الدولي الھرم لقمة األمریكیة القوة افس،  نظی ة  أن إال من ة   ھرمی سلطة الدولی ر  ال  غی

المتحدة  الوالیات تواجھھا التي المعارضة ذلك ودلیل االنسیابي، التسلسلي بالشكل ممارسة

 واالتحاد والصین روسیا :مثل القوة، من الثانیة الدرجة دول لدن من القضایا من كثیر في

ي، باإلضافة   ى  األوروب ة  إل دیھا  يالت  الممانع دة  دول تب ة  القاع ال  الھرمی سیاسات  حی  ال

ة  ذا  .األمریكی ع  ھ دقیة   یعزز  الواق دم  التوصیف  من ص دن  من  المق حاب  ل  النظرة  أص

ى  الواحد صفة القطب إطالق في ترى التي الدولیة للعالقات الفوضویة سق  عل دولي  الن  ال

إذا  .للغایة مضلال شیئا ت  ف ة  كان ة  القطبی ي  األحادی سلطة  أن تعن ي  تتر ال ز ف د  قطب  ك  واح

دولي  النظام  في العالمي الترتیب مبدأ سیغیر وھذا- ى  الفوضویة  من  ال سلطة  إل ة   ال الھرمی

ر  التسلسلیة ستقیم  ال أم ع  ی سیاسات  وواق ة  ال ات  -العالمی دة  فالوالی ة  المتح ة  األمریكی  مھیمن

ا  ة   لكنھ ست أحادی دد   .القطب  لی الواقعیون الج ال  من  ف ر  "Kenneth Waltz"أمث  ونیق

ار  من النابعة الدولي للنظام الفوضویة الةبالح وازن  نظام  انھی ائي  الت اردة  للحرب  الثن  .الب

دة  التحوالت  اعتبار إلى الجدد یمیلون والمحافظون الجدد فالواقعیون وعلیھ  أفضت  الجدی

ى  ة  إل دار  فوضویة  بیئ افس  م ا  التن ى  فیھ دات   المصالح  عل ة لوح دة  سیاسیة  الوطنی  .عدی

ة   إنما علیا، حكومة وجود عدم یعني فوضویة لیةالدو السیاسة واعتبار ألف البیئ ة  تت  الدولی

ي  الذي األمر واحدة، علیا حكومة تحكمھا ال ولكن نسبیا مترابطة دول من سیاسة   أن یعن ال

یس  كیانات بین سیاسة أو ومشتركة سیادة غیاب في تنشأ سیاسة أنھا على تعّرف الدولیة  ل

ا فوضویة   عادة  الدولیة یاسةالس على یطلق  وھكذا.عام حاكم لھا ة (أنھ  .Anarchy )أناركی

  )1(الذات على لالعتماد نظام أنھا التعریف لھذا وفقا الدولیة السیاسة وتعتبر

ین  صراعا  ستشھد السیاسیة التفاعالت لدینامیكیات الجیوسیاسیة فالخریطة وة  ب  الق

دة   األعظم  ات المتح وى  الوالی صاعدة  والق  حول "Les Pouvoirs Emergentes" ال

ر  القطب  اإلقلیم داخل جغرافیة فضاءات وضمن الحیویة المصالح ة  األكث ي  أھمی الم  ف  الع

ى  وتفضي  اء  إل ات  استقطابات  بن ى  وشراكات إستراتیجیة   وتحالف داد  عل ذه  امت الیم  ھ  األق

 القوى عناصر لتداخل توزیع تبعا عدة أشكاال والتنافس الصراع ھذا یتخذ وسوف .القطبیة
                                                

 (1) Joseph, Nye, S. Jr, understanding international conflicts:an introduction to theory and 
history , New York, Harper Collins college publishers,ferst edition,  1993, p 18. 
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سكریة  صادیة واال الع ة،  قت ي  التطور  وأن والتكنولوجی ذه  ف اد  ھ ى  - األبع دى   وعل الم

ى  المتحدة للوالیات محتملین منافسین سیشھد -المنظور وذ  عل ة  النف أتي  والمكان صین  وت  ال

شكل  التي الدول طلیعة في آسیا شرق جنوب ودول والیابان األوروبي وروسیا واالتحاد  ت

دا  ى الوضع   استراتیجیا  قی رد ال األمریكي  عل ي  متف الم  ف ا  ع د  م اردة،  الحرب  بع  ولكن  الب

  )1(متفاوتة بدرجات

 والمحافظین الجدد الواقعیین مع األمریكیة الجیواستراتیجي التحلیل مدرسة تشارك

ل ال ذاتقاسم ھ  في الجدد شأن  تحلی دور  ب سون  األمریكي  ال ون  والمناف ى  المحتمل  اإلدارة عل

ضاربة   للمصالح اإلستراتجیة ة المت ي  الدولی الم،  ف إقرارھم  الع دور  أن وب ي  األمریكي  ال  ف

د  النظام  وط  الجدی سؤال  من ادة  ب ة  أم القی ة،   الھیمن سلوك  من جھ سین  وب ین  المناف  المحتمل

دولي  فمستقبل وعلیھ، .ثانیة جھة من الوطنیة لمصالحھم وتصورھم ھ  ستتحكم  النسق ال  فی

 .الكبرى اإلقلیمیة والقوى األمریكیة المتحدة الوالیات بین العالقات طبیعة - كبیر حد إلى-

إن  سبق،  فیما إلیھ اإلشارة تمت وكما ة  اإلستراتیجیة  ف ذا  ضمن  األمریكی سق  ھ  تتصل  الن

ى  األمریكیة المتحدة الوالیات تحافظ كیف :مفاده بسؤال مركزي ا  عل ة  ضمن  موقعھ  البیئ

 الجدیدة؟ الجیوسیاسیة

و  ھ  دارت سؤال  وھ ف  حول ة  النقاشات  مختل سیاسیة  الفكری ة و وال ي  األكادیمی ات  ف  الوالی

 .األمریكیة المتحدة

ذا  ا  وھ ا  م ده  أن یمكنن د  نرص دیث  عن ر  عن  الح ا  األمریكي  اإلستراتیجي  الفك د  لم                         بع

 .الباردة الحرب 

 العالمیة الشراكة وإستراتیجیة التعددي المنظور :ثانیا

ستند  ددي  المنظور  دعاة  ی ي  ”Multipluralism“التع شأن  وحاتھم أطر  ف  ب

ى  الباردة الحرب بعد ما لفترة األمریكیة الخارجیة للسیاسة المثلى اإلستراتیجیة راث  إل  می

ار  من  عریق ة  األفك ة   المتراكم م  .الكالسیكیة  للمدرسة اللبرالی ون  فھ دادا  یمثل واترا  امت  مت

رالیین  ار  الكالسیكیین  للب الي  والتی سوني  المث ذي ساد   الویل ي  ال شرینیات  ف  رنالق  من  الع

اردة،  الحرب  نھایة وبعد الماضي، ار  عادت  الب ة  األفك ى  اللبرالی رواج   إل ي  الظھور وال  ف
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 عن الكشف بصدد لسنا ھنا ونحن"Neo-liberalism". الجدیدة  سمي اللبرالیة جدید قالب

ة  والمنھجیة المعرفیة واألطر النظریة المرتكزات ي  للمنظور  واألنطولوجی د  اللیبرال    الجدی

ا   روم إ  إنم ار ن أثیر  ظھ ار  ت ة  األفك دة  اللبرالی ى  الجدی سیاسة  اتجاھات  عل ة  ال  الخارجی

 .الدولیة للعالقات إداراتھا وأنماط اإلستراتیجیة الشاملة أبعادھا في األمریكیة

ذ  دیمقراطي  وصول  فمن ل " ال ون  بی ى  "كلینت ت  رئاسة  إل یض  البی   1993 عام  األب

 تركز إذ .األمریكي الخارجي للسلوك األساسي الموجھ الجدیدة النظریة اللبرالیة أصبحت

ة  فمن .األطراف متعدد العمل بتوسیع العالمیة الشراكة والقیادة مقاربة على االھتمام  وجھ

دفاع  األمریكیة المتضمنة  اإلستراتیجیة فإن التعددیین، نظر ة  المصالح  عن  ال  ال األمریكی

ة  المصالح  دمج  خالل من إال ذلك تحقیق تستطیع وم   الوطنی ي مفھ د  عریض  ف  النظر  بعی

ة،  المصالح  ضمن ك  العالمی ضم  موسعة  شراكة  خالل  من  وذل ع  ت ع   جمی  أطراف المجتم

 .العالم دول من كثیر لقلق المثیرة األحادیة الھیمنة تھمة نفي شأنھ من الذي األمر الدولي،

شار  الحراري االحتباس المالي، االستقرار عدم العالمي، فاإلرھاب ووي  واالنت ا  ...الن  كلھ

ى  السلبیة تأثیراتھا من للحد األطراف متعدد تستدعي تعاونا ضایاق ة  المجموعة  عل  .الدولی

ذا  من  ون   المنظور،  ھ تم اللبرالی دد  یھ ل  بضرورة  الج دد  العم و  .األطراف  المتع ا  وھ  م

 الطابع تحدد التي البلدان على الخارجیة تركز سیاستھا أن المتحدة الوالیات على یستوجب

ي  الدول ھذه .والھند االتحاد األوروبي الیابان روسیا، الصین،ك .ليالدو للنظام الشامل  الت

 أو اإلقلیم في أو منعھا الصراعات خوض على القادرة وحدھا ھي متعددة بإمكانیات تتمتع

إن   حالة في الدول ھذه ومادامت .العالمي السالم تھدد أن لھا یمكن ما كالعالم، في  سالم، ف

 - أسسھ  تزعزع أن دون من تستمر أن یمكن الدولي لنظاما في تحدث التي االضطرابات

دما  مھددا العالم في أو األقالیم في السالم یكون وال  -التوتر المحكوم مبدأ شترك  عن ذه  ت  ھ

ذي  من النوع كبرى لعبة في الدول دث  ال ل  ح ة  الحرب  قب ى  العالمی دما  أو األول سعى  عن  ت

سل  على ھیمنة ینطوي دور أداء إلى كبرى دولة اء  .طوت ھ،  وبن دف  یكون  أن ینبغي  علی  ھ

ات  دة  الوالی ى  الوصول  المتح اق  إل ع  اتف ا  یجم ذه   بینھ ین ھ دول  وب ى  ال ة  عل  اتخاذ  طاول
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ة  األوضاع  إدارة في وإشراكھا القرارات سؤولیة  الدولی و  .بم ا  وھ ب أن  م ل  یتطل ي  تعم  ف

 )1(اإلمبریالي السلوك جماح تكبح التي التعددیة الھیكلیات وإنشاء بالمبادئ االلتزام سبیل

رى  الدول تتولى أن المحتمل ومن اطق  الكب ا  المجاورة  للمن سؤولیات  مباشرة  لھ  م

أثیرات  ر متناسبة   وت ة  .غی ع  ھي  والمھم ذه  من ة  ھ ة  الحقیق ر  من  الحیاتی ة  تبری  االمبریالی

ین  والصراعات  دول  ب ي   ال رى الت د  الكب ي  التصرف  تحاول  ق وذ  مجاالت  ف ازع  النف  المتن

 حول إستراتیجیة خیارات عدة بین إلى  المفاضلة المتحدة بالوالیات یدفع األمر ھذا .علیھا

ر  ال ھذه الدول طبیعة أن حیث الدولیة، الحقیقة ھذه مع التعامل سبل ة  من  تتغی  نظر  وجھ

ة،  سعى  إذ واقعی ى  ت ة  إل سیطرة  الھیمن اء  وال وة  وبن د  .الق ددیون  ویعتق ة  التع ارین  أن ثم  خی

الكبرى  الموصوفة  الدول بین ةاإلستراتیجی التفاعالت إلدارة ا  ب سمارك  إم ا  ب ا   وإم بریطانی

ة،  السیاسة على األلماني المعلق "جوف جوزیف" تعبیر حد على ا  أي الخارجی وازن  إم  ت

ى  سفك للدماء دون من ة  عل ة،  الطریق ا  البریطانی ة  وأم ة  ھیكلی دة  أمنی تحكم  معق ا  ت وة  فیھ  ق

 )2(المتحدة الوالیات ناآل وھي  -عندئذ ألمانیا كانت كما- متفوقة دولیة

 إلى التعددیین نظر وجھة حسب - األمریكیة المتحدة الوالیات تحتاج حال، أیة على

دیم  ة   تق ة  سلع عام شر  من  لالستفادة  مغری ة  ةاكال ي  العالمی ضایا  إدارة ف ة  الق  ذات الدولی

 .المشترك الدولي االھتمام

اج  فإن ،"ناي جوزیف" فحسب ة  سلع  إنت اج  عام ى  یحت ي  ماراالستث  إل وتین  مصادر  ف  الق

ھ  یحتذى طیب مثل«بتقدیم  السواء والناعمة على الصلبة ة  درءا »ب ة  لتھم الم  بقی ذي  الع  ال

 في الحال ھي آما العالمیة االحتیاجات قبل الضیقة المحلیة مصالحھا أمریكا تقدیم في یرى

ى  تتحول قد أنانیة أمریكیة الضارة الغازیة االنبعاثات مستوى ة  إل ل  خیب ة عا أم  ال وأن لمی

 )3(األمریكیة للمصالح الوطنیة ضیقة نظر وجھة الخارجیة السیاسة تتبنى

سب  دائما الصلبة القوة وتتطلب ة یالنیول ح د  برالی ي  االستثمار  من  المزی وارد  ف  الم

ر  سكریة  غی شؤون   الع ة  من ال ا  الخارجی ي  بم ك  ف ات  ذل  وحث  أفضل،  مخابرات  معلوم

ة  للشؤون لمخصصةاإلعتمادات ا قیمة رفع على الكونغرس ي  الدولی ى  الت دا  شیئا  تبق  زھی
                                                

ة  ،)االبن( ناي جوزیف(1)  وة  مفارق ة،  الق ة  األمریكی د  :ترجم ق  محم اض  البجیرمي،  توفی ة  :الری ان،  مكتب ة  العبیك  الطبع
 52 -46 ص ص، 2003األولى،

  .20 -18 ،ص ص ،مرجع سبق ذكره ماینز، ویلیام تشارلز(2) 
 .255 – 253  ص، صمرجع سبق ذكره،  ،)االبن( ناي جوزیف(3) 
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ة  ع  مقارن اق  مخصصات  م سكري  اإلنف ا  الع ي   وفق سبة الت ى  %1 بلغت  للن  من  % 16 إل

 الجمھوري  من الحزبین   متوافقة تحذیرات صدرت وقد ھذا .األمریكیة الوطنیة المیزانیة

ى  الخارجیة السیاسة قدرة عدم بشأن والدیمقراطي شؤون  إدارة عل شكل اإلست  ال  راتیجیة ب

 التدني في الدبلوماسیة الشؤون على اإلنفاق موارد استمرت ما إذا الوطنیة المصالح یحمي

  )1(آخر إلى من عام

ا  ص  فیم ر  یخ ق  األم التخطیط  المتعل ب  ب المنظور  اإلستراتیجیة،  للجوان ددي  ف  التع

 وخاة المت واإلستراتیجیة .أفضل عمل بوسائل عامة إستراتیجیة ضرورة وجود على یؤكد

 ألطول األمریكیة القیادة بقاء تتضمن أن :األول :عنصرین أساسیین على تنطوي أن یجب

ز  أن :والثاني ممكنة، فترة ى  ترك دیم  عل ة   تق ة  سلع عالمی رة  مقبول ام  ومثی زة  لالھتم  ومحف

ب   تعطى  أن یجب اإلستراتیجیة فاألولویة .الدولي للتعاون ك الجوان دولي  النظام  من  لتل  ال

ي  ل  استقرار  ىعل  تبعث  الت دى  طوی دم  الم ي  یخ ة  ف ة من   المصالح  النھای  خالل  األمریكی

 :ھي أساسیة، عناصر ثالث على مدارھا عامة سلع بتقدیم العالمیة المصالح

 وكبح   Multi containment"المتعدد  االحتواء" اإلقلیمي القوى توازن على   الحفاظ-1

وة  الستخدام  الحوافز المحلیة ر  الق دود  لتغیی ك و الح دیم  ذل ة  سلع  بتق ر  عام دان  من  لكثی            البل

و   ا  وھ ساعد  م ى   سی دوره عل شكیل  ب ة  ت ي  البیئ الیم  ف اء  شتى  أق ود  من  اآلالف بإبق  الجن

ریكیین  ي  األم د  ف ة  قواع ي  متقدم ا  ف شرق   أوروب اظ  .األوسط  وآسیا وال ى  فالحف  األمن  عل

ل  أن شأنھ  من  األرض على الفعلي بالتواجد اإلقلیمي ذا  من  یجع د ھ ا  شيء   التواج  مطلوب

 قوى إقلیمیة ظھور من یمنع فإنھ آخر، جانب ومن .الدول من العدید قبل من فیھ ومرغوبا

 اإلقلیمیة القوى  لعالقات)(األوتوماتیكي الموازن بدور یقوم األمریكي فالتواجد، )2(مھیمنة

 .مياإلقلی القطب مجال في الدول بین القوى میزان اختالالت لمواجھة العالم في

رویج  -2 صادي  لنظام  الت وح  عالمي  اقت ا  مفت و  فرص  یوسع  مم دة  النم صاد  الجی  لالقت

ة  احتمال یرجح الطویل المدى على االقتصادي فالنمو .األمریكي والدولي ات  تغذی  مجتمع
                                                

ة  الدبلوماسیة " جاردنر،  .ن .ریتشارد )1( د  وحل  األمریكی ي  الواح ة االم ف ة  ،"ئ د  :ترجم ى  محم ت  عل ة  ،ثاب ة  مجل  الثقاف
 .15 -14 ،ص ص، 2001 أفریل-، مارس 105 العدد والفنون، للثقافة الوطني المجلس :الكویت ،العالمیة

  .257 ،ص ،مرجع سبق ذكره ،)اإلبن(ناي جوزیف(2) 
)(ي  اإلختالالت  لمعالجة األوتوماتیكي الموازن مصطلح  یستعمل ة  ف ة  الموازن ین  العام وارد  ب ات  الم ي  والنفق ات  ف  أدبی

ي  االقتصاد ي   والكل سیاسة  تخطیط  ف ة،  االقتصادیة  ال ة  الوطنی ة  والدالل وعة  اللغوی ا  الموض ارب  ھن  الضبط  مصطلح  تق
 .الدولیة في العالقات اإلستراتیجي
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ة  تكون بجھود إال ذلك یتأتى ولن .الوسطى دیمقراطیة للطبقات مستقرة، م  نحو  موجھ  دع

سات  ة  المؤس ة،  المالی اون  بتوسیع مجاالت   الدولی شراكة  التع صادیة  وال اد  االقت  واالعتم

صادیات  بین متبادال ارتباطا أن تخلق شأنھا من اإلستراتجیة ھذه .الدول بین المتبادل  االقت

ى  في یفضي ما وھو .الھشة االقتصادیات من وغیرھا القویة ل  النھایة إل ى  العم ر  عل  تمری

ل  فمثال)     1( .العالمي االقتصادب االرتباط خالل من اإلستراتیجیة األجندة ع  مسألة التعام  م

ا  إذ المنظور،  المستقبل في الصین دیا  شكلت  م دا  أو تح ات  استراتیجیا  تھدی دة   للوالی المتح

 باالقتصاد الصیني االقتصاد ربط زیادة على تعتمد -التعددیین نظر وجھة من - األمریكیة

 یمكن فال للصین، اإلستراتیجي الحراك ىعل قیدا یشكل وھذا .واستیرادا األمریكي تصدیرا

 بأي سنویا المتحدة الوالیات مع التجاریة التبادالت قیمة دوالر ملیار 320 مقایضة للصین

ق  األمر ھذا .العالمي والتنافس اإلستراتیجي بالنفوذ یرتبط آخر شيء ى  ینطب ر  عل  من  كثی

ربط  على القائمة األمریكیة االقتصادیة التوجھات ا بین مبدأ ال ین  ھ صادیات  وب ة  االقت  الدولی

ل  آلھا .االستھالك طریق عن والتحكم سمح  عوام دة   ت ات المتح ة  للوالی  بممارسة  األمریكی

دول  الحراك اإلستراتیجي   دینامیات في بالتحكم لھا تسمح آما عالمي، سیاسي نفوذ  ذات لل

 .المنافسة االقتصادیات

ة ا األشیاء على الحفاظ أھمیة على التعددیون یركز -3 شتركة،  لدولی ل  الم   المحیطات  :مث

ة  المتحدة للوالیات ینبغي األساس، ھذا وعلى .الخارجي الفضاء البیئة واستعمال  األمریكی

ساعد  أن ي  ت ة وصیاغة   ف ة  تنمی ة  أنظم وانین  من  عالمی سات  الق ي  والمؤس نظم  الت ل  ت  العم

 أیضا تشمل بل فحسب، الدولیة والتجارة البیئة تقتصر على ال متنوعة مجاالت في الدولي

 االھتمام ذات القضایا من وغیرھا اإلنسان واإلرھاب حقوق السالم، حفظ األسلحة، انتشار

ا  تكون أن المتحدة الوالیات وبإمكان .المشترك ي   طرف اال ف ات  النزاعات  إدارة فع  واألزم

 )2(االستقرار عدم مصادر لتقلیص بالعمل كوسیط الدولیة،

دة  األمریكیة اإلستراتیجیة حول التعددیة اربةللمق الكبرى للمحاور تقییم وفي  الجدی

زة وم  المترك ى مفھ ة    عل ادة األمریكی عة والقی شراكة الموس                      ال

"Enlargement Partnership and American Leadership " إن ار ف  األفك
                                                

 .258 -257 ،ص ،مرجع سبق ذكره ،)اإلبن(ينا جوزیف(1) 
 .259 ، صالمرجع نفسھ،(2) 
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شكل المطروحة  م   ت شتركة  قواس ة اللبرال المدرسة  لتطور  م ا  الكالسیكیة  ی ع   وتقاطعھ م

الي  والتیار الجدیدة اللبرالیة ي  المث ذي  األخالق شجع  ال ة  النزعة  ی ساتیة  التعاونی ي   والمؤس ف

 علىSoft Realism  اللینة من الواقعیة شیئا أضفوا التعددیین فإن أیضا، .الدولیة العالقات

وة  دور أھمیة على وشددوا أطروحاتھم ي  الق شؤون  إدارة ف ة  ال ذلك  ،الدولی دیھم  نلمس  ك  ل

  .التحالفات الدولیة معطیات حیال البراغماتیة من نوعا

 قدم - القوى توازن لنظام اسمیا معدلة صیغة ھو الذي- التعددي النظام فإن وأخیرا،

زتین  دة   می ات المتح ة  للوالی ا،  .األمریكی ھ  أولھ ض  أن اق  یخف ا   اإلنف دفاعي كم ل  ال  من  یقل

ى  الحاجة  شر  إل وات  ن اطق   ةاألمریكی  الق ي المن ساخنة  ف الم،  من  ال ات  مادامت  الع  الوالی

ا  .مناطقھا في الدول الكبرى بھا لتضطلع المشكالت معالجة تترك األمریكیة المتحدة  ثانیھ

ام بمصالحھا   في - الحریة من أكبر بدرجة- ستتمتع األمریكیة المتحدة الوالیات أن  االھتم

 الحاالت  في إال القدامى، حلفائھا مع سیةالسیا بعالقاتھا ضررا ألحقت لو حتى االقتصادیة

 )1(أكبر تھدید لصد الكبرى القوى إحدى مع التحالف إلى فیھا تحتاج المحددة التي

 العالمیة الھیمنة وإستراتیجیة األحادیون :ثالثا

ر       ار  یعتب ذي  التی ى  ال ة  یتبن ة  النظر  وجھ ى  األحادی در  عل ر ك ق وع  من  بی ایز  التن  والتم

 ھو بل والفكریة، اإلستراتیجیة الرؤى حیث من متجانسا تیارا لیس فھو .المعرفي والفكري

زیج  دیین   من  م دد  والمحافظین  المحافظین التقلی واقعیین  الج دد  وال ذین  الج رون  ال ي  ی  ف

صار  ات  انت دة  الوالی ة  المتح ي الحرب   األمریكی اردة  ف ة  فرصة  الب صیاغة  مواتی دة  ل  جدی

 القرن أن یتصورون فإنھم وبشكل عام، .األحادي األمریكي للتصور وفقا الدولیة للعالقات

د  شرون  الواح صبح  والع رن  سی دم  ق وازن  ع وى  ت صارخ  الق ات   ال صالح الوالی دة  ل  المتح

 )2(األمریكیة

حاب  صاغھا التي اإلستراتیجیة الرؤیة إن       ة  النزعة  أص ى  تتأسس  األحادی ھ  عل  توجی

ذین  التعددیین شدیدة لتیار انتقادات سیاسة  یجیتھمإسترات  وصفوا  ال ساعدات  ب سانیة  الم  اإلن

درتھم  تریزا، األم طریقة على ى  وعدم ق ات  استثمار  عل ة  معطی دة  البیئ ي  الجدی  المضي  ف
                                                

اي (1)  ل  زالم رى  اإلستراتیجیات " زاد، خلی ات  الكب ة  المتحدة  للوالی ا  وانعكاساتھا  األمریكی ى  علیھ الم  وعل یم  ،"الع  التقی
 .34 ،ص ، 2001 ظبي، أبو اإلستراتیجیة، والدراسات للبحوث اإلمارات مركز  اإلستراتیجي،

سید (2)  د  ال اه،  ول ا  عالم  أب د  م كاالت  : 2001 سبتمبر  11 بع ة  اإلش روت  واإلستراتیجیة،  الفكری دار  :بی ة  ال وم  العربی          للعل
 .42 ،ص ، 2004 األولى، الطبعة 



 

 - 118 - 

دة  الوالیات بین القوة فارق العالم واستغالل على والھیمنة الزعامة طریق على قدما  المتح

ة  الوطنیة الحھااألمریكیة ومص اإلستراتیجیة تنفیذ في العالم دول وباقي األمریكیة  .الحیوی

ا  أنھ یعتقدون فإنھم األحادیة، القطبیة ثبات نظریة ألنصار وتبعا ة  كلم زعیم  زادت الدول  ال

وة  دولي  النظام  زاد ق دور . استقرارا  ال سب  األمریكي  فال ام " ح ستول   ولی  Williamكری

Cristol "  كاغان روبرت"و  "Robert Kaganى  الشاملة الھیمنة في یتمثل أن یجب  عل

الم  ضة  سیاسة  وتكریس  الع ة  القب وق  واستخدام  الحدیدی سكري  التف  الكاسح  األمریكي  الع

ا  وتحقق انتشار مع تتماشى المتحدة التي للوالیات العلیا المصالح لحمایة  .الحضاریة  قیمھ

ى  انتصارھا أن إذ ة اإل عل سوفیاتیة  مبراطوری ق  ال ا استراتیجیا   حق دیولوجیا  تفوق ر  وأی  غی

سبوق  دف  .م سیاسة  واألساسي  ولاأل فالھ ة  لل ة  الخارجی ل  األمریكی اظ   یتمث ي الحف ى  ف            عل

وق  ھذا  ھ  التف اظ  األمریكي  األمن  خالل  من  وتدعیم ى  والحف ة  المصالح  عل ي  األمریكی  ف

 تسیطر ال أن في األمد طویلة مصالح لھا الباردة الحرب انتھاء بعد فأمریكا ،)1 (.العالم كلھ

ر  .ألوراسیة القارة ا على معادیة قوى ذه  ولتبری دعوة،  ھ إن  ال سندون  األحادیین  ف ة  ی  وجھ

ة تفرض   إلى الماسة العالم بحاجة نظرھم ى  استراتیجیا  ضبطا  زعام ات  عل وى  تحرك  الق

ي  التھدید مصدر فإن  وحسبھم .الدولیة الم  ف ة   سیتعاظم  الع ي حال وة  تراجع  ف ة  الق  والھیمن

ي  یتمثل األساسي والخطر األمریكیة، ھ  ریكي األم الضعف  ف ة   .ذات ة األمریكی د  فالھیمن  تع

ر  یلزم لذلك االنھیار من الدولي األمن على للحفاظ الوحیدة الوسیلة یس  التفكی ي  ل اظ   ف الحف

سب  السالم على ل  فح ي  ب ى  فرضھ  ف شقوق  .المتصارعة  األطراف  عل ي  فال  أن یمكن  الت

أتي  لن - حادیینألا حسب- الھیمنة األمریكیة جدار تصیب رك  من  إال ت س  ت ة  احةال  العالمی

 لھا بالنسبة كبیرا خطرا یمثل وحلفائھا المتحدة بین الوالیات االقتصادي فالتنافس .لآلخرین

ي  الیابان وأوربا مع حادة صدامات حدوث احتماالت مع ة  ف دولي  التوجھ  استمرار  حال  ال

 اإلستراتیجي التھدید أكبر مصادر وروسیا الصین تشكل ذلك، عن فضال .علیھ ھو ما على

ة لل ة  زعام ھ،  .األمریكی دور  ومن ر  فال ذي  األكب وم  أن یجب  ال ھ  تق ا  ب ة   أمریك ي البنی  ف

                                                
 . 43 ،ص ،،مرجع سبق ذكرهأباه  ولد السید(1) 
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سعى  التي القوى تلك تحجیم ھو الجدیدة الجیوسیاسیة ى  ت ة  إل ي  خاصة  الھیمن  المجاالت  ف

  )1(.آسیا شرق وجنوب شرق ومنطقة األوراسي الفضاء :مثل األھمیة، الجغرافیة الشدیدة

د  یكون  أن ینبغي  ي،األحاد  المنظور حسب ودائما داف  أح سیة  األھ سیاسة  الرئی  لل

ة  و  األمریكیة الخارجی داث  ھ ر  إح ي  تغیی ي  النظام  ف دان  ف ر  البل ة  غی العراق  الدیمقراطی  ك

 األمریكیة اإلدارة إغراق«تعني  سوف التعددیة أن ذلك والصین وإیران، الشمالیة وكوریا

سك  على حكمت قد كونت وبذلك الجماعي القرار صنع من فضفاضة طریة عصیدة في  نف

أن  األحادیون  ویجادل  ) 2(.»إزاء األحداث األفعال ردود إظھار على باالقتصار ضیة  ب  الق

سیة  ي  الرئی زاع  ف ین  الن ات  ب دة  الوالی ة  المتح رین  األمریكی ا  معارضة  عن  والمعب  ھیمنتھ

وة  مفر منھا ال التي المحتومة الحقیقة ھي بل األمریكیة الغطرسة ھي لیست ة األمر للق  یكی

ذه  ومن .المتعددة بأشكالھا ة  ھ ى  الزاوی ریكیین  فعل اوموا  أن األم دولي   تجاوز  یق انون ال  الق

 .العالمي أمریكا ودور یتوافق بما إال المتحدة األمم تدخل من والحد سیادتھم على

ا  ا  أم ق  فیم دیات  یتعل وة  بتح ة،  الق ا  األمریكی ق  فإنھ ل  من  تنبث ة  عوام  جیوبولیتیكی

 .األمریكیة الھیمنة من الحد ھدفھا دول، بین إستراتیجیة قوى یة تحالفإمكان من وبالتحدید

ة  ة  فحال دة   اتجاه  الكراھی ات المتح ة  الوالی ى  وصلت  األمریكی ستویات  إل ر  م سبوقة،  غی  م

وة  بسلم عالقة لھ األحادیین وحسب دة   .الق ات المتح ة  فالوالی وى  األمریكی ة  من  أق ة  أی  دول

 إلقرار تنتفض البلدان األخرى فإن لالضطراب، دفمرا القوة تمركز أن ولطالما .أخرى

 الطبیعة لیس في لنیوتن الثاني القانون حسب المھیمنة العظمى القوى مع التوازن من نوع

ي  ولكن  ات  ف ة،  العالق ث  الدولی ت  أن سبق  حی دول  تكتل ة  ال وى  لھزیم ة  الق ي  المھیمن  ف

ات  ھذه تفتیت یجب وعلیھ،.التاریخ ع  التحالف وى  سیطرة  ومن رى  الق ى  الكب  الفضاءات  عل

 . )3(الحیویة والجیواستراتیجیة

                                                
رن  األمریكیة اإلستراتیجیة أوتكین، أناتولي(1)  د  للق شرین،  الواح ة  والع ور  :ترجم د  أن راھیم  محم د  إب دین  نصر  ومحم  ال

 .258 -256 ،ص ص ، 2003 األولى، الطبعة للترجمة، القومي المشروع :القاھرة  الجبالي،
 . 274 – 273 ،ص ص ،مرجع سبق ذكره ،)االبن( ناي جوزیف(2) 

ا،  فرید )3( ة " زكری ا  كراھی ة  ،"أمریك اغ،  عادل  :ترجم م  زق سیاسة  عل ات  ال ة  والعالق راءات  :الدولی ة  ق د  ،عالمی  المجل
 .58 -57 ،ص ص ، 2005 باتنة،  األول، العدد األول،
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  ةاألمریكی السیاسة تحوالت و2001 سبتمبر 11 أحداث :المطلب الثاني

 األمریكیة الخارجیة لسیاسةا على سبتمبر 11 أحداث تأثیر :أوال

 الزمان من عقد غضون في حقیقیة انعطافة ثاني سبتمبر من عشر الحادي أحداث مّثلت    

 جدال أثارت وقد .الباردة الحرب بعد ما لفترة العالمیة والسیاسة الدولیة سار العالقاتم في

ت  ما حول واسعا ذه  إذا كان داث  ھ ة  تحول  لحظة  ستكون  األح ي  وقطیع اریخ  ف ة  الت  ونھای

ا  تأثیر ال عابرة ھزة أم مجرد جدید لعھد وبدایة كاملة لحقبة ي  لھ ى  والجوھر  العمق  ف  عل

 المستقبلیة؟ تطوراتھاو الدولیة العالقات

شأن  بعید حد إلى متطابقة السؤال ھذا عن اإلجابة محاوالت كانت أثیر  ب ق  الت  العمی

وي  داث  والبنی ى  لألح شؤون  عل ة  ال ا  الدولی سریع  وإیقاعھ ل  وردات ال ي  الفع ا  الت  تركتھ

ا   التي البعیدة والنتائج ستقبال،  ستفضي إلیھ ى  خاصة  م سیاسة  عل ة  ال الم  تجاه  األمریكی  الع

م بح ي  استھدافھا  ك ا  ف ومي  أمنھ ي  الق رة  ألول داخل أراضھا   وف ي  م اریخ،  ف ضا  الت  وأی

ذا  من  .الباردة حقبة الحرب نھایة بعد الدولیة الشؤون في تأثیرا األعظم القوة باعتبارھا  ھ

 ثالث وتأثیراتھ في الحدث الستكناه المَقدمة التحلیلیة النماذج جل تصنیف یمكن المنظور،

 :ھي متمایزة، اتجاھات

سا  سبتمبر  11 أحداث اعتبر :األول االتجاه ا  تكری سار  نھائی ارز  للم ذ  الب ة  من  الحرب  نھای

 الخارجي الخطر ذریعة إلى یحتاج كان الذي األحادیة األمریكیة الھیمنة أي مشھد الباردة؛

ذي  وفر  ال ة  الغطاء االستراتیجي   ی ة  والفعالی ث  .الھجومی دت  بحی ة  اإلدارة وج  الجمھوری

وش  ججور  برئاسة  ن  ب ي ذي  االب ة  ف داث  "The Empire of Hegemony" الخلفی  األح

ى  القائمة المحافظة، للھیمنة األیدیولوجیة اإلمبراطوري المشروع تجسید فرصة ة  عل  ثالث

ائز یة رك ي أساس وق :ھ سكري التف المي، الع ة الع ولیة الدینی ة األص  والنیولیبرالی

 )1(االقتصادیة

د  ة  اإلدارة استخدمت  ولق زة  األمریكی سیة  الھ ة ا النف ي  لھائل ا  الت دث  خلفھ ي  الح  ف

 في العسكري والتدخل اإلنفاق ومضاعفة اإلستراتیجیة أجندتھا األمریكیین لتمریر صفوف

 .الخوف إثارة مبدأ وفق الخارج

                                                
 . 12 ،ص ،مرجع سبق ذكره أباه، ولد السید(1) 
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ة  بالمفاھیم متصل سیاق وفي سیر  المطروحة  النظری داث  لتف ا  األح ى  وتأثیراتھ  عل

 ھذه فإن - إستراتیجي منظور ومن- أنھ إلى لدراساتا بعض الدولیة، تشیر العالقات أنماط

داث  ي  ساھمت  األح راغ االستراتیجي   ملء  ف اجم  الف اء  عن  الن سوفیتي  االتحاد  اختف  .ال

ت  خارجي من عدو وجود ھاباعتبار األمریكیة المتحدة فالوالیات سیاسة  ثواب ة  ال  األمریكی

ت  فرصة  األحداث لھا شكلت دو  لتثبی د  ع ي  جدی ة  ف   فاإلرھاب .األمریكي  رالتفكی  منظوم

 متغیرا أضحى السوفیتي، للعدو موضوعي كبدیل "International Terrorism"الدولي 

ة  نظریة أدبیات وبلورة وصیاغة الدولي، للتحالف إستراتیجیة عقیدة لبناء أساسیا  ومفاھمی

ة  تفسیریة للتفاعالت وأطر جدیدة د  العالمی داث  بع ص . 2001 سبتمبر  11 أح ارة   وتلخ عب

د  الحرب  إلى الباردة الحرب من«  From the cold war to the war on"اإلرھاب   ض

terror".   اط ات  أنم ة  اإلستراتیجیة  التوجھ ستقبلیة  األمریكی ا   .الم ین  كم ى  تب                 أي إل

دى  ادت  م ذه  ق داث  ھ ى  األح د  إل راغ  فجوة  س رة  "Strategic gap"اإلستراتیجي  الف                    لفت

ا   د  م ار  بع سوفیتي  االتحاد  انھی اء . ال ى  وبن ك،  عل الحرب  ذل شاملة  ف د  ال                    اإلرھاب  ض

"Global war on terror"  وم  ستكون ر  المفھ ة  األكث ي  مركزی  االستراتیجي  الخطاب  ف

 )1(سبتمبر 11 بعد لما األمریكي

ى  سبتمبر  11 أحداث أدت آخر، جانب ومن سم  إل دل  ح  جياإلستراتی  الفكري  الج

داخلي  ات  ال ي الوالی دة ف ة المتح ین األمریكی ادیین ب ددین                          "Uni-polarists"األح والتع

"Multi-polarists"   ث  .األحادي التیار دعاة لصالح آرائھم  دفعت  حی ارھم  ب ى  وأفك  إل

ة  سیاسة  مقدم ة  ال ة  الخارجی ي  األمریكی ل  ف ع أطروحات   تماث دد  المحافظین  م  وتحت  الج

 .العالم في والتدخل العسكري إنفرادي بشكل والعمل االستباقیة الحرب :مثل جدیدة فاھیمم

ى  اللجوء  في ویتمثل األول، باالتجاه الصلة وثیق وھو :الثاني االتجاه دام  أطروحة  إل  ص

ر  التي  "  "The Clash of Civilisationsالحضارات  دیث  كث ا  الح د  حولھ داث  بع  .األح

ة دام فأطروح ضار ص ي اتالح مویل الت دمھا ص ون ب .ق  Samuel. B"ھنتنغت

Huntington "  ي  النزاعات  نمط لتفسیر كمقاربة ات  ف ة  العالق د  الدولی ة  بع  الحرب  نھای

                                                
 (1) Michael Cox , From the cold War to the War on Terror, in : John Baylis and Steve 
Smith(eds), The Globalisation of World Politics, Oxford University Press, Third Edition, 
2004, p p. 152-155. 
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ي  الصراعات لشكل تحلیل على تنطوي والتي الباردة سبھ  ستكون  الت ة  ح ین  دامی ات   ب كیان

 الحضارات بین الفاصلة دفالحدو .الثقافیة البنى حیث من مختلفة وحضارات متمایزة ثقافیة

ة   ستكون  دودا ثقافی سبب  ح ل  دور ب افي  العام ل  الثق دیني  والعام دا  ال ي  تحدی أجیج  ف  ت

ا  والھویتیة والدینیة اإلثنییة االستقطابات على خلفیة الدول بین والنزاعات الصراعات  فیم

دود "ھا سما أ دم   ح ذا  من ، "  Blood Boarders  ال صادم  المنظور،  ھ  الحضاري  فالت

ین  ةخاص  ة  الحضارة  ب ة  سیكون  اإلسالمیة  والحضارة  الغربی ة  حتمی ي  تاریخی ستقبل   ف م

داث  جاءت إذ .الدولیة العالقات شر  الحادي  أح ى  لتضفي  سبتمبر  من  ع ذه  عل ة  ھ  الحتمی

ع  .الحضارات  صدام أطروحة شھدتھ الذي األكادیمي التراجع الصدقیة بعد من بعضا  وم

ر  أن ین  من  الكثی اب  المحلل ذ  والكت ى  ھبونال ی د  إل زال  ح دائر  الصراع  اخت ا  ال ي  راھن  ف

 حاضر  اإلرھاب على الشاملة المفھومي للحرب التحویر أن إال والغرب، اإلسالم صراع

وحي  بصورة  األذھان،  في ھ  ت ي  باختزال شاملة  الحرب  ف ى إلسالم   ال د  )1 (.عل ست  وق  عك

التركیز   ذاھ التفجیرات بعد المتحدة الوالیات في واإلعالمیة السیاسیة الخطابات  الوضع ب

ى  ا  اإلسالمیة  األصولیة  عل ي  وضلوعھا  وخطرھ داث،  ف ذلك  األح ا  وك شكلھ  أصبح  م  ی

 )2(الغربیة الحضارة منظومة على إستراتیجي كعدو التحدي  اإلسالمي

على  الثالث العالم طرف من ھمجیة فعل ردة سبتمبر 11 ھجمات في یرى: الثالث االتجاه

ة  الحداثة یم  الغربی ة، الغرب والق ي  ی ل  الت ة  تمث ر  العولم ا  أكب  فاألوضاع  .المعاصرة  تجلیاتھ

شھا   المعقدة ي یعی الم  الت ث  الع دت  الثال اط  شعورا  ول دى  باإلحب ات  ل  شعوبھ  من  واسعة  فئ

ي  ترى باتت والتي ذه األوضاع   ف سیاسات  نتاجا  ھ دول  ل ة  ال ي  الغربی ف  كرست  الت  التخل

وة  توسیع من زادت التي ولمةالع ظاھرة بسبب إفرازات وخاصة فیھا، والعنف والفقر  الھ

ین  الم  ب دم  الع الم  المتق وب  وع ف  الجن ت   .المتخل د مّثل ات  وق ى  الھجم  التجارة  مركزي  عل

ة  وجاھة على رمزیة داللة العالمیة سیریة  المقارب ذا المنظور   من  التف ى  .ھ ستوى  وعل  الم

سب   والدیانات، والثقافات الحضارات صدام أطروحة بمعنى لیس الثقافي، ا ب اب  بوإنم  غی

دیولوجیا  مضمون توفیر شأنھا من ثقافیة أرضیة دولي  النظام  ألی د  ال ذي  الجدی روج  ال ھ   ت ل
                                                

 . 13 ،ص ،مرجع سبق ذكره أباه، ولد السید(1) 
د  ناظم(2)  د  عب ور،  الواح ة  الجاس ة  المرجعی سیاسي  للخطاب  الفكری ا  األمریكي  اإلستراتیجي  ال د  م شر  الحادي  بع  من  ع

 .36 -35 ،ص ص ، 2006 األولى، الطبعة العربیة، النھضة دار :بیروت ، 2001 سبتمبر
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ات  ة،  األدبی وفیر  أو األمریكی دینامیات  مرجعي  إطار  ت ة  ل ي  العولم ا  ف ا  وراء م  طابعھ

  .االقتصادي-التقني

 من ھیكتنف لما األیدیولوجي اإلطار ھذا تقدیم الجدید اللیبرالي الخطاب بإمكان ولیس

 لممارسة أداة مجرد إلى اللیبرالي الخطاب تحول بحیث والتطبیق، بین النظریة التناقضات

سب  شؤون البلدان في االنتقائي التدخل ة  المصالح  بح وبي  فاإلرھاب  .اآلنی ذا  من - الجن  ھ

 منھا یتشكل التي الفضاءات بین التواصل تفاقم أزمة عن وجذري حاد تعبیر ھو -المنظور

 الھجمات یفسر االتجاه فھذا  )1(الواحدة المنسجمة الكونیة القربة وھم وراء یماف الیوم عالم

ة  من  ي  الغضب  حاالت  اشتداد  زاوی دول  ف رة  ال سیاسات   الفقی صادیة  من ال ة  االقت  الظالم

  .الدولیة المالیة والمؤسسات األمریكیة المتحدة للوالیات والمجحفة

ا  وخالصة  دم،  لم ول  یمكن  تق ذه  أن الق ت  ھات االتجا ھ دیم  حاول سیري  إطار  تق  تف

 .تحدیدا منھا األمریكیة والسیاسة العالمیة السیاسة مستقبل على األحداث وتأثیراتھا لطبیعة

داث  تركت  إذ أثیرا   11 أح ا  سبتمبر ت ي  عمیق ة  ف سیاسة  بنی ة  اإلستراتیجیة  ال  األمریكی

شكل - وعززت  ر  ب شروع  أطروحة  -كبی شاملة   م ة ال ى  الھیمن الم  عل ذي  الع ف  ال ار   تق أفك

ة  دة    المحافظی رویج  وراء "The new Conservatism"الجدی ا  الت ي  لھ  األوساط  ف

 .العالمیة السیاسة في الواقعي التطبیق إلى ونقلھا األمریكیة والسیاسیة األكادیمیة

 األمریكیة الخارجیة السیاسة توجھات على الجدد المحافظون تأثیر :ثانیا

 رھم السیاسیةأفكاو دالجد ظھور المحافظین  : -01

ل  في   جاءتConservatism»  «The newالجدیدة  المحافظیة تسمیة    ة  مقاب  المحافظی

ة  ة  التقلیدی ة  مدرسة  وھي،القدیم اف  ذات فكری دة  أطی ي  عدی سیاسة  ف ة  ال  بعضھا  األمریكی

  .متطرف اآلخر وبعضھا معتدل

 المحافظ سونيالویل للتیار امتداد وھم .الیمین أقصى على یقفون الجدد والمحافظون

ؤمن  كان الذي السیاسة األمریكیة في أن  ی یم  ب ة  الق اج  الدیمقراطی ى  تحت وة  إل ادرة  ق ى  ق  عل

ارق  .العالم في مكان أي في ضدھا یقف من ید على والضرب بقوة ونشرھا، فرضھا  والف

ین  األساسي  دد  المحافظین  ب دیین،  والمحافظین الجمھوریین   الج ي  یكمن  التقلی  أن ف

                                                
 . 17 ،ص ،مرجع سبق ذكره أباه، ولد السید (1) 
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دیین التق المحافظین  ون  لی ى  یمیل ي  إل ة  خطاب  تبن ل  العزل دخل   والتقلی ن الت ي  م شؤون  ف  ال

ضایا  في االنھماك إلى الجدد المحافظون ینزع بینما العالمیة، سیاسة  ق دعون   ال ة وی  العالمی

ادة  إلى دخل  زی ي  األمریكي  الت شؤون  ف ة  ال ور  .الدولی ار  تبل دد  المحافظین  تی ي  الج ة   ف حقب

ات  ة  الثمانین ى  الریغانی سم  مجموعات  شكل  عل ي  باالستماتة  تت داء  ف شدید  الع سكر  ال  للمع

شرقي،  ق   ال ان العمی التفوق  واإلیم ي  األمریكي  ب ان  .الغرب ك  وك ى  ذل د  عل  من  مجموعة  ی

غ " من أمثال الدیمقراطي الحزب عن المنشقین ستول  أرفن ان "و "كری  "بودرھورتز  نورم

   .)1( "دیكنز میج"و

سوف  أفكار تأثیر ىإل الجدد للمحافظین الفكریة النشأة تعود اني  الفیل  الیھودي  األلم

ي  "لیوشتراوس " ت  الت سفتھ  كان وم  فل ى  تق ا أول :أساسیتین  دعامتین  عل ھ  :ھم أن  یقین  ب

ستطیع  ال الدیمقراطیة سھا إذا  فرض  ت ت  نف ة  عن  عاجزة  بقی ان،  مواجھ ا  الطغی ة  أم  الثانی

 رافض موقف يأ أن ھي -الجدد عقیدة المحافظین في المنطلق ومثلت عنده ترسخت التي-

ة  الغربیة للقیم د  الدیمقراطی ضا  یع ضیلة  رف ا  للف ى   .ذاتھ اء عل ك،  وبن سم  ذل ة  ق ى  األنظم  إل

 وھي)  الشر محور(وشریرة  فاسدة وأخرى الدیمقراطیة األنظمة وھي وجیدة خیرة أنظمة

 .)2(الدیمقراطیة غیر األنظمة

ھ  یستمد الذي الفكري الجدد المحافظون عمل استمر      سفة  نم  مرجعیت شتراوسیة  الفل  ال

ي  االنخراط من إلى المزید وانصرفوا ل  ف ادیمي  العم وا  واإلعالمي  األك ي  وكون ة  ف  النھای

ر  فكریا مذھبا ھ  أكث ا سیاسیا،   من ى  توجھ م  حت م  ت ارز  حضور  لھ ى  ب ساحة  عل سیاسیة  ال  ال

 حیث الباردة، الحرب انتھاء تلت التي الفراغ االستراتیجي فترة أثناء بقوة ظھر األمریكیة،

ذا  انبرى ار  ھ ى  التی ي  طرح  إل ار  وتبن سد  أفك راغ،   ت ذا الف ل  ھ ة " أطروحة  مث اریخ  نھای                                     الت

 "The end of History سیس ا     لفرن ) فوكویام ) ذي د  ال رز  من  یع وز  أب ة  رم  المحافظی

دة،  دام  وأطروحة  الجدی صمویل  " The clash of Civilization"الحضارات   ص  ل

ا ،ھنتنغتون داث  وقعت  ولم د  ، 2001 سبتمبر  11 أح دد  المحافظون  وج ا  الج  فرصة  فیھ
                                                

ستقبل  الجدد  المحافظون  كامل، العزیز عبد :في ،البیان مجلة متغیر، عالم في تحدیات :اإلسالمي العالم مستقبل) 1(  والم
 .329 ،ص ، 2004 األولى، الطبعة الریاض، األمریكي،

  . 332 ،ص  ،ھنفس المرجع(2) 
) ( سیس  دیع ا  فرن اب  كصاحب  فوكویام ة " ت اریخ  نھای سان  الت ر  واإلن  The end of history and the last" األخی

man ل  الجدد  المحافظین منظري تیار أبرز من ن  أن قب سحابھ  یعل ذا  من  ان ار  ھ دأ  التی ي  وب د  ف شھیر  النق ارھم،  والت  بأفك
 2006 جوان ، 122 عدد األوسط، شؤون في الجدیدة  المحافظیة بعد ما :مقالھ راجع
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 في كلھا تبلورت والعالم، ألمریكا رؤیتھم تختزل مشاریع شكل وتطبیقھا في أفكارھم لتنفیذ

شروعھم  ي  م ذائع  البحث صیت حول   ال د  ال سالم  عھ     "Pax Americana"األمریكي   ال

ذي  ر  وال ي  ظھ شروع  ف ر  م د  األمریكي  نالق ذي  الجدی ھ  صاغ  ال دد  المحافظون  فی )الج ) 

ى  األمریكیة للھیمنة شاملة إستراتیجیة الم  عل دعى  الع شروع  ت رن   بم د                              األمریكي  الق الجدی

Century"   "The Project of the New American أدوات ات   ب سوغات  وتكتیك  وم

 فإن وعلیھ، .والسیاسة الدین التاریخ، حول والفلسفیة كریةالف مرجعیتھم من مستمدة جدیدة،

رن األمریكي   مشروع ذي  الق دث  ال ھ  یتح دد  المحافظون  عن  تحت  1997 عام  تأسس  الج

ة  سة  رعای ة  مؤس سة   المواطن ھ مؤس ي  ومولت د  .برادل بط  وق ضا  ارت سة  أی ان " بمؤس  أمریك

ز  ھ  ،"انتربرای ن  وھدف و  المعل ز  ھ ة   تعزی ادة األمریكی الم  القی ادة  خالل  من  للع اق  زی  اإلنف

ة  وتحدي الدفاعي ة  األنظم ا  لمصالح  المعادی ز   أمریك ا وتعزی ات  وقیمھ ع  العالق اء  م  الحلف

 )1(الدیمقراطیین

 الجدد المحافظین عند الخارجیة السیاسة وتوجھات مبادئ -02

سب  سیس  ح ا،  فرن إن  فوكویام رز  التحول  ف ذي  األب م  ال داث  عن  نج و  سبتمبر  11 أح  ھ

 والجمھوري الدیمقراطي التوجھین بین جمعت التي االنعزالیة المقاربة مع ئیةالنھا القطیعة

  .العشرین القرن من األخیر العقد خالل والتوجھ في الرؤیة اختالفھما على

ورك  تفجیرات بعد جذریا األوضاع تغیرت لقد ي  وواشنطن  نیوی ى  فرضت  الت  عل

ات  ة   الوالی دة األمریكی ستھدفة - المتح رة  ألول الم ي  م ا  ف ى  تاریخھ ا  أرضھا  وعل  وأمنھ

سبوقة  غیر التحدیات ھذه مع جدیدة تتماشى إستراتیجیة عقیدة بناء -القومي ص  .   الم وتلخ

ة رت" مقول ان روب ام كاغ صالح« "ستولیكر وولی ة م سؤولیات قومی ة وم                »كونی

ة  اإلستراتیجیة ظلھ في صیغت الذي العام اإلطار ا  األمریكی د  لم داث  بع شر  اديالح  أح          ع

رى  فاإلستراتیجیة ، سبتمبر  من  دد  للمحافظین  الكب ي  تنفصل  ال الج دل  عن  سیاقھا  ف  الج

ل  اإلستراتیجي  داث   قب ة  .سبتمبر   11أح ة  فالھیمن ة  األمریكی ى  األحادی الم  عل  وردع الع

                                                
 ) ( ق   یضم ذي  الفری شروع  صاغ  ال رن  م د  أألمریكي  الق رز  الجدی وز  أب ة  رم دة  المحافظی ال  من  الجدی غ   :أمث إیرفین

ول،  بیرل، ریتشارد بودھورتز، نورمان كریستول، ولیام كریستول، وفیتز،  ب وت  وولف د  أبرامز،  إیلی ون  ورمز،  دیفی  ج
  .الخ...رامسفیلد رونالد تشیني، دیك بینت، ولیام كاغان، ددونال كاغان، فایت،روبرت دوغالس بولتون،

 . 357 ،ص ،مرجع سبق ذكره متغیر، عالم في تحدیات :اإلسالمي العالم مستقبل (1)
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سین  داء  المناف وغ  واألع ا   المصالح  وبل ة وتحقیقھ اد  ذات القومی  الجیوإستراتیجیة  األبع

 .الجدد اإلستراتیجي للمحافظین التصور في المحوریة الركائز ھي الكوني دواالمتدا

سوفیتي،  االتحاد حجم من استراتیجي منافس أي غیاب ظل ففي ات  ینبغي  ال  للوالی

ساحة  في عظمى كقوة تتصرف األمریكیة أن المتحدة ة،  ال زة  الدولی ط  مرك ى  فق أمین  عل  ت

 سبق التي الكبرى المسؤولیات تحمل عن ليالتخ الملموسة مع المباشرة الوطنیة مصالحھا

 من منطلقة خارجیة سیاسة فإن على ذلك، عالوة .الحر العالم زعیمة بوصفھا تولتھا أن لھا

 من  قدرا تعني شأنھا أن من المادیة والمصالح المبادئ بین والمزاوجة أمریكا ھیمنة فكرة

ة، الوطن المصلحة  مفھوم إلى فقط تستند ال العالمیة التدخالت ا  یجب  ولكن  ی ة   ربطھ بحمای

ى  الحفاظ تتوخى إستراتیجیة ألي ینبغي كذلك .أیضا األمریكیة القیم ة  عل ة  الھیمن  األمریكی

ي  الم  ف ى   أن الع د عل ؤ  تعتم سبق  التنب ات  الم ل  باألزم ا  قب ا  تفجرھ ى  وتطورھ  نزاعات  إل

ك  .الحل  على مستعصیة سب المحافظین   وذل دد  ح و  الج ار  ھ وة  أي معی ة  عظمى  ق  كوكبی

ة ى عازم یاغة عل ة ص ة البیئ ا الدولی سجم بم صلحتھا  ین ع م دأ. م تباق فمب                      االس

 "Pre-emptive" دخل شكال   أن یجب  "Pre-emptive intervention"  اإلستباقي   والت ی

 أمنى تھدید تشكیل نذر بھا التي الدولیة األوضاع مع التعامل إستراتیجیة في الزاویة حجر

   .متحدة األمریكیةال للوالیات

ى  ذلك یتعدى إنما الوطنیة، المصلحة بمعیار مرتبطة الھیمنة إستراتیجیة تعد فلم  إل

 )1(الوطنیة للمصلحة نھائیا ال حیویا مجاال لتشكل استباقي بشكل البیئة الدولیة صیاغة

دد  فالمحافظون  ذلك، إلى إضافة ثلھم  الج ل  م ون  مث دعون  الواقعی ى  ی  تكریس  ضرورة  إل

شكل  عالمیا، األمریكي  العسكريالتفوق ذي  وبال ل  ال وة  یجع ي  الھ سلح  ف زداد  الت ساعا  ت  ات

ي   بقیة وبین بینھا دول والت ستطیع  ال ا  ت ة  بھ ا  موازن سبیة  میزتھ ي  الن وتین  ف صادیة  الق  االقت

ة  را  .والتكنولوجی ا  وكثی ر المحافظون   م دد  یثی سألة  الج اق  م سكري  اإلنف ي  الع  نقاشاتھم  ف

 الناتجة الصدوع لرأب العسكري في اإلنفاق ھائلة زیادات تخصیصب فیطالبون وكتاباتھم،

یص  عن  ون  إدارة تقل ات  من  كلینت سلیح  نفق ة  الت دفاع  وموازن شيء  .ال ذي  ال ى  أفضى  ال  إل

ا  غایات بین فجوة ظھور ا،  اإلستراتیجیة  أمریك وفرة   والوسائل  ومطامحھ وغ المت ك  لبل  تل
                                                

ام  (1)  ستو  ویلی رت  لكری یغن،  وروب ة  مصالح " ك سؤولیات  قومی ة  وم ي  ،"كوكبی رون  :ف          الجدد  المحافظون  سیلزر،  إی
 .105 – 104 ،ص ص ، 2005 األولى، الطبعة العبیكان، مكتبة لریاض،ا جیكر، فاضل : ترجمة 
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دة  لوالیاتا قامت كلما اتساعا تزداد الفجوة ھذه .الغایات ة  المتح شر  األمریكی ا  بن ي   قواتھ ف

الي  من % 3,5 معدل ویبدو .الخارج اتج  إجم ومي  الن الغ  األمریكي  الق ف  11 الب ار  أل  ملی

 )1(التسلح وموازنات الدفاع شؤون لمتطلبات كاف تمویل بتحقیق جدیرا دوالر

 قلیديالت التحالف روابط تمتین أھمیة على الجدد المحافظون یشدد ذلك، عن وفضال

 الحرب حقبة منذ العالم في والدیمقراطیین األوروبیین وحلفائھا المتحدة بین الوالیات القائم

اردة،  دون  الب ة  إستراتیجیة  أن أي ویعتق وق  أمریكی المي  للتف اء  إشراك  دون الع  الحلف

رة  ھي  الیابان وإسرائیل،  ألمانیا، بریطانیا، :مثل الموثوقین، دو  فك  إستراتیجیا،  مضللة  تب

اظ  إلى ھادفة إستراتیجیة أي شأن من لكولذ وق   الحف ى التف ب  األمریكي،  عل ا  تتطل  التزام

اء  مع بالعمل مطردا ھ،  .الحلف ى  ینبغي  وعلی ات  عل ة   الوالی دة األمریكی  تتصرف  أن المتح

ة   تطال  تھدیدات أنھا لو آما حلفائھا مصالح إلى الموجھة التھدیدات بشأن  المصالح الحیوی

ة  ذا  .األمریكی ل  رالتصو  ھ ع  متماث ل  م ي  العم ددي  اإلطار  ف ذي  التع ھ  أشرنا  ال د  إلی  كأح

 وتتأسس العشرین، القرن من التسعینیات مطلع للنقاش المثیر اإلستراتیجي خیارات العمل

 :رئیسیین مبدأین على اإلستراتیجیة ھذه تنفیذ الجدد تجاه المحافظین نظرة

 األنظمة تغییر سیاسة :األول المبدأ

ي  اطع  ف ع  تق ار  حات أطرو م شأن  األحادي  التی ر  ضرورة  ب ة  تغیی د  األنظم  یؤك

سألة  ھذه على مركزیة الجدد المحافظون ي  الم ة  ف ة  إستراتیجیة  أی  صیاغة  إلعادة  أمریكی

ة  للمصالح وفقا الدولیة البیئة ة  اإلستراتیجیة  زاوجت  فكما،األمریكی ي  الناجحة  األمریكی  ف

 النظم تقویض إلى الھادف ھة، والمسعىج من السوفیتي االتحاد احتواء بین الباردة الحرب

ة  من  الداخل من الشیوعیة ة،  جھ إن  ثانی دى  ف داف  إح ة   أھ سیاسة الخارجی سیة  ال ي  الرئی  ف

داث  تتركز أن یجب الجدد المحافظین نظر وجھة من الباردة الحرب بعد ما حقبة  على إح

ر  ي  تغیی ة  ف م  أنظم دول  حك ة  ال ي  المعادی ل  ف راد،  من  ك داد،  بلغ ران،  بغ غ بی طھ ان  ون  غ ی

خ ... بكین وموسكو دمشق، ذه  .ال ي  اإلستراتیجیة  ھ د  الت سارا  تع  إلستراتیجیة  متواصال  م

واء  ساد  االحت ق   " "Containment and Contamination واإلف ا  أطل االحتواء " علیھ  ب

ي  Dual Containment " المزدوج  ل  باشرتھا إدارة  الت ون  بی ت  كینت ة  وكان ى  موجھ  إل

                                                
 .106 ،، صمرجع سبق ذكره كیغن، وروبرت لكریستو ویلیام  (1) 
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راق   األمریكیة، للمصالح األوسط لشرقا في المعادیة األنظمة دا الع ران  وتحدی ان  .وإی  وك

درات  شل ھو الھدف ات  الق سعى  للنظامین،  اإلستراتیجیة  والتحرك ك   أساسا  وی ى تحری  إل

ات  داخل  من  االنفجار  دینامی ذا،  )1( .ال ى  ھ ار  ویبق ر  الحرب  خی ستبعد  غی سابات   من  م ح

دة  اإلستراتیجیة  ع  الحرب  تحاول  إذ .الجدی سبل  م ر  ال سكریة  غی دینامیات  تعجل  أن الع  ب

ع  الجدد المحافظون یتفق ال األنظمة، تغییر مسألة وفي .الداخلي االنفجار ولیبرالیین  م  النی

ا  كان مھما نظام أي مع التعامل التجاري ضرورة فكرة في سب  .معادی ادھم،  فح إن  اعتق  ف

ك  شأن من ات  تل دف الجوھري   تعرض  أن العالق ي  الھ دیم  النظام  إعالن  ف ى  قراطيال  إل

ا  تتعرض بصورة انتقادات ة  فیھ ة  الجاذبی ة   األخالقی ة األمریكی سبب  والثقافی ل  ب ع  التعام  م

  .الدیمقراطیة غیر األنظمة

 إلى ترمي التي الجدد اللیبرالیین بسیاسة الجدد المحافظون یستخف ذلك، على وبناء

 العالمیة لتبادالتا شبكة في وإدماجھا ربطھا زیادة طریق عن األنظمة سلوكات ھذه تغییر

اد  ادل،  واالعتم ام  تصمد  ال وھي سیاسة   المتب ائع  أم ة  الوق اق  .التاریخی وح  فالوف ع  المفت  م

ھ،  عن االتحاد السوفیتي تخلي إلى یؤد لم السوفیاتي االتحاد در  أیدیولوجیت ا  بق ھ  دفعت  م  ب

 الوفاق اسةلسی المعادیة سیاسة ریغان لكن .وقدراتھ إمكانیاتھ بناء في التشدد من مزید إلى

سوفیتي  باالتحاد اإلطاحة من تمكنت درس  .ال ستخلص  وال ال االتحاد   من  الم سوفیتي  مث  ال

سب - دد  المحافظین  ح ل   -الج ي  یتمث ة  ف ة  معامل شبیھة  األنظم ذا  ال ر  بھ ل  األخی ى   بالعم عل

ا  على العمل ولیس األمر -اقتضى إذا - بالقوة ولو وتغییرھا زوالھا تحقیق شبكات  ربطھ  ب

ا  من ادل االعتم ذي  د المتب ن  ال ا  ل ت  سوى  یمنحھ افي  الوق اء  استعداداتھا  الستكمال  الك  وبن

 )2(.طوعیة غیر أنظمة المطاف نھایة  في لتصبح قدراتھا

دم  أن األنظمة تغییر سیاسة على یجب المنظور، ھذا ومن ي  ُتق اغم  إطار  ف ع  متن  م

ضیات  یم   مقت ادئ والق ة  المب ش  كاإلصالح  الدیمقراطی ة  رون ة وح الدیمقراطی وق  مای  حق

ل  من  لالعتراض اإلمبریالي المثیر الطابع إلخفاء وذلك اإلنسان، رأي  قب ام  ال المي  الع  الع

ع  دولي  والمجتم ى  ال د  عل ا  .سواء  ح ھ،  شك  ال ومم إن سیاسة   فی ر  ف ة  تغیی دة  األنظم  الفاس

                                                
و   ،األمریكي االستراتیجي الفكر في تأمالت :وراءه وما المزدوج االحتواء ثابت ،عمرو  (1)  ي،  أب ارات  زك مر ظب  اإلم

 . 22 ،ص ،2004 األولى، الطبعة اإلستراتیجیة، والدراسات للبحوث
 . 109 ،ص ،مرجع سبق ذكره كیفن، وروبرت كریستول ویلیام (2) 



 

 - 129 - 

ر  في- ستؤدي ودیمقراطیة إصالحیة بأنظمة ى  - األخی ق  إل ة   تحقی  عن  المصالح األمریكی

األمریكیة  السیاسة لمتطلبات ومستجیبة مذعنة حال أیة على تبقى التي نظمةاأل ذات طریق

ي  ذه  ف اطق  ھ اء  .المن ة  وإلخف ة  طبیع ین  العالق ات  ب دة  الوالی ة  المتح ین  األمریكی ذه  وب  ھ

 اإلمبراطوریة تاریخ من مستوحاة مفاھیم صیاغة تمت عنھا، تھمة العمالة ونفي األنظمة،

 اإلستراتیجي الشریك أو اإلستراتیجي الحلیف صطلحم مثل "Pax-Romana"الرومانیة 

ذي  ات  أصبحت  ال دة  الوالی ة  المتح ب   األمریكی ى  توزعھ كلق ل  عل ذا  مث سب . دول ھك  فح

ل " دل   مایك د  « Michael Handel"ھان ان  طور  فق شیئا  شیئا  الروم ة  ف                    الحامي "عالق

ستغل  عالقة إلى أقرب لتكون "العمیل -  د وا طرف  من  الم ا  .ح ذه  وفق ة  لھ  تحصل  العالق

ة  ى   الدول ة عل در  العمیل ة،  من  ضئیل  ق ي  المنفع ت  والت ي - كان ة  ف ر  حقیق ات  - األم                 محمی

ذي  الوقت وفي حقیقیة في تحالفات أعضاء منھا أكثر تابعة دول أو  ھ  احتاجت  ال ا  فی  روم

سھا  ھي  كانت العمیلة الدول مساعدة إلى ى   نف ل  حریصة عل ذه  جع ة  دولال  ھ  بأفضل  قوی

ث  ممكن،  شيء  ادرة  تكون  بحی ى  ق ة  عل سھا  حمای ساعدة  نف ان،  وم  تصل  أن دون  الروم

  )1(.»الرومانیة المصالح یھدد الذي الحد إلى قوتھا

سیاسة  یحكم الذي ھو بالتحدید اإلطار ھذا ة  ال ا  األمریكی  من  اإلستراتیجیة  وغایاتھ

 یخص فیما أما .الدیمقراطیة نشر اوىدع تحت أخرى بأنظمة أنظمة قیامھا باستبدال وراء

ا  تغییر تكتیكات این  األنظمة، فإنھ ة  من  تتب ى  دول ة  ومن  أخرى  إل ى  منطق ا  إل ي  .غیرھ  فف

ا   جماعات  الخطط دعم أفضل تكون قد الحاالت، بعض ردة كم ت  متم ي  طبق اراغوا  ف  نیك

 تصادیةاق عقوبات أو خفیة أو بأسالیب مكشوفة منشقین دعم -أخرى  حاالت في- تعني وقد

سكري  األمر التدخل یتطلب إلحاحا، أكثر حالة وفي .دبلوماسي عزل مع ا  المباشر  الع  كم

 )2(2003 عام  العراق في حدث

 Redefinition the Concept of National  الوطنیة المصلحة تعریف إعادة :الثاني المبدأ

Interest   

سب  ة  ح دة،  المحافظی د  الجدی ریكیین  الب اودوا  أن لألم وم  تضان اح یع ة  واسع  مفھ  لمقول

واقعیین  لتعریف مغایر  بشكل "National Interest"المصلحة الوطنیة ا،  ال ي  لھ ا  والت  لھ
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ستویات  الجغرافیة والحدود القوة بعالقة ارتباط اه  وم ادي  الرف ار  الم  فالمصلحة  .واالزدھ

ي  ثلالمتم الضیق معناھا تتجاوز أن البد -الجدد المحافظین نظر وجھة حسب - الوطنیة  ف

ى  األمریكي، للشعب المادي والرفاه واألمن االزدھار اد  لتشتمل عل  تمزج  إستراتیجیة  أبع

ین  یم  ب ة  الق شرف  األمریكی المي  وال ار  واألمن  الع ادي  واالزدھ ا  الم دود  فیم  وراء الح

ة  القیم نشر إلى الحاجة وجدت فأینما .الجغرافیة ق  األمریكی اه  وتحقی ادي  الرف ي  الم  واألمن

ى  الوطنیة؛ المصلحة توجد فثمة العالم، بقاع من بقعة في یكيللشعب األمر ا  بمعن غ  أینم  بل

دأ  توسیع األمر ھذا وقوام الوطنیة، المصلحة مداه، فثمة األمریكي السالم ونرو  مب ى  م  عل

ا  التوصیف بھذا الوطنیة األمریكیة فالمصالح .بأسره العالم وني   لھ ى  وتنطوي  طابع ك  عل

اییر  ة  مع األمن  مادی اییر   دھار واالز ك صاد ومع ة  واالقت ة  قیمی ستوجبھا  أخالقی  ضرورة  ت

یم  ة  تعم ة  الدیمقراطی ة  والثقاف ى  األمریكی الم  عل و  الع ا  وھ ھ   م ر عن ور " یعب د    نیب راندھول

"Reinhold Neibuhr ھ ساس  إن «:  بقول ا  إح سؤولیة  أمریك ة  أسرة  إزاء بالم ا  دولی   فیم

ضیلة،  حدودنا وراء ذه  ف ضیلة  وھ م  الف أي - تتعرض  ل یص  -األشكال  من  كلش  ب  من  للتقل

م  من نفسھ الوقت في نابعا بالمسؤولیة ھذا اإلحساس كون جراء  لمصالحنا  الحصیف  الفھ

ة  ة  ومن  ، )1( .» الوطنی رتبط  أخرى،  زاوی ة  بالمصلحة  ی وم  الوطنی ومي  األمن  مفھ  الق

 بعدف .ومقاالتھم الجدد المحافظین أدبیات في واسع لھ حضور الذي المتغیر ھذا .وتحدیاتھ

شر  الحادي أحداث ومي  أصبح األمن   سبتمبر،  من  ع ل  الق ة  یحت ى  المرتب ى  األول لم  عل  س

ات  تراتیجیة األولوی ة، اإلس اد األمریكی ك ومف ا ذل الحرب م سمیھ ب ة  ت ى الدولی  عل

ذي "Anti-Terrorism War"اإلرھاب  دد  المحافظون  ضطلع  ا ال صیاغتھا  الج دافا   ب                  أھ

 الكثیر وراءھا تخفي والتي االنتشار واسعة الخطابیة المفردات من أصبحت كما و وسائل

ي  اإلسالمي العالم بلدان خاصة العالم، على والسیطرة للھیمنة األجندة الخفیة من رى  الت  ت

  .الدولي اإلرھاب تسمیھ لما األساسي المصدر المتحدة األمریكیة الوالیات فیھا

 الوطنیة المصلحة تعریف بإعادة صلة توذا إلیھا اإلشارة تجدر أخیرة نقطة بقیت

ى وھي  ل عل یش العم م تھم دة  األم سات المتح ة  والمؤس افظون .الدولی دد فالمح              الج

ات  یعارضون  ال ة  التحالف سون   الدولی ا یتوج نح  من  إنم سات  م ة  المؤس ل  التعددی م  مث  األم
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 إذا فیھ، مرغوبا یكون المتحدة مع األمم فالعمل .المتحدة الوالیات تحرك نقض حق المتحدة

م  شكل  ل دا  ت ى  قی ة  عل ة  حری ة  الحرك ي  األمریكی الم  ف ا  .الع ى   إذا أم ت إل ر  تحول اد  منب  مع

ة،  للمصالح  دد  فالمحافظون  األمریكی ا  صراحة  یطالبون  الج شھا  بتجاوزھ ل   وتھمی والعم

 )1(وإنفرادي أحادي بشكل

 الشامل االحتواء :الجیوإستراتیجي التحلیل اتجاه :ثالثا

ارات  جل تعتقد           ة  التی سیاسیة  الفكری ة  وال ة  شأن  من  أن األمریكی ة  الھیمن  األمریكی

ة  دھا   أن العالمی ر ض دا  تثی ي  االعتراضات  من  عدی ى  تنطوي  الت ة  عل ض  رغب دول  بع  ال

ا  تبین إذا أمریكا، خاصة قوة تحجیم إلى وسعیھا ا  أن لھ وده  عالم ا  تق ع  متضارب  أمریك  م

د  .ومصالحھا وجودھا ذه  وتعتق دات  أن األخطار  األوساط  ھ ة  والتھدی ى  الممكن ع  عل  الموق

دولي  النسق في األمریكي ع  أن یمكن  ال ام  من  تنب ات إستراتیجیة   قی ین  تحالف رى  دول ب  كب

دراتھا  إمكانیاتھا ذلك إلى یدفعھا األمریكیة، للتوجھات العداء تتقاسم ة   وق ا المختلف  .بأبعادھ

ذه  توصي الموقع، ھذا على وللحفاظ ارا  ھ ة  تالتی ع  بضرورة  الفكری ات  من دة   الوالی المتح

ة  ام  األمریكی ذه  استراتیجي  تحالف  أي لقی ة  لھ ین  الغای ك  ب دول،  تل ین  خاصة  ال  روسیا  ب

صین  ي ،)2(.وال ذا  ف دم  اإلطار،  ھ ة  تق ل  مقارب ة  اإلسھامات  الجیواستراتیجي  التحلی  الفكری

ریكیین  تراتیجیین األم اعالت إلدارة لإلس ة التف ن العالمی ة م ةجی زاوی  وبولیتیكی

شاطا  دینامیكیة األوراسي األكثر الفضاء في وجیواستراتیجیة ى  ون ستوى  عل اعالت  م  التف

ي  سیاسة  ف ة  ال دي  .العالمی ذي   الجیواستراتیجي  التح ات  یواجھ  المركزي ال دة  الوالی  المتح

ذلك  أوراسیا الواسعة،  مقدرات على تسیطر معادیة قوى وجود في یمكن األمریكیة ان  ل  ك

ك  مجال في تقلیدي أمر وھو بأوراسیا، مریكياأل االھتمام المفھوم ،األمریكي الجیوبولیتی  ف

ر أثیرا األكث ي ت ن ف ة ف ة الدول ل األمریكی ي یتمث رة ف ب" فك األرض                         قل

"Heart Land  ضاء  أوراسیا وعن   عن ة  المركزي،  الف ام  دون للحیلول ة  قی ة  دول  مركزی

 )3(قاریة مركزیة دول بین تحالفات والسیما قیام یتیكيالجیوبول الفضاء ھذا في قویة
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 المحتملون المنافسون  -01

اك  ا  سؤال  ھن ت  م ة  األوساط  فتئ ة  األكادیمی  سیكون  من  حول  تطرحھ  األمریكی

ة؟  القوات تشتت استغالل مستقبال بإمكانھ صیغة  األمریكی ھ  من  أخرى  ب دى  أن بإمكان  یتح

ین  المنافسین ھویة تحدید حلقد أصب .العالم؟ في األمریكیة القوة ة  المحتمل ة  للھیمن  األمریكی

 األمریكیین أراء لقیت ولقد .األمریكي عالم السیاسة أمام المطروحة الرئیسیة المھام إحدى

 المستمر وصعودھا الصین في من یرى فھناك متباینا، تأثیرا للدول المختلفة القدرات بشأن

ا  التي العالم في األولى القوة ة  لھ دي  إمكانی ة  تح ذھب   الھیمن ة، وی ق  األمریكی ان  فری ى  ث  إل

ار  الرغم  روسیا،  اعتب ا  إال الحالي  ضعفھا  من  وب ین  من  ستكون  أنھ سین   ب اعلین الرئی  الف

ي  فیرى "ھنتنغون صمویل" أما .األمریكي اإلنفراد وتحدي الدولیة لألوضاع المقررین  ف

 التحدي األمریكیة، ضارةللح المخالفة الحضارات تحالف قیام وإمكانیة تفاعل الحضارات

رن  في للھیمنة األمریكیة الرئیس د  الق شرین  الواح ریكیین  االستراتیجیین  أن إال .والع  األم

ین  أي تحالف  قیام شأن من أن یعتقدون صین  ب د  وروسیا  ال ین  أو والھن صین  ب  وروسیا  ال

د  في العالم، األمریكیة األحادیة یقوض أن وإیران، ذه  عن ة  ھ د  المعادل زا "تؤك بش   تری      "دیل

ستقبل  أن « الم  م ة  خالل  الع سبة  عام  مئ ضیة  بالن سالم   لق ف  الحرب وال ى  یتوق ة  عل  طبیع

 )1(.»وروسیا والصین األمریكیة المتحدة الوالیات بین العالقة

صین  /أ ر  :ال صعود  یثی ستمر  ال وة  الم صینیة  للق ات  مخاوف  ال دة  الوالی ة  المتح  األمریكی

رى  اإلستراتیجیة إذ  صرا  االتجاه  ی ي  عيال ات  ف ة  العالق صینیة –األمریكی صین  أن ال  ال

ي  االستقرار زعزعة إلى وستقود قوة منافسة، إلى تتحول سوف الصاعدة دي  سیا آ ف  وتح

ة  األمریكیة المصالح ا  الحیوی د  .فیھ ذا   ویؤك صار ھ ى  االتجاه  أن صین  أن عل سعى  ال ى  ت  إل

ق  ة  تحقی ة  قائم سیاسیة  التوسعیة  الطموحات  من  طویل ساب   وال ى ح ات الو عل دة  الی  المتح

صیني   أداء تحسن استمرار ذلك على ویحفزھا وعالمیا، إقلیمیا األمریكیة صاد ال ذ  االقت  من

ة  سعینیات،  بدای ث  الت زال  ال حی سجل  ی ى  ی دل  أعل و  مع ي  نم الم  ف ى  باإلضافة  الع زوع   إل ن

صین  ى  ال دیث  إل اء  تح ا  وبن سلحة  قواتھ ا  الم سر «إلستراتیجیة  وفق ذا ، »رأسین  ذو  الن  ھ
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ي  الصیني-األمریكي بالصراع سیدفع ستمراره،ا حالة في الوضع ضاء  ف  الجیوسیاسي  الف

 )1(المنظور المدى في تجنبھ یمكن ال أمر وھو .التفاعالت العالمیة دائرة إلى الباسیفیكي

ات  روسیا  تزال ال :روسیا /ب ة  سیاستھا  بتوجھ ة  الداخلی ب " والخارجی ي  "األسود  الثق  ف

سات  والزالت لعالم،ا على األمریكیة مشروع الھیمنة ات  توج اء  العالق اردة  الحرب  أثن  الب

رة  وحسب .الحالیة األمریكیة الروسیة العالقات الكثیفة على بضاللھا تلقي ة  وزی  الخارجی

ة  دولیزا " األمریكی س  كون إن روسیا   ،"رای ز  ستبقى  ف ر  اللغ ام  المحی ات  أم دة  الوالی  المتح

ة  دلل  .األمریكی ات  وت ة  التوجھ ستمر  نزوع لروسیا  الحدیث ا الم ى  ھ اء  إعادة  إل ا  بن  قوتھ

صادیة  سكریة  االقت ا  والع ف  واتخاذھ ي  لمواق ة  سیاستھا  ف ات   الخارجی ة للتوجھ  مخالف

ة،  ا  سیجعل  األمریكی سا  منھ ا  محتمال  مناف ا  ومعادی ي  ألمریك رن  ف د  الق شرین  الواح  والع

ام  ولقد .وسیاسیا اقتصادیا تعافیھا تم  إذاخاصة ان  ق رع  من  اثن صین  أب ي  المخت شؤون ا ف  ل

ا  الروسیة،  رجن  " وھم ال ی این  دانی سون  وت د  "جوستافین دخل  بتحدی  اإلستراتیجي  الم

شكل  لواشنطن  ى  واضح  ب الي  النحو  عل ا  إذا: « الت ا  روسیا  استعادت  م صادیة  قوتھ  االقت

سیاسیة  سوف  وال صبح  ف سا  خصما  ت ات  ومناف دة  للوالی ة   المتح ن  األمریكی ذه  تكون  ول  ھ

 )2(.»عظمیین دولتین بین منافسة وإنما أیدیولوجیة، منافسة المنافسة

ا  - الواقعي االتجاه أصحاب وقف والعشرین، الحادي القرن مطلع ومع  من  انطالق

 الثالثة المشھورین غیر  العظماء«جانب إلى أنھ مفادھا حقیقة أمام -الحقائق الجیوبولیتیكیة

 آسیا وجنوب شیوسیةالكنفو الصین :وھم األمریكیة المتحدة الوالیات  سیطرة عن البعیدین

 دولة ھناك ،)نسمة ملیار منھم واحد كل تعداد یتجاوز وھؤالء(اإلسالمي والعالم الھندوسیة

ا  ھاتان، روسیا ھي وھذه الدولة األوراسیة، القارة شمال في تقع دولتان  ھم ان  ال  المحوریت

ذھب  التي شأنھما  ت یالت  ب ة  اإلستراتیجیة  التحل ا   األمریكی ى اعتبارھم ان  إل ى ع تأتی  رأس ل

سق   األمریكي  للوضع  استراتیجیا تحدیا أو تھدیدا تشكل التي الدول قائمة ي الن المي  ف  .الع

 -حد كبیر إلى- ترتبط العالمیة للتفاعالت األمریكیة الجیواستراتیجیة اإلدارة فمدار وعلیھ،

دة  الدینامیات بمستقبل ات  من  المتول ات  توجھ ة  العالق صینیة  -الروسیة –األمریكی                داخل  ال

                                                
 145 عدد األھرام، مؤسسة :القاھرة ،الدولیة السیاسة مجلة ،"ینیةالص–األمریكیة العالقات" عامود، أبو سعد محمد )1( 
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ي  األوراسي  الجیوبولتیك في العظیم اإلستراتیجي stratigic trianglیسمى بالمثلث ما  ف

 )1(والعشرین الواحد القرن

     The new eurassian الجدیدةألوراسیا عودة المركزیة ا -02

شیر  ى  "La Géostratégique"الجیواستراتیجیة   ت ة  اإلدارة  إل دى  طویل  الم

ي  الجیوسیا للمصالح سیاسة  تفاعل  "La Géopolitique"الجیوسیاسیة    سیة  و تعن ع  ال  م

ي  السیاسیة التفاعالت تحلیل أي الجغرافي، الفضاء ا  ف ساحیة  أبعادھ ة  الم ھ . والمكانی  وعلی

ي   "Eurasia"ألوراسیا الجیواستراتیجیة فاإلدارة سألة  تعن ة  إستراتیجیة  وجود  م  أمریكی

ي ألوراسیا   الفضاء على ةالموزع مصالحھا تحتضن وشاملة متكاملة ت  الجغراف را  بات  أم

 تتسم التي العالم دول معظم موئل ھي  وأوراسیا"A Geo-strategy for Eurasia"حتمیا 

 في تطمح لتيا للسكان تعدادا العالم دول أكبر أن كما والدینامیكیة، القوي السیاسي بالتواجد

ذلك  أوراسیا، في موجودة روسیاو الھند الصین، :مثل اإلقلیمیة، السیطرة لھا أن تكون  وك

 المنطقة ھذه وتضم .األمریكي التفوق تحدي إلى الھادف الطموح ذات بالنسبة للدول الحال

 ویعیش األمریكیة المتحدة الوالیات بعد والعسكریة النوویة واالقتصادیة القوى أكبر كذلك

ا  كما یوجد العالم، سكان من   75 %أوراسیا في اتج  من    60 %بھ ي  الن الي  المحل  اإلجم

ت  واإلحصائیات ھذه المعطیات كل .العالمیة الطاقة موارد من  75% و العالمي  من  جعل

ي  خاصة  - أوراسیا  ا  ف شرقي  اآلسیوي  جزئھ ة  -ال ة   ذات منطق ة جیوبولتیكی سبة  أھمی  بالن

ي  الزاویة حجر بل األمریكیة، المتحدة للوالیات ات  إستراتیجیة  ف سیطرة   الوالی دة لل  المتح

الم  على یمنةوالھ ذلك  .)2(الع إن  ول ة  ھي  أوراسیا  ف ة  المنطق ي  المحوری الم  ف ة  .الع وة  وأی  ق

ر  الشيء العالمیة التفاعالت في الحاسم التأثیر من لھا یكون قد أوراسیا تسیطر على  .الكبی

 )3(العالم على یسیطر أوراسیا على یسیطر من ، فإن"بریجنسكي" فحسب

د  ار  وق دل  ث ین  حاد  ج ي  رواد ب ا  حول  الجیوسیاسة  ومحلل اطق  ھي  م ة  ذات المن  األھمی

ر  قدر على منطقتان الجدل ھذا خضم في وبرزت األوراسي، في الفضاء الكبرى  من  كبی

ة   ھي أولھما .األھمیة ي  -األوراسیة  المحور -منطق ت  الت شمل  كن ا لك سیبیریا  ت  وأجزاء  ھ
                                                

 . 59 ،ص ،مرجع سبق ذكره أوتكین، أناتولي (1) 
 . 95 ،ص  ، المرجع نفسھ(2) 

 (3)Zibigniew Brzezinski, “A Geostrategy for Eurasia” foreign affairs, New York, N 5, 
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ت  التي األرض قلب ھي منطقة ثانیھما؛ .الوسطى آسیا من واسعة شت  كان ى  ملت  شرق  عل

 األكثر الجغرافي الجزء مسألة الجیوسیاسیة تتعدى القضیة فإن الیوم، أما .والقوقاز أوروبا

ة  ى  أوراسیا  من  أھمی ز  إل ى  التركی اعلین  عل أثیرا   األساسیین  الف ر ت ي  األكث ة  ف  دینامیكی

ھ  ففي .األوراسي الفضاء في التفاعالت ة " كتاب شطرنج  رقع سكي   "العظمى  ال سم بریجن  ق

 :ھما أساسیین، صنفین إلى الفاعلین ھؤالء

في  التأثیر إحداث على القدرة یملكون الذین وھم :جیوإستراتیجیا الناشطون الالعبون :أوال

 .وجغرافیة وسیاسیة تاریخیة عوامل تفاعل من نابعة إقلیمیة طموحات لھم كما األوضاع

ا  شطة  المحاور  :ثانی دول  وھي  :جیوسیاسیا  الن ع  ذات ال ة الجغرا المواق  اإلستراتیجیة  فی

زة ا المحف ي لھ أثیر والت ى ت روف عل ة الظ ى اإلقلیمی ین وعل طین الالعب  الناش

د  روسیا الصین، :دوال مثل األول الصنف یضم  . )1(جیوإستراتیجیا ا  دول وھي  .والھن  لھ

ا  كما أن وعسكریة، واقتصادیة وبشریة علمیة وقدرات إمكانیات زات  طموحات  لھ  ومحف

ة  ات  تاریخی ة خا وتطلع ا  .رجی صنف  أم اني  ال ضم  الث ة  فی ي   المنطق  الجزء  الجیوسیاسیة ف

از  الوسطى  آسیا  دول إیران، تركیا، :مثل دول على وتشتمل اآلسیوي، دول  وھي  .والقوق

ى  فیھ تكون الذي ظرفھا عواقب ومن الحساس موقعھا من أھمیتھا تستمد ل  نحو  عل  محتم

ي  موقعھا یمنحھا األحیان معظم وفي .الجیواستراتیجیین لسلوك الالعبین عرضھ  الجغراف

 جیواستراتیجي العب حرمان أو المھمة، للمناطق إمكانیة الوصول تحدید في خاصا دورا

ر  وارد  من  كبی ة  من  أو الم ذه   الوصول  حری ى ھ وارد  إل نح  .الم ذا  یم د  ھ ین  التحدی  لالعب

 ضالتالمع تعیین على حازمة ویساعد خیارات الجیوسیاسیة وللمحاور الجیواستراتیجیین

رى  سیاسة  الكب ة،  لل ى  األمریكی ع  وعل دیات  توق رى  التح ي  الكب ارة اآلسیویة   ف ي  .الق  والت

 :وھي أساسیة، مسائل أربع في بریجینسكي یلخصھا

 األمریكي؟ االھتمام ضمن یدخل روسیا من نوع أي -1

 أن یجب وماذا الوسطى، آسیا في الجدید البلقان دول بشأن المتوقعة التصورات ھي ما -2

 األدنى؟ الحد إلى الناتجة المخاطر لتقلیل ضل أمریكاتف

 الصین؟ حیال المثلى اإلستراتیجیة ھي ما -3
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ات  أي -4 ات  التحالف دة  ألوراسیا  واالئتالف ة،  تكون  جدی ا  وأي ممكن  تكون  أن یمكن  منھ

 )1( قیامھا؟ لمنع یلزم وماذا األمریكیة، المتحدة الوالیات مصالح على خطورة األكثر

 برسم التحدیات ھذه مقاربة إلى األمریكي اإلستراتیجي بالفكر السابقة ائلالمس تدفع

ین  للمنافسین المتعدد االحتواء مفھوم إلى تستند إستراتیجیة شاملة ست - المحتمل صیغة  لی  ب

د  والتھدیدات، التحدیات مجمل تستوعب وآلیات سیاسات وإنما تطویر -الباردة الحرب  وق

 .والھند وروسیا الصین مع التعامل أسلوبحول  حادة فكریة نقاشات ثارت

ة  إلى أدت ناجحة إستراتیجیة باعتبارھا االحتواء مسألة طرحت وقد  االتحاد  ھزیم

ار  بعین تأخذ تعدیالت مع ولكن الباردة، أثناء الحرب السوفیتي دة  األوضاع  االعتب  .الجدی

 سیاسیة عوامل بین المزج "Multi-containment"االحتواء المتعدد إستراتیجیة وتتوخى

ة  وأمنیة واقتصادیة ع  وثقافی زات  م ات  محف ة  ومغری ل  تجاه  مختلف ة،  ك ى  باإلضافة  دول  إل

 الشرقیة آسیا في خاصة المستھدفة باالحتواء، المناطق في التقلیدیة التحالفیة الروابط تقویة

ة  تظل أن المتحدة الوالیات فعلى .أوروبا وشرق ام  عقب صینیة   أم ي  الطموحات ال  شرق  ف

 وكذلك الحضور السابق، السوفیتي المجال في نفوذھا إعادة من روسیا منع علیھا كما یاآس

ي  ي  الفعل وب  ف ث  آسیا  جن د  حی افس  الھن ى  .االستراتیجي  اإلقلیمي  المن ة  وتبق  األولوی

 القوى بین تحالف شكل في المناوئ اإلستراتیجي المثلث قیام منع ھي اإلستراتیجیة الملحة

 )2(وایران روسیا ین،الص الثالث اإلقلیمیة
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  المسار التطوري للسیاسة األمریكیة في آسیا الوسطى  :ثانيال المبحث

 اإلسالمیةبعد استقالل الجمھوریات  الدور األمریكي في آسیا الوسطى :األول المطلب

دور  خضع  ي  األمریكي  ال ذ  الوسطى  آسیا  ف د  من ى  االستقالل  عھ ة  إل وع  غای  وق

داث  ة لقر -  2001 سبتمبر  11  أح د  اب زمن  من  عق ى  -ال ة  إل ة  المقارب ي  النیولیبرالی  الت

ي  تحكمت ة  واتجاه الدبلوماسیة   سلوك  صیاغة  ف رة  األمریكی ا  لفت د  م اردة  الحرب  بع  الب

ذي   Enlargement" التوسع" برادیغم على اعتمدت والتي ك  أنطوني " رهطو  ال ي  "لی  ف

ة للن النظریة األسس إلى وتستند "Containment".االحتواء مقابل ة   یولیبرالی ي  المتمثل  ف

شر  ة،  ن ق  الحرة،  التجارة  توسیع  الدیمقراطی صاد  تطبی سوق  اقت رام  الحر  ال وق  واحت  حق

سان  دول  وعزل  .اإلن ة  ال ة  المناوئ سوق  للدیمقراطی صادیا  ومحاصرتھا  الحرة  وال  اقت

ى  المقاربة ھذه تضمنت ماك .عسكریا وحتى ودبلوماسیا وسیاسیا ستوى  عل  الخارجي  الم

انون  معاییر إلى االستناد العالمي، المسرح على الفاعلة القوى بین التوافق عن البحث  الق

  )1( إلخ...الجماعیة باإلبادة المھددة األقلیات لحمایة اإلنساني والتدخل الدولي

ذه  ة  بھ ة  الخلفی ي  النظری ت  الت ة  مثل ة  المقارب ة  حجر  النیولیبرالی ا  الزاوی  انك ،.فیھ

ا  مثلت وقد .استقاللھا بعد مباشرة طىالوس آسیا نحو األمریكي التوجھ ة  لھ  ساحة  المنطق

ا  ومن  والمخاطر الفرص من ھامة دات،  المزای د  خاصة  والتھدی راغ  بع  الجیوسیاسي  الف

ذي  اء  ھك تر ال سوفیتي  االتحاد  اختف ة،  من  ال ي  الفرص  وانطوت  المنطق ا  الت  آسیا  تتیحھ

صادیة  سیاسیة أھداف تحقیق على الوسطى ت  المخاطر  اأم  .وإستراتیجیة  واقت ي  فتمثل  ف

ي  خاصة  لإلرھاب  ساحة  إلى المنطقة تتحول أن من المخاوف وذج  ظل  ف اني  النم  األفغ

ر  ویمكن  .اإلیراني الجوار ظل في اإلسالمي النموذج نحو تتحول أن أو المجاور،  التعبی

 :التالیة األساسیة العناصر في المنطقة في األمریكي الدور عن

 نياألم-السیاسي المستوى :أوال
صالھا  الوسطى  آسیا  جمھوریات أعلنت أن بمجرد سوفیتي  االتحاد  عن  انف ي  ال  ف

 الدبلوماسي حضورھا بتسجیل األمریكیة المتحدة الوالیات سارعت حتى 1991 دیسمبر
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ى  البعثات لعشرات بإرسالھا اإلسالمیة الجمھوریات في ك  إل دول  تل ع  ال ات  وجم  المعلوم

  .بھا ةالمتحد الوالیات مصالح وتحدید عنھا،

م  للسالم، المتحدة الوالیات معھد وبعثة راند مؤسسة بعثة انتكو ارة  ث  جیمس  زی

 جاءت البعثات، تلك أن ورغم  1992 سنة للمنطقة آنذاك األمریكیة الخارجیة وزیر بیكر

ة  في األمریكیة المتحدة الوالیات مصالح أن تفید بتقاریر شیة،  متواضعة  المنطق  إال وھام

ى  اتفقت تھذا الوقت في أنھا ات  أن عل دة  للوالی ة  المتح ة  مصالح  األمریكی ي  حیوی  آسیا  ف

 المتحدة الوالیات معھد" بعثة تبتھك الذي فالتقریر .تطوریھا على تعمل أن ینبغي الوسطى

 المنطقة في األمریكیة المصالح أن حدد 1992 سنة في الوسطى آسیا زارت التي "للسالم

 أو النووي االنتشار ومنع الكازاخستانیة، النوویة األسلحة على صارمة رقابة فرض :ھي

 االستثمار أیضا األمریكیة، السیاسة منظور من مارقة دول إلى النوویة الخبرات وصول

ة،  في الھائلة والطاقویة الطبیعیة الموارد في زا  المنطق ادئ  والتحول  لالستقرار  تعزی  الھ

 )1(واالقتصادیة السیاسیة  اللیبرالیة نحو

ادة  RAND" راند " مؤسسة بعثة أما ام " بقی ولر  براھ رغم Braham Foler"  ف   ف

ي  األمریكیة المصالح تواضع إلى إشارتھا لبیتھا،  الوسطى  آسیا  ف ا  إال وس ددت  أنھ  أن ح

 :ھي جوھریة، مصالح أربعة المتحدة للوالیات

 الوالیات مصلحة من ألن وروسیا، الوسطى آسیا دول بین ودیة عالقات إنشاء تشجیع -1

 .روسیا تجاه اإلسالمیة الجمھوریات لدن من عدائیة سیاسات قیام عدم األمریكیة لمتحدةا

ة  ومن  .الوسطى  آسیا  في القدیمة اإلمبراطوریة بناء إعادة محاولة إلى یدفعھا بشكل  جھ

ع  على األمریكیة المتحدة الوالیات تعمل أخرى، ة  عودة  من ى  الروسیة  الھیمن ة المنطق  عل

ذا  ت  وھك ى  واشنطن  وافق ة  عل دود  روسیا  حمای ع  ستانك طاجا لح ستان  م ع  أفغان دم  م  ع

د  إطالق  ي  الروسیة  الی ة  ف ي  .المنطق ذا  وف اري  روز" قامت  اإلطار  ھ                            فورسث  م

"Rose Mary Forsth ارة  األمریكي القومي األمن بمجلس الخبیرة ي  ستانك طاجا بزی  ف

سمبر  ت  و. 1993 دی د  التق وات  قائ سالم  لخطط  وسیة الر الق ا  ال رال  بھ وریس " الجن  ب
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 ھذا )1(المنطقة في الروسیة العملیات طبیعة على تقف لكي  "  Boris Biankov بیانكوف

ي  النقاشات من جزءا انك ذلك أن إلى اإلشارة وتجدر ي  دارت الت ة كاأل األوساط  ف  ادیمی

ع  للتعامل السبل أمثل بشأن األمریكیة والسیاسیة د  روسیا  م ار  بع سوفیتي  االتحاد  انھی  .ال

ت كو ة  ان ة  ضمن  الرسمیة  النظر  وجھ ة  المقارب دع  النیولیبرالی  استیعاب  نحو  التوجھ  مت

شرا  مشروع ضمن روسیا شاملة  ةكال ي  ال ت  الت ا  أعلن ة  اإلدارة عنھ ي  الدیمقراطی د  ف  عھ

  Bill Clinton. لینتونك الرئیس بیل

ل  خطط تكفي ال الصدد ھذا وفي الوسطى، آسیا في النووي االنتشار منع 2-  األسلحة  نق

اه  یجب ولكن روسیا إلى النوویة ى  االنتب رة  إل ة  الخب ة  النووی وافرة  والتكنولوجی دى  المت  ل

 المتحدة الوالیات قامت الصعید ھذا فعلى .المجاورة الدول على وآثارھا الدول تلك علماء

ة  رة ك بضغوط  األمریكی دفع  بی ستان  كل سلیم  ازاخ داتھا  لت ة  مع ي  النووی ا ور الت  عن  ثتھ

امج  ووي  البرن سوفی  الن وج  .تياال ك  وت ع  ذل یس  بتوقی ستان  كرئ ازار " ازاخ اییف  ن ي  "ب  ف

ي  واشنطن  اي  ف ى  1992 م د  ولك بروتو عل ھ  تعھ ى  بموجب ع  عل ة  توقی  1ارتتس  اتفاقی

start  1  ل،  تم ما وھو .النوویة األسلحة انتشار من الحد واتفاقیة ي  بالفع ل  ف ك  مقاب  ذل

 .أمریكیة ودفاعیة عسكریة ساعداتم من ازاخستان كاستفادت

م  الوسطى آسیا في اإلیراني والتأثیر الدور من والحد تحجیم على العمل  3- دور  ودع  ال

ي  يك التر ل  ف ي  الطموح  مقاب ك،  وألجل  .اإلیران ات  دعت  ذل دة  الوالی  آسیا  دول المتح

 لتحقیق ھال األنسب النموذج وھو الرأسمالي، العلماني يكالتر النموذج إتباع إلى الوسطى

 .االقتصادي واإلقالع السیاسي االستقرار

 من الھدف أن على  Jams Baker" بیكر جیمس" األسبق الخارجیة وزیر دكأ وقد

ة  ات  إقام ع  الدبلوماسیة  العالق ذه  م ات  ھ و  الجمھوری ا  ھ ة  من  إنقاذھ ا  إمكانی ى  تحولھ  إل

  .الحكم في اإلیراني النموذج

ة  ولیة،األص  اإلسالمیة  اتك الحر مراقبة  4- ذه  وحمای ة  ھ ان  ةك حر من  الجمھوری  طالب

ة  شاطاتھا  ومراقب ا كوتحر ن ك،  أجل  من  .اتھ دت  ذل ات  اعتم دة  الوالی ة  المتح  األمریكی

 .اإلسالمیة للجمھوریات واألمنیة العسكریة المساعدات تقدیم طریق عن أمنیة إستراتیجیة
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و  ا  وھ ت  م ھ  أعلن رة  عن ة   وزی ة األمریكی ي  الخارجی د  ف ون ك عھ ت  ادلینم " لینت                     أولبرای

"Madeline Albrite  اء ا  أثن ة  زیارتھ ي  للمنطق ل  ف ا  2000  أفری ت  وبموجبھ  عن  أعلن

ساعدات  ة  م ون  3 بقیم ل  دوالر ملی ة  لك ة  دول ة  موجھ  اتك والحر اإلرھاب  لمحارب

ة  ى ، المتطرف سیاسي  االستقرار  صعید  وعل داخلي،  ال ین " دك أ ال شتاین  ألف  Alvine"روبین

Robershteinار ك ، أحد احثین  ب ریكیین  الب ي  األم ضایا  ف ب  وروسیا  الوسطى  آسیا  ق  عق

 في تتمثل ھناك األمریكیة المتحدة للوالیات األساسیة المصلحة أن الوسطى، آلسیا زیارتھ

 ھذا وعلى .الدیمقراطي السیاسي االنتقال دعم طریق عن الوسطى آسیا استقالل استمرار

اس، ام األس ونغرس ق ياألمری الك ي ك وبركأ ف ي 1992 ت ار ف انون إط م ق  دع

 " Freedom Support Act"الدیمقراطیة

ي  ادئ  من  مجموعة  بتبن شر  المب ة  لن ا  الدیمقراطی ي  وتعزیزھ   الوسطى  آسیا  ف

  .الحرة االنتخابات وتنظیم السیاسیة األحزاب وتطویر القضائي التكوینك

 سیاسیة تعددیة إلقامة دئةالھا الدبلوماسیة من نوع إلى المتحدة الوالیات لجأت ماك

 وتیرة من التسریع على لحملھا السیاسیة لألنظمة الخفیفة االنتقادات بعض مع المنطقة في

 حكومة إلى موجھة انتك االنتقادات ھذه أشھر  ولعل.والدیمقراطیة السیاسیة اإلصالحات

 اتالمساعد تقلیص في ذلك رجموت ستان،كأوزبا فيIslam Karimov"  ریموفك إسالم"

سانیة  ة  اإلن ث  ستان،ك ألوزبا المخصصة  األمریكی ون  17 بلغت  حی  أصل  من  دوالر ملی

ون  379 دتھا  دوالر ملی ات  رص دة  الوالی سانیة  لألغراض  المتح سیاسیة  اإلن ا  .وال  بینم

أ  قیرغیزیا جمھوریة حظیت ساعدات  من  حصة  بركب غ  الم ون  124 تبل  نظرا  دوالر ملی

 )1(بھا الدیمقراطي التحول لسرعة

 التجاري -االقتصادي المستوى :اثانی
د  الوسطى  آسیا في األمریكیة والتجاریة االقتصادیة المصالح شكلت  استقاللھا  بع

ل  أھم ي  العوام ة  نحو  األمریكي  الدبلوماسي  التوجھ  صاغت  الت ع  .المنطق ات  فجمی  البعث

ام  واعد استثماري مجالك المنطقة حیویة على دتكأ المنطقة إلى األمریكیة شر  أم  اتكال

ى  .الطبیعیة والمعادن والغاز النفط مجال في خاصة األمریكیة ذا  فعل ستوى،  ھ  سعت  الم
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ال  اإلصالح  عملیات ودفع تعزیز إلى المتحدة الوالیات صادي  واالنتق ي  االقت ة  ف  .المنطق

ي  دمت  ، 1993 سنة  فف ات  ق دة  الوالی ة  المتح ون  379 حوالي  األمریكی  آلسیا  دوالر ملی

 برنامج في لإلسراع مقدمة دوالر ملیون 64 اعد ھذا انیة،إنس معونات شكل في الوسطى

صادي  التحول  ى  باإلضافة  .االقت ع  إل ات  توقی ة  اتفاقی ع  ثنائی ض  م  الوسطى  آسیا  دول بع

 المؤسسات بعض مع اتفاقات وّقعت ماك األمریكیین، للمستثمرین القانونیة الحمایة لتوفیر

 Private Overseas"البحار  رواء الم  الخاص ة االستثماركشر :مثل الخاصة األمریكیة

Investment Corporation" ،ك  سیمك وإ دیم   "EximBank"، بن روض  لتق ي  الق  الت

ر  .الوسطى آسیا في دورھا لتنشیط األمریكیة اتكللشر الحكومة تضمنھا ذي  األم ع  ال  دف

ي  االستثمار إلى األمریكیة تكابالشر ة  ف ا  المنطق ت  مثلم نفط  شیفرون  ةكشر  فعل ي  لل  الت

ارات  10 باستثمار  تزمت ال ط  الستغالل  دوالر ملی ستان ك نف ا ك .ازاخ دمت  م ات  ق  الوالی

ي  التحول عملیة لتشجیع مساعدات المتحدة ي  اللیبرال ال  إطار  ف ث  .االنتق ى  بلغت  حی  حت

ة  ون  64 حوالي  1993 عام  نھای ا  دوالر، ملی ون  32 :منھ ستان،  ملی ون  13 لكازاخ  ملی

ون  12 ستانك ألوزبا ة  ملی ا، قیر لجمھوری ون  4 غیوی ون  2 و ستانك لطاجا ملی  ملی

شروعات  صندوق  وضعت  ماك .مانیستانكلتر غ  اآلسیوي  األمریكي  الم ى  وصل  بمبل  إل

ون  150 د  .دوالر ملی صندوق  وزع وق ون  73 ال   400 لحوالي  تعویض ك دوالر ملی

  )1(ومتوسط وصغیر خاص مشروع

دا  قبل الوسطى آسیا في األمریكي الدور ملخص فإن ھنا، ومن  سبتمبر  11 ثأح

دقیة  یعكس  ، 2001 ذي  التوصیف  ص ع  ال ات  سیاسة  طب دة  الوالی ة  المتح  تجاه  األمریكی

ة  الدبلوماسیة سیاسة على اعتمدت والتي المنطقة، ي  الھادئ ة  إطار  ف ة  المقارب  النیولیبرالی

 .العشرین القرن من األخیر العقد في األمریكیة الخارجیة السیاسة توجھات صاغت التي

ر  في فجوة عن أبانت ماك ذي  األمریكي  اإلستراتیجي  التفكی م  ال ستطع  ل دة  صیاغة  ی  عقی

رات  تستوعب جدیدة إستراتیجیة ة  متغی ة  البیئ رة  الدولی ا  لفت د  م اردة  الحرب  بع ر  .الب  األم

دم  األمریكیة الخارجیة السیاسة وسم إلى المراقبین من بالعدید أدى الذي ین  بع دم  الیق  وع

ة  سیاسة  ونھاك من ثركأ "فعلال رد" لمنطق وخضوعھا دكالتأ  تعضدھا  متماسكة  خارجی
                                                

ي  األمریكیة والسیاسة كريالعس الوجود" یاسین، عبیر )1( یا  ف ة  ،"الوسطى  آس سیاسة  مجل ة  ال اھرة  ،الدولی  مطابع  :الق
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ة  ددة  إستراتیجیة  رؤی ا  بخالف  .مح ھ  انك  م ر  علی ان  سائدا  األم اردة،  الحرب  إب ن  الب  أی

                االحتواء-الردع" عقیدة تحكمت

"Deterrence -Containment  ي ھ  ف اء  توجی سیاسة  وبن ة  ال ة  الخارجی م  األمریكی  ورس

 )1(اإلستراتیجیة لمصالحھا الحیویة المجاالت

ي  الوسطى آسیا في األمریكي الدور بشأن أما رة  ف دة  الفت ة  من  الممت  الحرب  نھای

 أیضا خضع فإنھ ، 2001 سبتمبر 11 أحداث قبل ما إلى السوفیتي االتحاد وانھیار الباردة

دم  من  نوع الدور ھذا شاب حیث النیولیبرالیة، التصورات لنمط ال  دك التأ ع  الفرص  حی

ي  لمخاطر وا ا  تنطوي  الت ة،  علیھ ا ك المنطق ا  م ت  أنھ اد  أغفل  للتوجھ  اإلستراتیجیة  األبع

ة  السیاسة فشل إلى أدى مما المنطقة، نحو األمریكي ي  األمریكی ق  ف ال  تحقی اده  االنتق  بأبع

 تحققت أیضا االقتصادیة التنمیة وال تحققت اطیةرالدیمقال ف .إلیھا اإلشارة قةالساب الثالثة

شور  مقالھا في Fiona Hill"ھیل فیونة" الكاتبة حسب ذلك أسباب وتعزى ي  المن ة  ف  مجل

 منذ الوسطى وآسیا القوقاز في األمریكیة السیاسة :مریبة إستراتیجیة" الخارجیة السیاسة

 وتاریخھا بالمنطقة األمریكیة المعرفة تواضع بینھا؛ من العوامل، من جملة إلى  1991"

ا  داتھا  وجغرافیتھ سیاس  وبتعقی ة،  یةال ة  عن  فضال  واإلثنی وعي  قل األدوار  ال ة  ب  اإلقلیمی

 وإیران والصین روسیا اإلقلیمي الجوار دول لدن من المنطقة في والمتشابكة المتضاربة

 تجاه األمریكیة األولویات في الحاصل االضطراب أن ماك .إلخ...ستانكوبا والھند یاكوتر

ة  ل  المنطق ة  أغف ة  أھمی ت  وأولوی س  االستقرار  تثبی داخلي  یاسيال وعي  ال دینامیكیات  وال  ب

داخلي  الحراك  صالح  ال ات  ل صادیة  األولوی ى  االقت ام  رأسھا  وعل  باالستثمارات  االھتم

 الحاصلة للتجاذبات رھینة وقعت األمریكیة السیاسة أن ھیل الكاتبة ذلكك ركوتذ .النفطیة

ى  ستوى  عل ات  م ة  العالق ین  الثنائی ران  موسكو  من  لك و واشنطن  ب ي  وطھ ست انع الت  ك

ھ  وعدم الوسطى آسیا في األمریكي الدور على سلبیة بصورة ى  مقدرت  تصور  وضع  عل

   )2(المنطقة في األمریكیة للمصالح  إستراتیجي

                                                
 3 ،ص ،مرجع سبق ذكره ماینز، ولیام تشارلز :الباردة الحرب بعد ما لفترة األمریكیة الخارجیة السیاسة بشأن أنظر (1)

  .مرجع سبق ذكره الباردة، الحرب بعد ما أسئلة التسعینات شلبي، أمین السید :وأیضا بعدھا، وما
(2) Fiona Hill, une stratégie incertaine: la politique des Etats unis dans le coucase et en Asie 
centrale depuis 1991,  traduire par: Mercedes Meal, politique étrangère, janvier 2001, p-p, 
96-105. 
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  2001 سبتمبر 11 أحداث بعد  الوسطى آسیا في  الجدیداألمریكي الدور :الثاني المطلب
 سبتمبر 11 داثأح بعد الجدیدة األمریكیة اإلستراتیجیة العقیدة معالم: أوال

ق  د  یتف راقبین  من  عدی ابعین  ادیمیینك واأل الم سیاسة  لتطور  المت ة  ال  الخارجی

 في األبیض البیت في الرئاسة سدة إلى الجمھوریة اإلدارة وصول منذ أنھ على األمریكیة

 ادیميكاأل الصعیدین على التشكل في جدیدة إستراتیجیة عقیدة معالم بدأت ،2000 نوفمبر

 ودعائمھا أسسھا في مفارقة بأنھا اإلستراتیجیة ھذه وتوصف .التطبیقي يوالعمل النظري

اردة،  الحرب نھایة بعد وما الباردة الحرب الستراتیجیات وأدواتھا رد  الب ك  وم سب  ذل  ح

 .أساسیین أمرین إلى ادیمیینكاأل ھؤالء

 سدة إلى "New Conservators"الجدد المحافظین جماعة وصول في یتمثل :األول األمر

 وتصوراتھم الفكریة وخلفیاتھم االبن بوش جورج برئاسة الجمھوریة اإلدارة مع  الرئاسة

 .العالم في األمریكي الدور بشأن اإلستراتیجیة

 نقطةك 2001 سبتمبر 11 أحداث إلیھا أفضت التي التأثیرات بطبیعة یتعلق :الثاني األمر

 .الدولیة العالقات في فاصلة

د  داث  شكلت  لق ة  تحول  نقطة  2001 سبتمبر  11 أح رة  عمیق ي  وخطی ر  ف  التفكی

ت  األمریكي،  اإلستراتیجي  ادئ  جعل دة  اإلستراتیجیة  المب د  الجدی را ك تبتع  سیاسة  عن  ثی

ت ك التي الباردة الحرب وم  ان ى  تق ردع  عل واء  ال ذه  .واالحت  عن  ستبتعد  اإلستراتیجیة  فھ

 وھما األمریكیتین والخارجیة الدفاعیة السیاستین في قرن نصف من ثركأ عمرھما مبدأین

   )1("الوقائي الھجوم أو الدفاعي التدخل" نظریة من وتقترب والردع، االحتواء

ستند  ة  اإلستراتیجیة  وت دة  األمریكی ى  الجدی ادئ  إل ة  المب یال  بوصفھا  التالی صیاغة  دل  ل

 )2(جدیدة وطنیة إستراتیجیة

 وھذه .القومیة حةالمصل في جذورھما والسیاسة اإلستراتیجیة تجد أن یجب :األول المبدأ

 اإلستراتیجیون الباحثون ویحدد .وإنسانیة وأمنیة واقتصادیة سیاسیة أبعادا تحمل األخیرة

                                                
والت  مالمح  بعض " یاسین،  صالح  (1) ي  التح ر  ف ات  اإلستراتیجي  التفكی د  المتحدة  للوالی                    2001" سبتمبر  11 بع
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ل "و "ربیمفتشك أندرو"و "ازیاكك ستیفن" أمثال من ة  المصلحة  "فیكرز  مایك ي  القومی  ف

 :ثالثة مستویات على الجدید العصر ھذا

 .الوجود عن -نعرفھا ماك- أمریكا تتوقف دونھا من التي البقاء، مصلحة -

 .البقاء مصلحة عن بخطوة أبعد ھي والتي الحرجة المصالح -

 .المتحدة الوالیات عمل مجال حیث العالم على تؤثر التي المھمة المصالح -

اظ  :الثاني المبدأ ى  الحف وة  عل ا  ق زام  أمریك ل  الت دى  طوی ھ  یمكن  وال الم ام  دون تأمین  القی

ع  وصادقة واعیة بجھود ات  حاور م أي یمن وة  وتحالف دا  تكون  أن یمكن  للق ى  قی ادة  عل  قی

 .للعالم أمریكا

 في ذلكك مسبوقة غیر ومخاطر مسبوقة غیر فرصا المتحدة الوالیات تواجھ :الثالث المبدأ

د  العصر  ل  إن .الجدی ات  أجل  من  العم اءة  عالق ین  بن وى  ب اظ  األساسیة  الق ى  والحف  عل

 المشكالت مع التعاطي في اآلخرین مع ولیاتالمسؤ ةكومشار األمریكیة المصالح دینامیة

 .فیھ ومرغوب مطلوب أمر العالمیة

 یجب .الجدید العصر مع اإلقلیمیة واآللیات األمریكیة التحالفات أقلمة یجب :الرابع المبدأ

ي  األساس  حجر یكون أن سیاسة  ف ة  ال و  األمریكی اظ  ھ ى  الحف ات  عل صداقات  التحالف  وال

ي  الخلیجك األمریكیة للمصالح الحیویة لمجاالتا وتحدید وتقویتھا، القائمة وب  العرب  وجن

 القصوى األولویة تكون المنظور، ھذا ومن .الالتینیة وأمریكا الوسطى وآسیا آسیا شرق

 .المناطق ھذه على السیطرة من قوة محاور تحالف أو قوة أي منع ھي

ادئ  عن تدافع أنھا تنسى ال أن أمریكا على یجب :الخامس المبدأ ا  مب ة  أھمھ  تحت  الحری

 .القانون سقف

 تأثیر استراتیجیة الحرب ضد اإلرھاب على الدور األمریكي في آسیا الوسطى : ثانیا
ا " ا  غالب ة  أشیاء  للحروب  تكون  م دة  األشیاء  ولكن  نافع ا  الجی ا  غالب أتي  م  من  ت

ق "الحروب  ذه  تنطب ة ھ ى -  المقول د  إل د  ح ى  - بعی ة  اإلستراتیجیة  عل ا  األمریكی  وتطورھ

 صدمة 1941 عام في ھاربر بیرل میناء على المفاجئ الھجوم انك لقد :فمثال .ریخيالتا

 المحیط  في األمریكي البحري واألسطول للجیش بیرةك ارثةكو المتحدة للوالیات عظیمة

 وتحقیق الثانیة العالمیة الحرب إلى األمریكیة المتحدة الوالیات بدخول عجل لكنھ الھادئ،
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ب  آسیا  شرق  شمال أوضاع صیاغة إلعادة صةالفر منحھا الذي النصر ا  دول وأغل  أورب

ت  سھا  وخلق م  وجودا  لنف سبق  ل ھ  ی ل،  ل ر  ذلكك  مثی سبة  األم داث  بالن  سبتمبر  11 ألح

ى  اإلرھابیة الھجمات انتك لقد2001. ورك  واشنطن  عل وم  صبیحة  ونیوی اء  ی  11 الثالث

 الھجمة ومثل اربر،ھ بیرل میناء على الھجوم تماثل الشأن عظیمة صدمة 2001 سبتمبر

ب  االبن بوش جورج إدارة أعلنتھا التي اإلرھاب على الحرب انتك السابقة ات  عق  ھجم

ي  مصالحھا  وضع  من للتحسین الفرصة المتحدة للوالیات منحت قد سبتمبر/أیلول 11  ف

تخلص  الوسطى  وآسیا  األوسط  الشرق ا  من  وال ا  نطاق  وتوسیع  مناوئیھ  وسلطتھا  نفوذھ

سجیل ضورھا وت رال ح ي مباش رك ف ن ثی ل م ة المفاص تراتیجیة الجغرافی  اإلس

دة  الوسطى  آسیا  وتعتبر .والجیوإستراتیجیة م  من  واح ة  المجاالت  أھ ي  الجیوبولیتیكی  الت

جلت  ا  س ات  فیھ دة  الوالی ة  المتح سكریا  حضورا  األمریكی د  مباشرا  ع ات  بع  11 ھجم

ذة  2001.سبتمبر ى  الحرب  من  متخ ة  اإلرھاب  عل دخلھا  مباشرة  ذریع سكري  لت ي  الع  ف

دلیل  التحلیل ھذا ویقدم، والقوقاز الوسطى آسیا في ثم ومن أفغانستان ى  ال  الحرب  أن عل

  و تحولت بعد ذلك سبتمبر 11 أحداث بعد بوش جورج إدارة أعلنتھا التي اإلرھاب على

 النفوذ من - جدا بیرك حد إلى- وسعت  2001 توبركأ 12 في أفغانستان إلى الحرب على

ة  يف  األمریكي  از  الوسطى  آسیا  منطق ذا  .والقوق دوره  وھ نح  ب شكیل  إلعادة  الفرصة  م  ت

ى  عمیقة دالالت من لھ لما الجدید، األمریكي اإلستراتیجي والفكر یتوافق بما المنطقة  عل

اء  إستراتیجیة  مصالح وجود اوئین  وحلف دات  ومن ذه  .ومخاطر  وتھدی ة  ھي  ھ ة  نقم  ونعم

 الجیدة األشیاء ذلككو الحرب، تصنعھا السیئة فاألشیاء ونیویورك واشنطن على الھجمات

  )1(.الحرب بعد غالبا تأتي

 الكونیة الجدیدة اإلستراتیجیة أن على ادیمیةكواأل السیاسیة التحلیالت أغلب تجمع

ات  دة  للوالی ة  المتح ت  األمریكی ف  انطلق ا  مختل داعیات  من  مجاالتھ ي  الت ت  الت ى  ترتب  عل

 وترسیخ العالم البتالع ومشاریع أھداف لتحقیق ووظفتھا2001 سبتمبر/أیلول 11 أحداث

 انك أفغانستان اجتیاح أن على أیضا تجمع ماك وني،ك صعید على المتحدة الوالیات ھیمنة

ساؤالت  وأثیرت ،الحیة بالذخیرة ینفذ إستراتیجي تمرین أول داف  حول  الت ة  األھ  الحقیقی

                                                
  . 8 ،ص مرجع سبق ذكره،  تایر،. أبرادلي (1)
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ة  حول وانتظمت أفغانستان على أمریكا حرب من اح  لمث  ھل  :ثنائی ستان  اجتی  ردة أفغان

 )1(إستراتیجي؟ خیار أم فعل

ة      ة  ومحاول ة  اإلجاب ى  الیقینی ذا  عل سؤال  ھ ا  تقتضي  ال داف  عن  البحث  من  األھ

دة  اإلستراتیجیة  ات  الجدی دة  للوالی ا  وراء من  المتح ة  اختیارھ ستان  لدول ارة  أفغان  المنھ

شھا تع التي الطویلة األھلیة الحرب وقع على والمتفككة والضعیفة سعین  من  ی رن  اتیت  الق

ر  جورج  األمریكي الرئیس بھ تحدث ما ركنتذ  عندما، العشرین وش  وولك د  ب سلمھ  عن  ت

 أن إلى حینھ في أشار فقد الجدیدة، لإلدارة الخارجیة السیاسة أولویات یحدد وھو الرئاسة

ة  األمریكیة لإلدارة الخارجیة للسیاسة واحد رقم األولویة ا  الحالی  راتیجیةاإلست  وخیاراتھ

 وجود بحجة أفغانستان على الھجوم قراءة وعند آسیا وجنوب ووسط الھادئ المحیط ھي

دة  وتنظیم  الدن بن ال  القاع د  ف ا  ب رین  تأشیر  من  ھن ین  أم دان  مھم ي  یفی دقیق  ف ة  ت  اإلجاب

د  سابھاك وإ ق  .الملموسیة  من  المزی الظروف  األول ویتعل وفیر  المناسبة  ب  الغطاء  وت

 )2(الخیار لھذا اإلستراتیجیة باألبعاد فیتعلق الثاني اأم األحداث، واستثمار

ا  اإلجراءات استنطاق إن ى  ودفعھ ا  إل ة  نھایتھ یح  المنطقی ول  یت أن  الق ذا  ب ا  ھ ر الخی

 والمحیط  آسیا وجنوب وسط من  كلفي جدیدة ترتیبات بإرساء یتعلق -أفغانستان اجتیاح

ذي  المسعى بذلك یكون ما أشبھ وھو .الھندي والمحیط الھادي دف  انك  ال ى  یھ  إرساء  إل

ات  دة  ترتیب یج  حرب  خالل  من  جدی ة  الخل ي  الثانی شرق  ف م  ومن  األوسط،  ال  ضرورة  ث

 .باستمرار المتنامیة اإلستراتیجیة وقیمتھا المنطقة بھذه المرتبطة باإلشكالیات الوعي

ى  األمریكیة للحملة اإلستراتیجیة الزاویة من العمیق الفحص إن  من  اإلرھاب  عل

ث  ص  حی ي  الوسطى  بآسیا  لةال ا  وف ستان  قلبھ ي  أفغان ت ك الت ي  الحرب  رحى  محور  ان  ف

 ھي  والجیوسیاسیة  واالقتصادیة السیاسیة األھمیة أن ھل :التساؤل تثیر األولى، المرحلة

 القوى فكل .العالمیة؟ األحداث قلب إلى 2001 سبتمبر 11 أحداث منذ المنطقة دفعت من

ر  مباشرة  بصورة ھناك فیاجغرا یتوزعون الفترة لھذه العمالقة  فباإلضافة  .مباشرة  وغی

 وروسیا الجنوب في والھند الشرق في الصین ھناك بركاأل العمالق المتحدة الوالیات إلى

ي  شمال،  ف م  ال ة  ذات دول ومعھ ي  أھمی سألة  ف اھم  أو الصراع  م دولي  التف  إیرانك  ال
                                                

  . 23 ،ص ،مرجع سبق ذكره ،ینیاس صالح (1)
  .  24 ،ص نفسھ، المرجع (2)
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ا كوتر ستانك وبا شطة  محاور  وھي  ی ة، ،  )1(. جیوسیاسیا  ن د  بدای د كالتأ من  الب ى  ی  عل

 األمریكیة للحملة الحقیقیة الدوافع عن للكشف الحقیقي التشخیص أن وھي مھمة، مالحظة

ستلزم  الوسطى، آسیا على وتحدیدا واإلقلیمیة العالمیة وأبعادھا أفغانستان على  اإلشارة  ی

ة  أن إلى داخل  ثم سیة  م ساعد  تأسی ى  ت ي  إجالء  عل دوافع  من  الخف ة  ال  وراء من  األمریكی

 :وھي أفغانستان، على بھاحر

اك  1- ا  ھن سمى  م الھالل  ی وتر  ب ة  من  المت ذي  الجیوإستراتیجیة،  الناحی د  ال  آسیا  من  یمت

ى  الوسطى  ا،  شمال  إل ث  إفریقی سعى  حی ة  اإلدارة ت ى  األمریكی ھ  إعادة  إل ا  ترتیب  وفق

 الھالل ھذا من األمور من الكثیر تحسم لم 1991 في الثانیة الخلیج حرب ألن لمصالحھا،

المطلوب  لھذا .إلخ...الوسطى آسیا جمھوریات إیران، ستان،كبا جھة من ب  إعادة  ف  ترتی

سجم  وبما األمریكیة، والمصالح النفوذ مع یتالءم بما المنطقة ع  ین ب  إعادة  م  النظام  ترتی

 )2(لھ المتحدة الوالیات قیادة یدكبتأ برمتھ العالمي

رن  من األخیر العقد في دةكومؤ راسخة تكن لم الواحد القطب نظریة إن -2 شرین  الق          الع

 ھنا من ".اإلرھاب لمكافحة التحالف" باب من ولو والتجدید یدكالتأ إعادة لھا یراد ولھذا 

ي  الوسطى  آسیا  تظھر ب  ف ات  قل ة ك الرھان ة  منطق ة  من  مھم  لتكون  اإلستراتیجیة  الناحی

سرحا  ى  للحرب  م م  ومن  اإلرھاب  عل اء  ث داف  إخف ة  اإلستراتیجیة  األھ ات  الكونی  للوالی

 الترتیبات إلرساء انطالق نقطة الوسطى آسیا منطقة اتخاذ في المتمثلة األمریكیة، المتحدة

ا، ك آسیا على السیطرة لتحقیق الالزمة م  ومن  لھ ق  ث د  تحقی ة  عھ ة  اإلمبراطوری  األمریكی

 مثل دوق ھذا،.)3( العالم على السیطرة یمنحھا الذي - أوراسیا– العالم قلب على بالسیطرة

دى  الوسطى  آسیا  دول في العسكري األمریكي الوجود حول التساؤل ضایا  إح ة  الق  الھام

ي  التصریحات ظل في خاصة ، 2001 سبتمبر 11 أحداث منذ المثارة ى  الت ا  أدل د  بھ  قائ

 2002 أوت في "فرانكس تومي" الجنرال الوسطى وآسیا أفغانستان في األمریكیة القوات

 الوسطى وآسیا أفغانتسان في األمریكي العسكري والوجود مریكیةاأل القوات أن فیھا دكوأ

                                                
  . 35 ،ص ،مرجع سبق ذكره العظمى، الشطرنج رقعة بریجینسكي، وینیزبیج (1)
  . 24 ،ص ،مرجع سبق ذكره ،یاسین صالح (2)
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ى  وسوف  سیزداد  رة  یبق ا  أطول  لفت ع  مم ا  الوسطى  فآسیا ،  )1(.یتوق  الجوار  باعتبارھ

ى  للحرب  األمریكیة الخلفیة والقاعدة القریب األفغاني سبت كا اإلرھاب  عل ا  ت  من  اھتمام

 لخطوط وساحة والموارد النفط من بحرا اباعتبارھ إلیھا التقلیدیة النظرة تجاوز آخر نوع

سكري  اإلستراتیجي بالبعد االھتمام إلى األنابیب، ة  الع صبح  للمنطق سكري  الوجود  لی  الع

ا  األمریكي  خم  بھ ي  األض د  آسیا  ف ام،  حرب  بع ا ك الفیتن ھ  م وات  األول زك التمر أن  للق

ي  للصین لغربیةا الحدود مع المباشرة وبالتماس لروسیا الخلفیة الحدیقة في األمریكیة  وف

د  البعد وھذا .الجدید الحریر وطریق القدیم الحریر طریق حول واسعة مناطق  من  الجدی

ة  نجاح  لضمان فقط یكن لم بالمنطقة األمریكي االھتمام ة  الحمل ى  األمریكی ستان  عل  أفغان

 أن ماك الوسطى، آسیا في واالستقرار األمن لضمان أوسع منظور إطار في طرح ولكنھ

ط،  واشنطن  اھتمام یكسب لم عدالب ھذا ھ  فق سب كا ولكن ام  ت ق  اھتم  األخرى  األطراف  وقل

صین  روسیا  خاصة  المجاورة  ران  وال دول  وإی ي  ال ق  تنظر  الت دید  بقل ى  ش  الوجود  إل

 لعبة انطالق على مؤشر في .خاللھا البقاء ینوي التي والفترة الحقیقیة ودوافعھ األمریكي

   )2(أخرى بوسائل ولكن الوسطى آسیا في Game   The New Great   جدیدة برىك

 حقیقیا منفذا شكال أفغانستان على والحرب 2001 سبتمبر 11 أحداث أن القول وملخص

ات  دة  للوالی ة  المتح د  األمریكی ا  لتعبی  أجل  من  الوسطى  آسیا  نحو  اإلستراتیجي  طریقھ

 ومصالحھا  اأھدافھ وتحقیق األرضیة للكرة األوسط الحزام على النسبي نفوذھا استكمال

 .الجدیدة األمریكیة اإلستراتیجیة العقیدة إطار في الكبرى اإلستراتیجیة

   الجدیدة والمحافظیة الواقعیة تقاطع :التفسیر النظري  :ثالثا
أتي  ومنھجیة بحثیة لضرورات ذا  ی ة  المضامین  لیعرض  العنصر  ھ ي  النظری  الت

سر  ا  تف دة  اإلستراتیجیة  لن ات  الجدی دة  للوالی ة األم المتح ا  ویرجع  .ریكی ى  بن دل  إل  الج

 حول األمریكیة المتحدة الوالیات في والعلمیة الفكریة والتیارات المدارس بین ادیميكاأل

ات  يأ ة  المقارب ي  النظری دیم  شأنھا  من  الت راءة  تق  اإلستراتیجیة  للتحوالت  فاحصة  ق

ة  Object Referent" " المرجعیة المتغیرات لمجموعة وناظمة األمریكیة راءة  الداللی  لق
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ة  اإلستراتیجیة  ي  األمریكی ل  الوسطى،  آسیا  ف ك  وقب دة  ذل ة  اإلستراتیجیة  العقی  األمریكی

 .الجدیدة

سیاسة  في وتحكمت صاغت التي النظریة المقاربة أن سبق، فیما قلنا ة  ال  الخارجی

سوفیتي  االتحاد انھیار تال الذي العقد في األمریكیة ة  ھي )  2001-1991 (ال  النیولیبرالی

ا یتبالزم ة  ھ سیاسیة  الدیمقراطی ة  ال صادیة  واللیبرالی سب  .االقت ر  رأي وح  من  الكثی

ا  مجاالت  من  ركبأ الجدیدة النظریة المقاربة فشل مجاالت أن دیمییناكاأل ر  .نجاحھ  األم

ذي  ى  أدى ال ة  منظورات  عودة  إل ل  من  أخرى  فكری ة  قبی ة  الواقعی ة  التقلیدی  والمحافظی

دة  ا  الجدی سونیة  بمرجعیتھ ة، المث الویل ع  خاصة  الی وأ  م سدة  الجمھوریین  تب  الرئاسة  ل

ة  السیاسة في السیاسیة للواقعیة تفضیلھم تاریخیا عنھم والمعروف ذا  .العالمی ي  ال وھ  یعن

ة  النظرة  إلى یمیلون الدیمقراطیین أن شكل  اللیبرالی ق  ب ة  .مطل سیاسیة  فالواقعی م - ال  ورغ

ا  دة  متغیراتھ تم  - العدی سلطة  أساسا  تھ ة  ب ف كو الدول ذه  استخدام  تمی  ی سلطة  ھ دم  ال  للتق

 إلى والسعي وتحدیدھا الوطنیة المصلحة فتعریف .وصیانتھا عنھا والدفاع الدولة بمصالح

ا  الشاملة القوة طریق عن تحقیقھا سكریة  بأبعادھ سیاسیة  الع صادیة  وال ل  واالقت  حجر  تمث

ي  األساس  واقعیین  أطروحات  ف ة  والمصلحة  .ال ة  الوطنی  اتللثب  تخضع  ال األمریكی

ة  المصالح  وحدود وطبیعة لمقتضیات وفقا تتحول بل التعریفي، ي  األمریكی ة  ف ة  بیئ  دولی

ا  زیةكمر حكومة أو دولیة سلطة لغیاب بالفوضویة والموسومة شدیدة دینامیكیة ذات  علی

 اإلستراتیجي  الصعید وعلى .بالقوة وفرضھ العالمي االستقرار دعائم تثبیت عنھا یترتب

ى  الواقعیة تدعو وة  استعمال  إل د  لكن  الق ي  الدبلوماسیة  من  بتمھی اء  إطار  ف ات  بن  التحالف

  )1(اإلستراتیجیة الوطنیة المصالح لتحقیق الجیوبولیتیكیة

 رؤیة حملت التي الجدیدة المحافظیة ورؤیة دور مع یتقاطع النظري للتفسیر الثاني الوجھ

 ما لعالم المدرسة تلك ةرؤی سیاق في وذلك ینتون،كلو األب بوش الرئیسین لحقبتي نقدیة

ة  إستراتیجیة رسم یفیةكو  الباردة الحرب بعد ة  أمریكی ي  فاعل ذه  ف ة  ھ  وأشارت  .المرحل

ا  فقدان فترة انتك 2001 سنة إلى  1991  سنة من الممتدة الفترة أن إلى ا  أمریك  لرؤیتھ

ا  دم  نتیجة  ولموقعھ ي  إدراك ع ي  والمخاطر  للفرص  حقیق ا  الت ار  أفرزھ  االتحاد  انھی
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ة  سیاسة تطبیق في اإلسراع األمریكیة المتحدة الوالیات وعلى سوفیتي،ال  ةك مدر خارجی

ة  ذه لحقیق ي  .والمخاطر  الفرص  ھ اء سیاق  ف دة،  اإلستراتیجیة  بن ق  الجدی                          تنطل

ة المحافظین   دد  رؤی ة  من  الج ا  مقارن شروع  دراسة  أوردتھ رن  م د  األمریكي  الق                       الجدی

 "Pax Americana"  ین دیات  ب ي  اإلستراتیجیة  التح ا  واجھت  الت ان  أمریك  الحرب  إب

 یبینھا ماك وذلك والعشرین، الحادي القرن في تواجھھا أن یفترض التي تلك وبین الباردة

 :التالي الجدول

 نظر وجھة من  للوالیات المتحدة األمریكیةاإلستراتیجیة التحدیات :(07) رقم جدول
  الجدد ظینالمحاف

  والعشرون الحادي القرن  الباردة الحرب اإلستراتیجي المجال
  القطب أحادي  القطب ثنائیة األمني النظام

 السالح على الحفاظ  السوفیتي االتحاد احتواء اإلستراتیجیة األمریكیة األھداف
  )التفوق األمریكي( األمریكي

  
  
  

 األساسیة العسكریة المھام

  
  
  

 یتيالسوف االتحاد ردع

 نطاق وتوسیع حمایة -
  الدیمقراطي السالم

 عظمى قوة نشوء منع -
  منافسة جدیدة

 المفاتیح الدول حمایة  -
 )الجیوبولیتیكیة المحاور(
 العسكري التطور حیازة -

 حرب عالمیة حصول إمكانیة األساسیة العسكریة التھدیدات
  المسارح متعددة

 معارك حصول إمكانیة
  لميالعا المسرحعلى متعددة 

 آسیا شرق أروبا اإلستراتیجي التنافس یزكتر
  

  :المصدر
 :بیروت والواقعیة، الجدیدة المحافظیة مدرستي بین األمریكیة الخارجیة السیاسة قبیسي، ھادي

 32 - 31 ص ص ، 2008 األولى، الطبعة للعلوم، العربیة الدار

 محفز أو رتكازا نقطة إلى بحاجة انك الجدد للمحافظین اإلستراتیجي التصور ھذا

 من لھ العملي التطبیق لبدء 2001 سبتمبر 11 أحداث منحتھ الذي األمر وھو .لتطبیقھ ما

 )1(.الكبیر األوسط الشرق مشروع إطار في والعراق الوسطى وآسیا أفغانستان

                                                
سي،  ھادي  (1) سیاسة  قبی ة  ال ة  الخارجی ین  األمریكی ة  مدرستي  ب دة  المحافظی ة،  الجدی روت  والواقعی دار  :بی ة  ال  العربی

  .32 -31 ،ص ص ، 2008 األولى، الطبعة للعلوم،
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دد  والمحافظین  الواقعیین من لك ألطروحات التعرض ا  الج ة  یمنحن شاف كا إمكانی ك  ت  ذل

ل  ي  التماث ی  المعرف شأن  المدرستین  نب دة  ب دة  اإلستراتیجیة  العقی ات  الجدی دة  للوالی  المتح

دور  جدالھم في الجدد المحافظون بھ یشید الذي فالصنف األمریكیة شر  وجوب  حول  ی  ن

ار  وجود أھمیة الواقعیون یدرك للواقعیین،إذ نظرتھم مثل األمریكیة، األفكار ة  أفك  متماثل

سیطرة  للدول الحضور وجھ على مفید فھذا .ومستقرة دیمقراطیة سیاسیة ونظم ى  الم  عل

ع  تأثیرھا زیادة إلى یؤدي إذ األخرى، الدول اظم  م الي  المصالح  تع صبح  وبالت ة  ت  مقاوم

شابھة  المصالح  ل  المت ذا  .أق ون  یرغب  ولھ شر  الواقعی ة  بن یم  الثقاف  األمریكي  النظام  وق

اط ك اإلستراتیجیة القومیة المصالح أن مفاده أساسي، فارق مع لكن .واقتصادیا سیاسیا  نق

ة  أیة مع بالعمل یرغبون فالواقعیون .الجدد المحافظون یتصور مثلما قیمك ولیس قوة  دول

ام  في المتحدة للوالیات اإلستراتیجیة المصالح تقدیم بھدف حكومة أو ا  .األول المق  وحالم

داف  نحو  توجھ ال الممكن  من  صبحی الجانب، ھذا حققیت ة  أھ ة  ھام شر ك ومطلوب  نظام  ن

اك  ینشأ ولن .دیمقراطیة حكومات وإنشاء الحرة لسوقا وتر  أي ھن ین  ت داف  ب ا  أھ  أمریك

شر  اإلستراتیجیة  ا  ون دتھا  أفكارھ ة  شأن  من  انك  إذا ولكن  .وعقی  ویضف ت الدیمقراطی

زام  من  حِل في الواقعیون یكون فسوف للبالد، اإلستراتیجیة األھداف ي  االلت ي  األخالق  ف

ھ  تدعو ما  وھو .)1(نشرھا دد  المحافظین  مدرسة  إلی ي  الج ا  ف  ضرورة  حول  أطروحاتھ

  بالقوة الدیمقراطیة نشر حتى أو المباشرة األمریكیة والمصالح الدیمقراطیة بین الموافقة

 الوسطى آسیا في الدیمقراطیة أوضاع لنا وتقدم .)2(ذلك اإلستراتیجیة المصالح اقتضت إن

  .الدیمقراطیة نشر على األمریكیة المصالح أولویة على صارخا مثاال
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 .الوسطى آسیا في ةاألمریكی لمصالحاإلطار الجیواستراتیجي ل :لثالثا المبحث

 التحكم الجیواستراتیجي في أوراسیا :األول المطلب 
ة  إستراتیجیة  في المفاتیح لوحة الوسطى آسیا منطقة تعتبر ة  الھیمن ى  األمریكی  عل

ث  .أوراسیا  دأ  حی سیطرة  تب ة  ال ى  األمریكی ة دینام عل اعالت  یكی ة  التف سیاسیة  اإلقلیمی  وال

ات  إرساء  من انطالقا آسیا قارة في باألحداث الموارة سكریة  ترتیب صادیة  ع ة  واقت  وأمنی

ي  .الوسطى  آسیا  في ات  نظر  فف دة  الوالی ة،  المتح ر  األمریكی ة  تعتب اتیح  لوحة  المنطق  مف

 الباحث  ذلك إلى شیر یماك الوسطى آسیا على السیطرة خالل من أوراسیا على للسیطرة

 المتحدة الوالیات أن یعتقد الذي Alin Jox" سكجو آالن" الفرنسي اإلستراتیجي والمفكر

 واألوربیون البریطانیون فشل حیث تنجح أن الوسطى آسیا في وجودھا خالل من ستصر

راغ  وملء  اإلستراتیجي  التحكم بھدف إنما السیاسي االحتالل بغرض لیس .والروس  الف

ذي  وسوفو ك ذلكك و البوسنة  في حدث ما غرار على ليالك اإلستراتیجي ى  ال  وراء یتخف

ي  اإلستراتیجیة األجندة لتنفیذ الوسطى آسیا في االستقرار عدم محاربة عبارة شروع  ف  م

ة  ة  الھیمن تحكم  خالل  من  اإلمبراطوری ي  ال ة  الجیوسیاسیة  المفاصل  ف  للصراع  الحیوی

 العام القائد "لوبیز جوزیف" األمریكي األمیرال لسان على "جوآس أالن" وینقل .العالمي

ھ  على یفھم أن ضروریا انك ما األطلسي الشمال حلف لمنظمة الجنوبیة للمنطقة ام  أن  مھ

دة  ة  للحمالت  جدی ي  األمریكی ھ  الوسطى  آسیا  ف م  إذا :"قول أثیر  أردت ى  الت داث  عل  األح

ى  والمحافظة ي  االستقرار  عل الم  ف ي  الع ة  أوف د،  أو منطق د  بل دوا تتوا أن الب اك  ج  إن .ھن

نحكم  ال فحسب ألمانیا أوفي أمریكا في البقاء درة  یم ى  الق أثیر  عل ى  الت ي  االستقرار  عل  ف

 علیكم ینبغي أخرى منطقة أي أو )حرفیا( والشیشان وأذربیجان وجورجیا ترانسقوقازیا،

 )1("ھناك إلى الذھاب

ا    شھیر  األمریكي  اإلستراتیجي  أم سكي  وینی زبیج"ال  Zbigniew Brzezinski بریجین

ل " ھ  فتمث ذه  لدی ة  ھ ولیتیكي  المحور  المنطق ارة  الجیوب ا  أي اآلسیویة  للق ة  أنھ اذ  منطق  النف

ة  اآلسیویة للمناطق وارد  وحاجب  المھم ین  عن  الم ى  .)2(االستراتیجیین  الالعب ا  بمعن  أنھ

                                                
ي  الجمھوریات :الفوضى إمبراطوریة ،سكجو ،أالن (1) ة  ف ة  مواجھ ة  الھیمن ا  األمریكی د  م اردة،  الحرب  بع ة  الب  :ترجم

   222 .،ص ،2005 األولى، الطبعة الفارابي، دار بیروت، برو، غازي
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 ونقطة  .العالمي أو اآلسیوي المستوى على سواء الصراع وإدارة والتحكم التدخل مفتاح

شروع  تنفیذ في أساسیة ارتكاز ادة  م ة  القی سب  العالمی سكي  ح شروع  أو بریجین ة  م  الھیمن

ة  سب  اإلمبراطوری ي  سكجو  ح ي  الوسطى  آسیا  ف شكل - ھي  والت ق  مصدر  -عام  ب  القل

 فیھا ینشأ أن الممكن من التي القارة وھي والعشرین، الحادي القرن في الرئیس األمریكي

وى  من مجموعة بین إستراتیجي تحالف ھ  یكون  اآلسیویة،  لعظمى ا الق أثیرات  ل دیدة  ت  ش

ى  شروع  عل المي  األمریكي  الم د  .الع ى  لوی ك  عل ات  سیل  ذل ة  الكتاب  والدراسات  الغربی

 المتنامي القلق تعكس تاباتك وھي .معھا التفاعل وأسالیب وتحدیاتھا آسیا حول األمریكیة

ھ مؤ يیسنجر ف ك ھنري  تاباتك في ذلك ونجد األمریكیین، المفكرین لدى اج  ھل " لف  تحت

ا ى أمریك ة إل ة سیاس       policy "   " Does America need a foreign خارجی

ى  الھیمنة أم العالم قیادة االختیار" مؤلفیھ في وبریجینسكي الم  عل ة "و "الع شطرنج  رقع  ال

 في تشبھ أنھا إلى ویلمح ومعقدة مھمة آسیا قارة أن إلى یذھب یسنجرك فھنري ، "العظمى

ذه  عالقة المتحدة الوالیات عم عالقاتھا رة  ھ ع  األخی ا  م ي  أورب رن  ف شرین  الق د  ...الع  وق

 على السیطرة من معادیة قوة منع ھدفھما انك عالمیتین حربین المتحدة الوالیات خاضت

 .األول الھیمنة قوس ھو وھذا أوربا،

دة  والوالیات ة  المتح ة  أقواسھا  من  الخارجة  األمریكی ة  اآلن الغربی ى  والعازم  عل

ا  رضف  ة  ھیمنتھ د  العالمی ة  تكون  ق شابھة  حرب  بخوض  ملزم ي  م ساعھا  ف م  ات  وحج

ع  أجل من ضحایاھا وة  من ة  ق سیطرة  من  معادی ى  ال ول  .آسیا  عل ري  یق سنجر ك ھن  ال" :ی

ر كأ یضم عدائي آسیوي لتكتل یمكن دول  ث سكان  تظاظا كا ال وارد  بال ة  وم ع  ھائل ض  م  بع

 على یتعین السبب ولھذا .األمریكیة ومیةالق المصالح مع یتفق أن الصناعیة الشعوب بركأ

ع  الجیوسیاسي ھدفھا یكون أن ویتعین آسیا في لھا وجود على اإلبقاء المتحدة الوالیات  من

ر  تكتل إلى آسیا اندماج تحول دیق،  غی و  ص ھ  المرجح  وھ ي  حدوث دى  وصایة  ظل  ف  إح

 )1( )"الصین یقصد (الرئیسة القوى

ة  فإن ھنا، ومن     ة  األھمی ي  الوسطى  سیا آل الحیوی ة  اإلستراتیجیة  ف ع  األمریكی  من  تنب

 الالعبین في والتحكم الصراع إلدارة المفاتیح ولوحة األوراسي الھیمنة قوس تشكل ونھاك
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صین،  روسیا، ( اإلستراتیجیین  د،  ال ران  الھن خ ...إی ق  )إل  اإلستراتیجیة  المصالح  لتحقی

 .األمریكیة المتحدة للوالیات الضخمة
 ثلث االستراتیجي معازلة في المنطقة النحو ال: الشامل االحتواءترتیجیة اس :الثاني المطلب

دءا  مراحل بعدة مر الوسطى آسیا في األمریكي الوجود أن سبق فیما رناكذ  من  ب

ة  ة  الدبلوماسیة  مرحل ل  الھادئ صادي  اإلستراتیجي  والتغلغ ذر  واالقت ى  الح د  إل  التواج

 للفرص اإلستراتیجي التقییم انتھى بعدما 2001 سبتمبر 11 أحداث بعد المباشر العسكري

 أولویات قمة إلى دفعھا والذي المنطقة علیھا تنطوي التي والتھدیدات والمخاطر والمزایا

ة  في مھمة ستراتیجیةاجیو منطقة بوصفھا األمریكي االنتشار المي  الصراع  لعب ى  الع  عل

ة  وموارد النفوذ مناطق تلخص  .الطاق داف  وت ا  اتیجیةباإلستر  الموسومة  األھ ي  ألمریك  ف

شر ( والتكتیكیة الظرفیة األھداف عن لھا تمیزا المنطقة ة،  ن ة  الدیمقراطی  اإلرھاب  محارب

ت  ع  االستقرار،  دعائم  وتثبی ة  والحروب  النزاعات  تصدیر  من ق  اإلثنی وق  وتطبی  حق

 :التالیة الثالثة العناصر في )...اإلنسان

 الشامل اءاالحتو مثلث من األول الضلع :الصین احتواء :أوال
ر  صعود  یعتب صیني  ال امي  المطرد  ال صادیا  والمتن سكریا  اقت ا  وع  ھاجس  وثقافی

ر  ق  ومبعث  األمریكي،  اإلستراتیجي  التفكی شدید  القل ي  ال ة كاأل األوساط  ف ر  ادیمی  ودوائ

د  ما لفترة األمریكیة التخطیط اء  بع سوفیتي  االتحاد  اختف سرح  عن  ال ات  م ة  العالق  الدولی

ك  الصین تعد لم ذإ .العالمیة والسیاسیة ائم  العمالق  ذل ا  كالن ات  درجت  م سیاسیة  األدبی  ال

ل  وصفھ،  حى  ب ك  أض ین  ذل رؤوس  ذو األصفر  التن صادیة  ال ة  االقت سكریة  والمالی  والع

ب  بھ استحق والذي المخیفة، دون  آسیا  زعیم  لق ازع  ب د  .من رون  فبع سبات  من  ق  تھب  ال

دل  أسرع ك المالع في األولى المرتبة لتحتل قدمیھا على لتقف الصین و،  مع ة  للنم  والمرتب

ة،  المتحدة الوالیات بعد العالم في اقتصاد أوسع بركأ ثانيك الثانیة اني كو األمریكی ر كأ ث  ب

ستورد  ستھلك  م ة  وم ي  للطاق الم  ف اني   الع ر كأ وث ة  ب ي  دول اق  ف سكري  اإلنف  الع

 )1(إلخ...السنوي
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ام  بركاأل اإلستراتیجي العائق الصین من جعلت الحقائق ھذه شروع  أم ة  م ة  الھیمن  الكونی

ب  نظر وجھة من المتحدة للوالیات رین  أغل سیاسیین  المفك ریكیین  وال ي  .األم ا  كفف  تابیھم

ادم  الصراع " ـب الموسوم ع  الق صین  م شتاین  .ر" من  لك  یصنف  "ال انرو  .ر"و "برن  "م

 لالتحاد خالفا- الصین ألن "األصعب التحدي" باعتبار الصینیة الشؤون في المتخصصین

وي  اقتصاد لھا وإنما ضعیف، اقتصاد على تقوم جبارة عسكریة دولة لیست -فیتيالسو  ق

ي  وة  یبن سكریة  ق ؤثرة  ع ذه  .)1(م ة  التحوالت  ھ ة  الجیوبولیتیكی ي  الھائل ا  الت صعود  بعثھ  ال

صیني  ي  ال ارت  الوسطى،  آسیا  ف ا  أث ا  قلق دى  عمیق ات  ل ة  الحكوم ا  األمریكی ع  مم ى  دف  إل

شكیل  اھیم  ت ة  مف تظم  ثالث ین  تن شدد،  :ب ین  الوسط  الحل  الت ي  والل ة  ف ات  مقارب  العالق

 الصین احتواء ضرورة الدائرة النقاشات خضم في السطح إلى وتبرز .األمریكیة-الصینیة

یس  وم  ل واء  بمفھ سائد  االحت ي  ال اردة  الحرب  ف ل  ولكن  الب ى  بالعم اح  بحك  عل وذ  جم  النف

 القدیمة التحالفات سیعتو طریق عن الوسطى آسیا في الجیوسیاسیة المجاالت في الصیني

سكري  الوجود وزیادة آسیا دول مع العالقات وتطویر الیابان مع األقصى الشرق في  الع

ي  اطق  ف ل  من سب  .الوسطى  آسیا  مث ة  المدرسة  آراء ح ي  الواقعی ا  ف ات  مقاربتھ  للعالق

  .الصینیة-األمریكیة

أتي  ى  الوسطى  آسیا  وت ة  الجیوسیاسیة  المجاالت  رأس عل دى  المھم اط  وإح  قمن

شكل  فھي .الصین مع الصراع حالة في المھمة الضغط دة  ت ة  قاع ة  مھم الیم  من  وقریب  أق

 .المستقبل في الصین ضد التدخل مفاتیح أحد دعی قد إقلیم وھو ، التبت  مثلالصیني التوتر

ع  الغرب من للصین األمریكي التطویق سیاسة حسابات في اإلستراتیجیة ھذه وتدخل  لمن

صیني ا اإلستراتیجي  التمدد ي  ل ة ك الوسطى  آسیا  ف ة  منطق ي  مھم سابات  ف ة  أمن  ح  الطاق

 األمریكي فالتواجد .الصیني لالقتصاد الطاقة موارد أھم من واحدة باعتبارھا التي للصین

سكریا  ي  ع ة  ف تحكم  رضبغ  المنطق ي  ال ل  خطوط  ف دادات  نق ة  إم صین  نحو  الطاق  .)2(ال

 :أساسیتین نقطتین في للصین احتوائھا من األمریكیة اإلستراتیجیة األھداف وتتلخص

ى  النقطة  ي  التماس  استغالل  :األول ین  الجغراف صین  ب شكیل  الوسطى  وآسیا  ال وع  لت                  ن

ع  اإلستراتیجي  العزل  من  دد  لمن صیني  التم دما  الغرب  نحو  ال ق  أحكمت  بع  من  التطوی
                                                

  . 173 ،ص  ،مرجع سبق ذكره أوتكین، أناتولي  (1)
  . 142 ،ص ،مرجع سبق ذكره خزام، أبو إبراھیم  (2)
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ث  شرق  وجنوب الشرق ان  حی ا كو الیاب ة  وری الي  .الجنوبی ع  وبالت صین  من  االتجاه  من  ال

ا  ى  غرب ا  إل ث  الوسطى  آسیا  وراء م زة  روسیا  حی ة  المتحف شكیل  والمتوثب  تحالف  لت

 .المشترك الخطر أمریكا لمجابھة الصین مع إستراتیجي

ة  النقطة  ار  :الثانی سب  الوسطى  آسیا  باعتب ة  ح ة -األوراسیة  النظری  محورا  األمریكی

ا  ا  جیوبولیتیكی وارد  حاجب ا  للم دد  ومعیق ین  اإلستراتیجي  للتم إن  اإلستراتیجیین،  لالعب  ف

وارد  حجب  إلى تسعى الوسطى آسیا في األمریكیة اإلستراتیجیة ة  م صین  عن  المنطق   ال

التحكم  .الصیني لالقتصاد األساسیة المفاتیح والیورانیوم والغاز النفط خاصة ي  ف نفط  ف  ال

ل  الوسطى  آسیا  من  القادم والغاز ي  أساسي  عام ات  استكمال  ف واء  حلق صین  احت  من  ال

 )1(بالصین المحیطة الدول مع التحالفات وتعزیز العسكري االنتشار طریق عن الغرب

  في استراتیجیة االحتواء الشاملالثقب األسود  :روسیا حصار :ثانیا
 األمریكي اإلستراتیجي للقلق الثاني المصدر السوفیتي االتحاد بعد ما روسیا تشكل

ى  ستقبل  عل شروع  م ة  م ة  الھیمن ى  األمریكی الم، ال عل زال  ال إذ ع ة  روسیا  ت ب  بمثاب  الثق

ا  عالم على الشاملة للھیمنة األمریكي اإلستراتیجي المشروع في المحیر واللغز األسود  م

د  اردة  الحرب  بع الرغم  .الب دور  تراجع  من  وب ي  الروسي  ال د  ف ر  العق رن  من  األخی  الق

ا  روسیا،  يف  حدثت التي الداخلیة التطورات أن إال العالمیة، الساحة على العشرین  ومنھ

ى  النظر  على روسیا حفزت ، 1999 سنة الرئاسة سدة إلى بوتن فالدیمیر وصول ا  إل  م

سوفیتي   و الداخلي أفقھا وراء التطلع إلى استعادة دورھا العالمي الذي ورثتھ عن االتحاد ال

ي  الروسیة السیاسة أثبتتقد و  سنوات  ف رة األ ال ي  خی ا  وف ة  عالقاتھ ى  الخارجی  عودة  عل

ة  إلىلسیاسة الخارجیة الروسیة نشطة ل دولي  الصراع  لعب دما  ال رة  انقضت  بع سالم  فت  ال

 ھذه األمریكیة المتحدة الوالیات استشعرت وقد .الباردة الحرب نھایة أعقبت التي الساخن

 من  منعھا طریق عن سیاسیا جیو روسیا لعزل إستراتیجیة تبني إلى فسارعت التوجھات

ودة  ى  الع اطق  إل ا  من سا  نفوذھ ي  بقال ا  ف شرقیة  أورب از  ال  شرطك  الوسطى  وآسیا  والقوق

ھ  دعا الذي األمر .روسیة -أمریكیة عالقات ألیة أساسي ري " إلی سنجر ك ھن  بضرورة  "ی

 .المتعبة تھاكمشار عملیة تفھم أن بشرط الجدید العالمي النظام من جزءك روسیا احتضان
                                                

سیاسیة  الدراسات  زك مر :القاھرة ،"الدولیة السیاسة مجلة الصینیة، األمریكیة لعالقاتا" عامود، أبو سعد محمد  )1(  ال
  .97 -96 ،ص ص ، 2001 جویلیة ، 145 العدد واإلستراتیجیة،
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ع  التي نفوذال مناطق تسلیمھا یتم بأن مخولة لیست أنھا تعي أن وعلیھا ا  طم  القیاصرة  بھ

شاسعة  روسیا حدود طول على الشیوعي الحزب في والمسؤولین دة  ال إذا  .عام  300 لم  ف

ي  جادا  شریكا  تكون  أن روسیا  أزمعت  شیید  ف د،  عالمي  نظام  ت ا  جدی ستعد  أن فعلیھ  ت

دم  نفوذھا مناطق تسلیم االستقرار ضوابط ومن .االستقرار لضوابط لالمتثال ودة  وع  الع

 )1(.الخلفیة حدیقتھا عن والتخلي بركاأل األخ سیاسة إلى

ي  األمریكي  التواجد خالل من روسیا عزل إستراتیجیة وتنطوي  الوسطى  آسیا  ف

 الجنوبیة حدودھا من باالقتراب روسیا لتھدید مثالیة قاعدة تشكل األخیرة ھذه اعتبار على

ة  من األمریكي النفوذ حلقة تستكمل بكماشة وإحاطتھا ا، راكأو جھ إذا  نی  روسیا  عزمت  ف

 روسیا  إلیذاء األصلح ھي المنطقة ھذه فإن والعسكري، السیاسي األمریكي الدور تحدي

وفر  ذرائع  من  مجموعة  لت رات  ال دخل  والتبری ي  للت ذه  ف ة  ھ د  وشؤونھا  المنطق ت  فق  خلق

ة  سوفیاتیة  اإلمبراطوری ارة  ال ددا  المنھ را ك ع شكالت  من  بی ة  الم ي  اإلقلیمی صلح  الت  ت

ة  الحدودیة النزاعات فھناك .للالستغال  واالنفصال  االستقالل  دعاوى  وتصاعد  والقومی

ومي  دیني،  الق ل  وھي  وال ا  عوام دادات  لھ سھ  الروسي  العمق  داخل  واسعة  امت  .نف

ى  الوسطى  آسیا خالل من األمریكیة المتحدة الوالیات مھدت وجیوسیاسیا، اء  إل  عائق  بن

 مخاوف  عن ذلك وینم .والصین الھند یثح آسیا في الروسیة التوجھات نحو إستراتیجي

ة  ة  أمریكی شكل  من  عمیق ف  ت ث  أو إستراتیجي  حل ین  إستراتیجي  مثل صین  روسیا  ب  وال

ا  الذي وھو والھند، ھ  دع ر  إلی وتین  فالدیمی د  ب ھ  عن ى  زیارت صین  من  لك  إل د  ال ي  والھن          ف

ذا    2004 .عام  ھ  شك  ال تحالف  فھك شكل  أن ر كأ ی د  ب ى  قی  لعزل  یكي األمر التحرك  عل

 :رئیسة أعمدة ثالثة على روسیا

ي  خاصة  الروسي  الجوار دول مع سیاسیة وعالقات تحالفات إقامة ھو :األول از  ف  القوق

 .الشرقیة وأوربا الوسطى وآسیا

 دول بضم والغربیة، الجنوبیة روسیا حدود إلى الناتو لحلف األمنیة المظلة توسیع :الثاني

 .طقةالمن عضویة إلى السوفیتي النفوذ

                                                
ة  األول، الجزء الباردة، الحرب بدایة حتى عشر السابع القرن من الدبلوماسیة یسنجر،ك، ھنري  (1) ك  :ترجم  فاضل  مال

  . 544 ،ص ،1995 األولى، الطبعة والتوزیع، للنشر األھلیة :عمان البدیري،
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د  المنطقة عسكرة :وأخیرا ة  وتحیی ة  ورق ع  الطاق تحكم  من  روسیا  بمن ي  ال ل  خطوط  ف  نق

 .السابقة السوفیتیة الممرات وعبر النفط

تلخص  ھ  وت واء  إستراتیجیة  ضمن  روسیا  عزل  عملی المي  االحت واء  أو الع  االحت

شامل،  ھ  ال المزج  أن ین  ب صادیة  الوسائل  ب سكري  والوجود  االقت ى  المباشر  الع د  عل  ودح

ام  احتمالیة بشأن روسیا أوھام لك یزیح سوف روسیا وع  قی شرا  من  ن  اإلستراتیجیة  ةكال

 تشارك أو نفوذھا دائرة إلى الجوار دول تضم أن لھا یتیح األمریكیة المتحدة الوالیات مع

ي  ات  أشكال  من  شكل  أي ف شكلة " المضادة  التحالف د  الم وق  من  للح ي  األمریكي  التف  ف

سب  ".أوراسیا  سكي بریج" فح یس  "ین ار  من  ل ام  آخر  خی ق  أن یمكن  روسیا  أم ا  یحق  لھ

 والتي .والدیمقراطیة والقریبة المعاصرة أوربا مع عالقاتھا من لھا تتحقق التي المكاسب

دة  الوالیات على یتعین لذا .األمریكیة المتحدة بالوالیات مرتبطة ھي ة  المتح  أن األمریكی

 على -ذاتھ الوقت في- تعمل أن على روسیا، مأما الوحید البدیل معضلة تقدیم سیاسة تتبع

د  .)1(ھیمنتھا ضد وإیران الصین مع محتمل تحالف أي قیام دون الحیلولة ك  ساعد  وق  ذل

 ویمكن جھة من الوسطى آسیا جمھوریات عن یزھاكوتر اھتمامھا تبعد روسیا جعل على

دة  للوالیات ة  المتح ذ  من  األمریكی ي  إلستراتیجیات  تنفی ات  أي دون أوراسیا  ف ذ  عقب  ركت

ة  من  العالمي االحتواء في إستراتیجیا أساسا اعتباره یمكن فیما وذلك د  .)2(أخرى  جھ  وق

ة  شفتك  رم    أزم رة الق رة  شبھ جزی از   ) 2014( األخی ة القوق ا أزم ین  و قبلھ  روسیا  ب

ا  ى )2008 (وجورجی حة  عل یالت  ص ي  التحل رى  الت ي  ت ة  ف رة  األزم وادر  األخی                     ب

سي  شمال  وحلف روسیا بین الباردة الحرب عودة على حقیقیة ات  األطل دة  والوالی  المتح

ة،  دة  األمریكی ا  قاع سیطرة  ھي  انطالقھ ى  ال از  الوسطى  آسیا  عل و  والقوق ا  وھ ع  م                دف

یالت  اإلعالم  بوسائل  سیاسیة  والتحل ة  ال ى  الدولی دیث  إل اردة  حرب  عن  الح دة  ب                            جدی

 The New Cold War"" 3(.وروسیا األمریكیة المتحدة الوالیات بین( 

                                                
  .120 – 118 ،ص ص ،مرجع سبق ذكره العظمى، الشطرنج رقعة بریجینسكي، (1)
  . 47 ،ص ،مرجع سبق ذكره ثابت، عمرو (2)

(3)  Zoubir Zemzoum, le retour de la guerre froide, le cap, Alger, №: 8, août/septembre 
2008, pp. 22-23. 
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  المزدوج االحتواء بعد ما :إیران حصاراستكمال حلقات  :ثالثا
سكري  حضورھا  خالل  من  - األمریكیة المتحدة الوالیات تھدف ي  المباشر  الع  ف

ة  والحرب  2001 سبتمبر 11 أحداث بعد ما ترتیبات أتاحتھ والذي الوسطى آسیا  العالمی

سیاسة (المزدوج  االحتواء حلقات استكمال إلى -اإلرھاب على ي  ال ت ك الت دأتھا  ان  إدارة ب

راق  إیران الحتواء لینتونك بیل ران  لمحاصرة  )والع ة  من  إی شرقیة  الجھ دما  ال  أنھت  بع

 الغربیة إیران حدود على األمریكیة للقوات قدم موطئ وإیجاد واحتاللھ للعراق احتواءھا

راق  في األمریكیة القوات یثح یج  الع ي  والخل ي  .العرب ت  وف ذي  الوق سعى  ال ات  ت  الوالی

ي  مصالحھا دمج إلى األمریكیة المتحدة شرق  ف ي  بمصالحھا  األوسط  ال  الوسطى  آسیا  ف

شروع  الشامل االحتواء إستراتیجیة خالل من وأوراسیا شرق  وم ر  األوسط  ال ذي  الكبی  ال

ران  تظل أفغانستان، شرق إلى األطلسي طالمحی من جغرافیة مساحة على یمتد ة  إی  الدول

 اإلقلیمیة وأدوارھا الخارجیة سیاستھا في اكسلو تنھج والتي المنطقة إلى المنتمیة الوحیدة

شاغبة  دولة ھي إیران فإن بریجینسكي، فحسب .األمریكیة للمعاییر مغایرا  جیوسیاسیا  م

ات  لكمشا لكل كالمشتر القاسم بمثابة وھي إستراتیجي، تشویش ومصدر دة  الوالی  المتح

ة  ي  األمریكی ة،  ف الرغم  المنطق ا ك من  ب ة  ونھ ة  دول ي  جیوسیاسیا  محوری ة  ف  الرؤی

ة  اإلستراتیجیة  ستدل  .األمریكی سؤولون  وی ون  الم ى  األمریكی دى  عل د  م ران  تھدی  إی

ة  لإلستراتیجیة ات  سیل  من  األمریكی ة  االتھام د  الموجھ ران،  ض ة  إی ي  والمتمثل ة  ف  رعای

سالم  إلحالل  الدولیة الجھود وتخریب السلمیة العملیة ومعارضة اإلرھاب ي  ال شرق  ف  ال

 )1(الشامل الدمار ألسلحة وتطویرھا النووي السالح المتالك سعیھا على عالوة األوسط،

 تعمیق إلى تسعى األمریكیة المتحدة الوالیات فإن األمریكي، اإلستراتیجي للتصور ووفقا

ا  االقتصادیة الصالت تحجیم خالل من الخارجیة إیران عزلة ین  بینھ الم  دول وب  عن  الع

 في اإلسالمي النظام مع المتعاملة األطراف على ومالیة اقتصادیة عقوبات فرض طریق

 والذي 1996 في داماتو قانون الغرض لھذا األمریكیة المتحدة الوالیات سنت وقد .إیران

 عقوبات بفرض ویقضي أخرى سنوات 5 لمدة االبن بوش إدارة عھد في الكونغرس مدده

د  یملیھ ما وھو إیران، مع تتعامل أو تستثمر اتكشر أیة على ي  األمریكي  التواج  آسیا  ف

                                                
  . 37 ،ص ،مرجع سبق ذكره ثابت، عمرو  (1)
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شاریع  لك األمریكیة المتحدة الوالیات عارضت فقد .الوسطى نفط  م از  ال ي  والغ ر  الت  تم

زوین  وبحر  الوسطى  آسیا  من والقادمة اإلیرانیة األراضي عبر ا ك .ق دف  م ات  تھ  الوالی

 التطویق سیاسة جراء من الداخلیة وبمشكالتھا بنفسھا إیران إشغال إلى األمریكیة لمتحدةا

ى  والغرب، الشرق من والحصار ي  أذى مصدر  تكون  ال حت دما  .الخارج  ف رجم  وعن  نت

ك  ى  ذل سیاسة،  مصطلحات  إل إن  ال ك  ف ي  ذل شاء  - ضمنا - یعن ستقلة  شریرة  أطراف  إن        م

ا  تتعاون دة،البار الحرب مصطلحات من وھذا ات  معھ دة  الوالی واء  المتح  الخصوم  الحت

 .تھدیدا ثركاأل

 من بخصوم إیران إحاطة إلى األمریكیة المتحدة الوالیات تسعى إیران، حالة وفي

ات  من  اإلیراني للجوار اإلسالمیة الدول وھي الحضاریة، المصفوفة ذات ثالث  الجھ  :ال

ستان  ستانكوبا الغرب في والعراق الغربي الشمال في یاكتر  الوسطى  آسیا  ودول وأفغان

 وھي  إلیران مقاومة المذھب سنیة إسالمیة دول لھاك وھي الشرقي، والشمال الشرق في

 أجل  من  سنیة  شریرة بأطراف محاطة إیران تكون أن ھي فالغایة ،المذھب شیعیة دولة

ة  حرب وإثارة االنقسامات إثارة ر  وذات .)1(إسالمیة  أھلی وم  األم ھ  تق دة  اتالوالی  ب  المتح

ي  الخطر من التھویل طریق عن العربي الخلیج في األمریكیة ووي  وبرنامجھ  اإلیران  الن

شیعي  والھالل  شكل  ال ي  المت شرق  ف د  .األوسط  ال ك  أفضى  وق ى  ذل شكل  إل ا  ت سمیھ  م  ت

 .اإلیراني التطرف محور مواجھة في العربي االعتدال محور األمریكیة السیاسة

 :التالیة النقاط في الوسطى آسیا عبر إلیران احتوائھا نم األمریكیة األھداف وتتلخص

ات  بین والتجاریة االقتصادیة الصالت تحجیم -1 ي  اإلسالمیة  الجمھوری  الوسطى  آسیا  ف

  .اإلیرانیة اإلسالمیة والجمھوریة

د  الشرق من ومحاصرتھا إیران على األمریكي الطوق حلقات استكمال -2 ا  بع م  م ا  ت  لھ

 .العربي الخلیجو الغرب جھة من ذلك

 على النشط اإلیراني التحرك خالل من وأوراسیا آسیا نحو اإلیرانیة التوجھات مراقبة -3

 .الروسي-الصیني المحور

                                                
  .42 – 40 ،ص ص  ،مرجع سبق ذكره ثابت، عمرو  (1)
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زوین  وبحر  الوسطى  آسیا  من  والغازیة النفطیة اإلمدادات ونقل الطاقة ورقة نزع -4  ق

 .تكلفة واألقل واألقرب أمانا ثركاأل الجغرافي الممر تمثل باعتبارھا إیران عبر

 .إلیران الفكري االحتواء -5
 و أمن الطاقة في استراتیجیة آسیا الوسطى األمریكیةالبعد الجیواقتصادي  :الثالث المطلب

ة  -سبق  فیما- عرضنا لقد صادیة  األھمی ذه  االقت ة  لھ ة كوالتر المنطق ة  یب  الدیمغرافی

ا  عن  النظر  وبصرف .لھا ة  المتنوعة  إمكانیاتھ ة  النفطی صناعیة  والمعدنی ة  وال  والزراعی

ي  ا  الت دى  تجعلھ اطق  إح الم  من ة  الع ث  من  المھم ا ك حی دة  سوقا  ونھ إن  لالستثمار،  واع  ف

ا  في تكمن االستثماریة أھمیتھا دى  أنھ اطق  إح ة  االحتیاطات  من نفط  الھائل از،  لل ا  والغ  مم

 سود األ الذھب منابع واستغالل للسیطرة والدولیین اإلقلیمین لالعبین جاذبة منطقة جعلھا

ادي  والذھب ي  الرم ذه  ف ة،  ھ ث  المنطق دور  حی ة  ت رى  اللعب دة  الكب ا ك الجدی ین  لھ  ھؤالء  ب

ین  ى  الالعب ق  عل ر  طری د  الحری ث  "The New Silk Road" الجدی نفط  حی از  ال  والغ

ا  وطرق  ى  نقلھم ة  األسواق  إل اك  .العالمی اطع  ھن ر ك تق ین  بی داف  ب صادیة  األھ  االقت

ة  واإلستراتیجیة  ات  الكونی دة ال للوالی ة  متح ة  تجاه  األمریكی  وبحر  الوسطى  آسیا  منطق

سعى  الذي الوقت ففي .قزوین ھ  ت ى  للحصول  فی شر  استثماریة  فرص  عل ة  اتھاكل  النفطی

صادي  وضعھا لتدعیم ا  االقت ك - فإنھ و  وذل م  ھ سعى  -األھ ى  ت ق  إل ق  غل ى  عالطری ذه  ل  ھ

رى  یجیةاإلسترات مشروع في ذلك وتوظیف األخرى، االقتصادیة القوى أمام المنطقة  الكب

 )1(.العالمیة للھیمنة المتحدة للوالیات

 والغاز النفط على سیطرتھا من األمریكیة المتحدة للوالیات االقتصادیة األھداف تتجلىو

 :التالیة المحاور في الوسطى آسیا في

 تعزیز معدالت النمو لالقتصاد األمریكي  :أوال
صاد  تطورات  إن المي  االقت ة  الع ات  ومكان دة الم الوالی صادیة  تح دھا  االقت ة  تم  برؤی

 .التحالفات وبناء السیاسات وتنفیذ اإلستراتیجیات رسم في االقتصادي الدور عن متبصرة

 إلى تشیر االقتصادیة والمنظمات الدولیة المؤسسات تنشرھا التي واألرقام فاإلحصائیات

 العالمیة جیةواإلنتا االقتصادیة المنافسة مؤشرات مستوى على األمریكي االقتصاد تراجع

                                                
  . 134 ،ص ،مرجع سبق ذكره خزام، أبو إبراھیم  (1)
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صالح  صادیة  األقطاب  ل ارزة  االقت ل  الب صین  :مث ي واأل واالتحاد  ال ان،  روب سبب  والیاب  ب

زتین  السمتین أصبحا اللذین واالنكماش والتباطؤ الداخلیة والھیكلیة المالیة األزمات  الممی

 صرف  سعر  تراجع  عن  فضال  والعشرین، الواحد القرن مطلع في األمریكي لالقتصاد

دوالر  اع وا ال ستوى  رتف دین  م ومي  ال ي  والعجز  الق ة  ف ة  الموازن ة  العام ذا  .)1(األمریكی  ھ

 القوة تراجع بدایة عن تنبئ الصورة ھذه انتك إذا ما حول داخلیا أمریكیا نقاشا أثار األمر

ي  والمتمثل األمریكیة الشاملة للقوة األربعة األضالع أحد سقوط و األمریكیة، العظمى  ف

سیاسة،  االقتصاد، :وھي األربعة، الشاملة القوة أضالع( االقتصادیة القوة ضلع ة  ال  الثقاف

ا  شبیھة  صورة  في .)العسكریة والقوة دث  بم سوفیتي  لالتحاد  ح سابق،  ال دما  ال ار  عن  انھ

و  .الشامل االنھیار طریق على األولى القدم بوضع لعج اقتصادیا ا  وھ ع  م ات  دف  بالوالی

 :نقاط ثالث في تتلخص عظمى قوةك بقائھاإل إستراتیجیة وضع إلى األمریكیة المتحدة

 العالمیة المنافسة ةكحر إلیقاف الدولي للنظام عالمیة صدمة إحداث.  
 بمعنى واألمني العسكري المیدان إلى االقتصادي المیدان من الدولیة اللعبة تحویل 

ى  )االقتصادي المیدان( األمریكیة الضعف نقطة من العالمیة اللعبة تغییر  نقطة  إل

 .)العسكري المیدان(األمریكیة ةالقو

  ار شرق  اختی ر  األوسط  ال ھ  الكبی ر كأ لكون ة  مصدر  ب ي  للطاق الم  ف  الستغاللھ  الع

دة  للوالیات الخفیة األلعاب في الطاقة مصادر على والسیطرة ع  المتح سیھا  م  مناف

 )2(والیابان والصین ياألوروب االتحاد وھم الرئیسیین،

 الطاقةنقل ر و مسارات التحكم الجیوسیاسي في مصاد :ثانیا
سنجر ك ھنري األسبق األمریكي الخارجیة وزیر یرى الم  أن ی شھد  الع ذ  ی ره  من  فت

االت  ھناك وأن الجیوإستراتیجیة للخریطة یبكتر إعادة عملیة صدامات  ومخاطر  احتم  ل

 تعید األمریكیة المتحدة الوالیات فإن لذلك، وفقا .الموارد على عنیفة ومنافسات عسكریة

ب  ة و ترتی اطق  ھیكل ة  من الم  من  مختلف ى  الع دة  عل تحكم " قاع ي  ال دفق  ف دادات  ت نفط  إم  ال

از  اطق  ،"والغ ة  ذات فالمن صادیة  الحیوی ات  االقت دة  للوالی ة  المتح اطق  ھي  األمریكی  المن
                                                

ة  لكالمشا طبیعة على للوقوف  (1) ة  الھیكلی ع  األمریكي  لالقتصاد  والمالی د  ضیاء  :راج وي،  مجی زازات  الموس ي  اھت  ف
  .بعدھا وما 23 ص ، 2005 الجامعیة، المطبوعات دیوان  :الجزائر العولمة، أسس

ود   )2( اني،  محم ا " دھق شعل  أمریك ا  ت ة  حرب اء  أجل  من  عالمی وة ك البق ة  ق ة  ،"عالمی ات  مجل سة  :طھران  ،إطالع  مؤس
  .63 ،ص ، 2003 مارس ، 185  العدد الصحفیة، إطالعات
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ذه  في األمریكي فالتواجد .آسیا ووسط العربي الخلیجك الطاقة بمصادر الغنیة اطق  ھ  المن

ة  ضمن وسائلك وتوظیفھا النفطیة اتالثرو ھذه في التحكم إلى یھدف  اإلستراتیجیة  اللعب

ي  العالمیة سیطرة  ف تحكم  ال ي  وال سین  ف ین  المناف ین  المحتمل ذین  والالعب شكلون  ال دیا  ی  تح

ة  ة  للھیمن ي  .األمریكی ذا  ف د  ینظر  اإلطار،  ھ راء  من  العدی ین  الخب ى  والمحلل  الحرب  إل

صادیة  أجندة تحمل كونھال أفغانستان من بدأت والتي اإلرھاب، على األمریكیة ق  اقت  تتعل

سیطرة  ى  بال ابع  عل ة  ومصادر  من تحكم  الطاق ي  وال ل  خطوط  ف ر  .النق اه  والمثی  أن لالنتب

ة  الخریطة ذاتھا ھي - األمریكیة الرؤیة حسب- المارقة والدول اإلرھاب خریطة  العالمی

ة  ضمن  والغاز النفط لمنابع شرق  منطق ر  األوسط  ال ا  شمال  من  الكبی ى  إفریقی  شرق  حت

             2001 سبتمبر  11 أحداث على تلقائي فعل رد مجرد یكن لم أفغانستان فغزو .أفغانستان

از  للنفط السیاسیة الجغرافیا في أفغانستان وضع ألھمیة بالنظر حدث إنما   الطبیعي  والغ

ل  ة  لمجم ي  المنطق زوین،  وبحر  الوسطى  آسیا  ف ا  ق دف  یتصل  وفیم  من  األساسي  بالھ

  )1(الوسطى آسیا في األمریكي سكريالع التواجد

ى  داف  صعید  وعل صادیة  األھ إن  االقت ات  ف دة  الوالی ة  المتح سعى  األمریكی ى  ت  إل

 مع الصین، خاصة العالمیین اإلستراتیجیین الالعبین عن للمنطقة الطاقویة الموارد حجب

 العربي لیجالخ في بدأتھا التي العالمیة النفطیة الموارد على السیطرة إستراتیجیة استكمال

ا ك-  المنطقة فھذه .األوسط والشرق ة  ذات -أشرنا  وأن سبق  م شكل  جیوسیاسیة  أھمی  وت

ا  جیوسیاسیا  محورا  سب  مھم سكي  ح ستمد  الجیوسیاسي  والمحور .بریجین ھ  ی  من  أھمیت

وارد  حجب إمكانیة یمنحھ الذي الجغرافي موقعھ ة  م د  .إستراتیجیة  أطراف  عن  مھم  وق

 :ھي أربع أوجھ ضمن ةاألمریكی الھیمنة ھذه تمثلت

 .النفطیة وسیاستھا اتھاكشر طریق عن الھیمنة 1-

 .والغاز النفط تصدیر اتكشر على الھیمنة 2-

 .والغاز النفط حقول على الھیمنة 3-

 .والموصالت النقل خطوط على الھیمنة 4-

                                                
  .54 -50 ،ص ص مرجع سبق ذكره،دھقاني، محمود  (1)
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شر  احتیاطات وتعتبر ة  اتكال ر كأ من  األمریكی ات  ب ي  االحتیاطی  الوسطى  آسیا  ف

 .قزوین وبحر

ة  مصادر  على السیطرة فإن المتحدة، الوالیات فحسب شكل  الطاق ل  ی  ضغط  عام

 أمریكا منافسي -ذاتھ الوقت في- یدفع ھذا وربما الكبرى الدول اقتصادیات على اقتصادي

ل  جانب من الجدید الوضع ھذا قبول إلى والصین وروسیا والیابان روباوأ في ي  والعم  ف

ة  والمصالح  مصالحھم بین اإلستراتیجي فالتحال من نوع إلحداث السعي إطار  األمریكی

ة  للقاعدة وفقا ائن " األمریكی ستمر  ."اءكشر  ال زب ة  وست ق  عملی  لألقطاب  األمریكي  الخن

 والشرق الخلیج نفط على سیطرت بعدما الوسطى آسیا نفط في التحكم خالل من العالمیة

 اإلستراتیجیة ضمن "اقةالط أمن" لمصطلح المفھومة الداللة خالل من ذلك وآل .األوسط

 األمریكي الرئیس نائب أبدعھا التي "National Strategy for Energy" للطاقة الوطنیة

  )1( 2001  ماي في "تشیني دیك"

 المتصلة اإلستراتیجي الطابع ذات األھداف تناولنا المبحث ھذا في أننا والخالصة

 ركذ وأغفلنا منھا، زكالمر ثابةبم الوسطى آسیا تمثل حیث أوراسیا على الھیمنة بمشروع

داف  ة  األھ واة  التكتیكی داف  داخل  ضمنا  المحت ة  اإلستراتیجیة  األھ ل  األمریكی شر  مث  ن

 إلیھ أشرنا ما وھو .واإلرھاب التطرف ومحاربة السیاسي االستقرار وتعزیز الدیمقراطیة

د  دور  عرضنا  عن سیاسة  وتطور  األمریكي  لل ة  ال ي  األمریكی  لوتكتم  .الوسطى  آسیا  ف

 االحتواء إستراتیجیة عناصر بین المزج خالل من المنطقة في األمریكیة األھداف صورة

شامل  ي  ال ا  ف ة  أمن  إستراتیجیة  وعناصر  الجیوسیاسیة  أبعادھ ي  الطاق ا  ف  أبعادھ

صادیة  و  الجیواقت ا  وھ نح  م ات  یم دة  الوالی ة  المتح ي  األمریكی ة  ف ة  وضعیة  النھای  الدول

 .)2(الوسطى آسیا منطقة مجمل على المھیمنة

                                                
 الدراسات زكمر :بیروت ،األوسط شؤون مجلة ،"قزوین حوض في األمریكیة اتكالشر ھیمنة" إسماعیل، عصام  )1(

  .110 -109 ،ص ص ، 2003 شتاء ، 109 عدد اإلستراتیجیة،
(2)  Saida Bedar, “la nouvelle donne géostratégique en Asie centrale”, le débat stratégique, 
№: 58, septembre 2001,www.chesse.fr. 
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تعرضنا فیھ إلى تفكیك عناصر المقاربة و الذي كخالصة لھذا الفصل         

                االستراتیجیة األمریكیة في آسیا الوسطى بعد التغلغل األمریكي في المنطقة الناتج 

        ، ھذه االستراتیجیة التي تحكمت عن فراغ القوة االستراتیجي بعد نھایة الحرب الباردة

فیھا االعتبارات الجیواستراتیجیة النابعة من تصورات التحكم األمریكي في المناطق 

، بعد عودة النقاشات حول الجیوبولیتیكا خاصة  في أوراسیا الجدیدةالمھمة جیوسیاسیا 

و على ھذا الجدیدة و اعتالئھا قمة األجندة لدى دوائر التفكیر االستراتیجي األمریكیة،

 إستراتیجیة منطقة محوریة في - بحر قزوین-نطقة آسیا الوسطى األساس اعتبرت م

على تفاعالت القوة اقتصادیة  السیطرة الجیوبولیتیكیة و الجیو من أجلاألمریكيالتحكم 

، و التي تأتي من  أنماط  العالمیة التي یمكن أن تشكل  تھدیدا لإلستراتیجیة األمریكیة 

      روسیا، الھند ، الصین: ن قوى إقلیمیة كبرى مثل تحالفیة ذات طبیعة جیوبولیتیكیة من لد

عھا المستمر على التحذیر من نزولفكریة دوائر اھذه ال و ھي القوى التي دأبت ،و ایران

 . إلى عقد تحالفات موجھة ضد السیاسة األمریكیة للھیمنة العالمیة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الزاوية اجليواقتصادية: التوجه الصيين حنو آسيا الوسطى
  . من املثلث االستراتيجي
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 الجدیدة في آسیا الوسطى تكمن  الثالثیةإن دخول الصین في إطار اللعبة الكبرى

صینیة في الحفاظ على مصالحھا السیاسیة و األمنیة و االقتصادیة في  وراءه رغبة

                 فضال عن وجود توجھات جیوبولیتیكیة ،لھا عن االتحاد السوفیتيالمنطقة بعد استقال

و جیواقتصادیة تتعلق باالستراتیجیات المتنافسة حول السیطرة على النفط و الغاز بین 

 كما تھدف الصین من خالل التوجھ إلى آسیا الصین و الوالیات المتحدة األمریكیة ،

یل المدى إلمداداتھا الطاقویة، ضمن استراتیجیاتھا  ألمن الوسطى إلى  تحقیق تأمین طو

الطاقة باإلضافة إلى مجابھة التھدیدات  ذات الصفة الجیوأمنیة المرتبطة بالتحوالت 

الجیوسیاسیة و الجیواستراتیجیة التي  تعرفھا منطقة  آسیا الو سطى  بعد  نھایة الحرب 

الدولي للمنطقة  من لدن فاعلین و العبین الباردة و اشتداد حالة اإلستقطاب اإلقلیمي و 

جیواستراتیجیین مثل  الوالیات المتحدة األمریكیة و روسیا و اإلتحاد األوروبي ، و ال 

ینفصل  ھذا التوجھ الصیني عن اإلطار العام النخراط الصین في الشؤون  الدولیة في 

                  طا بشأن  سیاق مخرجات الصعود الصیني و االضطالع بدور أكثر  حضورا و نشا

ول استكشاف أبعاد التوجھ الصیني إلى قضایا السیاسة العالمیة ،  و في ھذا الفصل  نحا

 االھتمامات الجیواقتصادیة صدارة ھذه األبعاد و ذلك من خالل تتبوأ تيالمنطقة ال

  :المباحث الثالثة التالیة

  . د نھایة الحرب الباردة الصینیة في آسیا الوسطى بعالسیاسة: المبحث األول 

  مركزیة أمن الطاقة: التوجھ الجیواقتصادي للصین نحو آسیا الوسطى : المبحث الثاني 

  الصیني الروسي في استراتیجیة الوالیات المتحدة عبر التأثیر :الثالث المبحث
  منظمة شنغھاي                  
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  . طى بعد نھایة الحرب الباردة الصینیة في آسیا الوسالسیاسة: المبحث األول 

  منظورات مختلفة:مقاربة تفسیریة للصعود الصیني:المطلب األول

     الصینیةاتجاھات القوة: أوال

لقد أصبح في عداد المسلمات تقریبا أن الصین ھي القوة العظمى الصاعدة في عالم  

ستق     ول م ة  ح عبة للغای ساؤالت  ص رح ت ا یط و م اردة، و ھ رب الب د الح ا بع ن  م بل األم

دولي تراتیجیة         ،ال صادیة و االس سیاسة و االقت المي  ال ام الع ة  النظ اعالت بنی                 وتف

رم    ة ھ و قم ل نح صیني المتواص صعود ال ل ال ي ظ شكالتھا ف سارھا و م ا و م و اتجاھاتھ

دولي ام ال ا       .النظ ة  و فواعلھ سیاسة العالمی ة ال ي بنی صعود  ف ذا ال یحدثھ ھ ذي س ا ال                 و م

الم                  ا لع ة و رؤیتھ دة األمریكی ات المتح المي الحالي  الوالی و انعكاس ذلك على  الزعیم الع

 الذي حسب كثیر من الدراسات و التوقعات  النظریة في العالقات الدولیة -أحادي القطبیة   

صیني  - صعود ال ل ال ي ظ ستقبلھا  ف تمرارھا و م ة الس دیات حقیقی ھ تح ة تواج ذه الرؤی                 ھ

ة  أحادیةالتي تدفع نحو تحویل  و تغییر لبنیة النظام الدولي  من    و دینامیاتھ   قطبیة إلى ثنائی

  .أو قطبیة متعددة قطبیة 

صادیة                  صین االقت وة ال امي ق ى تن ذلك إل ة ب ات المھتم ن األدبی ر م ع الكثی  ترج

دى   و العسكریة ، بالرغم من االختالفات  العمیقة بین       سھا حول م ة     ھذه األدبیات نف و كیفی

اقش       ي تن تقییم ھذه القوة الصینیة و قیاسھا، و بوجھ عام توجد طریقتان لتمییز  األعمال الت

ق              وة عن طری اس الق ي قی ى  ف ة األول ق الطریق ة ، تتعل یس مطلق القوة  بطریقة نسبیة  و ل

یا ،      ا  و ماض ة حالی درات  الدول ین ق ة  ب ة الداخلی تم     المقارن ي ت ة  الت ة الثانی ا الطریق أم

ى        ،بالقیاس عبر الوطن أي الدولي     ة قیاسا إل درات الدول ة  ق ل بمقارن  الذي یقوم  فیھ المحل

وع من قصة       ك الن رى   " قدرات الدول األخرى ، و ھو ذل ة الكب ي  "Great gameاللعب الت

ن أ     ي   تروى بشكل غالب في األدبیات الدولیة ، كذلك ثمة تمییز  واسع آخر یمك ن یجرى ف

ة        ة  متزامن ستلزم مقارن ا ت ات  إم ك التقییم ة، فتل ات الدولی ال التقییم   Synchronicمج

رات    Diachronicلدول األخرى أو مقارنة تاریخیة     للحالیة نسبة     للقدرات ا  ب التغی  تتعق

ذه  ،إ)تصور صعود و إنھیار القوى العظمى(في ھذه العالقات  على مر الزمن            ستدعت ھ
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ة            المقارنات   صین المتنامی درات ال ي تصف  ق وة الت    اإلعتماد على نوعین من مؤشرات الق

سوبة    وة المح رات،  الق ذه المؤش ن ھ وع األول م ى الن ق عل    Estimateds powerأطل

دولي                  أثیر ال اء للت دات البن ل وح ا تمث رون أنھ رى الكثی ي ی ى المؤشرات الت               على النظر  إل

وة            و أھمھا  اإلحصائیات    م الق ھ اس أطلق  علی اني ف وع الث ا الن  اإلقتصادیة  و العسكریة، أم

   .)1 (المدركة

    "Estimated Power"  القوة المحسوبة -1

اع            ن االرتف صینیة ع درات  ال سكریة للق صادیة و الع صائیات اإلقت شیر اإلح ت

صادي  و االقت رات النم ي مؤش ذھل  ف ل و الم سكري  و م،المتواص اق الع دالت   و اإلنف ع

ذ              صین  من دیثات     1978الناتج المحلي المرتفع عاما بعد آخر لل امج التح دء برن اریخ الب   ت

ادة  " دینج سیاوبنج" األربعة التي باشرتھا  الصین بقیادة    ، فكل اإلحصائیات تشیر  إلى زی

ذه            ة ھ ي نوعی ارة ف مثیرة في مقدار  مشاركة الصین في التجارة  الدولیة و تغییر ال یقل إث

ى                  ال ي  خامل و ضیق النطاق  إل صادي دول ة من فاعل  اقت ت الدول ث تحول مشاركة، حی

  .مشارك أوسع نطاقا  و یلعب دور الرئیس في  المبادالت التجاریة  و االقتصادیة  العالمیة

ن          شف  ع ي تك صینیة فھ سكریة ال وة الع درات و الق ة  بالق رات المتعلق ا المؤش أم

ة            تطور مذھل  في نوع و حجم  و بن       ة و البحری صینیة البری یة و عقیدة  القوات المسلحة ال

و الجویة و االستراتیجیة، و یقدم لنا مؤشر حجم اإلنفاق العام العسكري للصین و الذي بلغ 

والي  صائیات   145ح سب إح ي ح ار دوالر  أمریك م    . 2013 ملی ول حج ا ح یال قاطع دل

د       دیث و تطویر الق ة المخصصة لتح وارد المالی ي     الم أتي  ف صینیة  إذ ت سكریة ال رات  الع

وات   ى  الق ا عل ر إنفاق ة  األكب دة األمریكی ات المتح د الوالی ا  بع ة عالمی ة  الثانی المرتب

  )2(العسكریة

                                                             

براون و آخرون، صعود الصین . أي. مایكل: صین ، فيتفسیر وصول ال: أفیري جولد شتاین، مستقبل باھر )1(
 .57 ، 56 ص، -، ص2010المركز القومي للترجمة، الطبعة األولى ، : مصطفى  قاسم ، القاھرة: ترجمة

  .59 – 58 ص ، -المرجع نفسھ، ص   )2(
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  :perception power  مؤشرات القوة المدركة-2

صعود      ق ال ي طری صین  ف أن ال ق اإلدراك ب ي خل اعدت ف ل  س ة عوام ة أربع ثم

ة ا     ى مكان وة العظمى  ھي    السریع إل المي      : لق صادي  الع اریخي  و النظام اإلقت سیاق الت ال

سیاق           ص  ال ا یخ ا  فیم ساعدة ، أم ة الم ة  الدولی سكري، و البیئ دیث الع الي، و التح الح

ي                 ستحق أن تكون ف صین  ت ى أن ال دلل عل اریخ  ت داث الت إن االسترشاد  بأح التاریخي، ف

ا      مصاف  القوى العظمى الدولیة، و ھذا التو   ذي م اریخي  ال صین الت ى دور  ال قع  یعود إل

ت                  دول العظمى  بقی ث أن ال ة  بحی ة تاریخی ة و إمبراطوری فتئت تؤدیھ كقوة مھیمنة إقلیمی

ردي                 الرغم من حاالت  الضعف و الت ة  ب وة عظمى متوقع تتعامل مع الصین بوصفھا  ق

ي إطار    التي مرت بھا  الصین منذ القرن التاسع  عشر و حتى ثمانینات  ال  قرن العشرین ف

ق     ر المتحق وم غی واقعي    "An unfilled Concept" المفھ ع ال ى الوض النظر  إل وة ب  للق

  .للقدرات الصینیة  و القدرات الكامنة لھا

نخفض      ستوى الم  أما المستوى  الثاني من مؤشرات القوة المدركة، فیتمثل  في  الم

سكري         ا     الذي بدأ منھ  نمو الصین االقتصادي و الع صادي  وتطورھ صین االقت ، فتوسع ال

ع تواصل             ة، خاصة م ة القادم صین  العالمی ة ال شأن مكان ات  ب ن التوقع المذھل ، عزز  م

ى                 ا عل شرین  عام ر من ع ذ أكث رقمین  من اإلصالحات  وتحقیق معدالت النمو  القیاسیة ب

نة    ي س انمین ف داث تیان دیث ال    1989أح تمرار تح إن  اس ك،  ف ى ذل افة إل وات ، باإلض ق

ورة           ى ث ة  عل صین مقبل ل ال ل یجع صادي  الھائ العسكریة الصینیة  مستفیدة من النمو اإلقت

سابق             سوفیاتي ال حقیقیة  على مستوى بنى و ھیاكل و قواتھا المسلحة و بخالف اإلتحاد  ال

ذي أدى               سكري  و ال اق الع صالح  اإلنف صادي  ل خمة من ناتجھ اإلقت الذي اقتطع نسبة ض

بفعل  فجوة النمو اإلقتصادي  و اإلنفاق العسكري  الكبیرة الناتجة عن سباق    إلى انھیاره     

اتج        ،التسلح مع الوالیات المتحدة  األمریكیة   ن الن ك  خصص جزء صغیر م و بخالف ذل

وع       دا عن الوق سلحة بعی ا الم صیني لقواتھ ومي  ال سكري    الق اق الع ي مصیدة فجوة اإلنف   ف
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صاد        النمو االقتصادي  التي تؤدي  كلما    ى صعید  االقت ر مرجوة عل ائج غی ى نت  اتسعت إل

  ) 1(القومي الصیني 

ز                   دى تركی و م صین  فھ وة ال دركات  حول ق ى الم ؤثر عل أما العامل الثالث الذي ی

ر              ي أكث صین  من لعب دور دول ي تمكن ال درات  الت ى تطویر الق التحدیث العسكري  عل

ست   صواریخ  البالی دیث ال ین لتح ود بك شاطا  فجھ ة   ن ة النووی رؤوس الحربی یة و ال

یم                      ادة تنظ تخدام بإع ة  لإلس ا القابل ار قوتھ ة  إظھ صمیم إمكانی تراتیجیة  و لت اإلس

وات  ردع        د امتالك ق صین   ال تری و إعادة تجھیز  قواتھا الجویة و البحریة  تكشف أن ال

ا من أداء  دورا أ         ستقبل     دفاعیة  فحسب  بل قوات ردع  ھجومیة تمكنھ ي الم شاطا ف ر ن            كث

  .و یمكنھا من البروز كقوة عظمى حقیقیة 

 أما العامل الرابع المتصل بالبنیة الدولیة و تحوالتھا، فإن سلسلة األحداث النزاعیة        

ي           دد الصراع ف ساعدت اإلدراك الصیني  في ضرورة التحول  نحو القوى العظمى ، فتج

حة   .   على نشر قوات بحریة و جویة، و أقدم الصین   1996تایوان سنة    قدمت إشارة واض

ول       ین ح دم الیق ن ع ة م صین و النابع ا ال شارك فیھ ي ت ات الت ر النزاع تالل تفج ى اح عل

  .بعد  اإلتحاد السوفیاتي تفاعالت البیئة الدولیة ما

  منظورات مختلفة:تفسیر الصعود الصیني:ثانیا

ي األ   دال حادا ف صین ج ة لل وة المتنامی ارت الق ة  أث ات الدولی ة للعالق اط النظری وس

رات             ى متغی ستقبل و انعكاساتھا عل ي الم صین ف ا ال حول المسارات  التي یمكن أن ترتادھ

سق                        ي ن ؤثرة ف ة و الم دات  الفاعل ف الوح ین مختل وة ب ات الق دولي و عالق ام ال النظ

  .ھذه المتغیرات

ع منظورات          سیر إتجاھات       و على المستوى النظري یمكن فحص أرب ة تف  اھتمت بمحاول

  .مستوى  العالقات الدولیة و  السیاسة العالمیة لقوة الصینیة  و إفرازاتھا على ا

                                                             

  .73أفري جولد شتاین، مرجع سبق ذكره ، ص،   )1(
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  وة ـــــ منظورات الق-1

ي                 رة ف وة المتغی ات الق ة عالق ى دینامی شكل صریح  عل ز ب عن النظریات التي ترك

ة    نظةثم.النظام الدولي تقدم بعضا من أكثر التنبؤات إزعاجا      ریتان حول ھذا المعنى نظری

 balance ، ونظریة  توازن القوة theory of Hegemonic instability  زعزعة الھیمنة

of power theoryة       تؤكدان على الصعوبة  التي تنشأ عن صعود دول المھیمن ار ال و انھی

وة   التعارض  بین القدرات المتنامی أنتذھب نظریة زعزعة الھیمنة  إلى      .على النظام  ة  للق

ة       الصاعدة و مكانتھا التابعة المتواصلة  في نظام سیاسي  دولي تسیطر علیھ  القوة المھیمن

   )1 (.السابقة یؤدي إلى صراعات ال یسویھا في العادة  إال خوض حروب كبرى

ھ       –و تشیر اتجاھات العالقات الصینیة          ي تقدم راض الت  األمریكیة إلى صدقیة اإلقت

ة   ذه النظری ي . ھ ي       ف صیني األمریك افس ال دة التن تعمال ح صلة باس ا  المت دى الزوای            إح

و اإلضطراب و التشنج  في العالقات الثنائیة  على خلفیة تنافر  القوتین حول مسائل كثیرة 

ة  سیاسة الدولی ي ال وة    . ف ات  الق ا التجاھ سیرا  قوی دم تف ي تق وى؛ فھ وازن الق ة ت ا نظری أم

ا  صینیة و تأثیراتھ تمر    ال ا اس إذ م رى، ف ة األخ ة  و العالمی دول اإلقلیمی ى ال ة  عل المحتمل

تطویر الصین لقدراتھا  الشاملة فإن ذلك سیكون دافعا للقوى األخرى  إلى محاولة موازنة     

وازن       ة الت ى حال وة إل      القوة الصینیة عن طریق تحالفات للقوة  تعید نقطة الالتوازن  في الق

   فإن القوة العظمى  ال تمثل تھدیدا یتطلب ردا  STEPHEN Waltكما یؤكد ستیفن والت 

ؤدي     في حد ذاتھا لكن الجغرافیا و التاریخ یذكران أن فجوة القوة بین الدول في منطقة ما ت

وة              ة الق وة العظمى  فائق دن الق ة من ل ل المنطق            . إلى خلق نزعة الھیمنة و السیطرة  على ك

ذي              و بالنسبة لحالة الصین ،     وازن ال ر مخاطر من طرف الالت د یثی صین ق  فإن صعود ال

اردة مباشرة اتضح              ة الحرب الب د نھای ائي  فبع صین  أنیحدث  في ظل االستقطاب الثن                ال

ین       ا الالعب و الوالیات المتحدة األمریكیة سرعان ما ركز كل منھما على اآلخر  باعتبارھم

   )2 (. تھدید كل منھما للطرف اآلخر األساسیین في اللعبة، مع إمكانیة

                                                             

 .81 ص، أفري جولد شتاین، مرجع سبق ذكره ،  )1(
 .84، ص، المرجع نفسھ   )2(
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وى          وازن الق ة  ت ة  من منظور نظری كما تكشف المناقشة النظریة  للمعضلة األمنی

أیضا؛ أن قوة الصین المتنامیة تتسبب في زیادة الصراع الدولي، نتیجة عدم الیقین المتعذر 

ات    اء  التزام عوبة إرس ع ص وازاة م رین م ا اآلخ درات و نوای ول ق ھ  ح ات   تجنب و ترتیب

   .ملزمة في ظل فوضویة النظام الدولي

ة         ة الھجومی ة الواقعی ا نظری سیر     offensivi realismأم ة لتف دم رؤى مھم ، فھي تق

ؤداه           ك  م إذا استمر   " الصعود الصیني، حیث یقدم  جون میر شایمر  تحلیال جیدا على ذل

ى آسی               سیطرة عل سعى  لل ا  ست و، فإنھ ي النم صیني  ف ي    اإلقتصاد ال سھا  الت ة نف ا  بالطریق

سعى            الطبع،  ست ي  و ب رة الغرب ى نصف الك ة  عل دة األمریكی ات المتح ا الوالی سیطر بھ ت

ة       ة  اإلقلیمی ك الھیمن ق تل ن تحقی صین م ع ال سبل لمن ل ال ة  بك دة األمریكی ات المتح الوالی

نغاف           ة و س ا الجنوبی ان  وكوری د و الیاب ن الھن ین  م ران بك م  جی ع معظ اون م                   ورة  بالتع

   .و غیرھم، و ذلك من اجل  احتواء القوة الصینیة 

رى       شوء صراعات كب  و ستكون النتیجة متمثلة  في منافسة أمنیة  مكثفة  قد تفضي  إلى ن

  )1(و حروب بینھما 

   : منظورات  النظام-2

ة  یقترحان أن الصراع سوف                 ات الدولی ة العالق سارات نظری ساران من م  ثمة م

  .یزداد لیس بسبب قدرات الصین  المتنامیة و إنما  باألحرى ألن الصین  نظام مختلف

سات       أن المؤس ادل  ب ي تج دیمقراطي  الت سالم  ال ة ال سار األول بنظری ق الم یتعل

ا، لكن             سالم بینھم ة یضمنان  ال دیمقراطیات اللیبرالی ز ال ي تمی المحلیة  والقیم السیاسیة الت

ات        لیس بین  الدیمقراطیات      ین الوالی ا سیقع ب اللیبرالیة  و النظم غیر الدیمقراطیة و ھذا م

ر           صین غی المتحدة  األمریكیة و حلفائھا  بوصفھا قائدة الدول الدیمقراطیة  و جمھوریة  ال
                                                             

باسم راشد، : مدخل تفسیري لصعود  القوة الصینیة في النظام الدولي، ترجمة: جون میر شایمر، الواقعیة الھجومیة  )1(
، في الموقع 2014، جانفي 195، القاھرة، مركز األھرام  للدراسات االستراتیجیة ، العدد السیاسة الدولیة

  eg.org.siyassa.www.   :      اإللكتروني
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الدیمقراطیة  بسبب تبني  المجموعة األولى  لقیم وسیاسات قائمة  على المواجھة ضد القیم  

  .التي ترفض تبني القیم الدیمقراطیة  الغربیةالمختلفة عنھا  و ضد الصین 

ة      ا ممانع  أما المدخل الثاني فیتعلق بنظریة التحول الدیمقراطي، و التي تبدي الصین حیالھ

ر      ة أكث شاعر القومی ھ الم ذي  تغذی شمولي  ال ام ال شبثة بالنظ ى مت رى  و تبق ا  . كب و م وھ

  .الشموليسیفضي  إلى زیادة الصراع بین النظامین الدیمقراطي  و 

  :  المنظور المؤسسي-3

ات         ى               ترى ھذه النظری د یفضي إل دولي ق ي النظام ال ر ف صیني األكب دور ال أن ال  ب

اب الم    . ات الصراع    زیادة مستوی  سبب غی ذه       ؤب صیني ، ھ ة عن النظام  ال سة  الخارجی س

سات             ت المؤس ا فعل األخیرة التي تلعب دورا  في تلطیف خیارات  النظام  الخارجي، مثلم

في أوربا الغربیة بعد نھایة  الحرب العالمیة الثانیة و التي أدت إلى اختفاء حاالت الصراع  

ة     دول األوروبی ین ال روب ب زاع و الح ھ      . و الن یتولد عن صینیة س ة ال ي الحال ا ف و غیابھ

صادم الم  ة ت ي حال ة ف راعیة  أو نزاعی ارات ص رىخی وى األخ صین و الق ین ال       .صالح ب

ددة       ربما كان األك  و داخل متع ة عوض الم داخل الثنائی صین للم ثر إثارة للقلق ھو تفضیل ال

ة                   ة فعال سات إقلیمی ام  مؤس ل  فرص قی ا یقل ة، و ھو م             . األطراف لحل صراعاتھا الدولی

ان        دم األم ى ع ب عل ة لتتغل و ھذا ما یدفع بالدول األخرى إلى إتباع السبل السیاسیة الواقعی

  . المتواصل الكتساب القوة و تعزیز القدراتالسعيطریق مع الصین عن 

ائال     : منظور اإلعتماد المتبادل  -4 ادل  منظورا متف صادي المتب  تقدم نظریة اإلعتماد  االقت

ة    صین المتنامی درات ال ائج  ق ول نت سبیا ح واء    . ن دفع  الحت ي ت وافز  الت ز الح ي تمی و ھ

رة      صراع  كبی ة ال ون تكلف دما تك ة عن راعاتھا الدولی ص ص ة ت ب  طألن الدول ى جان ف إل

صادیة         ة االقت ى التنمی وم عل صاعدة تق صین ال وة ال ین، و ق صادیین المھم ركائھا االقت ش

ود   دولیین ، و أن  أي قی تثمار ال ارة و االس ى التج اس عل ي األس دة  ف سریعة  المعتم                  ال

ة و شركائھ     ف      أو عقوبات خارجیة من قبل الوالیات المتحدة األمریكی ى تخفی ؤدي إل د ت ا ق

وارد         ى استثمار الم رط إل صین  المف زوع ال ي ن تحكم  ف الي ال ة  و بالت درة المتنامی ذه الق           ھ

صین    راط ال ى انخ ؤدي إل ذي ی ر ال و األم سكریة، و ھ وات الع درات  و الق ز الق ي تعزی                ف
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ي ات  دفع  ف ة، و ال صراعات الدولی ل ال ة  لح ات تھدئ ي سیاس صراع  ف دل ال اون ب اه التع ج

   )1(. الدولي

  دبلوماسیة الصین التعاونیة تجاه آسیا بعد الحرب الباردة  : ثانيالمطلب ال

 نقطة 1989التي وقعت في یونیو عام " میدان السلم السماوي" لقد كانت أحداث   

التحول الكبرى في عالقات الصین بإقلیمھا اآلسیوي حیث مألت المظاھرات الطالبیة 

بر میادین الصین مطالبة بالدیمقراطیة ومزید من االحترام للحقوق السیاسیة، وقد أك

حظیت ھذه المظاھرات بتأیید ومساندة كبیرین، لیس فقط من الوالیات المتحدة األمریكیة 

الذي " اتشوفبمیخائیل غور" اتي السابق بزعامة والغرب بل كذلك من االتحاد السوفی

 غیر أن القیادة الصینیة سارعت إلى قمع .*)Glasnost (رفع شعار االنفتاح السیاسي

المتمردین إلى أن تم سحق الحركة وإعدام عدد من قیاداتھا والزج بالباقي في السجون، لقد 

أدت ھذه األحداث إلى ردود الفعل لدى دول المحیط اإلقلیمي للصین، والتي اعتبرت ھذه 

ي انتقدت السلطات الصینیة مع بدایة األحداث األحداث شأنا صینیا داخلیا، وحتى الیابان الت

 أنھا لن 1990إال أنھا تراجعت في النھایة وأعلنت في قمة السبعة الكبار في ھیوستن عام 

   .)2(تشارك في عملیات المقاطعة التي كان الغرب قد بدأھا ضد الصین

 وفي تطور الفت واستجابة منھا لموقف جیرانھا، انتھجت بكین طریق االنفتاح  

على محیطھا اآلسیوي وعزمت على تعمیق عالقاتھم، ومن بین المحطات التي اعتمدت 

علیھا الصین لتعمیق الثقة بینھا وبین محیطھا اآلسیوي المساعدات الصینیة لجیرانھا فیما 

 أین قدمت مجموعة من المساعدات والقروض 1997یخص تداعیات األزمة المالیة عام 

وة جاءت على النقیض تماما من الموقف المتعنت الذي ذات الفوائد المنخفضة في خط

اتخذتھ المؤسسات المالیة العالمیة، والمقرضون الدولیون اتجاه االقتصادیات اآلسیویة 

المتضررة من األزمة، وكرد فعل على السلوك الصیني، قامت دول منظمة اآلسیان إلى 

                                                             

 .86أفري جولد شتاین، مرجع سبق ذكره ، ص،   )1(
اتشوف والتي تمیزت بنوع من االنفتاح ب اإلتحاد السوفیاتي، میخائیل غور وھي السیاسة التي عرف بھا آخر رؤساء-* 

  . وھي األفكار التي عجلت بسقوط اإلتحاد السوفیاتي
 مركز األھرام للدراسات اإلستراتیجیة: القاھرة،السیاسة الدولیة السلمي،الصعود  حنان قندیل، الصین واستمراریة )2(

 . 55 ،، ص2011، ینایر 183العدد 
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الصین  : 3+ ذاك بآسیان ضم الصین إلى المنظمة في العام  نفسھ في إطار ما عرف آن

والیابان وكوریا الجنوبیة، ولم یمض وقت طویل، حتى توجت عالقات الصین بالمنظمة 

آسیان الخاص بإنشاء منطقة التجارة الحرة بین دول المنظمة وذلك -بتوقیع اتفاق الصین

  : ومن بین مظاھر التعاون الصیني في إقلیمھا اآلسیوي نجد ما یلي ، 2002عام 

   :اآلسیویةن والمنظمات اإلقلیمیة  الصی- أ

  ما میز العقدان األخیران نشأة عدة منظمات تعكس تعاون الصین مع دول إقلیمھا  

الصین والیابان  (3+، آسیان ) الصین+آسیان  (1+ وكان من أھم ھذه المنظمات آسیان 

 ، والمجلس االقتصادي لدول حوض SCO، منظمة شنغھاي للتعاون )وكوریا الجنوبیة

المحیط الھادي ، فعلى سبیل المثال ال الحصر ؛ نشطت الصین نشاطا كبیرا في إطار 

 مع 2001منظمة شنغھاي للتعاون، والتي كانت القیادة الصینیة من وراء تأسیسھا في عام 

 ،وعلى الرغم من أن الغرض الرئیسي )1(كل من روسیا وجمھوریات آسیا الوسطى

خطار األمنیة غیر التقلیدیة كاإلرھاب، فإن مجال إلنشاء تلك المنظمة كان مواجھة األ

 مثال وفي أثناء 2003نشاطھا ما لبث أن امتد لیشمل أبعاد اقتصادیة مھمة، ففي عام 

المؤتمر السنوي للمنظمة، أعلن رئیس الوزراء الصیني عن تخفیض التعریفة الجمركیة 

مھد ذلك إلنشاء منطقة على عدد كبیر من السلع المتبادلة بین دول المنظمة، بحیث  ی

  .تجارة حرة بینھا

  : العالقات الصینیة الروسیة -ب

لقد كانت العالقات الروسیة الصینیة متوترة لفترة طویلة، ذلك لم یمنع الزیارات   

الرسمیة المتبادلة خاصة في عقد التسعینات من القرن الماضي، إال أن تھیأت األوضاع 

فكان معاھدة صداقة أعدت أساسا :  أما أولھما2001 لعقد اتفاقین مھمین مع روسیا في عام

 )2(فھو ما تجسد في منظمة شنغھاي للتعاون: لحلف استراتیجي بین البلدین، أما ثانیھما 

والتي وقعتھا كل من الصین وروسیا مع جمھوریات آسیا الوسطى، وقد نظر المحللون 

                                                             

 .56 ،، صمرجع سبق ذكره حنان قندیل،  )1(
الطبعة  دار الشروق للنشر والتوزیع،:عمان، محمود عبد الفضیل وآخرون، آفاق التحوالت الدولیة المعاصر  )2(

  .47 ،ص، 2002 األولى،
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 لبسط النفوذ في ھذه المنطقة إلى االتفاق األخیر على أنھ محاولة من جانب الصین وروسیا

  . مما یجعل الوالیات المتحدة األمریكیة بعیدة عنھا

  : الیابانیة - العالقات الصینیة- ج

لقد أجمع جل الدارسین للعالقات الصینیة الیابانیة على اعتبار عالقات الصین   

ناك مثال  فھفجار، وساقوا لذلك عدة أسبابابعداوتھا التقلیدیة بمثابة قنبلة تحتمل االن

إدعاءاتھما بخصوص األراضي التي تحوي احتیاطات بترولیة مھمة لكلیھما، منذ عام 

 تكرر تحلیق طائرات المراقبة الصینیة في أجواء مناطق متنازع علیھا، إضافة 2005

 ضد 2005على المواجھات التي وقعت بین الدولتین، مرة بسبب وقوف الصین عام 

لى مقعد دائم بمجلس األمن، ومرة أخرى بسبب إصرار الرغبة الیابانیة في الحصول ع

كبار المسؤولین الیابانیین على زیارة النصب التذكاري لمجرمي الحرب الیابانیین في 

   )1(.طوكیو في تحد واضح للمشاعر الصینیة

   )األقالیم الغربیة للصین(تركستان الشرقیة وأمنیة في ثنالخریطة اإل : لثالمطلب الثا

 السیاسة التوسعیة التي انتھجھا إلىعدیدة كان الصینیون ینظرون طوال قرون   

القیاصرة ومن بعدھم السوفیات على أنھا تھدید حقیقي الستقرار الصین، لذلك لم یدم 

  التقارب الروسي الصیني إال سنوات قلیلة لیدخل بعدھا الطرفان في نزاع حدودي خطیر

لكن استقالل جمھوریات اإلتحاد السوفیاتي أراد الصینیون أن یعطوه طابعا إیدیولوجیا، 

اآلسیویة عن روسیا أنتج وضعا جیوسیاسیا جدید، یراه بعض المراقبین في صالح الصین 

الشعبیة التي تقلصت حدودھا مع روسیا، ولكن رغم ذلك لم تتخلص الصین من كل 

عرقیة ووضع فاستقالل دول آسیا الوسطى أعاد االعتبار للصراعات ال، )2(مخاوفھا األمنیة

األقلیات في الصین وتتجلى ھذه المخاوف بصورة جلیة في إقلیم تركستان الشرقیة أو 

 ومنذ 1760ة تعرض لالحتالل الصیني عام  ، فإقلیم تركستان الشرقی xingiangسینكیانغ 

تصیین تركستان " ذلك التاریخ انتھجت القیادة الصینیة سیاسة استیطانیة تعرف ـ 

 لكن م1865لى استقال ھذا اإلقلیم عام امت حروب تحریریة عدیدة أدت إ، وقد ق" الشرقیة
                                                             

 مركز األھرام للدراسات اإلستراتیجیة: القاھرة،السیاسة الدولیة نادیة حلمي، التنافس اإلقلیمي من منظور الصین،  ) 1(
 .76 - 75 ،ص -، ص 2011 ینایر 183العدد، 

(2 ) Pierre Gallois, a l’est : du nouveau, Géopolitique, n77, janvier  -  mars 2002 P.6.  
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، واستمرت الحروب التحریریة حتى عام 1875القوات الصینیة أعادت احتاللھ عام 

 تاریخ إعالن استقالل تركستان الشرقیة، ولكن سرعان ما أسقطت روسیا ھذه 1933

أللمان في األراضي السوفیتیة  ، ونتیجة تقدم ا)1( 1934الجمھوریة اإلسالمیة عام 

وتركیز الروس على حمایة األقالیم األوروبیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة استغل 

الصینیون ھذا الوضع لیحتلوا ھذا اإلقلیم مرة أخرى، ثم قامت ثورة تحریر أخرى بقیادة 

 والذي أعلن استقالل تركستان الشرقیة، ولكن الروس 1944الشیخ علي خان عام 

الصینیون تعاونوا ھذه المرة على إحباط ھذا االستقالل، ثم اجتاحت الصین إقلیم سینكیانغ و

 وبقي ھذا اإلقلیم تابعا للجمھوریة الصینیة إلى غایة انتھاء الحرب الباردة )2( 1949عام 

 ،مما أحیا من جدید المخاوف اإلقلیملھذه  واستقالل جمھوریات آسیا الوسطى المجاورة

سیاسیة الصینیة خاصة وأن جمھوریات آسیا الوسطى تبنت منظومات سیاسیة األمنیة وال

سدا للفراغ وتعویضا لإلیدیولوجیة " Ethno-nationalisme"قائمة على القومیة العرقیة 

الشیوعیة السابقة، وھو ما عمق مخاوف الصین من رؤیة شعوب إقلیم تركستان الشرقیة 

  Ouigours عن الصین خاصة شعب لویجور تحذو حذو شعوب آسیا وتطالب باستقاللھا

وھم السكان األصلیون الذین یقطنون ھذا اإلقلیم، ویشتركون مع شعوب آسیا الوسطى في 

روابط عرقیة ودینیة ولغویة، كما أن ھذا اإلقلیم ھو اإلقلیم الصیني األكثر اتصاال 

 حدود طویلة ، ویشترك في 2 كلم 1.600.000بجمھوریات آسیا الوسطى إذ تبلغ مساحتھ 

منغولیا، كازخستان، كیرخیزستان، أفغانستان، باكستان والھند في : مع ثماني دول ھي 

ا من جھة ومن جھة أخرى یعتبر إقلیم تركستان الشرقیة أكثر ذ ه،)3(إقلیم كشمیر وروسیا

األقالیم الصینیة تصادما مع القیادة المركزیة في بكین على خلفیة جملة من العوامل 

  : ة والتي نوضحھا فیما یلي الموضوعی

                                                             

، فیفري 1239، العدد مجلة المجتمع:الكویتمد عوض، جذور االضطھاد الصیني لمسلمي تركستان الشرقیة، مح )1(
 .25 ، ص،1997

2 - Thierry, Kellner, La chine et la nouvelle Asie centrale, Rapport du GRIP, janvier 2002, 
P.07. 

            1239، العدد المجتمع: ،الكویتكستان الشرقیة  آحنین أركین، حمالت القمع الصیني ضد مسلمي تر، توخي )3(
 .23 ،ص، م1997، فیفري
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 تجاھل القیادة الصینیة لمطالب قومیة الویجور والتي تتمثل في الحقوق المدنیة، كحریة - 1

التقید وتعمیم استعمال اللغة التركیة، إضافة إلى مطلب االستقالل إقتداء بشعوب 

  .جمھوریات آسیا الوسطى

 ولم تكترث تماما لألخطار كیة،التر لم تراع السلطات الصینیة مخاوف ھذه القومیة - 2

 وال یزال النوویة،الناجمة عن تلویث بیئة ھذا اإلقلیم، حیث حولتھ إلى منطقة للتجارب 

 شاھدا على خطورة ھذه التجارب LOBNORمركز التجارب النوویة في منطقة 

  . وتھدیدھا للتوازن البیئي

م الصینیة األخرى، فھذا  ضعف وتیرة التنمیة في تركستان الشرقیة مقارنة باألقالی- 3

اإلقلیم یعتبر األفقر في الصین مما یعمق التفاوت الحاصل بین أفراد قومیة الھان وقومیة 

  .  الویجور

 تزییف الحقائق التاریخیة وذلك یجعل قومیة الویجور قومیة دخیلة ونازحة من مناطق - 4

 لغات أجنبیة عدیدة بعیدة استقرت في أرض صینیة، في حین أن ترجمة كلمة سینكیانغ إلى

األقالیم الجدیدة أو الحدود " Gladney"تسمح لنا بكشف ھذا التزییف في تعني حسب 

وھنا نلمس التشابھ الكبیر بین خصائص "  New bord or new dominion"الجدیدة 

 ، فجل ھذه )1(الظاھرة العرقیة في الصین وخصائصھا في جمھوریات آسیا الوسطى 

تھا على األمن في المناطق القومیة للصین، ففي حال وقوع العوامل تفرز تأثیرا

اضطرابات في جمھوریات آسیا الوسطى من الصعب جدا أن ال تتأثر الصین بھذه 

االضطرابات، ومن ناحیة أخرى نجد القوى القومیة الداعیة إلى استقالل تركستان الشرقیة 

ألصولیة المتطرفة، خاصة في المھددة لألمن القومي الصیني والمتواطئة مع التنظیمات ا

جمھوریة أوزباكستان تسعى جاھدة إلى استغالل األوضاع وذلك بجعل جمھوریات آسیا 

الوسطى عمق استراتجي لجمیع أنشطتھا المسلحة ضد الجمھوریة الصینیة لفرض خیار 

  .االستغالل علیھا بقوة السالح

                                                             

1-Dru, Glaney. Chinese nationalism and its subaltern subjects, in:  
http.www.cemoti.revues.org/document,51html  
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  ى  السیاسة الصینیة اتجاه آسیا الوسطأبعاد: رابعالمطلب ال

 إلىجمھوریات آسیا الوسطى ، إضافة لقد أدركت السلطات الصینیة أن استقالل   

العوامل السالفة الذكر في المطلب الثاني، سیعطي مجاال أوسع للحركات االستقاللیة 

الداخلیة لبلورة مطالب سیاسیة ترفضھا الصین وتمس بوحدتھا الترابیة، لذلك قامت بمنح 

 إضافة إلى صیاغة سیاسة وطنیة 1992ركستان الشرقیة عام االستقالل الذاتي إلقلیم ت

  : تجاه دول آسیا الوسطى المجاورة وفق عدة مستویات نذكر منھا ما یلي 

 وھو مستوى بسیط یرتبط باألمن الصیني الداخلي، فحسب العقیدة : المستوى األول-

 ناطق الحدودیةات المحدودة في المالعسكریة الصینیة، فھناك تأكید على فرضیة النزاع

داخل أو خارج البلد، ویعتقد الخبراء في الشؤون األمنیة الصینیة أن عدد الجنود الصینیین 

 جندي یضاف إلیھم خمس فرق عسكریة بعد 200.000في تركستان الشرقیة یتعدى 

 جندي، لقد عقدت الصین مع الدول 60.000م، یتجاوز تعدادھا 1997أحداث غولجا عام 

یزستان، وطاجكستان سلسلة من غیرقروسیا، كازاخستان، : ل منالمجاورة خاصة ك

االتفاقیات لضمان األمن على طول حدود تركستان الشرقیة كان أھمھا االتفاقیة المبرمة 

م حول تقلیص عدد القوات في المناطق الحدودیة، وأرفقت بتدابیر 1996 أفریل 24في 

    ".Mesures de confiance"لتحقیق الثقة 

 على أطراف الحدود )1( كلم100ى شریط حدودي یصل عرضھ إلى وذلك عل

 وقعت كل من كازخستان والصین على تصریح 1992المشتركة مع ھذه الدول، ففي سنة 

 على اتفاقیة إطار لترسیم 1994مشترك، یقضي بدراسة ملف الحدود لیتوج بالتوقیع عام 

لى الترسیم النھائي للحدود م ع1998قسط كبیر من حدودھما، ولیتم فعال االتفاق سنة 

بینھما، ولئن كانت المفاوضات مع كازخستان یسیرة نسبیا، إال أنھا كانت مع جمھوریة 

یرغزي رفض المصادقة على اتفاقیة ترسیم قیزستان صعبة نوعا ما، ألن البرلمان الغیرق

 ألنھ یعتبرھا مجحفة، وغن بقي 1999الحدود الموقعة من طرف حكومتي البلدین سنة 

یرغیزستان قالحال على ما ھو علیھ إلى غایة الیوم فذلك یرجع بالدرجة األولى، لتخوف 

یزغیزیة اقتداء بالصین، أما المفاوضات بین قمن مطالبة دول أخرى ببعض األراضي ال
                                                             

(1)  ibid 
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            الصین وطاجكستان فتبقى معقدة جدا بالنظر إلى مطالبة الصین بأراضي شاسعة تقدر 

في جبل بامیز التي تعتبر منطقة إستراتیجیة جدا بالنسبة للصین لوقوعھا  2 كلم20.000بـ 

م وتطل على دول كثیرة من بینھا الھند، وإن لم تجد كلك ھذه المشاكل 6000على علو 

حلوال نھائي، غیر أن األمر اإلیجابي بالنسبة للصین ھو الثقة المتبادلة بین الطرفین 

صفیة مقبولة لحل القضایا الحدودیة بدل اللجوء إلى والتأكید على التفاوض أكثر فأكثر ت

  .القوة كخیار 

في ھذا المستوى تنظر فیھ إلى السیاسة األمنیة الصینیة بنظرة أكثر :  المستوى الثاني-

اتساعا، تأخذ بعین االعتبار مكان ودور الصین في المنطقة على غار الدول الكبرى 

ك طور الصینیون بدایة من عقد التسعینیات لذل. كروسیا والویالت المتحدة األمریكیة

سیاسة خارجیة واسعة تشمل جمیع المناطق الواقعة على حدود الصین البریة والبحریة 

والتي تعني باللغة العربیة "  ZHOUBIAN ZHENGCE"ویطلق علیھا الصینیون اسم 

   .)1("السیاسة المحیطیة"

الصین على تحدیث وعصرنة والتي تھدف إلى ضمان محیط آمن ومستقر حتى تتفرغ 

اقتصادھا، ولكي تضاعف في الوقت نفسھ نفوذھا، وال تترك الفرصة لدول أجنبیة 

كتھدیدھا من خالل استغالل خالفات الصین مع دول الجوار، وعلیھ یمكننا أن نعتبر 

  . السیاسة الخارجیة الصینیة اتجاه دول آسیا الوسطى جزءا من ھذه السیاسة

  ى حسن نوایاھا وعدم رغبتھا في تھدید أمن منطقة آسیا الوسطىولكي تؤكد الصین عل

 إثر زیارتھ لطشقند المبادئ Li pengلبینغ  الزعیم الصیني رحوتفنیدھا للمزاعم الغربیة ط

  )2(: الخمسة التي تقوم علیھا السیاسة الخارجیة الصینیة نحو الجمھوریات الخمس وھي 

 .ن السلمي الحفاظ على عالقات حسن الجوار والتعاو  - أ 

 .ترقیة التعاون على أساس المساواة والمصلحة والرخاء المشترك  -ب 

 .احترام استقاللیة وخیارات ھذه الشعوب  -ج 

 .عدم التدخل في شؤونھا الداخلیة  - د 

                                                             

(1)  ibid 
(2)  Thierry, Kellner, La chine et la nouvelle Asie centrale,op.cit,p,8. 
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 .احترام سیادة واستقالل ھذه الدول والمساھمة في استقرار ھذه المنطقة  -ه 

شاریع توسعیة أو نوایا ن الصین لیست لدیھا أیة مأ: " ویصرح في األخیر بما یلي 

لكن " للھیمنة أو استعمال القوة وإن كل ما تریده الصین ھو تطویر ورخاء ھذه المنطقة

التواجد العسكري األمریكي في قارة آسیا یھدد استقرارھا وال یسمح حسب التصور 

الصیني، بتشكیل نظام متعدد األقطاب، تستطیع من خاللھ الصین تحقیق أھدافھا 

ال یرید أن تحول التواجد األمریكي ) " Eric Costel(لھذا فالصین كما یرى ومصالحھا، و

 ولھذا  في آسیا الوسطى على األداة المثلى لسد الفراغ اإلستراتیجي وتحقیق االستقرار

فالصین ترى في تمتین واستغالل عالقاتھا مع روسیا الحل الوحید لكسر الھیمنة 

 الصینیة في آسیا الوسطى، تعتبر حلقة أساسیة لقول فإن السیاسةا مجمل  ،و"األمریكیة

وجزءا من منظومة أمنیة أكثر اتساعا تشمل مجمل قارة آسیا، تحاول الصین من خاللھا 

مقاومة السیاسة األمریكیة التي تحسن انتھاز الفرص واستغالل نقاط ضعف خصومھا، 

ات الصین مع فالوالیات المتحدة األمریكیة استطاعت توظف التوتر الحاصل في عالق

بعض جیرانھا كالفیتنام والفیلیبین وتحولھا إلى أوراق ضغط ومساومة، وجعلت من دول 

         اإلطار الذي تنتظم فیھ المصالح األمریكیة)A.S.E.A.N(رابطة دول جنوب شرق آسیا 

ولھذا السبب، بادرت الصین على تثمین عالقاتھا مع جمھوریات آسیا الوسطى وإضفائھا 

عاونیا منظما من خالل منتدى شنجغھاي، الذي تحول إلى منظمة مھیكلة تسعى إلى طابعا ت

توحید التوجھات والسیاسات األمنیة في المنطقة، كما أن منظمة شنجغھاي أصبحت القناة 

التي تتجمع فیھا المطالب الروسیة والصینیة المتطابقة، خاصة الوالیات المتحدة 

  . األمریكیة

  : ي لجمھوریات آسیا الوسطى وفق العوامل التالیة االحتباس االستراتیج

           عسكریة  تكون كلھااتساع نطاق التھدیدات وزیادة كثافتھا بحیث تتصف بالتنوع فال - 1

 . بل تتراوح ما بین تھدیدات منظورة ومتوقعة وأخرى كامنة ومفاجئة

االقتصادیة واالجتماعیة ھشاشة البنیة التحتیة لألمن حیث ال تتاح الشروط السیاسیة و - 2

الالزمة لتحقیقھ، خاصة وان جمھوریات آسیا الوسطى ال تزال تمر بمرحلة بناء الدولة 

 .وینقصھا كثیر من مقوماتھا
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 بمعنى تشابك الداخل بالخارج فتصبح القوى "Intrusivnrs"االسترساب أو اإلتحام   - 3

منیة وغیر التقلیدیة في الخارجیة، أو بعضا منھا، عوامل داخلیة في الصراعات األ

  )1(المنطقة 

  ): الفرصة اإلستراتیجیة(المقاربة األمنیة الجدیدة 

كما أسلفنا سابقا وتبعا لنصیحة دینغ وردا على التحدیات األمنیة على الجبھتین   

أو الصیغ " TIFA"المحلیة واإلقلیمیة، تالحمت الدبلوماسیة األمنیة لبیجنغ في نوع من 

 فقد طوروا مجموعة )2(ة من طبقة الموظفین واإلستراتیجیین الصینیین السلطویة المنبثق

  "مفھوم أمني جدید: "من الصیغ والمفاھیم نذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر ما یلي

، وھي كلھا أفكار تعكس "والنھوض السلمي للصین"، "قوة عظمى مسؤولة"والتصرف لـ 

یادة الصینیة سواء على المستوى المحلي أو الذي تبنتھ الق" الفكر الجدي" نوعا من 

  في Jiang Zeminاإلقلیمي، ویتجلى ذلك من خالل خطاب الزعیم الصیني جیانغ زیمین 

   الذي قدم من خاللھ جوھر مفھوم األمن الجدیدة وفق التصور الصیني1999سمار

منطقة "ن  التي عبرت عن نظرة مفادھا أ2002إضافة إلى ما یسمى بالورقة البیضاء عام 

 المحیط الھادي المنطقة األكثر دینامیكیة من الناحیة االقتصادیة، والقدرات األكبر –آسیا 

ولذلك یجب تقویة الحوار والتعاون والحفاظ على االستقرار " بالنسبة للنمو في العالم

  .) 3(اإلقلیمي وتعزیز النمو المشترك 

  :المعادالت اإلستراتیجیة الجدیدة في آسیا 

ویقصد بالرقم ھنا البلدان " 3+ بلدان اآلسیان "تلة اإلستراتیجیة الجدیدة المسماة الك - 1

 .وھي الیابان والصین وكوریا الجنوبیة: الكبرى األقوى اقتصادیا

تكتل شنغھاي الذي یضم كال من روسیا والصین إضافة إلى بعض جمھوریات آسیا  - 2

لعب الصین دورا رئیسیا ومحركا  قازاخستان وطاجكستان وأوزبكستان، أین ت- الوسطى 

                                                             

  مركز الدراسات اآلسیویة، جامعة القاھرة: ، القاھرةتكس، قضایا األمن في آسیا ی السید صدقي عابدین، ھدى م ) 1(
 .223 ،، ص2004، الطبعة األولى

  تاب العربي دار الك: بیروت ل أبو حیدر، ترجمة دال ، دبلوماسیة أمنیة جدیدة :الصین: النجم الصاعد غیل، س بایت) 2(
 .18 ،، ص2009 الطبعة األولى، 

 .21 ،، صمرجع سبق ذكره غیل، بایتس ) 3(
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في ھذا التجمع الذي ال یقتصر على قضایا االقتصاد والثقافة بل یعطي أولویة متقدمة 

 . لموضوعي األمن والدفاع

ومن بین موضوعات ھذا ) 2001أكتوبر (اإلیراني -بدایة الحوار اإلستراتیجي الھندي - 1

 : الحوار القضایا التالیة

 .من اإلقلیمي والدوليمنظور كلتا الدولتین لأل -

 .السیاسات الدفاعیة واألمنیة لكلتا الدولتین -

  )1(القضایا المتعلقة بجدول أعمال نزع األسلحة -

  

  

                                                             

 . 48ص ، مرجع سبق ذكره، محمود عبد الفضیل وآخرون،  - 1
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  مركزیة أمن الطاقة: اقتصادي للصین نحو آسیا الوسطى التوجھ الجیو: المبحث الثاني 

  طبیعة المشھد الطاقوي في الصین : المطلب األول 

 في سیاسة أمن الطاقة ي الصین أحد المجاالت األساسیةیعتبر قطاع الطاقة ف  

 خالل  في اإلمدادات و طرق النقل  حیث یمكن أن یكون التغیر الجديالصینیة الخارجیة، 

 أكبر تحد یمكن أن تجابھھ الصین في ظل التنافس العالمي المحموم على السنوات القادمة

رة والرخیصة في وضع حرج بالنسبة  إذ ستكون مصادر الطاقة المتوفالطاقة و ممراتھا 

لمستقبل النمو االقتصادي في الصین، تماما كما شوھد خالل مرحلة التصنیع والتطور في 

على النفط  الغرب، واآلن یترافق التوسع االقتصادي في الصین مع زیادة قویة في الطلب

   .)1(و موارد الطاقة

إال أن وتیرة النمو االقتصادي ورغم تنوع مصادر الطاقة كالفحم والبترول والغاز   

لى االستیراد لسد إستطرح إشكالیة الموارد الطاقویة مما یجعل القیادة الصینیة نتیجة 

النقص في ھذا المجال فمثال بالنسبة للنفط فإن التوقعات المستقبلیة بشأن تطور اإلنتاج 

  دراسات لمؤسسات وشركات ومعاھد متخصصة صینیة)2(2020الصین بحلول عام 

 مالین برمیل یوما، وقد ذھب مدیر قسم التخطیط في 4 و 3وأجنبیة تتراوح ما بین 

، إلى القول بأن اإلنتاج 2006في حدیث لھ عام ) CNPC(الشركة الوطنیة الصینیة للنفط 

، مرشح لالرتفاع ما بین 2005 ملیون برمیل یومیا سنة 3.6الصیني من النفط المقدر بـ 

                      مالیین برمیل فقط، على أن یبدأ اإلنتاج بالتناقض بدایة 4 إلى 2020 - 2006

  . 2001عام  من

                                                             

 حسام الدین :غولودن، األمن والطاقة، نحو إستراتیجیة سیاسة خارجیة جدیدة، ترجمة.كالیكي، دیفید ل .  جان ھـ  ) 1(
 .414 ،، ص2010 الطبعة األولى، للكتاب،ةیئة العامة السوری الھ:خضور، دمشق

مركز األھرام للدراسات : القاھرة،السیاسة الدولیة،رؤیة مستقبلیة " الصین وامن الطاقة:"ة فخدیجة عر )2(
 .57، ص،2006، أفریل 164 عدد اإلستراتیجیة،
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   م2020توقعات تطور حجم اإلنتاج النفطي والصیني لسنة ):08(  رقمالجدول

 مصدر الدراسة
تاریخ 

 الصدور

  2020حجم التوقعات 

 )ملیون برمیل یومیا(

 3.8 2006 مات الطاقةالوكالة األمریكیة لمعلو

الشركة النفطیة الوطنیة الصینیة 

)CNPC( 
2006 4.0 

 3.8 2005 معھد اقتصادیات الطاقة الیاباني

 3.0 2005 وكالة الطاقة الدولیة

 4.0 2005 معھد أبحاث الطاقة الصیني 

Source: Erica S.Doiuns.Energy security series: china.the Brookings 

foreign policy studies. Brookings institution, Décembre, 2006.p,10. 

    

أما فیما یخص الغاز الطبیعي فقد عرف إنتاجھ ارتفاعا كبیرا في الستینیات      

ولكنھ یظل مصدر " سیشوان"والسبعینیات بفضل اكتشاف حقول كبیرة في مقاطعة 

من االستھالك % 2وى ھامشي للطاقة ضمن نظام الطاقة الواسع في الصین وال یمثل س

ویقدر االحتیاطي الصیني المؤكد % 23.6العام للطاقة أي أقل من المعدل العالمي القدر بـ 

 تریلیون متر 1.5 بـ 2001من الغاز الطبیعي بحسب تقریر الوكالة الدولیة للطاقة سنة 

یة  تضع االحتیاطات الصین2006غیر أن تقدیرات وكالة الطاقة الدولیة لسنة ، )1(مكعب

         من االحتیاطات الغازیة العالمیة % 2 ملیار متر مكعب، وھو یمثل 3720في حدود 

            %)27" (أوردوس: "وتتركز ھذه االحتیاطات في خمسة أحواض أسیاسیة ھي

% 16وأل % 7" سونغ لیاو"، %08، خلیج بوھاي %19" نادیم"، % 23" سیشوان"

  )2( أحواض 10ة في حوالي المتبقیة تتوزع على مخزونات صغیر

                                                             

 .416 ،، صمرجع سبق ذكرهل، غولودن،  . كالیكي، دیفید. ، ـ جان ھ) 1(
2 - «  China Energy Data, statistics and analysis-oil, Gas, Electricity, oil. », Energy 
information administration, country analysis brief, Inly, 2009 
http://www.205,254,135,24/emeu/cabs/china/pdf/ 
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من االحتیاطات % 20أما االحتیاطات الموجودة في الحقول البحریة فتمثل حوالي   

، وفي بحر الصین الشرقي وفي "بوھاي"اإلجمالیة المؤكدة، وتتركز أغلبھا ف خلیج 

 ملیار 51، أما من ناحیة اإلنتاج فقد أنتجت الصین ما مقدراه )1(شمال بحر الصین الجنوبي

 حقال أرضیا 370وتوفر % 17 بنسبة 2006، لیرتفع اإلنتاج سنة 2005ر مكعب عام مت

             ما تبقى من اإلنتاج، أما الحقول البحریة التي بدأت اإلنتاج منذ التسعینات فقط ساھمت

  )2(من اإلنتاج اإلجمالي % 15بـ 

م لمختلف مصادر وكما أسفلنا وفي ظل المساھمة القلیلة للغاز في االستھالك العا  

الطاقة في الصین، إضافة إلى قلة المنشآت الخاصة بمعالجة وتمییع الغاز، تھدف الحكومة 

الصینیة لرفع نسبة استھالك الغاز الطبیعي في البالد لمالھ من فوائد في خفض التلوث 

ولتقلیل حدة الطلب ولو نسبیا على الفحم الملوث للبیئة، وعلى النفط الذي یشكل الحصول 

 – 1995علیھ أحد أكبر التحدیات، وقد تضاعف اإلنتاج الصیني من ھذه المادة ما بین 

 ملیار متر مكعب، وتشیر توقعات مختلفة 50 ملیار متر مكعب إلى 17.4 من 2005

المؤسسات المتخصصة إلى تراوح االرتفاع في اإلنتاج الصیني من الغاز الطبیعي بحلول 

  . متر مكعب ملیار120 و 98 ما بین 2020عام 

  2020توقعات تطور حجم اإلنتاج الصیني من الغاز لسنة : (09)  رقمالجدول

تاریخ  مصدر الدراسة
 اإلصدار

  2020عات قوحجم الت
 )ملیار متر مكعب(

 98 2006 الوكالة األمریكیة لمعلومات الطاقة
الشركة النفطیة الوطنیة الصینیة 

)CNPC( 2006 80 

 15 2005 ابانيمعھد اقتصادیات الطاقة الی
 138 2005 وكالة الطاقة الدولیة

 120 2005 معھد أبحاث الطاقة الصیني
 

Source : Erica S.Doiuns.Energy security series : chima,op.cit.p.11 

                                                             

(1). Erica S.Doiuns. , Energy security series china: the Brookings foreign policy studies. 
Brookings institution, December, 2006.p,9 . 
(2). Ibid. 
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إضافة إلى مصادر أخرى للطاقة والمتمثلة في الطاقة النوویة والكھرومائیة   

 المتوسطة اتلمخططباقیادة الصینیة لما یعرف  تبنت الأینوالطاقات المتجددة األخرى، 

 تحت 2008 والذي أقره مجلس الشعب عام المتجددة المدى لتطویر الطاقات ةوطویل

ویھدف ھذا المخطط إلى التوجھ بالبالد نحو الطاقات " قانون الطاقات المتجددة"مسمى  

تأمل ھذه السیاسة المتجددة من اجل خفض استھالك الطاقة وتقلیل االنبعاث الكربونیة، و

من الطاقة المعروضة في الصین من الطاقات المتجددة بحلول % 10الجدیدة في تولید 

، ویعكس ھذا الھدف رغبة الصین في التعامل بجدیة مع تحدیات التغیرات 2002عام 

  .  المناخیة

  النفطیة الصینیة في آسیا الوسطى اإلستراتیجیة : المطلب الثاني 

سیا الوسطى تكمن في امتالكھا لثروات طبیعیة آتصادیة لدول إن األھمیة الجواق  

ولكونھا أسواقا إقلیمیة، فإن االحتیاطات التي تحویھا آسیا الوسطى من الثروات الطبیعیة 

یجعل منھا منطقة حیویة بالنسبة للصین لكونھا الثانیة بعد الخلیج من حیث الموارد 

في كازاخستان وتركمنستان مع كمیة اقل في النفطیة، این یتركز احتیاطات نفطیة أغلبھا 

  .أوزباكستان 

  غھايالوسطى ضمن منظمة شن یبین إحتیاطات الغاز لدول آسیا )10 ( رقمالجدول

 الدولة

االحتیاطات 
المؤكدة من 

النفط 
ملیار (

 )برمیل

  اإلنتاج
1000 
برمیل 

 یومیا

  التصدیر
1000 
برمیل 

 یومیا

االحتیاطات 
المؤكدة من 

الغاز 
ن تریلیو(

 )قدم مكعب

االنتاج 
ملیار (

قدم 
مكعب 

 )یومیا

التصدیر 
ملیار قدم (

 )مكعب

 268 2.3 105 1114 1426 40 – 9 كازاخستان

 – 0.55 تركمنستان
1.7 163 / 100 6 1596 

 – 0.3 أوزبكستان
0.59 125 / 66 5.4 405 

Source : Gene Germavich. « the shanghai cooperation organization : A 

thereat to American interest in central Asia, china and Eurasia forum 

quarterly : V6, N° 1. 2008. P 24. 
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إن الخبراء الصینیون یدركون جیدا أن األھمیة اإلستراتیجیة لجمھوریات آسیا   

الوسطى آخذة في التزاید، وأن المنطقة سیكون لھا نفوذ معتبر في القرن الواحد 

ن، خصوصا وأن المنطقة وما جاورھا من مناطق أخرى ستلعب دورا مھما في والعشرو

  .إمداد العالم بمصادر الطاقة

الطاقة وآسیا الوسطى نتیجة بسرعة نحو تحولھا إلى حجر الزاویة في سیاسة أمن 

ربعة للمصالح اإلستراتیجیة والدبلوماسیة الصینیة والتي تتلخص الصینیة، وفق المبادئ األ

   : فیما یلي

 السیاسة  للصین أھداف إستراتیجیة ودبلوماسیة في آسیا الوسطى تندرج ضمن أھداف - 1

 .الخارجیة لھا ككل

الصین تبحث عن حفظ أمن واستقرار الحدود المتفاوض بشأنھا بعد سقوط االتحاد  - 2

 .السوفیاتي

                ھا الغربیة خاصة تركز الصین على منع أي نفوذ وتدخل خارجي في شؤون منطقت - 3

 " .كیسینجیانغ" في إقلیم نینفصالیاالما تعلق بدعم 

المصالح التجاریة واالقتصادیة في المنطقة، وخاصة تطور الموارد الطاقویة أصبحت  - 4

  )1(.ذات أھمیة متزایدة لتنمیة الصین الداخلیة

وتتوفر آسیا الوسطى على خصائص جغرافیة ترفع من قیمتھا اإلستراتیجیة 

 ستان، قرغستانخكاز(ن، فھي محاذیة لھا ولثالث من دولھا حدود مباشرة معھا للصی

وھذا ما یمكن من نقل النفط والغاز نحو البر الصیني، ومنھ نحو أكثر ) طاجكستان

ن وصا في الساحل الشرقي، ویمكن لكالمناطق الصینیة استھالكا للطاقة والمرتكزة خص

 الواسعة للمحیطین الھادي والھنديت المائیة تجنب مرور إمدادھا النفطیة من المسطحا

، ولھذا السبب "ملقا"والمضایق البحریة الخطیرة التي تمیزھا  وعلى رأسھا مضیق 

  )2(اعتمدت الصین على إستراتیجیة تقوم على ما یلي 

                                                             

(1) sascha Muller-Kraluner.China’s and india’s emerging energy foreigne policy. 
Discussion paper of the german devalopment institute, Born, 2008, p.08. 
(2)- Ibid. 
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  .االستثمار في استغالل وتطویر الحقول النفطیة والغازیة: أوال 

  . أنابیب وطرق نقل اإلمدادات الطاقویةاالستثمار في بناء وتطور : ثانیا

  استغالل وتطویر الحقول النفطیة والقاریة : أوال

لقد سعت الصین في إطار إستراتیجیتھا الرامیة لتوسیع استثماراتھا الطاقویة خارج   

حدودھا، للتمركز في آسیا الوسطى أین یتجھ تركیزھا نحو كازاخستان باألساس لكونھا 

منطقة باالحتیاطات النفطیة مع احتوائھا على مخزونات مھمة من الدولة األغنى في ال

 م بالتوازي 1994الغاز الطبیعي، وكانت فاتحة االستثمارات الصینیة في كازاخستان عام 

طریق "ودعا فیھا إلى ختم ) Li peng" (لي بانغ"مع زیارة رئیس الوزراء الصین آنذاك 

ع تطویر القیادة الصینیة خالل المؤتمر ، وبالتوازي م" New Silk Road" "حریر جدید

إستراتیجیة التوجھ " بما عرف بـ 2002السادس عشر للحزب الشیوعي الصیني سنة 

للحصول على الطاقة من روسیا وآسیا الوسطى، عرفت "  Go west strategy" "غربا

 )1(النشاطات االستثماریة لشركات النفط الوطنیة الصینیة في كازاخستان توسعا كبیرا

على ) CNPC(وتطبیقا لتلك اإلستراتیجیة استحوذت شركة النفط الوطنیة الصینیة 

  " texaco-north Buzaki" "نورث یوزاكي - تیكساكو"من حصص شركة % 100

الكازاخي في أكتوبر " نورث یوزاكي" التي كانت تشرف على أعمال تطویر حقل 

والتي " بتروكازاخستان"دا ، كما نجحت في شراء شركة نفط دولیة مسجلة في كن2003

، لتباشر عملھا في حقول 2005 ملیار دوالر عام 4.8كانت منافسا إقلیمیا لھا بمبلغ 

 ألف برمیل 150ذو القدرة اإلنتاجیة البالغة " تورغاي"النفطیة في حوض " كومكل"

من حقل % 50یومیا، وسمح ھذا االمتالك أیضا للشركة الصینیة باكتساب الحق في 

 ألف برمیل یومیا، وتعد ھذه الصفقة األكبر التي تحققھا 40الذي ینتج " وتايكازغیرم"

 وقعت الشركة البحریة الوطنیة الصینیة 2005، وفي أوت ) 2(في استثماراتھا الخارجیة 

" كازموناي غاز"في بحر قزوین مع شركة " دارخان"على اتفاقیة ثنائیة الستغالل حقل 

في الحصول على حصة ) Sinopec(و ) CNPC( فشلت شركتا 2005ولكن أیضا في 
                                                             

(1)- Xuanli liao, central Asia and china’s energy security. The china and Eurasia forum 
quarterly : V4 .N° 4.nouvember 2006.P.60. 
(2)- Ibid 
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 في التحالف الدولي لعدد من 5 16.6المقدرة بـ " british Gaz" "بریتش غاز " شركة 

بسبب رفض ) شال، إیكسون موبیل، توتال، كونوكو فیلیبس، وأجیب(الشركات العالمیة 

وعة  تمكنت مجم2006في  ف ،الشركات المشكلة للتحالف مشاركة الشركات الصینیة

لصینیة من شراء حقوق استقالل حقل كارازاتیاس التي كانت ا "CITIC group"سیتیك 

ملكا لشركة طاقة أندونیسیة، وتعتبر كازاخستان المصدر األول للنفط الصیني القادم من 

آسیا الوسطى ولكن الكمیات المصدرة تبقى قلیلة مقارنة باالحتیاطات الصینیة من جھة 

   .)1(ن جھة أخرىوالقدرات الكازاخیة م

  )ألف طن ) (2004 - 1999( كازاخستان  الواردات الصینیة من نفط):11(جدول 

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنة

 128.56 119.82 100.36 64.96 72.42 49.08 حجم االستیراد

النسبة من 

الواردات 

 اإلجمالیة

0.013% 0.010% 0.010% 0.014% 0.013% 0.013% 

Source: zha Daojtong, china’s energy security and its international 

relations. The china and Eurasia forum quarterly: V3, N° 3 , November 

2005. P. 52. 

أما فیما یخص  أوزباكستان و إن كانت ثروتھا النفطیة و الغازیة اقل مما تملكھ 

ن نطاق االھتمام الصیني، فقد حققت الصین كازاخستان وتركمتستان إال أنھا لم تخرج ع

. صفقات واتفاقیات مھمة لتطویر النفط والغاز وتوطین استثمارات أخرى في ازباكستان

، تم تمھید الطریق 2004ألوزبكستان في جوان " ھوجنتاو" فأثناء زیارة الرئیس الصیني

                 اوزبك"لحصول شركة النفط الوطنیة الصینیة على عدة عقود نفط وغاز مع شركة

  .)2 ("نفط غاز

                                                             

(1)- Valérie niquet, china and central Asia. China perspectives : N° 67 ; septembre                         
- octobre, 2006 , p.5.  

 مركز األھرام للدراسات اإلستراتیجیة: القاھرة،السیاسیة الدولیةالشریك الطبیعي للصین، :  روسیا، نورھان الشیخ) 2(
 .64 ،، ص2011نایر ی، 183عدد 
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 وقعت شركة النفط الوطنیة الصینیة على اتفاقیة مع اوزبكستان 2006 في جوان 

، لیتواصل التعاون بین 2011 ملیون دوالر في استغالل النفط و الغاز حتى 210الستثمار 

النفطي " كمینغ یوال"نفس الشركتین من خالل االتفاق على تطویر استغالل مشترك لحقل

 التوقیع بین الشركتین الصینیة واألزوباكیة على 2010، في حین تم في 2008في أكتوبر 

  .)1( ملیار قدم مكعب من الغاز الطبیعي سنویا للصین10اتفاق إطار عمل یقضي ببیع 

  .االستثمار في بناء وتطویر أنابیب وطرق نقل اإلمدادات الطاقویة:  ثانیا

 اإلنتاج إلى أھم مناطق االستھالك إلى طرق لنقلھا من مناطق تحتاج الموارد الطاقویة

لذلك لم تكتفي  الصین باالستثمار في عملیات االستكشاف والتنقیب والتكریر في 

كازاخستان وتركمنستان واوزباكستان، بل عززت توجھھا نحو توطید عالقاتھا مع دول 

من الدول الثالثة ) Pipelines(المنطقة من خالل تبین مشاریع ھادفة لبناء خطوط أنابیب

األغنى من حیث الموارد الطاقویة في آسیا الوسطى لنقل النفط والغاز للحدود الغربیة 

ومنھ إلى المناطق الساحلیة الصینیة التي تعرف دینامیكیة نمو اقتصادیة كبیرة  للصین

               لمعروف وتعود فكرة بناء أھم خط أنابیب لنقل النفط بربط بین كازاخستان والصین وا

 وقعت شركة النفط الوطنیة 1997م، وفي سبتمبر 1993إلى عام "  أالشانكو- أتاسو"بـ 

الكازاخیة مذكرة تفاھم لبناء خط أنابیب نحو غرب الصین " كازمو تاي غاز"الصینیة و 

 أین تصل القدرة التصدیریة لألنبوب الممتد على مسافة أكثر من.  ملیار دوالر3.5كلفتھ 

، ویأمل الخبراء )2( ألف وملیون برمیل من النفط یومیا 800 كلم إلى ما بین 3000

  " االشاتكو-اناسو"الصینیون تحقیق  عدة أھداف رئیسیة من وراء بناء خط أنابیب

  :وتوسیع العالقات الطاقویة مع كازاخستان وھي

                                                             

 .65، مرجع سبق ذكره، ص،  نورھان الشیخ) 1(
(2) Rolliela, central Asia and its, asian neighbors : security and commerce at the 
crossroads, Rand profectair, 2006. 
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ھ تقلیل المخاطر تقلیل من اعتماد الصین على النفط القادم من منطقة الخلیج، ومن - 1

 .المحدقة بأمن الطاقة الصیني الناجمة عن االضطرابات في الشرق األوسط

موقع األنبوب في وسط أراضي اوراسیا بجعل من طریق نقل اإلمدادات الصینیة أكثر  - 2

 .أمنا

 .سیوفر للصین قاعدة إمدادات بالنفط مستقرة وبدیلة مع المدى الطویل - 3

تراتجیا للصین، ألنھا ستكون المرة األولى التي تحظى فیھا یمثل المشروع مكسبا اس - 4

الصین بمصدر مضمون لواردتھا الطاقویة بعیدا عن تأثیر القوة الفرق العسكریة لحامالت 

الطائرات األمریكیة مثلما ھو الحال بالنسبة للواردات النفطیة القادمة من الخلیج 

 .   )1(والسودان

ل توكول إلنشاء خط أنابیب آخر لنق في بكین على برو2009 أكتوبر 14كما تم التوقیع في 

بضخ " Begneu-Shymkent pipeline" "شیمكانت  - أنابیب بیتو خط"الغاز باسم 

 ملیار قدم مكعب من الغاز الكازاخي للصین سنویا، وبعد المصادقة على البروتوكول 10

كازموناي " شركتي ، تم في نفس التاریخ االتفاق بین2010في كازاخستان في جوان 

   .)2(وشركة النفط الوطنیة الصینیة على تصمیم وتمیل وبناء ھذا الخط" غاز

 خط عبردیر الغاز للصین أما بالنسبة لتركمنستان فإن دورھا الحالي ھو  تص  

صابر مراد "أنابیب آسیا الوسطى للغاز الطبیعي، فإنشاء زیارة الرئیس التركماني السابق 

  . وقع رفضھ نظیرة الصیني2006لكن عام " نیازوف

على اتفاقیة لبناء خط أنابیب غاز یربط البلدین ویسھل تدفق الغاز التركماني " ھوجنتاو"

 14نحو الصین، وتم بالفعل تدشین أنبوب الغاز الرابط  بین تركمنستان والصین یوم 

 ما  مالییر دوالر، على أن یقل للصین10 میل ویكلفھ 4350 على امتداد 2009دیسمبر 

   )3(2012 ملیار قدم مكعب من الغاز الطبیعي لمدة ثالثین سنة بدایة من عام 40 و 30بین 

    

                                                             

(1). Xuanil liao. Op.cit.p.73. 
(2) . Ibid 
(3) . Rollie lal. Op. cit. p11. 
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وتتأثر عملیة مد أنابیب الغاز والنفط بعوامل اقتصادیة تتعلق خصوصا بمسألة       

التمویل المادي للمشاریع والتي تتطلب أغلفة مالیة كبیرة إضافة إلى عوامل جیوبولیتیكیة 

باالضطرابات التي تؤثر على أمن وسالمة اإلمدادات الطاقویة عبر األنابیب مرتبطة 

والتي قد تتعرض لعملیات التخریب السیما مع انتشار جماعات متطرفة مسلحة في 

مختلف مناطق آسیا الوسطى قد تشن عملیات إرھابیة تعطل عمل تلك األنابیب، إضافة 

               یما بینھا على مد خطوط أنابیب تتماشى إلى تعارض المصالح بین الدول التي تتنافس ف

  )1(مع مصالحھا وترفض وجود خطوط منافسة لھا

                                                             

(1) Ibid. 
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ة      :الثالث المبحث ر منظم ات المتحدة عب التأثیر الصیني الروسي في استراتیجیة الوالی
 شنغھاي

ة  تفرض  ة  الجیوسیاسیة  الدینامیكی رة ك مجموعة  الوسطى  آسیا  لمنطق  من  بی

د  وتطرح  التحدیات  ر  وتضع  المشكالت  من  العدی ات  من  الكثی ام  العقب  اإلستراتیجیة  أم

ذه  وتتراوح .المنطقة في األمریكیة ین  التحدیات  ھ ة  إستراتیجیات  ب ا  مضادة  إقلیمی  تبعثھ

ي  األمریكي  الوجود  من  الفاعلة اإلقلیمیة طرافألل المتنامیة المخاوف ة،  ف ین  المنطق  وب

 .األوراسیة المنطقة مجمل في الداخلیین رابواالضط بالحراك صلة ذات داخلیة عوامل

دة  الوالیات إستراتیجیة فإن ،"بریجینسكي" فحسب ة  المتح شأ  تحدیات  تواجھ  األمریكی  تن

سیین  مصدرین  من  ل  األول :رئی ي  یتمث ة  ف ام  إمكانی صین  تكون  أوراسي  تحالف  قی  ال

ل  فیھ األساسي المحور ى  ویعم ة  مناھضة  عل ة  الھیمن -Eurasia alliance anti"األمریكی

American Hegemony"، البلقان مصدره الذي الداخلي االضطراب والثاني "Eurasia 

Balkans"إن  المراقبین من ثیرك وحسب أنھ بید .الوسطى آسیا في األوراسي  المصدر  ف

اني  ى  أن یمكن  ال للتحدیات  الث ى  یرق د  درجة  إل  األمریكي  للوجود  االستراتیجي  التھدی

 :ھما نقطتین، في تتلخص والتي ةالمقدم التبریرات بسبب

 االضطرابات ھذه مثل إلى األمریكیة المتحدة الوالیات حاجة إلى وتعزى :األولى النقطة

 وفقا ذاتھ حد في األمریكي القومي لألمن تھدیدات واعتبارھا المنطقة في وجودھا لتبریر

دة  ي  االستباقیة،  الحرب  لعقی ى  زك تر والت دخل  عل ي  الت اطق  ف ي  المن شكل  أن كن یم الت  ت

د  مصدرا شكل  انك  وإن للتھدی الي،  ب ذا  احتم ة،ومن  من  ھ ة  جھ ة؛  جھ إن  ثانی ات  ف  الوالی

دة  ة  المتح ستغل  األمریكی ذه  ت ى  ضغط  أوراق ك االضطرابات  ھ دول  عل ة  ال ل  اإلقلیمی  مث

 .الخ...وروسیا الصین

 تاستطاع الوسطى سیاآ جمھوریات في مةكالحا السیاسیة النظم توجھات :الثانیة النقطة

واء  واستطاعت  بیر،ك حد إلى الداخلي الحراك في والتحكم الداخلیة األوضاع ضبط  احت

 من الطرف غض مقابل المنطقة في السیاسي اإلسالم اتكحر مبعثھا انك التي التھدیدات

سیاسیة  اتكاالنتھا عن والغرب أمریكا لدن ي  ال سكان  تطال  الت  المعارضة  اتك والحر ال
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ة  تزال وال الحدیدیة للقبضة وفقا الحكم مارست التي األنظمة ھذه طرف من ادئ  وفی  للمب

 وذات الخارجي،  المنشأ ذات التحدیات إلى فقط یعرض المبحث ھذا فإن لھذا الستالینیة،

ین  االستراتیجي التضارب من المتأتیة اإلستراتیجیة الصفة ات  ب دة  الوالی ة  المتح  األمریكی

وى  ة  والق ي  اإلقلیمی ة  ف ل  المنطق صین  مث ران،  سیا ورو ال دول  وھي  وإی ستھدفة  ال  الم

 تحت تكتلت التي الدول ذات وھي .حصارا أو عزال أو احتواء  األمریكیة باالستراتیجیة

ت ك وإن الوسطى آسیا في واألمن للتعاون شنغھاي منظمة مظلة ران  ان ى  تحوز  ال إی  عل

ل  العضو  صفة  ل  الكام ى  ب ذه  العضو  صفة  عل ة  المراقب،وھ راقبین  حسب  المنظم  الم

سیاسة  تحدي بإمكانھا التي ھي المحللینو ة  ال ة  األمریكی ي  والغربی ي  الوسطى  آسیا  ف  وف

صفة  أوراسیا  ة،  ب ذلك  عام ا  انك  ل صبا  اھتمامن ا  من ي  علیھ ا  ف ذا  بحثن صفتھا  ھ  التحدي  ب

 .الوسطى آسیا في األمریكیة لإلستراتیجیة المضاد االستراتیجي

   شنغھاي منظمة ونشأة تعریف :األول المطلب

ا شأت حینم ة أن نغھاي منظم اون ش  The Shanghai Corporation"للتع

Organization" سنة في ذلك وقبل  2001 سنة في الصینیة الروسیة النواة مظلة تحت 

یالد  عن  أعلن حینما 1996  لك   بعضویة   "The Shanghai Five"شنغھاي  خماسي  م

دا  ما الوسطى آسیا ودول وروسیا الصین من ستان كتر ع ت ك .مان رة ك شكوك  اكھن  ان  ثی

ات  في التأثیر عن فضال االستمراریة؛ على قدرتھا مدى حول تحوم ي  األحداث  مجری  ف

 والعسكریة  واألمنیة والسیاسیة الھیكلیة التطورات إلى بالنظر لكن الوسطى، آسیا منطقة

ي  ا  الت ة،  عرفتھ ة  المنطق دة  قناعة  ثم ین  متزای راء  ب سیاسات  وصانعي  الخب أن  ال ذه  ب  ھ

یس  الدولیة العالقات خارطة بناء إعادة إلى طریقھا في یدةالول المنظمة شكیل  مجرد  ول  ت

 2001 سنة جوان 15 في المنظمة تأسست .)1(فحسب الوسطى آسیا في اإلقلیمي الوضع

ضم  فضفاض  ناد عن عبارة انتكو صین  روسیا  من  لك  ی ا  وال  ازاخستان كو وقیرغیزی

                                                             

  .net.aljazeera.www:                   يمرجع سبق ذكره،في الموقع االلكترونالسالم، عبد رفقى  )1(
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 تحقیق أجل من ومتواضعة عملیة مھمات لنفسھا رسمت وقد .ستانكوأوزبا ستانكوطاجا

 :  )1(التالیة األھداف

 .األعضاء الدول بین الحدود مشكلة حل  1-

 :ھي  ثالث  مصادر  من وتنبع المنطقة، أمن تھدد التي لكالمشا مواجھة في التعاون  2-

 .االنفصالیة اتكوالحر والتطرف الدولي اإلرھاب

ر  األنشطة محاربة 3- شرعیة  غی ة ك ال ة  الجریم ر  والھجرة  المنظم شرعیة  غی  وتجارة  ال

 .واإلنتاج الزراعة مناطق قرب تقع جمیعھا أن خاصة المخدرات،

 .الشامل الدمار أسلحة من خالیة منطقة الوسطى آسیا منطقة إلبقاء السعي  4-

وم  التجارة  مجاالت في التعاون تسھیل  5- ا  والعل ة  والتكنولوجی یم  والثقاف ة  والتعل  والطاق

 .األخرى المجاالت وباقي یئةالب وحمایة والنقل

سعي   6- ق  ال أمین  اإلقلیمي  األمن  وصیانة  لتحقی سالم  االستقرار  وت ار  وال  أمن  واعتب

 .الوسطى آسیا أمن من ینبع أوراسیا

 الزمن بعامل ترسخت أن المنظمة لھذه والعسكریة السیاسیة األدوار فتئت ما ولكن

د  والعسكري  السیاسي التحالف یشبھ بما ذي  الجدی ف  ال ي  یق  األمریكي  المشروع  وجھ  ف

 شنغھاي منظمة تمكنت إنشائھا، من فقط سنوات أربع مرور فبعد .المنطقة على الزاحف

 بعضویة - إلیھا ضمت ماك .ستانكأوزبا في العسكریة قواعدھم من األمریكیین طرد من

 نبی العسكري التعاون ترسیخ عن فضال ومنغولیا، ستانكوبا والھند إیران من لك مراقب

دان  ا  األعضاء  البل ي  بم ك  ف ة  ذل ب  وعصابات  اإلرھاب  محارب ا  المخدرات،  تھری  تجنب

 الحرب حقبة حكمت التي العسكریة المحاور سیاسة إلى بالعودة اإلیحاء أو االنتباه إلثارة

اردة  د  .)2(الب صین  روسیا  وتع ین  وال سیین  الالعب ي  الرئی شكیل  ف ة  ت ي  المنظم  رسم  وف

                                                             

 األھرام مطابع :القاھرة ،الدولیة السیاسة شنغھاي، منظمة إطار في الروسي -الصیني التعاون مظلوم، جمال )1(
  62 ،ص ، 2006 أفریل التجاریة،

  . مرجع سبق ذكره .السالم عبد رفقي  (2)
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ي  خاصة المستقبلیة، مساراتھا داخلي  االستقرار  ظل  ف ذي  ال شھ  ال  واستمرار  روسیا  تعی

ة  بمنھجیة والعلمیة والعسكریة االقتصادیة قواھا بناء في الصین الرغم  .محكم  أن من  وب

 رافعات إقامة إلى واقعا تتجھ أنھا إال المعلن، الحلف مستوى إلى ترتق لم شنغھاي منظمة

ف  ة  بصورة  العسكري  الحل ة كوترا ھادئ ك  من  .می ا أ ذل ت  نھ ي  دخل اورات  تنظیم  ف  من

 في قتالیة مھمات على تدریبات وإجراء ستانكطاجا في 2006 سنة في ةكمشتر عسكریة

ا  یتعزز  أن المنتظر ومن الروسیة، األورال جبال ا  دورھ ر كأ االستراتیجي  ووزنھ ي  ث  ف

ة  العضویة  بطلب تقدمت التي األخیرة ھذه إلیھا، إیران انضمام حال ا ك .الكامل ھ  م ي  أن  ف

ذه  المؤسسي البناء استكمال مسعى إطار ة  لھ د  المنظم م  ق ین  منصب  استحداث  ت  عام  أم

م  ماك.2007 عام من ابتداء ازاخستانك من "جالیف نور بوالت" ترأسھ للمنظمة ة  ت  إقام

س  شترك  مجل ال  م ة  لألعم وك  وھیئ دعم  للبن اون  ل صادي  التع الي  االقت ین  والم دول  ب  ال

  )1(األعضاء

ى  وزن  صعید  وعل دولي  لیمي اإلق ال ة،  وال ھ  للمنظم ا - فإن ھ  شك  ال مم ذه  أن -فی  ھ

 بصماتھا ستترك أنھا ماك حولھا وما الوسطى آسیا أوضاع في ملموس تأثیر لھا المنظمة

ذه  أن -علمنا ما إذا- ھذا .برمتھ الدولي الوضع على ة،  ھ ستأثر  المنظم ا  ت ادل  بم ع  یع  رب

ضم  ومرشحة  المعمورة،  انسك  ربع عن یربو ما على وتضم العالمي، الطاقة مخزون  ل

ر كأ شریة  سكان  نصف  من  ث ي  الب ا  حال  ف ا  انضمت  إذا م د  من  لك  إلیھ ران  الھن  وإی

 ببعض حدا ما ھذا ولعل .عالیة نوویة بقدرات تتمتع ونھاك عن فضال ومنغولیا، ستانكوبا

ف  بمیالد یؤذن واجتماعھا نووي أوبیك عن عبارة بأنھا وصفھا إلى الباحثین  وارسو  حل

 )2(الوسطى آسیا في ولكن الشرقیة أوروبا  في لیس جدید،

 اإلنفاق إجمالي ویصل دوالر ملیار 48 حدود في والصین لروسیا الدفاعي اإلنفاق ویقدر

دفاعي  دول  ال ة  ل ى  المنظم ار  120 إل در  دوالر، ملی الي  ویق وات  إجم سلحة  الق دول  الم  ل

ة  الخمس من اثنتان منھا نوویة دول أربع تضم ما كمقاتل مالیین 6 بنحو المنظمة  النووی

                                                             

  .مرجع سبق ذكره .السالم عبد رفقي  (1)
  . نفسھالمرجع  (2)
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ى  ستانكوبا الھند من لك انضمت ماك والصین روسیا وھما العالم، في الكبرى ادي  إل  الن

 العالم مستوى على نوویة دول سبع أصل من دول أربع تضم المنظمة فأصبحت النووي

 نوویة أسلحة ھاكامتال احتمال عن یتردد وما اآلن حتى الغامض إیران موقف بخالف ھذا

سالح  مصدري بركأ أحد روسیا بین متبادلة مصالح وھناك .األمریكیة لالتھامات قاطب  ال

د  التي الصین خاصة المنظمة دول وبقیة العالم في ا  یتزای ا  العسكري  إنفاقھ  تواصل  بینم

 .لھا السالح بیع حظر فرض المتحدة والوالیات أوربا

 سكانیا التجمع ھذا في متوافرة والتكامل التعاون مقومات افةك أن القول ونستطیع

صادیا  ي  واقت ة  مجال  وف ي  الطاق ذا  .العسكري  المجال  وف ا  وھ د  لتصبح  یرشحھا  م  أح

 )1(العالمي المستوى على المھمة واألمنیة والسیاسیة االقتصادیة المحاور

  الوسطى آسیا في األمریكیة اإلستراتیجیة على شنغھاي منظمة تأثیر :الثاني المطلب

 في إلیھا أشرنا والتي المنطقة في األمریكیة السیاسة اتجاھاتب العالقة صعید على

سابقة،  المباحث  ى  أدت ال ة  إل شعور  تغذی صینیة -الروسیة  بالمخاوف  ال شتر  ال  من  ةكالم

 اتجاھا ولد مما المنطقة في ةكالمشتر اإلستراتیجیة لمصالحھما األمریكیة التھدیدات تنامي

وذ  ماحج بح كإلى یھدف شنغھاي، منظمة عبر اكمشتر امي  األمریكي  النف ي  المتن  آسیا  ف

ة  الوسطى  شرقیة  والجنوبی ى  وال د  عل الرغم  .سواء  ح ة  تأسیس  إعالن  أن من  وب  اتفاقی

شدد  بیان على احتوى 1996 في شنغھاي ى  ی ذه  أن عل رة  ھ ست " األخی ا  لی ا  تحالف  موجھ

دول  ضد  اطق  أو ال ھ  أخرى  من زم  وأن ادئ  یلت اح  بمب  ینالمحلل  معظم  أن إال ،"...االنفت

 الترتیبات وإرساء األمریكیة للقوة موازن كالعمل ھو التجمع ھذا أھداف أحد أن یعتقدون

سمح  ال التي ات  ت دة  للوالی دخل  المتح ي  بالت اطق  ف ة  من صین  حدود  من  قریب  .وروسیا  ال

 نقطة ، 2006 عام في "كیتشب" القیرغیزیة العاصمة في عقدت التي المنظمة قمة وتمثل

 تكتل من تحولھا طریق على خطوة أول خطت إذ المنظمة تیجیةإسترا في أساسیة تحول

ستقبل  في یتطور أن یحتمل ما إلى األھداف محدد إقلیمي ى  الم ف  إل  انك و .عسكري  حل

 :أساسیین أمرین خالل من واضحا ذلك
                                                             

   62 ،ص ، مرجع سبق ذكره مظلوم، جمال  (1)
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ز  المنظمة قادة تعھد األول؛ ة  اإلقلیمي  األمن  بتعزی اد " وإقام ة  ن اني؛  ،"للطاق  إجراء  والث

صین  روسیا  من معظمھم جندي 6500 نحو فیھا شارك ةكمشتر یةعسكر مناورات  .وال

ي  ستانكأوزبا جمھوریة عاصمة أستان قمة قرارات انتك ذلك وقبل ة  5 ف  2005 جویلی

شھیرة،  د  ال ى  أدت ق وات  طرد  إل ة  الق دة  من  األمریكی اد  خان  ارشي ك" قاع ة  "أب  الجوی

صیني - الروسي والعمل المھمة، دة ق آخر  إلغالق  اآلن جار  ال ة  عسكریة  اع ي  أمریكی  ف

 )1(القیرغیزیة العاصمة بیتشكیك مطار في مناس قاعدة وھي الوسطى، آسیا

إن  االعتبارات لتلك ة  ف یالد  تؤسس  شنغھاي  منظم ث  لم ات  مضاد  إستراتیجي  مثل  للوالی

ا  وھو  إیران، أقل وبدرجة والصین روسیا من الك یضم األمریكیة، المتحدة ھ  حذر  م  من

ى  أشار والذي ،"العظمى الشطرنج رقعة" ابھتك في "بریجینسكي" ام  أن إل  تحالف  أي قی

صین -روسیا  محوره  سیكون  أوراسي  دا  یكون  أن شأنھ  من  ال ى  قی  اإلستراتیجیة  عل

 ربع تضم التي- شنغھاي منظمة تكون ھل :المطروح والسؤال .العالمیة للھیمنة األمریكیة

 .تعددي؟ عالمي نظام في األساس حجر -العالم سكان

 ویمثلھ األول الفریق .الطرح ھذا وواقعیة صدقیة إلى یذھبان - األقل على- فریقان اكھن

ي  البارز الباحث "وھینك أرییل" رة  ف ي  األوراسیة  الروسیة  الدراسات  دائ  Héritage"ف

Fondation" ،  ول صین  عودة  إن"   :یق ى  ال دیقتھا  إل ة  ح ي  الخلفی د  الوسطى  آسیا  ف  بع

ى  سیا رو وعودة  عام، ألف دام غیاب ا  إل ة  ممتلكاتھ ي  القدیم سوفیتي  االتحاد  ف سابق  ال  ال

 الغنیة المنطقة ھذه في وجودھا حیال فقط لیس واشنطن، في اإلنذار أجراس تُدق أن یجب

ة  ل  بالطاق ضا  ب ستقبلھا  إزاء أی المي  م ق .  "الع اني،  الفری ھ  الث دة  وتمثل ان  جری  الغاردی

ة  ي " The Gardian" البریطانی ى  أعادت  الت ة  أن اناألذھ  إل ي  حددت  شنغھاي  منظم  ف

 لك  شدد فیما األقطاب، متعدد جدید عالمي نظام بإقامة ھدفھا 1999 عام من مبكر وقت

 بضرورة إیمانھما على یلتسین بوریس والروسي نذاكك زیمن جیانغ الصیني الرئیس من

  )2(األمریكي الحالي النظام مكان یحل تعددي عالمي نظام إقامة

                                                             

 ،اإللكترونیة الیوم عالم في سویسرا أخبار مجلة ،"جدید عالمي نظام نحو :شنغھاي معاھدة قمة" محیو، سعد  )1(
  .org.oswissinf.www :                                                 في الموقع االلكتروني، 2007 جویلیة 22: بیروت

  .المرجع نفسھ  (2)
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 الفشل" بعنوان مقال في "رؤیة ناظم داریوس مھدي" لكاتبا یرى آخر، جانب من

 التحالف  أن ،"أوراسیا  في األمریكیة لألطماع تحديك الروسي-الصیني التحالف :الكبیر

صیني -الروسي  ي -ال دف  اإلیران ى  یھ ق  قطع  إل ى  الطری ات  عل دة  الوالی ة  المتح  األمریكی

ا  ي  وبریطانی ل  ردك  الوسطى  آسیا  ف ى  فع ود  عل واء  سونیةك ااألنجلوس الجھ صین  الحت  ال

ران  ومحاصرة  روسیا  وعزل  دافھا  من  ذلكك  إی ة " أھ صادیة  "شنغھاي  منظم  ھو  االقت

ق  دماج  تحقی صادیات  ان ة  األوراسیة  االقت راق  لمواجھ الوث  اخت صادي  الث ات  االقت  الوالی

 وروسیا الصین قبل من عنھا المعلن واألھداف ألوراسیا، الیابان-الغربیة أوروبا–المتحدة

 )Monde Multipolaire"  )1"األقطاب متعدد عالم استمراریة أھمیة  على تشدد

داف  بدأت التي شنغھاي منظمة أن القول، وخالصة الرغم  متواضعة،  بأھ  من  وب

ى  سنوات  سبع  مرور  شائھا  عل م  إن ى  تتحول  ل ف  إل ي  عسكري  حل ب  أن إال .أمن  أغل

رون  المالحظین  ل  التطور  أن ی ذي  الھائ ي  حدث  ال ة  ف ا ت ھو  المنظم ى  حولھ دى  إل  منت

ات  لمناھضة دة  الوالی ة،  المتح ي  خاصة  األمریكی ق  ظل  ف ي  التواف رؤى  ف ین  ال ا  ب  قطبیھ

ي  ةكالمشتر مصالحھما حول وروسیا الصین الرئیسیین ر كأ وستصبح  الوسطى  آسیا  ف  ث

ي  مناھضة  ة  ف ران  انضمام  حال ى  إی ة  إل ام  المنظم ك  وقی ذي  التحالف  ذل ھ  حذر  ال  من

سكي " ي  "بریجین ھ ك ف ة ر تاب شطرنج  قع ا ك .العظمى  ال شیر  م ة  أوساط  ت  أن أخرى  مراقب

 في جدیدة برىك لعبة یدیران اإلیراني-الصیني-الروسي الثالثي والحلف شنغھاي منظمة

 األمریكي  الوجود  ضد     " New Great Game in Central Asia" الوسطى  آسیا 

   )2(األطلسي شمال وحلف

                                                             

(1) Mahdi Darius NAZEMROAYA, le grand échiquier : l’alliance sino-russe, un défi aux 
ambitions des Etats-Unis en Eurasie, 10 octobre 2007, dans le site : 
www.voltairenet.org/article152019.html. 
(2)  Alec. Rasizad, “The new great game in central Asia after Afghanistan”, alternatives: 
Turkish journal of international relations, vol 1, №: 2, summer 2002, pp 134-140. 
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سیاسة  بیان إلى فیھ تعرضنا فإننا الفصل، لھذا خالصةكو ة  تجاه  صینیةال  ال  منطق

 صینيال الدور تطورإلى  عرضنا حیث وتطوراتھا وأدوارھا اتجاھاتھا في الوسطى آسیا

،موازاة مع الجدل المثار 1991 منذ استقاللھا عن االتحاد السوفیتي سنة الوسطى آسیا في

سا     سیریة ت ة تف دیم مقارب ا تق ذي حاولن المي ال صیني الع صعود ال ول ال م ح ى فھ عدنا عل

  .التوجھ الصیني العالمي بصفة عامة و نحو آسیا الوسطى بصفة خاصة

ا   اني  المبحث  أم ى  فتعرض  الث صین   المصالح  إل صادیة لل ي  الجیواقت ة  ف  المنطق

دورھا  وانتظمت  ي  ب ائیتي  ف ة    ثن دواعي األمنی تحكم ال ي  وال ة،  أمن  ف ي  الطاق  انك  حین  ف

سیاسة  اإلستراتیجي  وصیفالت ذو التحدي لعرض مخصصا الثالث المبحث ة  لل  األمریكی

المنبثق عن التحالف الصیني الروسي عبر منظمة شنغھاي  التي تعتبر بمثابة  المنطقة في

سي،   ف شمال األطل تراتیجي لحل ادل اس ى  والموجھمع د إل ة  من الح  والوجود الھیمن

 .المنطقة في األمریكي
 

  



  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

  الزاوية اجليوسياسية:  الروسية يف آسيا الوسطى اإلستراتيجية
  املثلث االستراتيجيمن
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               الشرعیة  في النظام الدولي المعاصر لكونھا الوریثةةتحتل روسیا مكانة  خاص

                   خلفھا ھذا األخیر  بالرغم من التركة الثقیلة التي  السابق،والسوفیتي لإلتحادو القانونیة 

             و تأثیراتھ السلبیة على مجمل األوضاع الداخلیة و الخارجیة و على النواحي االقتصادیة 

و السیاسیة و األمنیة في روسیا، األمر الذي أدى بھا إلى التراجع و االنكفاء عن مباشرة 

 إال أن روسیا ال زالت تتمتع بوضع سیاسة خارجیة نشطة في مسائل السیاسة الدولیة،

                بقدراتھا العسكریة التقلیدیة منھا  خاصة لجھة احتفاظھا الدولة الكبرى و القوة العظمى

فاعال مؤثرا في تجعل منھا كما تنطوي على إمكانات اقتصادیة ضخمة و اإلستراتیجیة 

المیـ ، و بعد دخولھا حقبة من النمو  األمن العمعادلةو ترتیبات توجھات السیاسة العالمیة 

ترسم مسارا جدیدا لھا  السیاسي بدأت السیاسة الخارجیة الروسیة االستقرار و االقتصادي

اق السعي الروسي إلى  في سیمتأثرا أكثر بمصالحھا الوطنیة ومناطق نفوذھا الحیویة

یة روسیا للنظام جدیدة ترتبط برؤالجیوسیاسیة وفقا لترتیبات إعادة رسم مناطق النفوذ 

تقف آسیا التي تحاول تغییر بنیتھ الحالیة، و لھذه اإلعتبارات الجیوسیاسیة العالمي 

 انطالقا من إعادة  و مكانتھا العالمیة الستعادة دورھاالوسطى في مقدمة ھذه الترتیبات

 و ھو ما یتعرض لھ ھذا فحص سیاستھا الخارجیة و استراتیجیتھا في آسیا الوسطى،

       :ن خالل المباحث التالیةالفصل م

   الروسیة لفترة ما بعد الحرب الباردةاإلستراتیجیةتحوالت :المبحث األول

  أبعاد و توجھات السیاسة الروسیة في آسیا الوسطى:المبحث الثاني

  التفاعلانعكاسات السیاسة الروسیة في آسیا الوسطى على عالقات : المبحث الثالث

  . میة  والدولیة اإلقلی                  
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   الروسیة لفترة ما بعد الحرب الباردةاإلستراتیجیةتحوالت  :المبحث األول

  ةالسوفیتیتوجھات السیاسة الخارجیة لروسیا ما بعد الحقبة : المطلب األول

حادیة واحدة من القوى الدولیة األساسیة على المسرح الدولي، لیس اإلتتعد روسیا 

 السابق، بل ألنھا تتوفر على مجموعة السوفیتيثة الرئیسیة لالتحاد فقط ألنھا تعتبر الوار

ما حاولنا النظر  من عوامل القدرة التي تؤھلھا للقیام بھذا الدور حالیا وفي المستقبل، فإذ

   سنجدھا تتوفر على موارد ھائلة لم تستغل بعد،إلیھا من زاویة عناصر قوة الدولة

  تحادیة واحدة من أغنى دول العالمإلیا لجعل روسیا اوستكون إذا ما استغلت دافعا رئیس

أما من الناحیة الجیوبولیتیكیة، فروسیا االتحادیة في حقیقة أمرھا ھي قلب أوراسیا 

 التي تعد واحدة من النظریات - وجناحاھا، وتصدق علیھا النظریة األوراسیة 

رب جدا من قوس النفط  إذ ھي تشكل القلب وتقت- الجیوبولیتیكیة ذات المصداقیة العالیة

وقوس األزمات في آن واحد، وإذا ما أضفنا اإلرث السیاسي واالستراتیجي المتحقق 

 السابق، فإن ذلك كلھ سیجعل روسیا االتحادیة أحد السوفیتيلروسیا نتیجة تفكك االتحاد 

  .األطراف الرئیسیة على المسرح الدولي

روسیا االتحادیة في إثر ذلك  وظھور 1991 في عام السوفیتيفمنذ تفكك االتحاد 

وكونھا أكبر الجمھوریات . من الناحیة السیاسیة والقانونیة" وارثتھ الشرعیة" بوصفھا 

المستقلة من حیث المساحة والسكان والناتج القومي والقوة العسكریة، وروسیا تسعى إلى 

فالكریملین الحفاظ على مركزھا كقوة عظمى، والسیما مع خسارتھا الكبیرة في أفغانستان 

الذي فقد سلطتھ على دول البلطیق وضاعت منھ ثروات آسیا الوسطى بعد أن استغلھا 

عقودا طویلة، یحاول الیوم إعادة بعث صورتھ لیؤكد أنھ موجود، وأن لدیھ القوة إلثبات 

    . )1( ذلك

 التاریخي واإلستراتیجي في ضطرابالالقد كان من غیر الممكن تفادي مرحلة من   

، قد قادت إلى تصاعد السوفیتيا بعد اإلمبراطوریة، إذ أن صدمة تفكك االتحاد روسیا م

موجة ھائلة من التحلیل الذاتي لروسیا والجدل الواسع حول ما ینبغي أن یكون علیھ إعادة 

                                                             

قة العربیة،سلسلة أطروحات  الروسیة بعد الحرب الباردة و انعكاساتھا على المنطةاإلستراتیجی،األمارةلمى مضر   )1(
 .36 ، ص،2009مركز  دراسات الوحدة العربیة، الطبعة األولى،: ،بیروت)73(الدكتوراه



            

 - 206 - 

التعریف الذاتي لدور روسیا في المرحلة التاریخیة الراھنة، وكانت ھذه النقاشات المكثفة 

ي والخارجي متأثرة إلى حد كبیر بالموروث األیدیولوجي للحقبة على الصعیدین الداخل

ول مسارات السیاسة الخارجیة الروسیة للفترة الجدیدة كانت حة، ھذه الخالفات السوفیتی

 التوجھ الخارجي لروسیا وخیاراتھا معامال من عوامل الشلل التي أعاقت حس

 أو تیارین سیاسیین انتظمت ، لكنھا بالمقابل أفضت إلى ظھور معسكریناإلستراتیجیة

 تطور السیاسة الخارجیة  فيحكمتتحول أفكارھما المراحل الثالثة األساسیة التي 

  . الروسیة لفترة ما بعد الحرب الباردة

 تحددت في األعوام األولى من حكم الرئیس األسبق :1993 – 1990 المرحلة األولى  - 1

ة بین القوى السیاسیة وصانعي القرار لحوكان مثار الجدل في ھذه المر" بوریس یلتسین"

الجدد وبقایا القوى الشیوعیة التي كانت الزالت تؤمن بإمكانیة إصالح أوضاع اإلتحاد 

  :  وإعادتھ، وكانت أولویاتھا ضمن اتجاھین السوفیتي

 یرى ضرورة االھتمام بالمشكالت الداخلیة، وإیجاد حلول لھا قبل :االتجاه األول

ون الخارجیة، ویرى أیضا على روسیا تطبیق مبدأ العزلة خالل لى الشؤإاالنصراف 

 وقد مثل ھذا االتجاه ،المرحلة االنتقالیة الصعبة كي تتفرغ لعملیة إعادة البناء في الداخل

  .)1(عدد من الكتاب ذوي النزعة القومیة الرومانسیة

على المكانة یرى ضرورة إتباع سیاسة خارجیة نشطة وفعالة، والحفاظ  :االتجاه الثاني

ة، إال أنھ لم یكن السوفیتیالدولیة لروسیا واالسترشاد باإلرث التاریخي والدولي للحقبة 

 فالبعض یرى ،ھناك اتفاق بین أصحاب ھذا االتجاه حول مضمون ھذه السیاسة وأولویاتھا

رابطة  "ثلالكومنوضرورة إعطاء روسیا أكبر دعم في إطار الدور اإلقلیمي مع دول 

بوصفھا تمثل الحدود الجیوسیاسیة لألمن القومي " السوفیتيستقلة عن االتحاد الدول الم

   وبوصفھا كذلك المجال الحیوي والنطاق الجغرافي الطبیعي للنفوذ الروسي،الروسي

، في حین " ألكسندر روتسكي"ومن أشد الداعین لھذا الرأي نائب الرئیس الروسي آنذاك 

ممارسة دورا أكثر حضورا ونشاطا على نحو سیا ثمة اتجاه آخر یدعو إلى الدفع برو

الصعید الدولي وذلك من بوابة إبرام تحالف روسیا مع الدول الغربیة وعلى رأسھا 
                                                             

 .96 ، صمرجع سبق ذكره،،األمارة ى مضرلم  )1(
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 السابق في األولویة الثانیة مع السوفیتيالوالیات المتحدة األمریكیة، وتأتي دول االتحاد 

بوریس " لتلك الفترة تأكید إتباع سیاسة غیر توسعیة تجاھھا، وكان الرئیس الروسي

وقد ،، من أبرز الداعمین لھذا االتجاه"اندریھ كوزیریف"ووزیر خارجیتھ آنذاك " یلتسین

 السوفیتيأفضى ھذا الجدل حول ترتیب األولویات اإلستراتیجیة لروسیا ما بعد االتحاد 

لى صعود القوى السیاسیة واالقتصادیة واللیبرالیة التي تطالب بالتوجھ نحو الغرب إ

وھیمنتھا على مفاصل الدولة الروسیة ومراكز صنع القرار فیھا، وكان لھم تأثیر كبیر في 

  .صیاغة اإلستراتیجیة الروسیة لتلك الفترة

 الخارجیة على أساس التقارب مع ا سیاستھاروسی توعلى ھذا األساس صاغ  

الفت في الوالیات المتحدة األمریكیة والغرب، وھو ما جعل العامل األمریكي ذا حضور 

محددات التوجھ الروسي الخارجي، ترجم ذلك بالدخول في مرحلة التحول الدیمقراطي 

ما أكده الرئیس یلتسین في خطاب لھ  ھذا ،واالنتقال إلى السیاسات اللیبرالیة في االقتصاد 

سیا سوف تھتدي إن رو: "  بقولھ 1992أمام الھیئة العامة لألمم المتحدة في جانفي 

 ھي وبحقوق اإلنسان، والحریة والشرعیة، وإن القوى الغربیة ،ة علیاقیمكبالدیمقراطیة 

لى انكفاء روسیا عن لعب أي دور إ، وأفضى ذلك كلھ  )1("من حلفاء روسیا الطبیعیین

مؤثر في دینامیات السیاسة الدولیة، بل أكثر من ذلك بدت وكأنھا تابع للوالیات المتحدة 

عد لھا أي تأثیر في مشكالت دول العالم الثالث أو دول األمریكیة والدول الغربیة، ولم ی

الجنوب، وأصبحت المصالح الروسیة ال تنفصل عن المصالح الغربیة، في إطار سیاسیة 

برغماتیة بحتة اتبعھا القادة الروس بسبب عوامل الضعف الھیكلیة على كل المستویات 

جي ھو التحالف مع الغرب من للدولة الروسیة، إن في ھذا الطرح التكتیكي خیار استراتی

أجل تأمین عبور آمن للدولة الروسیة المنھكة من تبعات الصراع مع الغرب الناجم عن 

ة، وذلك بالقیام بمحاولة بیع المواقف الروسیة في المشكالت الدولیة وقبض السوفیتیالفترة 

حصول على الثمن المتمثل في مساعدة الغرب لروسیا للوقوف على قدمیھا من جدید، أي ال
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ثمن مقابل إعادة روسیا بناء سیاستھا الخارجیة لتتواءم مع السیاسات الغربیة 

  .)1(واألمریكیة

في ھذه المرحلة وبفضل االنتقادات الحادة التي : 1999 – 1993 المرحلة الثانیة -ب

شیوعیین والقادة وجھت للسیاسة الروسیة من لدن أطیاف واسعة من القومیین وال

  أو في انجرار روسیا وراء الوالیات المتحدة األمریكیة والغربرذین  ال،نالعسكریی

 على الصعید الدولي، ولم تستطع روسیا السوفیتيأفقدھا الدور الذي كان یتمتع بھ االتحاد 

 سعت روسیا إلى انتھاج سیاسة 1993 فبعد عام ،الحفاظ على النزر الیسیر من ھذا الدور

لى إعادة تعریف واضح للمصالح الروسیة عیة تستند أكثر إثبات للذات وذات صبغة روس

 افرةضالمتفي العالم، وكان وراء ھذا التحول مجموعة من العوامل الداخلیة والخارجیة 

لى إعادة النظر في توجھات السیاسة الروسیة وإعادة التوازن إالتي دفعت بالقادة الروس 

الداخلیة للسیاسة الروسیة نفسھا االستراتیجي لھا، ویرتبط ذلك إلى حد كبیر بالنقاشات 

ر موازین القوة وصعود التیارات القومیة والشیوعیة وتراجع التیار اللیبرالي وفشل یولتغی

اإلصالحات على الطریقة الغربیة، وازدیاد الضغوط على الحكومة الروسیة والرئیس 

 كدولة ھافیلتسین من أجل إعادة توجیھ السیاسة الخارجیة نحو المصالح الروسیة وأھدا

وتجلى ھذا التذمر من السیاسات الغربیة في . یعتد بھا على مسرح العالقات الدولیة

إن روسیا لیست الدولة التي یمكن " تصریح قوي للرئیس الروسي نفسھ، الذي قال فیھ 

فالتنازالت تھین ... االحتفاظ بھا في غرفة االنتظار، وإنھا لیست الدولة التي تقول نعم فقط

   .)2("الوطنیةمشاعرنا 

أما أھم األعمال التي قام بھا الرئیس یلتسین لتغییر التوجھات اإلستراتیجیة من   

مواالة الغرب واالنجرار وراء سیاساتھم إلى سیاسة أكثر استقاللیة ھو اإلقدام على عزل 

 ریما كوفبیفغیني "وزیر الخارجیة الموالي للغرب أندریھ كوزیریف، وتعیین 

Primakov "نحو تنویع ھا انعطاف على إثره، بدأت روسیا1996 جانفيھ في خلفا ل 

ودعم الدور الروسي في القارة اآلسیویة، خاصة ،البدائل من خالل سیاسة التوجھ شرقا 
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 السابق الذي كان بمثابة منطقة النفوذ األولى لروسیا االتحادیة، وفي السوفیتيفي الفضاء 

أنھ بالرغم من الصالحیات الواسعة التي حظي محاولة تقییم ھذه المرحلة، یمكن القول ب

خاصة بعد انتصاره في صراعھ مع البرلمان، إال أنھ لم " یلتسین"بھا الرئیس الروسي 

یتمكن من تحقیق الرخاء المنشود، وتعثرت كل خططھ اإلصالحیة فتعمقت األزمة 

منظمة وضعف زداد الوضع األمني تردیا بفعل تنامي الجریمة الااالقتصادیة في روسیا، و

الھیاكل األمنیة الروسیة، فضال عن فشل الحرب العسكریة في الشیشان، واستمر الوضع 

، 1999 رئاسة الوزراء سنة لىإ  V.Potin  بوتیندمیرفالعلى ھذا السوء حتى وصول 

  .)1(مؤذنا بدخول روسیا مرحلة جدیدة أخرى

   2014 -1999: المرحلة الثالثة  - ج

بتعیین الرئیس یلتسین لفالدمیر بوتین في منصب رئیس الوزراء بدأت ھذه المرحلة      

 بعد سلسلة من االنھیارات األمنیة واالقتصادیة والسیاسیة على الصعیدین 1999في صیف

 حقیقیة في سیاسیة روسیا ةالداخلي والخارجي، واعتبر ھذا األمر بمثابة انعطاف

، حیث استطاع "la potunismeتینیة بالبو"وإستراتیجیتھا داخلیا وخارجیا عرفت فیم بعد 

بوتین إحكام السیطرة على مفاصل الدولة الروسیة والعمل المكثف على إعادة تأھیلھا 

بإتباع سیاسة داخلیة أكثر حزما، وإعادة إنعاش االقتصاد ومحاربة الفساد وخارجیا العمل 

لخارجیة قدما نحو على إعادة التوھج والحضور للدور الروسي في العالم والدفع بالسیاسة ا

  وقد استطاع بوتین بالنظر إلى مكونات شخصیتھ وكاریزمیتھ. المكانة العالمیة لروسیا

  وتكوینھ العسكري واإلداري أن یضع اإلقالع االستراتیجي لروسیا على أرضیة صلبة

، واستحوذ على صالحیات 2000 عامخاصة بعد اعتالئھ لسدة الرئاسة في شھر جانفي 

   خطوات أكثر صرامة الستعادة ھیبة الدولةب وبادر ،والیب الحكم الروسيكبیرة داخل د

بتركیز كل القرارات السیاسیة في سلطة الكریملین الذي استعاد مكانتھ كمقر لصناعة 

السیاسة الروسیة داخلیا وخارجیا، والعمل على استعادة مكانة روسیا كدولة كبرى، دون 
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 مجدا عظیما لألمة َلَثشد المدافعین عنھ، لكونھ َمأن  الذي كان مالسوفیتيالتنكر للماضي 

  . )1(الروسیة، وھذا ما عزز من موقفھ وتصاعد شعبیتھ بین الجماھیر الروسیة

ھو وقف التدھور االقتصادي واالنتصار : وكانت أھم اإلنجازات في ھذه المرحلة 

وسي، وإحیاء في حرب الشیشان وزیادة الدخل القومي وتحسین مستوى معیشة الفرد الر

وزادت الصادرات الروسیة من . ة الثقیلة وخاصة صناعة السالحالسوفیتیالصناعات 

المواد الخام كالنفط والغاز والفحم وكذلك من صادرات السالح إلى العالم التي بلغت أكثر 

األمر الذي أعاد إلى روسیا مظاھر الصالبة والھیبة .2013 ملیار دوالر عام 40من 

  .یةلقوتھا العسكر

سیاسة خارجیة نشطة ومتعددة  وعلى صعید العالقات الخارجیة طورت روسیا  

، مستندة على مبادئ یاسیةالعالقات، وباشرت تدخال نشطا في عدید أزمات العالم الس

 ومعارضة الھیمنة ، العمل على تأیید وتحكیم القانون الدولي:مثل، واضحة تحكمھا

راكة مع كثیر من األقطاب اإلقلیمیة في أوروبا األمریكیة، وتوسیع قاعدة التعاون والش

وآسیا، وإعادة رسم دوائر جدیدة جیوسیاسیة لألمن القومي الروسي في عودة صریحة إلى 

 والكتلة الشرقیة سابقا، ومعارضة كل الترتیبات األمنیة األطلسیة السوفیتيحدود االتحاد 

شمال األطلسي إلى حدود التي ال تكون روسیا شریكا في إقرارھا، خاصة توسع حلف 

  .)2(األمن القومي الروسي في أوروبا والقوقاز وآسیا الوسطى

وفي تقییم موضوعي للسیاسة الروسیة الخارجیة منذ تسلم بوتین للحكم في جانفي   

 یمكن القول أن االتجاه الغالب علیھا ھو العمل على تعمیق التوجھ األوراسي الجدید 2000

new eurasienبمبدأ " الخارجیة، حیث قامت على عدة مرتكزات عرفت  في السیاسة

 لكن لیس على ،صالح الداخلي وفي مقدمة تلك األسس التركیز على برامج اإل،"بوتین

حساب السیاسة الخارجیة، وكذلك التركیز على تطویر دور روسیا في عالم متعدد 

بتھمیش دور األقطاب بحیث ال یخضع لھیمنة قوة عظمى واحدة، وعدم السماح للغرب 

                                                             

(1) marléne La Ruelle, Le retour de la Russie, politique international, revue N=°115, 
2007.P.64. 
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 روسیا في العالقات الدولیة، وقد أضاف مبدأ بوتین ثالث عناصر أساسیة إلى السیاسة

  :الخارجیة الروسیة

معارضة توسع حلف الناتو إلى الشرق وإحباط روابطھ الدفاعیة مع دول اإلتحاد :  أولھا

  . السابقالسوفیتي

األقطاب یستند إلى مبادئ القانون معارضة األحادیة القطبیة، والدفع إلى عالم متعدد : ثانیا

  .الدولي ومیثاق األمم المتحدة

العمل على دعم البیئة األمنیة الروسیة في الشرق والجنوب عن طریق تعزیز : ثالثا

  .)1(عالقاتھا اإلقلیمیة مع كل من الصین وإیران والیابان وكازاخستان والھند ومنغولیا

  جیة الروسیة لفترة ما بعد الحرب الباردة  مبادئ ومرتكزات اإلستراتی:الثانيالمطلب 

بعد مرور مدة من الشكوك والتردد لدى القیادة الروسیة بشأن بوصلة التوجھات   

، والتي تجاذبتھا الرؤى الثالثة السابق اإلشارة السوفیتيالروسیة في فترة ما بعد اإلتحاد 

ي والتوجھ القومي، والتي إلیھا عبر ثالثة مراحل أساسیة، التوجھ الغربي والتوجھ األوراس

حسمت فیما بعد ومنذ تولي بوتین سدة الحكم إلى إعادة بعث الدور األوراسي الروسي 

الذي ما فتئت تعتلیھ عبر التاریخ في إطار المبدأ العام للسیاسة الخارجیة لروسیا 

، والذي من خاللھ یمكن تحدید أھم ثالثة the new geopoliticsالجدیدة  الجیوبولیتیكا

  :مرتكزات لإلستراتیجیة الروسیة ومبادئھا لفترة ما بعد الحرب الباردة

  .اإلدراك الجید لمتغیرات البیئة األمنیة الجدیدة وعوامل التھدید الجیوسیاسیة: أوال

  .العودة إلى التأثیر في المناطق الرخوة أمنیا بالنسبة إلى روسیا: ثانیا

  .رى بسبب متغیرات البیئة األمنیة احتمال التورط في نزاعات إقلیمیة كب:ثالثا

 مأزقا استراتیجیا السوفیتيلقد عانت روسیا بعد بروزھا كدولة وریثة لإلتحاد   

، تمخض عنھ تضارب الرؤى الداخلیة حیال وجھة السیاسة الروسیة نحو النظام اخطیر

القومیة  األمنیة ونشوء أنماط جدیدة من التفكیر تركز على أولویة الدائرة ،العالمي الجدید

 التي باتت تھدد الكیان الروسي نفسھ، بفعل ،والتھدیدات الجدیدة ذات الطبیعة الجیوبولتیكیة

                                                             

، 2008 – 2000 أیمن خالل یوسف، روسیا البوتینیة بین األتوقراطیة الداخلیة واألولویات الجیوبولیتیكیة الخارجیة  )1(
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 مشكلة حدودا جدیدة تھدد السوفیتيتفجر العوامل اإلثنیة والدینیة واللغویة في الفضاء 

قیدا بتفكیك الدولة الروسیة لكونھا تحمل في حد ذاتھا فسیفساء إثنیة ولغویة ودینیة أكثر تع

ھذا األمر دفع بدوائر التفكیر .  السابقالسوفیتيمن كثیر من جمھوریات االتحاد 

االستراتیجي الروسي إلى أخذ ھذه العوامل بعین االعتبار أثناء رسم الخطوط العریضة 

لھذه اإلستراتیجیة، مراعاة للتحوالت الجدیدة في البیئة الجیوسیاسیة والجیواقتصادیة 

 استیعاب  األمریكیة، واعتبار محاولةدةحالمتد الذي تقوده الوالیات للنظام الدولي الجدی

 بالغ الصعوبة، وھذا ما یطرح أمام ھذه الدوائر أھم السبل اتھ أمرروسیا أو دمجھا في ھیكل

للخروج من ھذا المأزق االستراتیجي، وعموما تجاذبت وجھتي نظر من الناحیة 

  : اإلستراتیجیة ھذا األمر 

لى تعدیل اإلستراتیجیة الروسیة بما یتفق مع التحوالت إر المحافظ الذي یدعو التیا: األولى

الجاریة، ولكن دون التخلي تماما عن المبادئ العامة الرئیسیة للتفكیر االستراتیجي 

التاریخي الروسي السیما الحفاظ على المكانة الدولیة لروسیا في محیطھا اإلقلیمي أوال 

  . والدولي ثانیا

              التیار الواقعي والذي یدعو إلى التكیف اإلیجابي والمرن مع المتغیرات األمنیة  :الثانیة

والجیوسیاسیة الجدیدة لعالم ما بعد الحرب الباردة بواقعیة وبرغماتیة مصلحیة تستجیب 

بالدرجة األولى إلى متطلبات المصالح الروسیة والنظر بواقعیة إلى عوامل وإمكانات 

  .)1(یة الحقیقیة في السیاسة العالمیةالقوة الروس

 : ری بین الثبات والتغیاألمنيمدركات التھدید  - 1

       بالرغم من الخالف الداخلي بین االستراتیجین والسیاسیین الروس بشأن توصیف 

 خاصة بشأن مدركات التھدید، ھل السوفیتيالبیئة األمنیة الجدیدة لروسیا ما بعد االتحاد 

ن ھذه الدوائر ھو بیجیواستراتیجیة، إال أن االتفاق الذي یكون قد حصل  أمھي جیوسیاسیة 

أن الغرب ما زال یمثل التھدید االستراتیجي لروسیا، بفعل مجموعة من العوامل 

  : مثل. والمبررات
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  استمرار حلف شمال األطلسي بالرغم من نھایة الحرب الباردة، وتوسعھ نحو

ة ضمن المجال الحیوي السوفیتیلحقبة حدود روسیا ومناطق أخرى كانت إبان ا

، وبشأن ذلك طرحت العدید من األسئلة في الداخل الروسي حول السوفیتيلالتحاد 

 في واألمنیة وتكاد تجمع ھذه األوساط السیاسیة ،األسباب الحقیقیة الستمرار الناتو

. روسیا على أن حلف شمال االطلسي أصبح أكبر تھدید جیواستراتیجي لروسیا

 مثل تدخلھ ،تبنیھ إلستراتیجیة حصار روسیا من الشرق والغرب والجنوببفعل 

 الجورجیة واألوكرانیة وقبل ذلك احتالل أفغانستان وتغلغلھ في آسیا األزمةفي 

 . 2001 سبتمبر 11الوسطى منذ أحداث 

  التغلغل الغربي األمریكي في المناطق الرخوة لألمن القومي الروسي كجمھوریات

القوقاز وأوروبا الشرقیة وبحر قزوین التي تعتبر بمثابة خطوط آسیا الوسطى و

 . الدفاع األولى عن األمن القومي الروسي

  استمرار الوالیات المتحدة األمریكیة في إستراتیجیة بناء الفجوة العسكریة، خاصة

في جانب الدرع الصاروخي البالیستي ونشرھا على أطراف الحدود الغربیة 

 السیاسة الروسیة الھادفة إلى ردم الفجوة بینھا وبین حلف لروسیا، بھدف تصفیة

 . شمال األطلسي

  : التأثیر في المناطق الرخوة أمنیا بالنسبة لروسیا  - 2

 من اأظھرت التقییمات الروسیة للبیئة األمنیة الجدیدة في محیطھا اإلقلیمي نمطا جدید

تحدة األمریكیة و الغرب في التھدیدات یتجلى في التأثیر المتزاید والمؤذي للوالیات الم

  الجنوبي والجنوبي الشرقي لروسیاالمناطق الموصوفة بالرخوة إستراتیجیا في الحزام

 تعتبر، إذ السوفیتي الدول المستقلة عن االتحاد ثفضال عن الحزام الغربي، في كومنول

ستقرار ومعرضة للنزاعات نتیجة انتشار الحركات المتطرفة اللھذه المناطق فاقدة 

والنزاعات االنفصالیة فیما وراء حدود روسیا الجغرافیا في منطقة البحر األسود وشمال 

  .)1(وسط آسیاوالقوقاز 
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 المنافسة اإلقلیمیة وإمكانیات تفجر الصراعات  - 3

 من مدركات التھدید األمني لدى صناع اإلستراتیجیة الروسیة ھو ا ثالثىمستو یوجد 

ات كبرى مع العبین إقلیمیین مثل الصین والیابان إمكانیة التورط الروسي في نزاع

والنرویج وألمانیا وتركیا، فعلى الرغم من اعتبار الصین شریكا استراتیجیا في رؤیة 

 فإن احتمال نشوب نزاع جدي مع الصین بشأن ،روسیا للنظام العالمي المتعدد األقطاب

وائر الروسیة بشكل جدي مسائل جیوسیاسیة و جیواقتصادیة الزلت تطرحھ الكثیر من الد

بسب الفجوة الدیموغرافیة والفجوة الطاقویة بین العمالقین الروسي والصیني، حیث تشیر 

التحلیالت الروسیة إلى أن الموارد الطبیعیة والمساحة الكبیرة لروسیا قد تشكل دافعا قویا 

   -ارة إلى الصینفي إش -ة العسكریة المتنامیة الكثافة السكانیة العالیة، والقوللدول ذات 

 استجابة لمتطلباتھا االقتصادیة أو بفعل عوامل الھجرة األراضيإلى التوجھ إلى ھذه 

فإن الصین في " الكثیفة فحسب رئیس ھیئة األركان العامة الروسیة الجنرال مانیلوف 

          غضون عشرة أعوام قادمة ستجد نفسھا على شفا أزمة دیموغرافیة وأزمة طاقة جدیة

كذلك األمر ". ذا ما یدفع بالمشكالت اإلقلیمیة للدولتین إلى التنازع وتصبح آیلة للتفجیر وھ

بالنسبة للخالف الروسي الیاباني حول جزر الكوریل، والخالف الروسي األلماني حول 

إقلیم بروسیا الشرقیة أو كالینینغراد، وكذلك الخالف الروسي التركي حول الممرات 

  .)1(سود ومضیق البسفورالبحریة في البحر األ

  : ا األوراسیة وأولویة الجیوبولیتكاألرض قلب نظریة  - 4

 من روسیا والوالیات إذا كانت نھایة الشیوعیة وسقوط اإلیدیولوجیة لم تجعال  

المتحدة والغرب أصدقاء، فإن التفسیر الثاني الذي طرحھ المحللون الغربیون للسیاسة 

 الجیوسیاسیة الجدیدة في تحدید السلوك االستراتیجي أو الجیوبولیتیكا یةالروسیة ھو مركز

 السنة التي تولى فیھا فالدمیر 2000، وخاصة بعد عام السوفیتيبعد االتحاد ما لروسیا 

بوتین سدة الرئاسة في الكریملین، لقد قام اثنان من أبرع المختصین في الشؤون الروسیة 

ید المدخل االستراتیجي الرئیسي بتحد" ون سفیوستاجدانیال یرجن و تاین " وھما 

إذا ما استعادت روسیا قوتھا االقتصادیة : لواشنطن بشكل واضح على النحو التالي 
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والسیاسیة فسوف تصبح خصما ومنافسا للوالیات المتحدة األمریكیة ولن تكون ھذه 

 عوعلیھ فإن الواق،)1( "نعظمیییة وإنما منافسة بین دولتین المنافسة منافسة ایدیولوج

   .  ھو الذي أصبح یحدد قواعد السیاسة العالمیةیدولوجيالجیوبولیتیكي، ولیس اإل

    الجدیدةایدیولوجیة إلى حتمیة الجیوبولتیكمن األ: التفسیر النظري : المطلب الثالث

ال تزال المھمة الجیوبولیتكیة لروسیا تمثل العقبة الكأداء في وجھ االنتشار الشامل   

ة الجیوبولتیكیة فسغربي في الكرة األرضیة، وإلى ھذا فإن جدیة المناللنموذج اللبرالي ال

تستوجب تحول روسیا إلى قوة فاعلة في دینامیات السیاسة العالمیة، لكن بعد انھیار 

 سعى الغرب إلى فرض مھمة جیوبولیتیكیة محددة على روسیا، تجعل السوفیتياالتحاد 

 في تسیاسة العالمیة وتفاعالتھا والبمنھا دولة عاجزة عن االنخراط في مسارات ال

 خاصة الغربیینمصیرھا ومستقبلھا، ویؤكد ھذا المعنى الكثیر من االستراتیجیین 

 حیث أكدوا ،یس وغیرھم رار وكوندلیزاسنج وكیجینسكياألمریكیون منھم من أمثال بری

ة دون أن على أن المھمة اإلستراتیجیة الوحیدة للوالیات المتحدة األمریكیة ھي الحیلول

یقوم على أراضي أوراسیا قطب أو كیان استراتیجي مستقل، من شأنھ تحدي اإلستراتیجیة 

  األمریكیة أو العمل بشكل مستقل عن اإلدارة األمریكیة، وانطالقا من ھذا المطلب بالذات

إلى اعتبار جوھر المطلب الذي عرض على روسیا من لدن " ندوغینألكسندر "یذھب 

 دولة أكبر من الدولة األمة واقل ؛ التي یعرفھا بأنھا،ر الدولة الجھویةالغرب ھو لعب دو

من الدولة العالمیة، ومن الناحیة الجیوبولیتیكیة، توصف بأنھا دولة كبیرة ذات الدینامیكیة 

الكبیرة بید أن مصالحھا السیاسیة ال تنحصر إال في المناطق الجغرافیا التابعة لھا، ولیست 

م خریطة التفاعالت الجیواستراتیجیة العالمیة، وذلك بخضوعھا على لھا ید طولى في رس

  .)2(نحو مباشر للخطوط االستراتیجیة األساسیة لتوازن قوى اإلمبراطوریات األوفر قوة

بالنسبة لخبراء الجیوبولتكیا الروسیون ھذا التوصیف معناه الوقوع في مصیدة   

ممارسة نفوذ جزئي على بھا لي یسمح الدولة الجھویة، التي تتمتع بقدر من القوة الذ

جیرانھا، ذو صبغة سیاسیة واقتصادیة ولكن ال یمكن لھذه الضغوط ومستوى النفوذ أن 
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ویعتقد ھؤالء الخبراء الروسیون ،یتعارض مع مصالح الدول العظمى فوق الدول الجھویة

 وعیھا ىدمب دیتحد بأن موقع روسیا في العالقات الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة

اول الغرب إجبار روسیا على بالضرر االستراتیجي لمصیدة الدولة الجھویة التي یح

 عكسیا إلى الوراء نحو الروسی ةط الجیوسیاسیوخطلبا الدفع ؛ل بھا، وھذا معناهالتمث

االنكفاء الجغرافي واالقتصادي والسیاسي بفعل الضغوط الخارجیة على مجاالتھا 

 التي یسعى الحلف األمریكي األطلسي إلى تنفیذھا ةاتیجی وھي ذات االستر،الحیویة

وفي سبیل .الحصار االستراتیجي للدولة الروسیة وواستكمال حلقات االحتواء الجدیدة 

            یا وإعادة بعث الدور العالمي لروس،الرؤى الكفیلة بتجاوز مصیدة الدولة الجھویة

 أماطت ،ومختلف الخبراء الجیوبولیتكینارات الروسیة تیانتظمت نقاشات عمیقة بین ال

    اإلستراتیجیة لألحداث العالمیة المتحولةطورةاللثام عن تقارب في مستوى الوعي بالخ

وموقع روسیا من ھذا التحول، ونقطة البدء في إستراتیجیة الوعي ھذه ھي ضرورة نقد 

الص الدروس استخ و،السوفیتياآللیات الجیوبولیتیكیة التي أفضت إلى انھیار االتحاد 

لوقوع في خطأ تكرارھا على الواقع المتحول في روسیا الجدیدة، وصیاغة والعبر درءا ل

 تالشيدلیل إرشادي لالنبعاث الجیوبولیتكي ینطلق من الوعي بالعوامل التي أدت إلى 

                   اإلمبراطوریة الروسیة وتحلل عالم الثنائیة القطبیة من خالل تحلیل موضوعي 

، تلك العوامل دوغین یلخص ألكسندر ، ولھذه األسباب التي أدت إلى ذلك االنھیار الشامل

  .) 1( :في اآلتي

 أدى التصلب األیدیولوجي الشیوعي حیال مسائل ،یدیولوجي على المستوى األ:أوال

ة إلى مسائل السوفیتیالھویات والعرقیات واالثنیات والقیم والروحیة والدینیة للشعوب 

االنتماء إلى  قة للتطور العضوي واالندماج الفعلي لھذه الشعوب على أساسمعی

  .تحت وطأة الشیوعیة قسري ولیس اإلخضاع ال،ةالسوفیتیاإلمبراطوریة 

 عاجزا عن السوفیتي على المستویین الجیوبولیتیكي واالستراتیجي، كان االتحاد :ثانیا

منظور نظریة من ألطلسي الغربي المنافسة على مناطق النفوذ البعیدة مع المعسكر ا

في عجزه عن  ظھر السوفیتيالسیطرة الجیوبولیتكیة، فاالنكشاف االستراتیجي لالتحاد 
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السیطرة على المنافذ والطرق البحریة الحیویة العالمیة وبقائھ إمبراطوریة بریة، محاصرة 

من على جمیع  حیث كانت الوالیات المتحدة األمریكیة تھی، األطلسي الغربيRimlandبـ  

جنوب األوراسیا وغربھا، مستجیبة لألطروحات النظریة ) الساحلیة(المناطق الشاطئیة 

 Sea"البعیدة المدى للجیوبولیتكین الغربیین من أمثال ماھان ونظریتھ حول القوة البحریة 

Power" ن ونظریتھ حول مركزیة الـ ا وسبیكمRimland والذي یعد مھندس النصر 

  .استراتیجي على االتحاد السوفیتياألمریكي الجیو

 فشل االندماج اإلقلیمي بین مختلف الجمھوریات والقومیات المشكلة لالتحاد :ثالثا

تي السابق، حیث كان للمبدأ اإلقلیمي تحت مسمى الجمھوریات القومیة ذات الحكم یالسوف

انقة والتقسیم  ذاتھ، بید أن المركزیة الخالسوفیتيالذاتي فعالیة كبرى في تشكل االتحاد 

الوظیفي الكمي والنظرة االقتصادیة الصرفة ومبدأ المساواة في اإلنتاج، كلھا عوامل 

 بل ساھمت في ،تيیساھمت في فشل االندماج اإلقلیمي داخل جمھوریات االتحاد السوفی

تأجیج المشاعر القومیة والدینیة المتضاربة داخل الھیكل االجتماعي والثقافي واالقتصادي 

 صار في نھایة قسري ألن المركزیة المتطرفة والصھر والتوحید الھذا األخیر،داخل 

ة السوفیتیالمطاف مبعثا على االحتجاج واالنفصال والتفكك الذي طال كل الجمھوریات 

 الذي آذن بانھیار مدوي واختفاء نظام القطبیة الثنائیة من ،والمعسكر االشتراكي برمتھ

  . السیاسة العالمیة

استعادة روسیا لدورھا الدینامیكي العالمي یجب علیھا التركیز على في سبیل   

ة النظریات الجیوسیاسیة من اجل استعادة التوازن یأولویة الجیوبولیتكا، والوعي بمركز

 السوفیتياالستراتیجي مع الغرب الذي تم خرقھ لصالح األطلسیة بعد انھیار االتحاد 

لیتیكیة واإلیمان بھا مصیرا، ستفضي إلى  الجیوبوالنظرة فإن تطبیق "ندوغی"وحسب 

 ومن ثم التأثیر على مسارات التفاعل في البیئة السیاسیة ،استعادة روسیا لمكانتھا العالمیة

لنظام األحادیة القطبیة للوالیات   بدیالالقطبیة العالمیة التي تؤدي إلى قیام نظام التعددیة 

  .المتحدة األمریكیة 

الجیوبولیتیكیة، یعمل القادة الروس على إعادة إحیاء أراء   الرؤیة على ھذهاوبناء  

الذي  The geographical pivot of historyماكندر حول المحور الجغرافي للتاریخ 
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وتتجھ للھیمنة " the new heart land"تكون فیھ روسیا ھي قلب األرض الجدیدة 

 والعد"  وإدخال مبدأوالسیطرة على األرض المحوریة في الكتلة القاریة األوراسیة،

الھیمنة عنصر أساسي في البیئة الجیوبولیتكیة الجدیدة لروسیا، ویمثل رفض ك" المشترك 

السیطرة اإلستراتیجیة للوالیات المتحدة األمریكیة ومناھضة العولمة اللبرالیة واألطلسیة 

 إلىلطریق  یفتح اذيال"  المشترك والعد" تمثل مبدأ  التيوقیم السوق المكونات الرئیسیة

 القوى اإلقلیمیة والعالمیة التي تتقاسم ذات النظرة حیال بینخلق التحالفات اإلستراتیجیة 

 القیادة ءوتطلعھا المشترك إلى التخلص من عب، یران وإالھند ، كالصین ، المشتركوالعد

  .)1(األمریكیة األحادیة للسیاسة الدولیة

قوى تكون روسیا ھي نواتھ لى تحالف أوراسي بین ھذه الإوتنطوي الدعوة   

المحركة من الناحیة اإلستراتیجیة إلى بناء رابط جیوبولیتیكي موازن للحلف األطلسي 

االقتصادیة والعسكریة، ویتم تشكیل ھذا الحلف ،ومواجھ لھ على كافة الصعد اإلستراتیجیة 

قوى  التحالف بین الإطاراألوراسي من خالل تجمیع المحاور الجیوسیاسیة المھمة في 

    : تالیةوراسیة في األنماط الثالثة الاأل

   الصین – روسیا :األولالمحور 

   الھند – روسیا :الثانيالمحور 

    إیران – روسیا :الثالثحور الم

ومن خالل الجمع بن ھذه المحاور في إطار البناء االستراتیجي یمكننا الحصول 

 الفاعلة والمحركة لھذه المثلثات على بناء مثلثات إستراتیجیة قویة، تكون روسیا النواة

  )الھند - روسیا -  الصین(، )إیران -روسیا -الھند(، )إیران - روسیا - الصین(اإلستراتیجیة 
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   أبعاد و توجھات السیاسة الروسیة في آسیا الوسطى:المبحث الثاني

   تطور السیاسة الروسیة تجاه دول آسیا الوسطى:المطلب األول

  -االوراسیون الجدد في مواجھة األورواطلسیون -راتیجي  الحوار االست:أوال

تي، وخالل حقبة التسعینیات، شھدت منطقة آسیا یعقب تفكك االتحاد السوفی

الوسطى والقوقاز تراجعا واضحا لروسیا في مواجھة نمو متزاید في النفوذ األمریكي، فقد 

ال على روسیا المنھكة بفعل مثلت الجمھوریات اإلسالمیة آنذاك عبئا اقتصادیا وسیاسیا ثقی

ة السوفیتیتي وانھیار مقومات الدولة القویة باعتبارھا وریثة التركة یتفكك االتحاد السوفی

الثقیلة، في ھذه المرحلة سیطرت التوجھات الغریبة على السیاسة الروسیة، األمر الذي 

التي مرت انعكس على عالقاتھا بالجمھوریات اإلسالمیة الولیدة في آسیا الوسطى، و

 وكانت روسیا في ،بمرحلة فراغ استراتیجي نتیجة التنصل الروسي من ھذه العالقات

            المقابل تراھن على أن یكون الكومنولث للدول المستقلة تجمعا یضم الدول الحلیفة 

 أوكرانیا وبیالروسیا، ویتجھ غربا لضم دول شرق ووسط أوروبا ،روسیا : ثةالالث

 سبتمبر 8في " كومنولث الدول المستقلة" قادة الدول الثالثة وأعلنوا قیام وبالفعل اجتمع

عاصمة بیالروسیا المقر الرسمي لھ، إال أن الكومنولث لم "  مینسك" وجعلوا من 1991

نما اتجھ شرقا، واتسع لیضم جمھوریات آسیا الوسطى بسبب إصرار ھذه إیتجھ غربا، و

" آلماتا" كان االجتماع التأسیسي للكومنولث في األخیرة على االنضمام إلیھ، ومن ثمة

   .)1( 1991 دیسمبر21عاصمة كازاخستان في 

ورغم ھذا استمر تراجع حضور دول آسیا الوسطى والقوقاز في أولویات السیاسة     

 من الدول ھاالخارجیة الروسیة، كما تخلفت روسیا عن الوالیات المتحدة األمریكیة وغیر

مة عالقات دبلوماسیة رسمیة مع ھذه الدول، مباشرة بعد إعالن التي سارعت إلى إقا

- ، ویرجع ھذا باألساس إلى سیطرة المنظور األوروبيالسوفیتياستقاللھا عن االتحاد 

 على توجھات السیاسة الخارجیة لروسیا، وھو األمر الذي انعكس على الدور سياألطل

                                                             

-10-14، بتاریخ 4245العدد : مدنتالحوار الم محمد النعماني، آسیا الوسطى والقوقاز والصراع القادم على العالم،  )1(
 .dibat/org.ahewar.www/                                                                    :، في الموقع اإللكتروني 2013
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الح الدول اإلقلیمیة المندفعة إلى  یتقھقر لصھالروسي حیال الجمھوریات اإلسالمیة وجعل

  . السیاسة والدبلوماسیة مع الجمھوریات الناشئة الروابطإقامة 

 بدأت روسیا تتحول في رؤیتھا نحو آسیا الوسطى بمقاربة تدخلیة 1992ومنذ سنة   

أكثر نشاطا، بسبب صعود التوجھ األوراسي  الجدید في السیاسة الخارجیة الروسیة الذي 

 السابقة، والتوجھ النشط السوفیتيعادة النفوذ الروسي في مناطق االتحاد یركز على است

نحو الشرق والجنوب الشرقي حیث مناطق القوقاز وآسیا الوسطى، وكان ھذا التحول 

   .)1(:ناشئا عن عدة اعتبارات أھمھا

 السوفیتي تصاعد المد اإلسالمي السیاسي في المناطق الجدیدة المستقلة عن االتحاد - 1

دراك روسیا إمكانیة انتقالھ إلى الداخل الروسي في ظل ضعف الھیاكل األمنیة في وإ

  . وعجزھا على مواجھة ھذه التیارات والحركات اإلسالمیة،جمھوریات آسیا الوسطى

 15 األوضاع الصعبة التي یعیشھا السكان من األصل الروسي الذي یقارب عددھم - 2

داد عملیة الھجرة والتھجیر الذي طالھم بسبب ملیون في الجمھوریات اإلسالمیة ، واشت

  . عنف القومیات والعرقیات في تلك الجمھوریات قاظاستی

 ودخول الالعبین االستراتیجیین ، التنافس اإلقلیمي والدولي على آسیا الوسطى- 3

والجیواستراتیجین إلى ساحة اللعبة في آسیا الوسطى وما یمثلھ من تھدید للمصالح 

  . دیة في المنطقةالروسیة التقلی

 وشعورھا ، خیبة األمل الروسیة من جراء عدم استعداد الغرب إدماج روسیا في فلكھ- 4

 خاصة بعد ،ادة إلقامة شراكة مع روسیاجن أیة خطط عبالعزلة من جراء نأي الغرب 

أطلسیة التي صاغت اتجاھات روسیا الخارجیة بعد ورواالنتقادات الحادة للتوجھات األ

  . من لدن النخب السیاسیة واألكادیمیة والعسكریة الروسیةوفیتيالساالتحاد 

االندماج األمني واالقتصادي مع روسیا باعتبارھا في   الوسطى رغبة دول آسیا- 5

  .  وفي مواجھة الدول اإلقلیمیة الجدیدةالمنطقة،الضامن الوحید لألمن الرخو في ھذه 

 وأول ،موسكو اھتماما لحدودھا الجنوبیةلما أعارت ق، السوفیتيفي لحظة انھیار االتحاد ف

كن یھتم إال یمشروع تكاملي بین الدول المتبقیة عن االتحاد السیوفیاتي السابق لم 
                                                             

 .322  ص، محمد السید سلیم، مرجع سبق ذكره، )1(
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 ، مما یبین "CIS" بھ رابطة كومنولث الدول المستقلة نعنيلجمھوریات السالفیة، وبا

  بفضل نیااریخیا وأث اعتبروھا قریبة تل لروسیا لالتحاد مع دوالجددبالتالي تفضیل الحكام 

وجھ مسارات السیاسة الخارجیة الروسیة في یأطلسي الذي كان ووطأة التیار األور شدة 

  .تلك الفترة 

سي لروسیا اروكان النظر إلى آسیا الوسطى بكونھا عبئا وعائقا أمام الرسو األ  

ارجیة واندماجھا في الفضاء األطلسي الغربي مما ولد عدم اھتمام وإھمال السیاسة الخ

 یعتبره القادة الروس حكما متأخرا بصورة ا التي تبدو فضاء،لروسیا لمناطق آسیا الوسطى

أسیاسیة وغریبا من الناحیة الثقافیة والدینیة، وبالرغم من ھذا التنصل الروسي، إال أن 

بقاء على الروابط مع العاصمة القدیمة الجمھوریات اإلسالمیة سعت بحماس إلى اإل

ھ االتحاد فمیراث التاریخي واالقتصادي والسیاسي الطویل الذي خلموسكو، بسب ال

تعقد عالقات روسیا والجمھوریات " فایینزارب" ولقد وعي الرئیس ، في المنطقةالسوفیتي

 المدافعین عن اإلبقاء على االتحاد واالندماج داخل مجموعة أشداإلسالمیة  فكان من 

  .)1(الدول المستقلة فیما بعد

تعالت  ویةوجھة لسیاستھا الوسط آسیاالیة على فقدان روسیا لبوصلة مفي مرحلة ت  

 ة الخارجیة تجاه المناطق القدیمةالنقاشات في روسیا، تنادي سریعا بإعادة تقویم السیاس

اسیین في السیاسة شارة إلیھ سابقا، بین تیارین أسوارتبط ذلك بالجدل الذي تمت اإل

 تفي مقابل األروأطلسیون، وذكرت ھذه النقاشاالخارجیة لروسیا، األوراسیون الجدد 

  تطور ،بمجادالت روسیا في القرن التاسع عشر بین المحبین للسالفیة والمحبین للغرب

راسیون الجدد أو أصحاب و ورجحت وجھة نظر األ1992ھذا النقاش منذ شھر أفریل 

استعادة روسیا ، بمھمة ھذا األخیراضطلع أصحاب ، )2(االتجاه األوراسي منذ ذلك الحین

لمكانتھا وھیمنتھا على المنطقة، وإعادة  تأسیس نمط من العالقات المتوازیة مع 

 من خالل نیاالجمھوریات اإلسالمیة مع أفضلیة جیوبولیتكیة وإستراتیجیة لروسیا، أم

  ربطاھتمام العسكریین الروس بالحفاظ على فضاء دفاعي مستقر، واقتصادیا بإعادة
                                                             

على مقلد، منشورات دار االستقالل للثقافة : ر، جیوسیاسة آسیا الوسطى، ترجمة نلو محمد رضا جلیلي، تیري ك )1(
 .99-98، ص،ص، 2004والعلوم القانونیة، 
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الحد من االستقطاب الحاد با جیلوسطى باالقتصاد الروسي ، وإستراتیاقتصاد دول آسیا ا

الذي تتعرض لھ ھذه الجمھوریات من قبل القوى الخارجیة المتنافسة على المنطقة، أما 

بالنسبة لقادة الجمھوریات اإلسالمیة وبالرغم من حماسھم لإلبقاء على أولویة العالقات مع 

توازن في ھذه العالقات لجھة عدم التخلي عن سیادتھم روسیا، إلى أن ذلك ال یعني عدم ال

 عملیة وصایة جدیدة، شبیھة بسیاسة األخ األكبر التي تلقى إلىالسیاسیة من أجل التحول 

 البحث عن ھذا التوازن ھو الذي یفسر تلك إنرفضا كبیرا داخل الجمھوریات اإلسالمیة، 

میة الجدیدة في السنوات التي التموجات في العالقة بین روسیا والجمھوریات اإلسال

  .أعقبت االستقالل والتي تأرجحت بین التقارب تارة، والتباعد طورا آخر

ھناك رؤیة أخرى، تمیل إلى أن من أھم الدوافع وراء إعادة تنشیط سیاسة روسیا   

لى الھیمنة على إنحو آسیا الوسطى، داخل النخب الحاكمة، ھي بروز دول أخرى تسعى 

قین لدى ھذه الدوائر من ی وعدم ال،ید لمصالح روسیا القومیة في ذلك من تھد وما،المنطقة 

 القوة الروسیة وحصارھا، األمر الذي قاد إلى تسعى إلى تحجیمالسیاسات الغربیة التي 

مندرجة  ، أساسھ اعتبار المنطقة1995انعطافة حقیقیة في توجھ روسیا نحو المنطقة منذ 

أعید " الغریب القریب"قومیة الروسیة، وتحت مسمى  المجال الحیوي للمصالح الضمن

  . السابق، ومنھا آسیا الوسطىالسوفیتيناء اإلستراتیجیة الروسیة في مناطق االتحاد ب

 إقامة وقد بدأ ھذا التحول تدریجیا في عھد كوزیریف الذي بدأ یتحدث عن أھمیة  

عان ما تزایدت وتیرة  مع دول الكومنولث وحمایة األقلیات الروسیة فیھا، وسرالروابط

، فقد بدأت روسیا في تأكید نفوذھا المھیمن 1994التوجھ األوراسي الجدید مع حلول عام 

 قررت روسیا أن خطوة مھمة، ففي ،في دول الحزام الجنوبي في آسیا الوسطى والقوقاز

، والتي تضع قیودا على نشر " معاھدة األسلحة التقلیدیة في أوروبا"تجمد من طرف واحد 

 و عند وصول، )1(المعدات الحربیة جنوبي روسیا وتحدیدا في القوقاز، وآسیا الوسطى

 ، سعى إلى تعمیق التوجھ األوراسي  في سیاسة 2000بوتین إلى السلطة في جانفي سنة 

عمل على تقلیص النفوذ األمریكي في آسیا الوسطى و فأكثر، أكثرروسیا الخارجیة، 

                                                             

مركز األھرام : ، القاھرةالسیاسة الدولیة محمد السید سلیم، التحوالت الكبرى في السیاسة الخارجیة الروسیة،  )1(
 .39، ص 2006، أفریل 164العدد  ، واإلستراتیجیةللدراسات السیاسیة 
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 العسكریة من المنطقة ، وإعادة تثبیت العالقات اواعدھوطالب الوالیات المتحدة بسحب ق

الثنائیة مع الجمھوریات اإلسالمیة، وبعث الدینامیكیة في دول الكومنولث من خالل مبدأ 

خاصة لدى الدول ذات التوجھ األمریكي في سیاساتھا الخارجیة ، "   النشطةالدبلوماسیة"

ام بھا الرجل القوي في الكریملین، ففي سلسلة من الزیارات التي ق في وترجم ذلك عملیا 

م قام ث، زار بوتین كل من تركمانستان وأوزباكستان، 1999دیسمبر من عام / نوفمبر 

، في إطار أولویة دول الكومنولث 2000بإعادة زیارة أوزباكستان وتركمانستان في ماي 

سیا الوسطى لدول آ ضمن خطة عمل بالنسبةترجیة، التي تفي مبدأ بوتین للسیاسة الخا

 الذي مؤداه ،سیاسيقوامھا تقدیم الحمایة العسكریة والدعم االقتصادي مقابل التحالف الجیو

 حیث تتحكم ،أن روسیا ترید على األقل االحتفاظ لنفسھا بمنطقة نفوذ في آسیا الوسطى

أحد أھدافھا إقامة حزام من الدول الصدیقة وتشكیل منطقة عازلة وبحلفاء أمنیین موثوقین 

  .)1( محتواة في المصالح القومیة واألمنیة لروسیایوسیاسیاج

  ما بعد الحرب الباردة في آسیا الوسطى الروسیاالقتصادیة السیاسة :ثانیا

على الرغم من األزمة االقتصادیة العالمیة نجد أن روسیا تسعى إلى المضي قدما     

لیمي وحتى عالمي، إذ في االندماج مع دول آسیا الوسطى، لتتحول إلى مركز إقتصادي إق

 مجال النفوذ الروسي كان واحدا من النقاط الخمسة للرئیس الروسي حدیدیالحظ بأن ت

، وخاصة فیما یتعلق بتعزیز العالقات مع حكومات آسیا الوسطى، منذ ذلك فیدفمید

الحین، وروسیا تؤكد على أولویة العالقات االقتصادیة لروسیا مع جمھوریات آسیا 

في بعدھا التكاملي لمجابھة تعقیدات األزمة العالمیة االقتصادیة وتوفیر الوسطى، خاصة 

ندماج االقتصادیات المحلیة للجمھوریات اإلسالمیة في فضاء االقتصاد الشروط المثلى ال

  .)2(المتعافي لروسیا

وفي سبیل تحقیق ھذه األھداف، دعت روسیا حكومات آسیا الوسطى إلى تنسیق     

 االستعداد لالنخراط في ؛الیة العالمیة، وقبل ذلكماجھة األزمة السیاساتھا من أجل  مو

ھا على البیئة  الداخلیة اتنعكاسا و لھاثار السلبیةحزمة العولمة االقتصادیة والحد من اآل
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 في لقاء القمة للدول  تم، وألجل ذلك،حالة انتقالب تمرلالقتصادیات الوطنیة التي 

 وقعت الدول الحاضرة على مسودة استراتیجیة ،طى دول آسیا الوسجمعاألوراسیة الذي 

، إذ تستعمل ھذه 2020خاصة بالتنمیة االقتصادیة في دول آسیا الوسطى خالل عام 

تأكید على تطویر عملیات االندماج االقتصادي خالل العقد القادم، كما قامت للالوثیقة 

 مع للتعاملغ الكفیلة روسیا بتنظیم لقاء على مستوى وزراء المالیة من أجل إیجاد الصی

 كما عملت روسیا على صیاغة ،األزمة المالیة متخذة منھا محفزا رئیسیا لعملیة االندماج

 كما ھو الحال مع اتفاقیة االتحاد ،اتفاقیات ومشاریع تكامل جدیدة مع دول آسیا الوسطى

ادیة قتصاالتفاقیات االمشاریع وال وراء ھذه روسیا من تسعىالجمركي مع كازاخستان، و

إلى تعزیز حضورھا في المبادالت التجاریة واالقتصادیة واالستثمار في دول آسیا 

إلى یقود الوسطى، ومواجھة التمدد المالي واألمریكي في حدیقتھا الخلفیة، األمر الذي قد 

 عن الفلك اجذب دول آسیا الوسطى التي تعاني من مشكالت اقتصادیة خانقة، بعید

إلى مناقشة فكرة االتحاد المالي والنقدي مع ھذه الدول على  ولجأت عبر ذلك ،الروسي

 الزاویة في ھذا االتحاد  رل حجبعملة الروسیة الروالبي تكون وشاكلة االتحاد النقدي األور

وإلغراء دول آسیا الوسطى بالقبول بالفكرة اقترحت روسیا على الصین إنشاء منطقة 

ل الروسي والیوان الصیني ، وذلك بین الروتعامل مالي بینھما على أساس الدفع بالعملت

. نشاء صندوق مدفوعات مالیة خاصة بالطاقة وبالعملة الوطنیة للدولتین إطریق عن 

األمر الذي یحفز أكثر جمھوریات آسیا الوسطى إلى االنضمام إلى فكرة االتحاد النقدي 

آسیا الوسطى ت مع جمھوریات وفرض مثل ھذا النوع من المبادال. والمالي مع روسیا 

 إلى  بالمبادرة طاجكیستانو قد قامت، ل على األقل في مجال مدفوعات الطاقةببالرو

اإلعالن عن تطلعاتھا إلى ھذه اآللیة من أجل مساعدتھا من قبل روسیا للتخلص من 

   )1(. المالیة وأزماتھا االقتصادیة الخانقةتھاقائض

كان  ،لب المدفوعات عن طریق الروإن تخطیط روسیا إلى خلق فضاء إقلیمي من       

الھدف منھ جعلھ عملة احتیاط إقلیمیة خاصة بالمدفوعات الطاقویة التي تعتبر من أقوى 

أدوات السیاسة االقتصادیة لروسیا في جمھوریات آسیا الوسطى، نظرا لكون ھذه األخیرة 
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ذا المشھد أن من أكبر األسواق استھالكا للطاقة الروسیة أو عبورا لھا، ویبدو في ظل ھ

عام              روسیا تستنسخ التجربة األلمانیة مع دول أوروبا الوسطى والشرقیة المجاورة لھا في 

ة القتصادیات آسیا یل كأداة ربط أساسبعن طریق تعزیز دور الرو )*(1939 – 1933

  .الوسطى باالقتصاد الروسي

 یقود دول آسیا فاقتصادیا سو ا أن ثمة منطق،كما یعتقد كثیر من القادة الروس     

 لدول الجوار أن  ذلك ثبتیروسیا، والبد أن ب مجددا اإلرتباطالوسطى إلى العودة إلى 

 من یملك مفاتیح االستقرار في المنطقة ، ویبدو أن روسیا على  ھيروسیا ولیست أمریكا

منیة التي وعي مھم بالبیئة االقتصادیة الھشة المضطربة لدول آسیا الوسطى، والمخاطر األ

یمكن أن تشكل تھدیدا حقیقیا لألمن الروسي التي  ،یمكن أن تنجم عن االنھیار االقتصادي

 والبدیل األساسي للجمھوریات ،فھناك حالة من الربط بین التنمیة االقتصادیة واألمن

اإلسالمیة لتحقیق معادلة التنمیة االقتصادیة واألمن السیاسي یكمن في التوجھ نحو روسیا 

وارھا جقاذھا وطلب المساعدات المالیة، الوضع الذي یتیح لروسیا تعمیق نفوذھا في إلن

الجنوبي القریب واستكمال إطار الھیمنة على مقدرات وثروات وموارد الجمھوریات 

اإلسالمیة، في إطار السیاسة الروسیة متعددة األبعاد أمنیا واقتصادیا وجیوسیاسیا للحد من 

كیة في ھذه المنطقة ذات األھمیة اإلستراتیجیة المتنامیة في البیئة تأثیرات السیاسة األمری

  .)1(الدولیة

من مظاھر النفوذ الروسي في المنطقة نجاح روسیا في استخدام المجال التجاري      

كازاخستان التي تقیم معھا في لتعزیز نفوذھا في آسیا الوسطى، واتضح ھذا بشكل خاص 

، فقد توغلت روسیا بدایة في النظام المصرفي الكازاخي روسیا عالقات تجاریة مباشرة

من خالل البنوك المملوكة للدولة، عبر االستحواذ المباشر وغیر المباشر على حصص 

تلك البنوك ومن الناحیة النظریة ستسمح ھذه السیاسة لموسكو بممارسة نفوذھا على 

                                                             

، بتنظیم برنامج 1929 اقتصادیات العالم في عام ضربتتي قامت ألمانیا في تلك الفترة وبعد أزمة الكساد الكبیر ال   *
یجبر دول أوروبا الوسطى والشرقیة آنذاك على الدفع بالعملة األلمانیة مقابلة المبادالت والبضائع التي تستوردھا تلك 

 األلمانیة برھم على تصدیر منتجاتھم بشكل رسمي أللمانیا من أجل الحصول على العملةجالدول من ألمانیا، وھو ما أ
طالما أن ألمانیا كانت بالنسبة لھم السوق الرئیسیة، وترتب عن ذلك بسط ألمانیا ھیمنتھا المالیة واالقتصادیة وجعل تلك 

   .الدول تابعة ومرتبطة بھا أشد االرتباط
 .8 ، ستیفن بالك، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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رة على القرارات المتعلقة اقتصاد كازاخستان من خالل التحكم بالنشاط اإلقراضي والسیط

 ملیار دوالر إلى بنك التنمیة 3.5قامت روسیا بمنح قرض بقیمة : الث فم،بالدیون التجاریة

لكي یمول بھ مدفوعات بشراء المنتوجات " ASTANAأستانا " االقتصادیة الكازاخي

عھ مع إمكانیة بی B T Aالروسیة فقط، ومن المحتمل أیضا أن تعاد ھیكلة بنك بي تي أي 

  السوق المالیةر، موازاة مع التركیز على احتكا )1( الروسيSberbankإلى سبیربانك 

عززت روسیا نفوذھا في قطاعي الطاقة والثروة المعدنیة، فقد وسعت شركات روسیة 

ا م نطاق سیطرتھPolymetalالستخراج الذھب ، وبولیمتال " Polyrusبولیروس "مثل 

" Lukoil لوك أویل" والنحاس، كما أن شركة على مخزونات كازاخستان من الذھب

الروسیة تواصل توسیع حضورھا في كازاخستان، وقدمت موسكو قرضا ضخما لھذه 

 البریطانیة في BPمن شراء حصة برتش بترولیوم "لوك أویل " األخیرة لضمان تمكین 

ف ییانور سلطان نزار ب"مشروع خط أنابیب قزوین، وقبل ذلك كان الرئیس الكازخستاني 

NUR Sultan NAZAR Bayev " دعا لوك أویل لالنضمام إلى مجلس كازاخستان

  . )2(لالستثمارات األجنبیة

 من مكانتھا عززاة من قبل روسیا تخوبالرغم من أن ھذه السیاسة االقتصادیة المتو    

 ةاالندفاعیودورھا في آسیا الوسطى، إال أن ثمة مخاطر جدیة نابعة باألساس من ھذه 

 الحسبان التھدیدات التي یمكن أن تنشأ عن ي والتي لم تضع ف،دیة غیر المدروسةاالقتصا

 بسبب غیاب المشروطیة السیاسیة للتعاون االقتصادي ،االنھیار االقتصادي الشامل

الروسي، مع جمھوریات آسیا الوسطى، وتتمثل ھذه المخاطر في إمكانیة انھیار البیئة 

ھشة بفعل انتشار الفساد وغیاب الشفافیة وإحباط الشعوب  الةواالقتصادیالتجاریة والمالیة 

ي النفوذ ووغیاب التنمیة ومستویات الرفاه الذي ال یزال مقتصرا على النخب الحاكمة وذ

 للحدود، ولطالما استمرت روسیا في دعم ھكذا بیئة ة العابرجریمةالسیاسي ، واستشراء ال

غیاب  محاربة الفساد ومع االقتصادي  اقتصادیة دون مشروطیة سیاسیة حقیقیة لإلصالح 

                                                             

              مجلة الناتوذ والتنافس السیاسي واالقتصادي، مسرح للصراع على النفو: طىس تامارا مكارینكو، آسیا الو )1(
  :   الموقع اإللكتروني في ،2009  ،5العدد 

                                                             2009/review/docu/int.NATO.www 
 .المرجع نفسھ  )2(
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الشفافیة فإنھ باإلمكان التساؤل عن مدى استثمار شبھ االستقرار في ھذا المنطقة وعواقب 

  .)1(ذلك على دور الروس بین القوى الثالث روسیا والصین والوالیات المتحدة األمریكیة

، وغیاب االنفتاح فالنماذج التسلطیة ألنظمة الحكم الوطنیة في دول آسیا الوسطى    

االقتصادي والشفافیة في المعامالت والصفقات، وضعف الروابط األفقیة والتبادالت 

التجاریة بین دول آسیا الوسطى، وكذلك التدخل المفرط للمجموعات الضاغطة السلطویة 

 وھیمنتھا على النشاط ، تتبع أنظمة الحكم االستبدادیة في آسیا الوسطىةالتي عاد

 وصرف ،احتكارھا لالستثمارات وعرقلتھا لالستثمارات األجنبیة الوافدةاالقتصادي، و

االنھیار مع ویض السیطرة الروسیة قروسیا للنظر حول كل ھذه المشكالت من شأن ذلك ت

كما تنظر عدید الدوائر الغربیة إلى التوجھ الروسي  ، المحتمل لھذه االقتصادیات

إمبریالي لروسیا في القرن الواحد نیو باعتباره توجھاالقتصادي نحو آسیا الوسطى 

و التي أطلق وبیالروسیا  وكازاخستان روسیا والعشرین، وتأتي االتفاقیة األخیرة بین 

 لتبین بجالء المسعى الروسي )U. E. A(االتحاد االقتصادي األوراسي علیھا اسم 

ك روسیا ل فإلىآسیا الوسطى  ومنھا جمھوریات ، السابقتيیسوفیالستعادة دول الفضاء ال

 بالرغم من كونھ یفتقد إلى نظرة واقعیة وإعادة دمجھا في الدائرة االقتصادیة الروسیة،

 على مسعى التكامل اإلقتصادي دون استناده على التوجھات الجیوسیاسیةفضال عن ھیمنة 

" -soviétisation  re "ةالسوفیتیو الھدف منھا إعادة السیطرة دراسات اقتصادیة حقیقیة 

األخ " من أیة مقاربة جدیدة بصیغة االنفكاكمھوریات آسیا الوسطى التي ترنو إلى جعلى 

  .)2( جھة كانتة أیمن" األكبر

   

                                                             

 .، مرجع سبق ذكره تامارا مكارینكو )1(
)2(  : en..201311.november, features, l’union Economique Eurasienne, Valashin. Georgy  

ca.globalBRief.www  
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من األمن : اإلدراك الروسي لمتغیرات البیئة األمنیة في آسیا الوسطى : الثانيالمطلب 

   إلى العسكرة اإلستراتیجیة- الجماعي 

  ترتیبات األمن الجماعي: أوال

 ألن األطراف ، آسیا الوسطىمن ألیة الرئیساتالتفاعالت الجوسیاسیة المحددتمثل     

ة تستخدم ھذه المنطقة للصراع على النفوذ السیاسي ونظرا إلى األھمیة المتزایدة یالخارج

نطقة طرأ تغیر في حقائق الم،  2001 للمنطقة خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

فر عوامل البیئة األمنیة الداخلیة الموصوفة بالھشة مع اضعلى المستوى األمني نتیجة ت

عوامل البیئة الخارجیة الناجمة عن حالة االستقطاب الجیوسیاسي الشدیدة بین مختلف 

 فضال عن بروز التفاعالت الجیواقتصادیة ،القوى الراغبة في التغلغل إلى المنطقة

              سیة جوھر البیئة األمنیة والصراع على الموارد لتشكل إضافة إلى العوامل الجیوسیا

   .آلسیا الوسطى

 إستراتیجیة و أدت إلى بلورةشكلت ھذه االعتبارات الرؤیة األمنیة الروسیة لھذه البیئة     

أمنیة متماسكة كان في صلب اھتمامھا إبقاء آسیا الوسطى مركزا متقدما لألمن القومي 

لوسطى كومنولث الدول المستقلة، وتعتبر  روسیا مع جمھوریات آسیا ا، فشكلتلروسیا

وھي تشكل حدود ، ة لروسیا آسیا الوسطى بمثابة العمق االستراتیجي والحدیقة الخلفی

البیئة األمنیة لھذه الدول أكثر   أنخاصة ، قسوى أھمیة الھ لمثروسیا الجنوبیة التي ت

وجیواستراتیجیا لألمن المصدر األساس للتھدیدات الحقیقیة جیوسیاسیا تعد بمثابة ھشاشة و

، فإن حراسة تلك الحدود تعني  نفسھالقومي الروسي، وباعتراف وزیر األمن الروسي

تلك لحمایة المداخل اإلستراتیجیة للعمود الفقري لألمن الروسي، وأن أیة اختراقات أمنیة 

الحدود تجعل العمق الروسي في حالة انكشاف أمني خطیر، وما یترتب عن ذلك من تزاید 

حتمال تدخل القوى الخارجیة في تلك المنطقة، وزرع أسباب عدم االستقرار في ھذه ا

البیئة األمنیة شدیدة االضطراب والتعقید، بوصفھا حاضنة أساسیة للحركات الجھادیة 
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 التھریب شبكات و، للنزاعات اإلثنیة والعرقیة الدینیة المتطرفة، وموئالیةواألصول

  .)1(للحدودوزیة العابرة یوالجریمة الماف

، فإن روسیا تنظر بریبة شدیدة إلى دور الوالیات المتحدة روعلى صعید آخ    

جمھوریات آسیا الوسطى، من منطق البعد داخل األمریكیة التي تنشط بقوة 

تراتیجي و الجیواقتصادي النفطي، فالقواعد العسكریة األمریكیة المنتشرة في عدد سالجیوا

بر عوامل عدم االستقرار بالنسبة لروسیا وألنظمة الحكم شكل أكتمن دول آسیا الوسطى، 

السیاسیة في جمھوریات آسیا الوسطى الدائرة في الفلك الروسي، حیث تشیر بعض 

االستراتیجیات إلى أن الوالیات المتحدة األمریكیة تستغل ھذه القواعد في تدریب جماعات 

 تشیر ھذه المعلومات  كما،جمھوریات ال  ھذهمعارضة ألنظمة الحكم السیاسي في

االستخباراتیة إلى أن العدید من المنظمات أو المجموعات األصولیة المناھضة لروسیا 

والصین في إقلیمھا الشرقي المسلم یجري تدریبھا وتنظیمھا في عدد من ھذه القواعد 

 لھذه األسباب وفي إطار ، على كل من روسیا والصینيكوسیلة للضغط السیاسي واألمن

شد االستراتیجي بین روسیا والوالیات المتحدة األمریكیة، عملت روسیا على إقناع لعبة ال

غیزستان بإغالق القاعدة األمریكیة في ماناس رغم المعارضة األمریكیة، وفي ریق

طاجكستان أعلنت الحكومة أنھا لن تمدد الستمرار القاعدة األمریكیة في بالدھا، وفي 

یة الشراكة النوویة مع روسیا، وھذا یعني أن أكبر دول كازاخستان تم التوقیع على اتفاق

آسیا الوسطى والدولة النوویة الوحیدة فیھا، ستكون في مدار المراقبة الروسیة المستدیمة 

  . )2( إلى صفھااتبعیدا عن المحاوالت األمریكیة الستدراج ھذه الجمھوری

ستراتیجیة روسیا إزاء لقد أصبحت السیاسات األمنیة والعسكریة عنصرا مھما في إ    

منطقة آسیا الوسطى الموصوفة بالمنطقة الرخوة أمنیا، نتیجة افتقار الجمھوریات 

اإلسالمیة الجدیدة لھیاكل األمن القویة، فضال عن احتواء البیئة األمنیة الداخلیة على عدد 

التي ظھرت غداة استقالل ھذه وكبیر من عوامل االضطراب وعدم االستقرار، 

 السابق، ومن الناحیة اإلستراتیجیة، أدى فراغ القوة السوفیتيات عن االتحاد الجمھوری
                                                             

  .173الدراسات اإلستراتیجیة، العدد بیروت، مركز : شؤون األوسط فرح صابر، أفغانستان في البیئة اإلقلیمیة،  )1(
2011  ،192. 

 .193 ، المرجع نفسھ، ص )2(
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 إلى دخول المنطقة في ساحة التجاذبات اإلقلیمیة السوفیتيالذي وقع بعد انھیار االتحاد 

اق إقلیمي ودولي نحو عسكرة المنطقة ألھمیتھا بوالدولیة، األمر الذي قاد إلى س

  السوفیتيت الصراع الدولي في عالم ما بعد االتحاد الجیوبولیتیكیة في استراتیجیا

وبالنظر إلى اإلدراكات األمنیة الروسیة لعوامل التنسیق الداخلیة والخارجیة في 

  الجمھوریات اإلسالمیة، وما تمثالنھ من مصادر تھدید حقیقیة لألمن القومي الروسي

ا الجنوبي الممتد من عسكریة متقدمة في حزامھ-نیةمعكفت روسیا على بلورة سیاسة أ

 بجعلھا النقطة األساسیة في اللعبة الجیوبولیتیكیة ،آسیا الوسطى حتى جنوب القوقاز

 إن الكریملین واإلستراتیجیون  الروس أن خطوط الدفاع األولى ةالجدیدة ھناك، إذ أكد قاد

   .األمن القومي الروسي تبدأ بخط الدفاع المتقدم في آسیا الوسطى وبحر قزوین

إن العامل المھم المؤثر في المقاربة األمنیة الروسیة إزاء دول المنطقة یتمثل بخاصة     

في تأثیر التنافس الدولي على المنطقة على األمن الروسي، فالمخاوف األمنیة تمثل مشكلة 

إضافیة في الرؤیة الروسیة، إذ توجد تأكیدات روسیة، أن أغلب التھدیدات الخارجیة 

ى كبرجھ روسیا تتمثل في خط الصراع الدائر في منطقة آسیا الوسطى الالجدیدة التي توا

والذي یمكن لھ أن ینتشر ویھدد التكامل الھش لإلقلیم الروسي، أو أن یجر روسیا إلى 

لذا فإن روسیا تسعى من خالل رغبتھا بنشر قوة ، )1(حروب خارجیة إقلیمیة مدمرة

جابھة األخطار األمنیة النابعة من عسكریة، وإیجاد قواعد لھا في آسیا الوسطى لم

دینامیات عناصر البیئتین الداخلیة والخارجیة في آسیا الوسطى، وفي تحلیلھ لھذه البیئة 

أن أكثر القضایا األمنیة تداوال في المنطقة " Fredirik Starفریدریك ستار "األمنیة یرى 

احدة أو أكثر من القوى بولیتیكیة، وھي الخوف من أن تسعى وجیوالیوم، نابعة من زاویة 

  و طرق نقلھا  النفطیةقول النفط والمواردالخارجیة العدیدة إلى فرض سیطرتھا على ح

وھو ما یدفع المنطقة إلى أتون صراعات عنیفة بین ھذه القوى، كما أن ھناك مخاطر 

ي تتعلق بتفاعل عوامل البیئة الداخلیة التي تشكل مصدرا مؤكدا لعدم االستقرار الداخلي ف

الجمھوریات اإلسالمیة والسیناریو األكثر احتماال وھو إمكانیة تعرض المنطقة برمتھا إلى 

سبب نتائجھ العاجلة في خلق ت تأناالنھیار االقتصادي واالجتماعي، حیث من المنتظر 
                                                             

 .78 دیاري صالح مجید، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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فراغ سیاسي خطیر ، یدفع القوى المتنافسة إلى محاولة سد ھذا الفراغ وفرض ھیمنتھا 

لتاریخي الذي یربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب في قارة على مفترق الطرق ا

 روسیا بكثیر من القلق لھوھذا ھو التھدید االستراتیجي األكبر الذي تنظر  )1(أوراسیا

 إلى ربط منطقة آسیا الوسطى أمنیا يضن وھو ما ساھم في سعي روسیا الموالتوجس،

ر الدینامیكي على غرار منظمة رابطة بھیاكل أمنیة روسیة إقلیمیة، تؤدي فیھا روسیا الدو

   . و األمن شنغھاي للتعاونالدول المستقلة ومنظمة

بدأت الترتیبات األمنیة الروسیة في دول آسیا الوسطى مباشرة بعد إعالن و    

 معاھدة األمن الجماعي بین  اإلعالن عن، وكانت أولى تلك الترتیبات1992استقاللھا عام 

، وانضمت إلیھا دول 1992تقلة والتي وقعت في طشقند عام أعضاء كومنولث الدول المس

على  الحیاد وعدم  المنطقة ماعدا تركمانستان التي اختارت المنھج السویسري القائم

  .)2(ل األفضل لحفظ مصالحھا األمنیةیھو السب والمشاركة في ترتیبات األمن الجماعي 

 من ذلك نھا، بل على العكسغیر أن ھذه  المعاھدة لم تحقق األھداف المرغوبة م    

م تكن إال وسیلة لفك االرتباط الحقیقي بین مركز اإلمبراطوریة لو بناءا أمنیا ھشاعدت 

ة المنحلة وتوابعھا في المنطقة على نحو ھادئ ومتدرج وھو ما تحقق بالفعل السوفیتی

دة عام خالل األعوام التالیة على توقیع المعاھدة ، حیث انسحبت أوزباكستان من المعاھ

، كما بدأت الترتیبات األمنیة الثنائیة تحل محل ترتیبات األمن الجماعي، فضال عن 1999

ضعف الترتیبات التي تم إنشاؤھا ضمن آلیة األمن الجماعي عن االستجابة للتھدیدات 

 حتى أن قوة ،لتھدیدات كانت أكبر من الترتیبات فا،الخطیرة التي تواجھھا المنطقة

، لتصبح آلیة الكومنولث في الحرب 2001 يالتي تم تشكیلھا في شھر مااالنتشار السریع 

 روسیا وكازاخستان : جندي تؤلفھم أربعة دول ھي1500ضد اإلرھاب ال تزید عن 

  إنشائھا سوى أربعة أشھر على وزاد من ضعفھا، أنھ لم تمض. ستانوفیزغیرستان وطاجك

ریة على أفغانستان في تحول جدید كحتى شنت الوالیات المتحدة األمریكیة حملتھا العس

  .جبر المشروع األمني الجدید للكومنولث على التواري واالختفاءأ
                                                             

 .7-4ص،  - فریدریك ستار، مرجع سبق ذكره، ص )1(
 مركز :قضایا األمن في آسیا، القاھرة: إبراھیم عرفات، األمن في المناطق الرخوة، حالة آسیا الوسطى، في  )2(

 .232 ،، ص2004الدراسات اآلسیاویة، 
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 في 2000بر  وینطبق األمر ذاتھ على مركز مكافحة اإلرھاب الذي اتفق في دیسم    

، ولكن لم یبدأ العمل بھ 2001 العمل بھ في جوان ء على بد"یككتشب"العاصمة الفرغیزیة 

 :الدول الثالثة المنطویة فیھ بالتزاماتھا المالیة، ویتعلق األمر بكل منبسبب إخالل 

  .)1( وفیزغزستان، وطاجیكستان،أوزباكستان

وبسبب ضعف المظلة األمنیة التي توفرھا معاھدة األمن الجماعي لدول الكومنولث      

 إطار منظمة سعت روسیا إلى بناء ترتیبات أمنیة إقلیمیة موسعة وذات دینامیكیة أكبر في

، نتیجة لمبادرة " خمسة- شنغھاي" باسم مجموعة 1996شنغھاي للتعاون، التي ولدت في 

صینیة استھدفت التنسیق مع روسیا ودول آسیا الوسطى بشأن ترسیم الحدود، وإطالق 

كل من ، وضمت المجموعة عند ظھورھا ة ك المھملعملیة لبناء الثقة تساعد على نجاح لت

تان، و طاجیكستان، قرغیزستان، ثم انضمت إلیھا أوزباكستان سازاخالصین، روسیا، وك

               ب الخطوات التي قادتھا روسیا حیال التنبیھ إلى المخاطر األمنیةب، بس2001في یولیو 

ت في ع في مدینة شنغھاي الصینیة، إضطل2001 جوان 15 أعلن نھائیا عن إنشائھا في و

دات المختلفة وتوسیع إجراءات بناء الثقة وترتیبات األمن لتصدي للتھدیباجوھر أھدافھا 

 لروسیا لتنفیذ إستراتیجیتھا االمشترك لمجابھتھا، وقد مثل إنشاء ھذه المنظمة ھیكال جید

  .)2(صینیة ھادئة- بالرغم من وجود مالمح لمنافسة روسیة-في آسیا الوسطى

انتصار للتیار المنادي  إلى االنخراط الروسي في منطقة شنغھاي على أنھ اونظر    

سیا ما بعد الحرب بالتوجھ األوراسي أو نحو الشرق على تیار التوجھ األطلسي في رو

دعم الدور الروسي في قارة آسیا عموما وفي منطقة آسیا الوسطى على یالباردة، وھذا 

وجھ الخصوص، وتسعى روسیا من وراء ذلك أیضا إلى الحفاظ على مصالحھا التقلیدیة 

 الوسطى من ناحیة و مجابھة التوسع األطلسي الذي یسعى لضم دول جدیدة في في آسیا

القوقاز وبحر قزوین وآسیا الوسطى واستثمار العمق األسیوي في مواجھة الضغوط 

             خضع للنفوذ األمریكي، من ناحیة ثانیةی األطلسیة من خالل ائتالف موسع ال -األمریكیة

 على أن (*)لوسطى مع روسیا والصین في إطار منظمة شنغھاي دول آسیا ا ارتباط یعززو
                                                             

 .233 إبراھیم عرفات، مرجع سبق ذكره،   )1(
قضایا األمن في آسیا، مرجع سبق : ، في " ـ األمن في آسیا بین الرؤیتین األمریكیة والروسیة  زینب عبد العظیم )2(

 .99 ،ذكره،ص
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بكین، والتأكید على الدور الخاص -السیطرة على المنطقة قد حسمت لصالح محور موسكو

  لى استرجاع مكانة روسیا العالمیةوب عؤمجيء بوتین إلى السلطة وسعیھ الدلروسیا منذ 

لشرق والجنوب، الذي یسعى كسر الطوق االستراتیجي المضروب علیھا من الغرب وا

  .حلف شمال األطلسي إلى تنفیذه بإحكام

منة األحادیة على آسیا ر اتجاه روسیا نحو االبتعاد عن الھیی تفسةوفي محاول    

 ثنائیة من خالل ھیاكل أمن متعددةضیلھا لترتیبات أمنیة إقلیمیة وجماعیة وفالوسطى وت

وھنا بناء الثقة مع الجمھوریات اإلسالمیة التي تنظر بعین الریبة إلى كل محوالت الھیمنة 

ھا لعقود طویلة إبان العصر الجدیدة حیث تذكرھا سیاسات األخ األكبر التي جثمت فوق

، وفي محاولة لتجسید إجراءات بناء الثقة في الواقع األمني مع دول آسیا السوفیتي- رالقیص

وقد وقع » المؤتمر الخاص بالتفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسیا « إنشاء الوسطى، تم 

، ویعتبر ھذا المؤتمر المرادف 2002 جوان 4في " ألماتي"أعضاء المؤتمر معاھدة 

بالرغم من بعض الصعوبات الھیكلیة و» مؤتمر األمن والتعاون في أوروبا« اآلسیوي لـ 

 مؤسسة حقیقیة لألمن والتعاون، بید أنھ یعبر والسیاسیة التي تقف في طریق تحولھ إلى

  .)1(قضایا ، في آسیا الوسطىالعن التعددیة في المسارات الروسیة لترتیب األمن و

  القواعد العسكریة الروسیة في آسیا الوسطى :ثانیا

تعتبر روسیا أن مجموعة دول آسیا الوسطى تشكل عمقا استراتیجیا لھا، إلى جانب ما      

نطاق أمني جنوبي لھا، لذلك، وفي إطار اتفاقیة األمن الجماعي، واالتفاقیات تمثلھ من 

 )أسیا الوسطى الكبرى( وحوض قزوینالثنائیة التي وقعتھا روسیا مع دول آسیا الوسطى

تحتفظ روسیا بثالثین قاعدة عسكریة لھا داخل ھذه الدول، في إطار ترتیبات ھیكلة األمن 

، وازدادت أھمیة ھذه القواعد العسكریة من الناحیة یتيالسوفما بعد انھیار االتحاد 

، التي دخلت بموجبھا آسیا الوسطى في لعبة 2001 سبتمبر 11اإلستراتیجیة بعد أحداث 

                                                             

 ا استراتیجیا عسكریاشكل حلفت ا منظمة شنغھاي على أنھینظر اآلن على نحو واسع في األدبیات اإلستراتیجیة إلى (*)
 كحلف شمال األطلسي، من حیث القدرات واإلمكانیات، خاصة بعد طلب كل من الھند وإیران وباكستان لعضویة امكافئ

 مراقب، وإذا ما تمتعت بصفة العضو الكامل، فإن  عضویت لھا ھذه الدول األخیرة بصفةھذه المنظمة، والتي دع
  ظمة تتفوق من الناحیة العسكریة واالقتصادیة على مجموعة حلف شمال األطلسي المن

  ، في التسلح ونزع السالح واألمن الدولي"أوروبي واألمن العالمي-النظام األطلسي" أیان أنطوني، وآخرون، )1(
 .171 -169ص،  -، ص2003دولي، معھد ستوكھولم ألبحاث السالح ال: فادي حمود وآخرون، السوید: ترجمة
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االستقطاب االستراتیجي بین الوالیات المتحدة األمریكیة وروسیا في إطار عسكرة 

                 لى مقربة إاألطلسیة -یكیةعد العسكریة األمرالمنطقة بین القوتین، وأدى إنشاء القوا

من الحدود الروسیة بروسیا إلى إعادة صیاغة إستراتیجیتھا األمنیة والعسكریة استجابة 

                 للمتغیرات الجدیدة خاصة مع ضعف اتفاقیة األمن الجماعي، شأنھا شأن الضعف 

        الثنائیة تحل محل ترتیبات الذي أصاب كومنولث الدول المستقلة، وأخذت الترتیبات

  .)1(األمن الجماعي

 المدرعة في طاجیكستان، إلى 201 أالف جندي من الفرقة 10أصبح لروسیا نحو     

األفغانیة، كما تم إنشاء -  ألف جندي آخرین یعملون على تأمین الحدود الطاجیكیة15جانب 

 1500واجھة اإلرھاب قوامھا ، لم2001قوات االنتشار السریع، التي تم تشكیلھا في ماي 

روسیا وكازاخستان وفیرغیزستان وطاجیكستان، وفي : عسكري من أربع دول ھي 

 روسیة قرب ا اتفاقیة إنشاء قاعدة عسكریةت روسیا مع فیرغیزیقع و2003أواخر عام 

عسكري بري وجوي تواجد ، حیث تحتوي على "كنات"اعدة العاصمة بتشكیك ھي ق

 جندي في 1500انب حامیات عسكریة روسیة في حدود  ھذا إلى ج،روسي مكثف

صبحت مناطق وسط آسیا بمثابة نقاط ، أكازاخستان، ھدفھا تأمین الحدود الجنوبیة لروسیا

 وقد سیا والوالیات المتحدة األمریكیةتماس وحیویة في حرب النفوذ الدائرة رحابھا بین رو

صاعد الدور الروسي وتعافیھا أدى تطور األحداث الجیوسیاسیة في ھذه المنطقة مع ت

االقتصادي منح دینامیكیة جدیدة لمسارات حرب النفوذ خاصة مع تراجع الدور األمریكي 

 ودخول العالم في مرحلة القطبیة السوفیتيبعد حربي العراق وأفغانستان، فبعد االنھیار 

 بھ إلى خارج األحادیة تمكنت الوالیات المتحدة األمریكیة من تحجیم الدور الروسي والدفع

 السابق واستطاعت أن السوفیتيمناطق النفوذ التقلیدیة، وظلت تتقدم في میراث االتحاد 

 سبتمبر للدخول إلى آسیا 11تنشئ لھا عدة قواعد عسكریة في دولة، واستغلت أحداث 

الوسطى وأفغانستان وحوض قزوین الستكمال حلقات حصار روسیا من كل المناطق 

 ضمن األھداف السیاسیة لغزو العراق وأفغانستان ھو السیطرة والجھات، فقد كان من

                                                             

مركز األھرام للدراسات اإلستراتیجیة، : ، القاھرةالسیاسة الدولیةحسام سویلم، القواعد العسكریة في آسیا الوسطى،   )1(
  .83 – 82 ص ، –، ص 2006، أفریل 164العدد 
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على مصادر الطاقة وطرق نقلھا وعلى مسارات خطوط األنابیب، في ظل ھذه األوضاع 

الجدیدة جیوسیاسیا، بدأت روسیا مسار الصعود االستراتیجي بالتعامل الواقعي 

جي األمریكي في العراق  من التورط االستراتی مع ھذه األوضاع واالستفادةوالبرغماتي

لیدیة  التقالسوفیتيمناطق االتحاد ادة زمام المبادرة والنفوذ في  الستع و العملوأفغانستان

دیدة التي انخرطت فیھا الوالیات المتحدة األمریكیة ضد جواختراق إستراتیجیة األضواء ال

اء نشر القواعد  وكانت إحدى أدوات إستراتیجیة االحتوالسوفیتيروسیا بعد سقوط االتحاد 

العسكریة في المناطق الغربیة من الحدود الروسیة، وقد شكل التواجد العسكري األمریكي 

القواعد في آسیا الوسطى حجر األساس في سیاسة الحصار واالحتواء لروسیا من خالل 

 كستان وطاج،زیاییرغقو،نزارشریفا،لور قندھار،خوست ،،رامباغالعسكریة في كل من 

 .) 1(یرغیزستانقالتي تقع في بتشكیك عاصمة " مناس"واعد ھي قاعدة وأھم ھذه الق

  أمن الطاقة في استراتیجیة آسیا الوسطى الروسیة:البعد الجیواقتصادي: المطلب الثالث 

   صراع الممرات البدیلة:یواقتصادیةاألھداف الج: أوال

لة للطاقة تسعى روسیا إلى السیطرة على شبكات نقل الطاقة التي تمثل بدائل محتم

 بجولة Putin قام الرئیس بوتین 2009  السیما أوروبا، ففي مایوالنسبة ألسواقھابالروسیة 

في آسیا الوسطى شملت كال من كازاخستان وتركمانستان، ركز خاللھا على التعاون في 

اقیة مع الرئیس تم توقیع اتفور النفط والغاز من آسیا الوسطى، مجال استخراج وتصدی

قع كما و، عبر روسیا إلى أوروبا رلزیادة النفط الكازاخي المصد" فیینزاربا"الكازاخي 

إلى أوروبا عبر األراضي   لمد خط غاز جدید من تركمانستانبوتین مع الرئیس التركماني

 مضیھا قدما في توسیع عالقاتھا ىالروسیة نحو بلغاریا والیونان، وأكدت تركمانستان عل

تویات،وخاصة في مجال الطاقة، كما عملت روسیا على مع روسیا على كل الصعد والمس

تنسیق كل أشكال التعاون واالستثمار واإلنتاج النفطي في بحر قزوین، واتفقت ھذه الدول 

                                                             

                2011ة، األمریكیة، المركز العربي للدراسات اإلنشائی- محمد سلمان الردادي، حرب القواعد والنفوذ الروسیة )1(
 org.centr-ARAB.www                                                                                  :ي الموقع االلكترونيف
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األربعة على تنسیق كل السیاسات المتعلقة باستغالل موارد بحر قزوین الذي یأتي في 

  .)1( والغاز في العالمالمرتبة الثانیة بعد الخلیج من حیث احتیاطیات البترول

وتھدف روسیا لضمان السیطرة على سوق الطاقة األوروبي حیث تمثل اإلمدادات 

إحكام السیطرة على طرق ومن احتیاجات أوروبا،% 25حوالي روسیا الطاقویة من الغاز 

ا بعیدا عن األراضي بروواألنابیب البدیلة القادمة من آسیا الوسطى وبحر قزوین نحو أ

الذي یھدف إلى نقل غاز آسیا الوسطى إلى أوروبا عبر " جیھان-باكو"ثل خط الروسیة، م

ا، كبدیل لورقة الطاقة الروسیة، فاإلستراتیجیة الروسیة ھدفت إلى مواجھة االلتفاف یترك

الروسیة ) غازبروم(األوروبي عبر التعاون مع تركمانستان والسیطرة شبھ الكاملة لشركة 

تان عبر خط األنابیب المشترك، حیث تقوم روسیا بإعادة على غاز كازاخستان وتركمانس

تصدیر الغاز التركماني إلى أوروبا عبر أراضي روسیا، فمواجھة مشاریع األنابیب 

الغربیة لمشاریع  مضادة ھو جوھرة السیاسة الروسیة في إطار حرب األنابیب المتفجرة 

                        مد روسیا على وتعت،على طریق الحریر الجدید في آسیا الوسطى وحوض قزوین

  شبكة متنوعة من خطوط األنابیب لنقل الغاز نحو أوروبا من آسیا الوسطى وبحر قزوین

  :أھمھا

الذي یھدف إلى نقل الغاز الروسي إلى أوروبا الوسطى  : مشروع السیل الجنوبي  - 1

لروسیة على البحر ا" نوفورسیك"عبر البحر األسود وبلغاریا، ویبدأ الخط من مدینة 

األسود، مارا ببلغاریا، ثم ینقسم إلى فرعین، أولھما سیمتد إلى ربیا والمجر والنمسا 

وسلوفانیا، وثانیھما سیتوجھ عبر الیونان لجنوب إیطالیا، وتبلغ الطاقة اإلجمالیة للمشروع 

:  خطوط طاقة كل منھا 4 كلم ویتكون المشروع من 3600 ملیار متر مكعب، وطولھ 63

، على أن 2012 ملیار متر مكعب، وانطلقت أعمال البناء في المشروع في دیسمبر 1575

  . 2018، ویكتمل في 2015یتم تشغیل الخط األول في دیسمبر 

المتجھ إلى ألمانیا عبر أوكرانیا بطاقة نقل تصل إلى : مشروع السیل الشمالي  - 2

المنخفضة وبریطانیا بطاقة  نحو األراضي 4 و 3ملیار متر مكعب، والسیل الشمالي 55

 ملیار متر مكعب، كل ھذه المشاریع الھدف منھا إحكام روسیا لسیطرتھا على ورقة 40
                                                             

 gor.ahewar. www :               الموقع االلكتروني محمد النعماني، مرجع سبق ذكره، في )1(
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وبا من أواسط آسیا وبحر الطاقة في إطار الصراع حول مشاریع نقل الغاز إلى أور

الجیوسیاسیة والجیواقتصادیة المھمة التي توظفھا روسیا  األوراق ى إحدا ھذعدیقزوین، و

ي اللعبة الكبرى الجیوسیاسیة حول الطاقة مع الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد ف

  . )1(األوروبي

  : شروع الروسي لنقل النفط من بحر قزوین مال:ثانیا

في إطار الصراع المحتدم على مصادر البترول والغاز في آسیا الوسطى بین   

 حرب ية األمریكیة، فیما سمالقوى المتنافسة، خاصة بین روسیا والوالیات المتحد

وفي الوقت الذي طرحت فیھ الوالیات المتحدة األمریكیة مشروعھا الخاص بنقل . األنابیب

لم تقف روسیا مكتوفة األیدي حول ھذه المشاریع . النفط من بحر قزوین وآسیا الوسطى 

سي المتمثلة في إنھاء دور روسیا كمزود رئیوالواضحة  وذات الخلفیات الجیوسیاسیة

 دورھا ھناك عبر لی تفع منلالتحاد األوروبي بالغاز الطبیعي، بدأت ھي األخرى

مشروعھا الخاص بأنابیب نقل النفط حیث تبذل روسیا جھودا حثیثة لتبقى المدر األساسي 

 عبور أساسیة لمسار لنقل الطاقة من آسیا الوسطى وبحر قزوین إلى العالم بوصفھا دولة

 النسبة الكبرى من الصادرات البترولیة والغازیة للدول وسط  بحیث تكون،ھذه األنابیب

آسیا وبحر قزوین الثالثة تركمانستان وكازاخستان وأذربیجان تمر عبر شبكة األنابیب 

  .)2(الروسیة وعبر أراضیھا

  :جغرافیة خطوط األنابیب الروسیة  - 1

 األراضي تمتد خطوط األنابیب الروسیة الخاصة بنقل النفط من بحر قزوین عبر  

 نوفورسیسك على البحر األسود، ثم ینقل إلى أوروبا عبر مضیق الروسیة إلى میناء

مر من خالل القوقاز عبر ت قائمة بالفعل البوسفور، ویتكون المشروع من شبكة أنابیب

خر لنقل النفط الكزخستاني شمال بحر قزوین إلى آاألراضي الشیشانیة، وكذلك أنبوب 

نة مع طموحات قارب ومحدودیة طاقاتھا التصدیریة ملقدم ھذه األنابیالمیناء ذاتھ، ونظرا 

روسیا في التحكم الكامل بمعظم النفط من آسیا الوسطى وبحر قزوین، قامت روسیا بطرح 
                                                             

        االستراتیجيختیاري آسیا الوسطى والقوقاز، االروسي على أنابیب الغاز فیكي ال محمد بیومي، الصراع األمر )1(
 eg.org.ahrandigital.www :                                                 ، في الموقع اإللكتروني2013، جوان 1العدد

 .58یاري صالح مجید، مرجع سبق ذكره، ص د  )2(
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ركز روسیا تدة لتحقیق ھذه الطموحات ، وھنا مشروعات أخرى تكمیلیة في محاولة جا

  .ني نحو أوروبا عبر تركیا نفط األذربیجاتبلیسي، لنقل ال - جیھان -على خط أنابیب باكو

  تعزیز النفوذ الروسي في المنطقة: الدوافع الجیوبولیتیكیة لروسیا  - 2

 بالھیمنة لعقود طویلة على منطقة ةعتبارات تاریخیة وثقافیة وجغرافی قامت روسیا ال

ة آسیا الوسطى وبحر قزوین والقوقاز منذ العھد القیصري، واستمر األمر على حالھ طیل

، وبعد السوفیتيتحاد اإلالتي كانت دولھا ضمن جمھوریات  لشیوعية الحكم ارفت

، برزت ھذه المنطقة على 1991   في سنةالتحوالت الدراماتیكیة عقب انھیار ھذا األخیر

مختلف القوى ل یة ومنطقة جذب جیواستراتیجالساحة الدولیة، كمنطقة فراغ إستراتیجي

د انكفاء وتراجع الدور واالھتمام الروسي بھذه الجمھوریات اإلقلیمیة والعالمیة، خاصة بع

مقالید السلطة إلى إعادة التوجھ نحو ھذه ل بوتین  الرئیسياألمر الذي دفع بروسیا منذ تول

لمصالح واألمن ل"  Vital EREA"المناطق بوصفھا مناطق تدخل ضمن المجال الحیوي 

 في إطار اللعبة الجیوسیاسیة الكبرى القومي لروسیا، ومحاولة استعادة زمام المبادرة

الدائرة رحاھا في آسیا الوسطى والقوقاز، والعتبارات جوبولیتیكة وجیواقتصادیة 

وجیوأمنیة أعادتھا روسیا لرسم سیاستھا اإلستراتیجیة ھناك مستندة إلى األفكار والرؤى 

بل روسیا اإلستراتیجیة الجدیدة التي طرحھا المفكرون واالستراتجیین الروس لمستق

لتحركات الروسیة االجیوبولیتكیا كإطار ناظم وتحدد الجیوبولیتیكي المؤسس على أولویة 

ت الدوائر األولى ل  السابق التي شكالسوفیتيفي الخارج وخاصة في مناطق االتحاد 

من آسیا الوسطى  التي تضم كل" The great central Asia"للمصالح الجواستراتیجیة 

از في مقدمة األولویات الجیوبولیتیكیة الروسیة الجدیدة لالعتبارات الكبرى جنوب القوق

   )1( :التالیة

 ن ھذه المنطقة تشكل منطقة عازلة بین روسیا والدول اإلقلیمیة الكبرى في آسیا أ

وأوروبا، خاصة مع تركیا والھند والصین وإیران، وھذه الدول كلھا ذات 

 .ه المنطقةطموحات جیوبولیتیكیة وجیو اقتصادیة في ھذ

                                                             

 .62 دیاري صالح مجید، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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  تعتبر ھذه المنطقة الدائرة الرخوة في ھیكل األمن القومي الروسي نتیجة النطوائھا

 ة لكونھا من الناحیة الدینیةیعلى تھدیدات محتملة ذات طبیعة جیوثقافیة وحضار

 – المختلف حضاریا عن العالم السالفي ميوالثقافیة امتداد للعالم اإلسال

ظل تنامي المد اإلسالمي والحركات االنفصالیة األرثوذوكس الروسي، خاصة في 

 . العرقیة في المنطقة

 جھة ل  في أھمیة المنطقة لروسیا دورا بالغا االعتبارات الجیواقتصادیةِتؤدي

ومسارات نقل الطاقة بین روسیا و الغرب   الصراع المستمر على مصادر

االنتصار في ھا في صوسیا لقبضتھا على المنطقة یعزز من فراألطلسي فإحكام ر

 .ماللعبة الجیو اقتصادیة والجیواستراتیجیة حول الطاقة في العال

 ىة من النفوذ الروسي إلقوج ھذه المنطر خيمن الناحیة الجیواستراتیجیة، یؤد 

 الذي یعمل على عزل واحتواء وحصار أطلسي- روو األالتحالفقوعھا في قبضة و

 روسیا أكبر تھدید هعتبراألمر الذي ت: روسیا من الغرب والشرق والجنوب 

 التغلغل األمریكي األطلسي في  منذ نھایة الحرب الباردة خاصة جیواستراتیجي

 .المنطقة وفي أفغانستان

 اقعة في مركز األطروحات النظریة من الناحیة الجیوبولیتیكیة تعتبر ھذه المنطقة و

یخي لجیوسیاسة الجدیدة خاصة بعد عودة نظریة السیطرة على المحور التارا

 The New Heart Land"للجغرافیا في إطار نظریة قلب األرض الجدید 

Theary"  التي كانت السبب وراء سعي كل القوى العالمیة إلى محاولة السیطرة

على ھذه المنطقة، وبالنسبة لروسیا فإن تنامي الوعي بأھمیة ھذه المنطقة 

راسیة الجدیدة في جیوبولیتكیا یعود أساسا إلى حضور قوى ألنصار ودعاة األو

المؤسسات السیاسیة والعسكریة الروسیة وكان لھم الدور األساسي في تحول 

 نھایة التسعینات من القرن الماضيسیاسة روسیا الخارجیة  إزاء ھذه المنطقة منذ 

وأصبحت في جوه قضایا التخطیط االستراتیجي لروسیا بعد وصول بوتین إلى 

 المصالح الحصریة لروسیا في آسیا الوسطى السلطة في الكریملن بالتأكید على

وبحر قزوین الذي یسمى في األوساط واألدبیات الروسیة السیاسة بالخارج القریب 
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"The Near Abrood")1(، لذا یرى دعاة األوراسیة الجدیدة "The New 

Eurasian"(*)تیة جدیدة معدلة ا  أن الخیار األوروبي یطرح نفسھ بصیغة سوفی

حة أیدولوجیا وسیاسیا واقتصادیا وثقافیا، ولعلھ الخیار الوحید الذي جغرافیا ومنق

عب محوري في یسمح بإعادة الحضور الروسي إلى مسرح التفاعالت الدولیة كال

یة تطال ھیكل النظام الدولي ما بعد القطبیة األحادیة كتیلیبوأیة ترتیبات جیو

 .األمریكیة 

  لمضادة وسیا على مشاریع الطاقة ارد فعل ر:ثالثا

ھا في منطقة آسیا الوسطى ور نفوذھا وحضرریقتھدفت روسیا من وراء إعادة       

 الطاقة جیاتھا للتحكم في أمنیتنفیذ استرات" The great Asia central"الكبرى 

األطلسیة في المنطقة - ومعارضة اإلستراتیجیة األمریكیةةاألوراسیة من خالل مجابھ

ول رى عزل روسیا والتحكم والسیطرة على مصادر إنتاج البتألمن الطاقة التي تعتمد عل

كسر ، وا با الغربیة تحدیدووالغاز ومن ثم السیطرة على مسارات نقلھ نحو العالم وأور

سیا الوسطى، وھذه المشاریع من شأنھا تقلیص اعتماد آاحتكار روسیا لموارد وثروات 

                ھیمنة روسیا السیاسیة والعسكریة ولكن ،االتحاد األوروبي على إمدادات الغاز الروسیة

جل تنفیذ ھذه أتحادات األوروبیة األمریكیة  من  االا أمام تلكو التجاریة ووقوفھا عائق

ن من آسیا االستراتیجیات التي كانت تعتمد في البدایة على البترول و الغاز القادمی

بیت إستراتیجیة إقلیمیة ث تطریق روسیا ممانعتھا عن تظھرأو. الوسطى  وبحر قزوین

  .)2( : التاليحون اللىونیة واقتصادیة وسیاسیة عألمن الطاقة بشكل دفاعي بثالثة محاور قان

 : الخالف القانوني حول آلیات االستغالل لموارد بحر قزوینإثارة   - 1

 دة، وبدأتھا بمحور ذي مردود فوريتھا محاور عااتبعت روسیا في تنفیذ إستراتجی 

جل اإلیقاف  الفوري أو على أحول مسار األنبوب، وإمداداتھ من ارة جدل قانوني وھو إث

اطي یكبر احتأ رابعز من األقل تعطیل مشروع خط نابوكو، الذي یعتمد على تصدیر الغا
                                                             

  .64 دیاري صالح محمد، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
 مرافقة روسیا متماسكة حول فكرة األوراسیة الروسیة ودورھا في تثبیت القوة" أسس الجیوبولیتكیا"في كتاب * 

 .مرجع سبق ذكره، سندر دوغینألك: راسي ، انظر ذلك في الروسیة في الفضاء االو
، العدد 2009 جویلیة 25: االقتصادیةاللعبة الجیوسیاسیة الكبرى حول الطاقة، » نابوكو« راشد أبانمي، خط أنابیب  )2(

 com.Aleqt.www://http  الموقع االلكتروني   ، في5766
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غاز في العالم، تركمانستان، وبالتالي تحریر أوروبا من ھیمنة روسیا على إمدادات الغاز 

ع تركمانستان الجغرافي المغلق  االستراتیجي ركز على موقإلیھا، ھذا المحور الروسي

حر قزوین المغلق ووجود بمن خالل المنفذ الوحید لھا عبر روسیا أو إطاللتھا على اآل

حر قزوین، فعلى الرغم من سیطرة بأكبر حقول الغاز  التركمانستاني بالقرب من ساحل 

 خطورة العمل بالتھدید العسكري اید أنھا تدرك جإالا العسكریة على البحر بكاملھ، روسی

 وعواقبھ اإلقلیمیة والدولیة، وفضلت اللجوء إلى القانون الدولي إلثارة المشكالت المتعلقة 

 وأثارت وین بین الدول الخمس المشاطئة لھ قزرحبحقوق الملكیة واالستقالل لموارد حول 

لة على سواحل قزوین یستعصى على الحل بین الدول التي تقتسم اإلطال  ،خالفا قانونیا

الذي أثارتھ روسیا ذا الخالف ،ھتركمانستان، كازاخستان وأذربیجانوإیران وروسیا و

ة، وھو مبدأ  الصفة القانونیة لبحر قزوین، فیما إذا كان بحرا أم بحیرةھییتمحور على ما

 أثارت روسیا موضوع الصفة  الدولي، وتأسیسا على ذلك المبدأمعمول بھ في القانون

انونیة لبحر قزوین، وتبنت تعریف حوض قزوین على أنھ بحیرة متجددة بمیاه أنھار الق

التساوي مع بالفولفا وبناءا على ذلك، فالقانون الدولي أعطاھا الحق بتقاسم میاھھ وثرواتھ 

       البلدان المحیطة بھ، في ظل ھذا التعریف، یصبح من المستحیل في اإلستراتیجیة الروسیة

من بل منع تركمانستان وأذربیجان  اء خطوط األنابیب عبر بحر قزوینلیس فقط إنش

 حر أن یتم االعتراف بھ كبلىإ  حقول على سواحل حوض قزوینألیة غاللواستتطویر 

وھذا األمر یشكل عائقا جدیا أمام تدفقات الغاز نحو أوروبا من دول المصدر في حوض 

 ة الموارد في بحر قزوینیملكب القانونيویتصل النزاع ، )1(قزوین تركمانستان وأذربیجان

بالنواحي الجیوسیاسیة العامة التي تختص وراء صراع جیواستراتجي كبیر بین روسیا 

وكتلتھا إیران وأرمینیا وتركمانستان وكازاخستان، والوالیات المتحدة األمریكیة وحلفائھا 

ة والجیوسیاسیة تعقیدا تركیا وجورجیا وأذربیجان، ویزداد التفاعل بین النواحي القانونی

                                                             

  .3 راشد ابانمي، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
 ھذا الخالف یتمحور حول مبدأ في القانون الدولي حول الصفة التعریفیة للمسطح المائي، ھل ھو بحر أم أساس* 

حت بحیرة، ففي القانون الدولي ھناك فرق بین البحر والبحیرة، فاألول یحدد حقوق معینة للدول المطلة علیھ، فالبحر ت
الخ، في حین، إذا ...القانون الدولي یتم تقاسم میاھھ وثرواتھ حسب طول الشواطئ الدول المحیطة بھ، وصرفھا القاري 

كان المسطح المائي بحیرة أو حوضا فإن الوضع القانوني للملكیة یختلف حیث یتم تقاسم میاھھ وثرواتھ بالتساوي بین 
 .الدول المحیطة بھ
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 فروسیا بصفتھا الدولة ،اربة لألطراف المختلفةضبفصل دینامیات التغییر والمصالح المت

المھیمنة في بحر قزوین تنازعتھا الرغبة في إثارة الخالف القانوني لتعزیز مصالحھا 

حافظة على احتكارھا والحاجة إلى الم" Cis"السیاسیة في كومنولث الدولة المستقلة 

ازبروم غمثل " الخاصة"  الشركات الروسیة  التصدیر في مواجھة رغبةلخطوط أنابیب

Gazprom ولوك أویل Lukoil في استغالل الفرص التي ینتجھا بحر قزوین لتوسیع 

                  دائرة مصالحھا ومع تنامي قوة الشركات الروسیة متعددة الجنسیات العاملة في 

                  استعدادا متزایدا للبحث عن حلول حقیقیة للنظام القانوني مجال الطاقة أبدت روسیا

  . في منطقة قزوین

  :تعزیز القوة االحتكاریة للشركات النفطیة الروسیة  - 2

تھا، قامت روسیا بتنفیذ العنصر الثاني ا األول من إستراتیجیرتزامنا مع تنفیذ المحو  

األطلسیة وتمثل -تباقیة ضد اإلستراتیجیة األمریكیةشقیھ  اإلقلیمي والدولي في خطوات اسب

غاز المنتج في أواسط آسیا وبالتالي الذلك في بناء قوة روسیا االحتكاریة في شراء كامل 

احتكاره وبیعھ عبر أنابیبھا العابرة للقارات، كما دخلت روسیا في عقود شراء غاز طویلة 

       جیھان-تبلیسي-وك خط أنابیب بايحكومات المفترض منھا ضخ الغاز فالمدى من كل ال

 ملیار، فقامت روسیا بشراء حوالي 80اإلقلیمي، كتركمانستان التي تتیح نحو -األمریكي

 كامل الغاز ء، كما قامت بشراجلاأل ملیار متر مكعب سنویا في عقود طویلة 50

بت ، وفي ضوء ذلك انسح2018وزباكستاني في عقود طویلة األجل التي تمتد حتى األ

ھا عدم نبتلك الدول من أي تعھد إلمداد الغاز عبر خط نابوكو، وأعلنت تركمانستان من جا

عمدت  كما،بیع الغاز لخط نابوكو حتى ولو كان ذلك فائضا عن تعھداتھا للصین وروسیا

ثالث أكبر احتیاطي في العالم وتمخض قتھا مع الدول المالكة لثاني وروسیا إلى توطید عال

منظمة الدول المصدرة للغاز من بینھا إیران التي تملك ثاني أكبر احتیاطي عن ذلك إنشاء 

إن خطوة إنشاء ھذه المنظمة  ، في العالمعالمي للغاز، وكذلك قطر ثالث أكبر منتج للغاز

ت اأكبر احتیاطي في العالم ھي خطو) روسیا، إیران، قطر(التي تضم أول وثاني وثالث 
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جھة تعزیز دور  من و )1(معادلة الطاقة العالمیةزادت من قوة روسیا وموقعھا في 

الشركات النفطیة الروسیة في آسیا الوسطى وحوض قزوین عملت روسیا على استخدام 

تي تسعى الشركات االقتصادیة والنفطیة الروسیة كأدوات لتحقیق األھداف اإلستراتیجیة ال

فطیة الروسیة وحضورھا  عملیات االندماج الكبرى للشركات النإلیھا روسیا السیما بعد

القوي في أغلب مشروعات الطاقة في المنطقة كما ھو الحال مع ائتالف شركة خط أنابیب 

 أما  نوفورسیسكإلى میناء" تنجیز "بحر قزوین المسؤول عن خط األنابیب الذي یمتد من 

في إطار الصناعة النفطیة تجدر اإلشارة إلى الدور الصاعد الذي تقوم بھ شركة 

"Gazprom "ولوك أویل ةغاز بروم وشرك "Lukoil"،  في ھذا اإلطار في كل من

  .)2( وأذربیجانانتتركمانس

 caspien  الحصص في ائتالف شركة خط أنابیب بحر قزوین  یبین ) :12(جدول رقم 
Pipeline consortium  

 %ة ــالصح ةــــة أو الشركــــالدول
  روسیا 

  كازاخستان
  )أ.م.الو(بتیفرون 

  )روسیا(یل لوك أو
  )أ.م.الو(موبیل 

  )روسیا(روزنیفت 
  سلطنة عمان 
  أجیب إیطالیا
  )بریطانیا(بریتش جاز 

  )أ.م.الو(اورایكس 
 )كازاخستان(مونیاجاز 

24%   
19%   
15%   

12.5%   
7.5%   
7.5%   

7%   
2%   
2%   

1.75%   
1.75%  

  

   .74دیاري صالح مجید، المرجع السابق الذكر، ص : المصدر
                                                             

 .4 سبق ذكره، ص  راشد أبانمي، مرجع )1(
 .73 دیاري صالح مجید، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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 التفاعل انعكاسات السیاسة الروسیة في آسیا الوسطى على عالقات : المبحث الثالث

   اإلقلیمیة  والدولیة

نحو : الصینیة -یة في العالقات الروسیةسیاسة آسیا الوسطى الروس:المطلب األول 

   تحالف جیواستراتیجي

 الروسیة تسجل تطورا الفتا في – والعالقات الصینیة السوفیتيمنذ االنھیار   

الصینیة - ھذه الدینامیة في العالقات الروسیة-ةمیادین، حتى عدت الدوائر الغربیمختلف ال

 في 1996الن عنھ في ربیع عنوانا على اتجاھھا نحو شراكة إستراتیجیة، وھو ما تم اإلع

غھاي، والعنوان العریض لھذه الشراكة اإلستراتیجیة ھو مجابھة الھیمنة نمؤتمر ش

ا لتحویل األحادیة القطبیة التي أعلنتھا الوالیات المتحدة على األمریكیة العالمیة والعمل مع

ة في صیاغة النظام الدولي إلى قطبیة متعددة تكون روسیا والصین من أكبر الفواعل الدولی

 وما تالھا من تغلغل 2001 سبتمبر 11وبعد أحداث ،ة العالمیة ھذا التوجھ في السیاس

      روسیا المیة على اإلرھاب، استشعرت  العأمریكي في آسیا الوسطى تحت ذریعة الحرب

الخطوة الجواستراتیجیة للتواجد األمریكي في منطقة عازلة وذات أھمیة و الصین 

  .)1(إستراتیجیة للمصالح األمنیة واالقتصادیة المشتركة بینھما

لى تنسیق السیاسات المشتركة في التوجھ نحو ھذه المنطقة إ الذي دفع بھما األمر  

ر التوازن للمصالح، معتمدة على التطابق المشترك في رؤیة روسیا وكذلك الصین في إطا

لألھداف الحقیقیة من التواجد األمریكي في آسیا الوسطى، فضال عن معارضتھا لألحادیة 

كما عكست اإلستراتیجیة األمریكیة في آسیا الوسطى تنامي   ،القطبیة األمریكیة في العالم

، القائمة على تفجیر  تجاه ھذه اإلستراتیجیة األمریكیةالصینیة-المخاوف الروسیة

ثنیة والعرقیة في المنطقة والتي تخشى كل من روسیا والصین امتدادھا إلى الصراعات األ

" Révolution des Tulipes" التولیب ةداخل أراضیھما، وتأكدت ھذه المخاوف بعد ثور

ة التي لھا حدود  مع كل من روسیا تان الجمھوریة الوسط آسیاویسالتي اندلعت في قیرغیز

 لحلقات  الثورات راوالصین المدعومة أمریكیا وغربیا، والتي رأت فیھا روسیا استمرا

                                                             

(1) Isabelle Façon, L’asie central comme enjeu dans le « partenariat stratégique sino-russe, 
fondation pour la recherche stratégique, recherches et documents N°6/2008.p.3.    
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 سابقا، ھذه الثورات التي السوفیتيفي الفضاء "  Révolutions de coulure"الملونة 

ات آسیا شكلت حجر الزاویة في اإلستراتیجیة األمریكیة في تغییر األنظمة في جمھوری

الوسطى تحت ذریعة نشر الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان والتي رأت فیھا كل من روسیا 

دیة لألمن القومي لكلتا الدولتین والصین سلسلة من التھدیدات الجیوسیاسیة والجیواقتصا

ود بفعل باعثا على عدم االستقرار اإلقلیمي المؤدي إلى االضطراب المتنقل عبر الحد

ثنیة والدینیة والعرقیة في كل الفضاء الممتد بین القوقاز وروسیا وامل اإلتداخل وتشابك الع

كین عن أحداث بطبیعة الحالة بآسیا الوسطى، وقد عبرت بواألقالیم الغربیة للصین مرورا 

 تحمل مخاطر 2005 وأذربیجان في ماي 2005تلك الثورات في قیرغیزستان في مارس 

یغور المسلمین في الذي تسكنھ األقلیة من اإل") Tinjiang"تیننكیانج (نتقال إلى إقلیم اإل

 الوالیات المتحدة واالتحاد ،غرب الصین الذین یتلقون دعما من األطراف الغربیة

   .) 1(األوروبي وتركیا

یم عقامت كل من الصین وروسیا بدعم األنظمة السیاسیة في تلك الجمھوریات وتد  

اظ على االستقرار و الحركات االنفصالیة كل المساعدات االقتصادیة واألمنیة للحف

 التحوالت األمنیة والجیوسیاسیة في المنطقة هت الملونة في المھد، كما غرزت ھذوالثورا

األطلسي في المنطقة -رغبة كل من روسیا والصین في الحد من النفوذ المتنامي األمریكي

عامال أساسیا في حصار  للمصالح الروسیة في مجالھا الحیوي واالذي یشكل تھدیدا مباشر

لى ھذا التنسیق من خالل قمة منظمة جد اإلقلیمي، وتواحتواء الصین ومنعھا من التمد

، التي أكدت 2005شنغھاي للتعاون التي عقدت في آستانا عاصمة كازاخستان في جویلیة 

 عنوان مناھضة كل الصیني تحت-واالستراتیجي الروسيعلى متانة التعاون السیاسي 

 ومطالبة القوات ،تدخل الخارجي في آسیا الوسطى ورفض عسكرة المنطقةأشكال ال

األمریكیة بالرحیل عن قواعدھا في آسیا الوسطى، وتجلى ذلك بشكل مباشر في مطالبة 

مناس المعروفة                      الوالیات المتحدة األمریكیة بالرحیل عن قاعدة ،ناستفیرغیزی

  .)K2")2":بـ 

                                                             

 Isabelle façon, op.cit.p5) 1(   
 Ibid.p.6.) 2(   
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 الصیني في آسیا الوسطى من خالل -امل التعاون الروسيویمكن حصر عو  

  : العناصر التالیة 

 االستراتیجي كتصور مشترك في التعاوناالستقرار واألمن في آسیا الوسطى  - 1

   يالصین يالروس

ظر روسیا في إطار تعاونھا االستراتیجي مع الصین إلى منطقة آسیا الوسطى نت

وثقافیة ی بفعل االضطرابات والتحوالت الجمنألال وكمنطقة محتملة لعدم االستقرار

یع ر بھا األقالیم الجغرافیا آلسیا الوسطى والتقطنیة والعرقیة والدینیة التي تمث اإلملوالعوا

نیات والقومیات التي تسكن جمھوریات آسیا الوسطى، لذلك ثالحدودي المتداخل العابر لإل

 في آسیا الوسطى أھم العوامل المشتركة یعتبر العمل المشترك على دعم االستقرار واألمن

 كما مثلت التھدیدات البیئیة األمنیة آلسیا الوسطى رھانا ،الصیني- في التعاون الروسي

مشتركا للدولتین في سعیھما إلى بلورة ھیكلیة أمنیة إقلیمیة باعثة على االستقرار في 

 الداخلیة الناتجة من وتتوزع عوامل التھدیدات األمنیة على عناصر البیئة. )1(المنطقة

 وغیاب التنمیة وانتشار الفقر والتطرف الدیني ،ھشاشة البنى االجتماعیة واالقتصادیة

 وكذلك الصراعات الناجمة عن التداخل الحدودي والصراع على المیاه، فضال ،واإلثني

  اسیة الحاكمة، كلھا عواملعن غیاب اإلصالحات السیاسیة وانتشار الفساد عند النخب السی

 قابلیة االنتشار الخارجي، كذلك تؤدي عناصر البیئة لھا نزاعات داخلیة عنھاتنجر

الخارجیة  دورا في زعزعة األمن اإلقلیمي في آسیا الوسطى، خاصة التنافس حول موارد 

الغاز والنفط بین القوى اإلقلیمیة وممراتھا في إطار اللعبة الجیوسیاسیة حول نقل الطاقة 

التھدیدات من شأنھا التأثیر في سیاسات التكامل اإلقلیمي والتعاون من أوراسیا، وھذه 

  .)2(الثنائي بین روسیا والصین

                                                             

Ibid .P.10.  )1(   
 .12 فریدیرك ستار، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
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 : حر قزوین وبالطاقة في آسیا الوسطى لتحدیات و تھدیدات أمن اإلدراك المشترك  - 2

من الطاقة، في اإلدراك أمستوى الصینیة على -تتجلى متانة العالقات الروسیة  

ین على أھمیة التوافق على إستراتیجیة شراكة في مجال تأمین مصادر المتبادل للدولت

ومسارات الطاقة في منطقة آسیا الوسطى وبحر قزوین، وال ینفصل ھذا التعاون بین 

القطبین عن معادلة الصراع الجیوسیاسي العلمي على مصادر الطاقة، فروسیا بوصفھا 

ا ومكانتھا الدولیة عن طریق التحكم أكبر مصدر للطاقة في العالم تسعى لتطویر مكاسبھ

في إنتاج وتجارة ونقل منتجاتھا من النفط والغاز وإدخال مناطق إنتاج ونقل النفط في آسیا 

الوسطى الكبرى  ضمن عناصر معادلة الطاقة الروسیة األساسیة، أما الصین، فھي من 

 من الطاقة إلى أكبر مستھلكي ومستوردي الطاقة في العالم وقد أدى تنامي احتیاجاتھا

 تأمین الطاقة عن طریق تنویع استعمال التنافس العالمي في ھذا المجال وقد باشرت سیاسة

مختلف لى أكثر من مسار لالستیراد من عل واالعتماد على الخارج بالتحرك ئبداال

ط وغاز آسیا الوسطى بحكم الجوار الجغرافي بحیث تملك فالمناطق  مع التركیز على ن

مارات الصینیة في ھذه ث أالف كلم، وكذلك تنشیط االست8یصل إلى أكثر من الصین حدود 

المنطقة وشراء أصول الشركات النفطیة لدول آسیا الوسطى، مع زیادة االستثمار 

 بدأ حدوث 2001المشترك بین الشركات الروسیة والصینیة في ھذا المجال، ومنذ عام 

عقدا مع " سویوك"كة الروسیة صیني في ھذا الصدد حیث وقعت الشر- تعاون روسي

الشركة الوطنیة الصینیة للنفط اتفاقا إلنشاء خط أنابیب لنقل النفط الروسي إلى الصین 

  ملیار دوالر15 طن سنویا، بقیمة  ملیون20 كلم وطاقة نقل تبلغ 2400بطول یبلغ 

  ھو إعالن روسیا والصین أثناء زیارة الرئیس الروسي؛وأحدث اتفاق في ھذا اإلطار

 عن توقیع عقد تزوید الغاز الروسي إلى 2014فالدمیر بوتین إلى الصین في شھر ماي 

 عاما، وھو أكبر 40 ملیار دوالر  لمدة 400الصین عبر آسیا الوسطى بقیمة إجمالیة تفوق 

  .سھم في زیادة الشراكة اإلستراتیجیة المتنامیة بین البلدینأاتفاق من نوعھ في العالم و

الصینیة في مجال أمن الطاقة اإلدراك -خر تعكس التفاھمات الروسیةآد  وعلى صعی      

المتطابق للبلدین حیال التھدیدات الجیوسیاسیة لھذه المسألة، خاصة  فیما یتعلق بالتواجد 

األمریكي  في أفغانستان وتغلغلھا في آسیا الوسطى، لدواعي تتعلق بالجغرافیا السیاسیة 



            

 - 248 - 

ن للسیطرة على مصادر الطاقة في آسیا الوسطى وبحر للنفط، في إستراتیجیة واشنط

  .)1(قزوین لمحاصرة الصین وروسیا في ھذا المجال

  : -  اإلیرانیة- سیاسة آسیا الوسطى الروسیة في العالقات الروسیة: المطلب الثاني 

  نحو تحالف جیوسیاسي                    

ع مجاالت یل وتوسفي التسعینیات وضعت روسیا وإیران بنجاح أسس التفاع  

 تطورت عالقاتھما بشكل غیر متكافئالتعاون بینھما، وفي بدایة القرن الحادي والعشرین 

وكانت ھذه التقلبات تعتمد على مزیج من العوامل العالمیة واإلقلیمیة، وكذلك على 

، فإن المؤسسات اتالظروف الداخلیة في كل بلد من البلدین، وبالرغم من ذلك التقلب

 في البلدین تواصل إثبات وجود مصالح مشتركة في تطویر التعاون الثنائي السیاسیة

استھلت روسیا وإیران القرن الجدید ،والح الجوسیاسیة المشتركة بینھماوإعادة تأكید المص

بشعور متبادل كونھما قد أحرزا تقدما في االتصاالت الثنائیة، ففي التسعینیات، أرست 

مجاالت التعاون بینھما بشكل كبیر، وقد سھلت التوافق الدولتان أسس التفاعل وتوسیع 

المشترك حول عدید من قضایا السیاسة الدولیة واإلقلیمیة والمشاكل العالمیة والطریق إلى 

لى بناء قاعدة تحالف استراتجي بین إورؤیة متوافقة حیال ھذه المسائل إدراك متبادل 

 فترة وأخرى بشأن بعض المسائل موسكو وطھران وبالرغم من التباین الذي یحصل بین

اإلقلیمیة والدولیة بین الدولتین، إال أنھما استطاعا تطویر سیاسات شراكة مھمة حول 

  .مجموعة واسعة أیضا من األزمات والقضایا السیاسیة

أظھر مسار العالقات بین البلدین وتطورھا أنھ بالرغم من المخاوف التي عبرت   

ھران سیاسة حذرة للغایة طصوص إیران، فقد واصلت ي روسیا بخعنھا بعض الدوائر ف

   .)2(عن طریق لعب دور الحلیف لروسیا حول معظم القضایا اإلقلیمیة

في تصدیر الثورة اإلسالمیة ودعم شركات اإلسالم " الصفر"لم تختار إیران مسار   

 السیاسي في الجنوب الروسي والقوقاز في الجمھوریات اإلسالمیة في آسیا الوسطى في

، ولكنھا تصرفت بعقالنیة "CIS"نولث المستقلة اتھا نحو روسیا ورابطة دول الكومسیاس
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ح التطرف اإلسالمي في القوقاز بواعیة تعزیز األمن المتبادل من خالل المساعدة على ك

یران اإلقلیمیة عائقا أمام عالقات ثنائیة إلقیادة الروسیة لم تعتبر تطلعات وبالتالي فإن ا

لى إجنوبیة لحدودھا، األمر الذي قاد ظرت إلیھا كعامل استقرار في المنطقة المتمیزة، بل ن

قلیمیة في القوقاز وآسیا ة األمنیة اإلاإلیرانیة في ترتیبات الھیكل-سیةتطابق الرؤیة الرو

فالدولتان تنتھجان نھجا مشتركا تجاه توسع حلف الناتو شرقا والتغلغل األمریكي ، الوسطى

الت العمیقة التي أدخلت وبعد التحو ،االقتصادي في آسیا الوسطىسكري واألطلسي الع

 وتحدیدھا التھدیدات الرئیسیة التي 2000على وثیقة السیاسة الخارجیة الروسیة سنة 

 وتأسیس نھج جدید لھا قائم على سیاستھا الخارجیة تواجھ روسیا، والقضایا المصیریة ل

لمحوریة للجیوبولتیكیا الجدیدة في أي نمط البرغماتیة والفاعلیة االقتصادیة والعودة ا

تفاعلي في العالقات الخارجیة، كانت المھمة األكثر حساسیة ھي إعادة بعث الدور 

 السابق وفق الرؤیة الجدیدة للسیاسة الخارجیة السوفیتيالروسي في مناطق االتحاد 

 أعمق وأكثر التي تنطوي على تشجیع روسیا لتفاعل" القوة الموجھة المتعددة" الروسیة

             روسیا في آسیا الوسطى وجنوب آسیا وھذا  السابق وتعزیز مكانة السوفیتي مع العالم

ما دفع بروسیا إلى إعادة تقییم دور إیران في سیاسة روسیا تجاه آسیا الوسطى، نظرا 

طق مكانة جیواستراتیجیة خاصة تتیح لھا ممارسة تأثیر مباشر على مناالالحتفاظ إیران ب

  .)1(بحر قزوین وآسیا الوسطى

وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حدث تعدیل في مسار العالقات الثنائیة     

نتیجة تصدر األولویات األمنیة والتحوالت الجیوسیاسیة الجدیدة المتمكنة في دخول 

دا لدى الوالیات المتحدة األمریكیة إلى أفغانستان وآسیا الوسطى األمر الذي ولد قلقا متزای

كل من طھران وموسكو بشأن النوایا الحقیقیة للتواجد األمریكي ومعھ الحلف األطلسي في 

ھذه المنطقة، فتوجھ االھتمام الروسي إلى المشاركة الدینامیة أكثر في الترتیبات األمنیة 

الجیوسیاسیة في بلدان آسیا الوسطى بالتنسیق مع إیران والصین لمجابھة المحور 

طلسي فكانت المقاربة الروسیة متشابھة إلى حد كبیر مع رؤیة إیران األ-األمریكي
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جانب كبح جماح توسع حلف شمال األطلسي إلى من ألوضاع الجدیدة في المنطقة خاصة ل

  .)1(مناطق األمن القومي الروسي التقلیدیة في القوقاز وآسیا الوسطى

بلدین حول الطاقة من الطاقة، فنجد تطابق كبیر في تصورات الأأما على صعید     

طویر ونقلھا من آسیا الوسطى وبحر قزوین ومجابھة التھدیدات المحتملة في المنطقة وت

 تتقاسمان أرضیة مشتركة حول مجموعتین من القضایا ماموارد الطاقة وطرق نقلھا ك

حیث تتفق روسیا .وسیاسیة الطاقة في منطقتي آسیا الوسطى وبحر قزوینی ج،المتصلة

 من المنافسة المحتملة بینھما بشأن ھذه المسألة على ضرورة الحد من نفوذ وإیران بالرغم

القوى الخارجیة في المنطقة وإنشاء نظام أمني قزویني بین الدول المتشاطئة  على الحركة 

 كما أن لروسیا وإیران موقف مشترك ،لمجابھة التھدیدات والتحدیات الماثلة والمحتملة

 المشاركة في تأسیس ل لبحر قزوین وآسیا الوسطى من خالبشأن خطوط األنابیب العابرة

لى توفیر طرق نقل البترول والغاز بین إ الذي یھدف ،الجنوبي-ممر النقل الدولي الشمالي

شمال أوروبا ودول الخلیج القاري والمحیط الھندي وجنوب شرق آسیا، ولكونھما أقوى 

نھما الكثیر من المصالح  ویجمع بی- بحر قزوین-دولتین في منطقة آسیا الوسطى

المشتركة، وترى كلتاھما أن حالة عدم االستقرار المستمرة في ھذه المنطقة تفسر بأمنھما 

ة أو المشترك، وقد عملتا بكل اھتمام للتأكد من أن الدول األخرى في المنطقة ستبقى مستقر

ة ثروة  كما تنتظر الدولتان تحقیق مكاسب من مشروعات محتملة التنمی، نفوذھماضمن

الطاقة الكامنة في بحر قزوین، وحول الصراع الجیوسیاسي في المنطقة بشأن أمن الطاقة 

یران ذات النظرة إلى ھذه التعقیدات الجیوبولیتیكة إمسارات األنابیب، تتقاسم روسیا وو

األطلسیة المتعلقة بالطاقة في آسیا -والمشكالت المتأتیة من اإلستراتیجیة األمریكیة

ر قزوین، حیث أعلنت الدولتان معارفتھما للجھود األمریكیة للتحكم في الوسطى وبح

- باكو"ر محور بمد األنابیب عات خط األنابیب، وبخاصة مشروعھا عملیة اختیار مسار

تركیا العابر لمنطقة قزوین التي تتجنب عبور -جورجیا-عبر أذربیجان" جیھان -تبلسي

یضا تصور مشترك فحواه أن الوالیات أراضي روسیا وإیران، وتجمع بین الدولتین أ
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المتحدة األمریكیة تحاول عزلھما عن منطقة تزداد أھمیتھا اإلستراتیجیة مع األیام وتعتبر 

  . )1(قطعة أساسیة في رقعة الشطرنج العالمیة للسیطرة على أوراسیا

  :سیاسة آسیا الوسطى في عالقات روسیا مع الحلف األطلسي : المطلب الثالث 

   عدم الیقین الجیوبولیتیكي                    

ا ا بعد نھایة الحرب الباردة، محوركانت القضایا المتعلقة بمستقبل حلف الناتو لفترة م

  في التوسع ، خاصة حیال مسألة استمرار حلف شمال األطلسيالروسیةسیاسة الخارجیة لل

المسألة بضاللھا على ھذه ألقت بالرغم من تھاوي نظام الثنائیة القطبیة الذي أنشأه، 

 المتبادل لجھة یقیناألطلسیة  وأخضعتھا لمد وجزر الشكوك وعدم ال-العالقات الروسیة

تحت  اإلستراتیجیة الجدیدة لحلف الناتو وموقف روسیا من سیاسة التوسیع المستمر للحلف

رزتھا ذریعة االستجابة للتھدیدات الجدیدة كال من المركب في سیاق البیئة األمنیة التي أف

قد تأرجحت مواقف روسیا خاللھا بین محاوالت فاترة للتكیف من و ،لحرب الباردةنھایة ا

 شروط خاصة، وجھود حثیثة  علىمتطلبات البیئة الجدیدة واالنضمام إلى الحلف بناءا

لمنع الحلف من االقتراب والتغلغل على مجال المصالح الروسیة الحیویة في مناطق 

ق التي انخرط فیھا الحلف بق في إطار سیاسة التوسع نحو الشر الساالسوفیتياالتحاد 

ت أساسیة في تحدید مسار العالقات الروسیة األطلسیة أولھا اتحكمت ثالثة تطور،األطلسي

حرب البوسنة والھرسك حیث أدت إلى لجوء حلف الناتو والوالیات المتحدة األمریكیة إلى 

تالھا من عملیات حفظ   داثیون للسالم وما وتوقیع اتفاقیة1995التدخل عسكریا في عام 

السالم التي شاركت فیھا روسیا تحت قیادة الحلف، ومثلث ھذه الحادثة أول اختیار لمدى 

  .قدرة الطرفین على بناء عالقات ثقة منسجمة وشراكة أمنیة إستراتیجیة

وكان التطور الثاني انخراط الناتو في عملیات التوسع ودعوتھ األولى لدول   

، ویتعلق األمر بكل من التشیك 1997روبا الشرقیة لالنضمام إلى الحلف في عام أو

، وھو أمر لم تتقبلھ روسیا بالرغم من 1999 وانضمامھا الرسمي سنة اوھنغاریا وبولند

  .تأسیس المجلس المشترك الدائم، الذي كان بمثابة آلیة التشاور بین روسیا والحلف
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 التي بلغت ذروتھا بقیام 1999عام وفو في وسكجدد أزمة أما التطور الثالث فقد بدأ مع ت

 یوما ضد یوغسالفیا على الرغم من 78حلف الناتو بجملة عسكریة جویة دامت 

  .)1(المعارضة الشدیدة التي أبدتھا روسیا ضد العملیة

، استمرت حالة المد والجزر 2000مع بدایة فترة حكم الرئیس بوتین في مارس   

كة أمنیة متوازنة من على بناء شركانت البدایة بالعمل لف الناتو، في عالقة روسیا بح

 معاقل روسیا نحو الزحف الھادئالعودة إلى مربع الخالفات بشأن عملیة ثم ناحیة أولى 

و حدودھا الغربیة والجنوبیة من ناحیة أخرى، عكست أحداث الحادي عشر من  الحیویة 

أطلسي في إطار -اون استخباراتي روسي وما تالھا من تنسیق أمني وتع2001سبتمبر 

أماال عریضة لدى الطرفین بإمكانیة تعمیق التعاون  الحرب العالمیة ضد اإلرھاب

العسكري والوصول إلى بناء شراكة إستراتیجیة حقیقیة بین الطرفین، حیث تم تألیف 

عضائھ الذي عزز من المحادثات األمنیة والسیاسیة بین أ"  الجدیدة- روسیا-الناتو"مجلس 

أخرى إلى عالقة السبعة والعشرون، لكن ھذه اآلمال ما لبثت أن تبددت بعودة الجزر مرة 

 فجرتھا مسألة الدرع الصاروخیة في أوروبا الشرقیة وتغلغل حلف التيروسیا بالناتو 

الشمال األطلسي إلى آسیا الوسطى بعد احتالل أفغانستان ونشر القواعد العسكریة في 

 أعاد إحیاء المخاوف ،لروسیا في جمھوریات آسیا الوسطى اإلسالمیةالحدیقة الخلفیة 

               األطلسي إلستراتیجیة احتواء وحصار جدیدة ضد -الروسیة بشأن تنفیذ التحالف األمریكي

نھایة المطاف إلى  التي أفضت في ،السوفیتيروسیا شبیھة بإستراتیجیة االحتواء لالتحاد 

یده ذلك من عزلة جدیدة لروسیا، ومحاولة حادة إلخراجھا من وما یف،انھیاره وتفككھ

ب كافي النخراط روسیا في إستراتیجیة مضادة من أجل بمنظومة األمن األطلسي، وھو س

  .)2(خلق توازن استراتیجي وعسكري مع حلف الشمال األطلسي

إن اھتمام حلف األطلسي بآسیا الوسطى والقوقاز ینطوي على أھداف إستراتیجیة 

ار روسیا ومنع التمدد اإلقلیمي للصین وتطویق صستراتیجیة مھمة من أھمھا حاجیوو

  .األمریكي-إیران وتلفیق أمن الطاقة األوروبي
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  ي في آسیا  الوسطى إستراتیجیة حلف شمال األطلس: أوال

 إلى ظھور مخاطر وتھدیدات أمنیة جدیدة  فرضت 2001 سبتمبر 11أدت أحداث   

ف شمال األطلسي، ومن بین المناطق التي باتت تستقطب أجندتھا على سیاسات حل

 وتحدیدا بعد نھایة 2001اھتمامات قیادات الحلف منطقة آسیا الوسطى، فمنذ نھایة عام 

الحرب على أفغانستان برز دور الحلف بوصفھ أحد الالعبین االستراتیجیین في آسیا 

 النشط في مجاالت األمن ونتج عن ھذا التطور تزاید مصالح الحلف وانخراطھ. الوسطى

، ثم تكلیف الحلف بمھمة 2001في آسیا الوسطى بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

  . 2003في أفغانستان في أوت )  إیساف(قیادة قوات المساعدة األمنیة الدولیة 

 في  الوسطىھات األولى لحلف شمال األطلسي نحو آسیاجتوویمكننا رصد ال  

  : محطتین رئیسیتین 

  )2001-1992(الزحف الھادئ لحلف شمال األطلسي نحو آسیا الوسطى  - 1

 لتواجد حلف شمال األطلسي في المنطقة إلى ما قبل ھجمات األولىترجع البدایات   

ف التسعینیات جھود الحلف إلشراك حكومات ص، حیث بدأت في منت2001 سبتمبر 11

الھادئ نحو معاقل االتحاد ھذه المنطقة في المسائل الدفاعیة ضمن استراتیجیة الزحف 

فقد شاركت جمیع دول آسیا الوسطى في مجلس .  المنھار واحتواء روسیاالسوفیتي

 األطلسیة التابع لحلف شمال األطلسي وبرنامج الشراكة من أجل –الشراكة األوروبیة 

، وكان االستثناء الوحید ھو جمھوریة ) Partneriat Program for Peace(السالم 

  .) 1(2002التي تأخر انضمامھا إلى ھذا البرنامج إلى غایة طاجاكستان 

وینطوي برنامج الشراكة من أجل السالم على عدید من اآللیات التي تمكن حلف    

شمال األطلسي وشركاءه من التعاون العلمي في المجاالت الدفاعیة واألمنیة بشأن عدد من 

فاعیة وزیادة حجم العمل العسكري القضایا المختلفة، ویمثل تعزیز إصالح المؤسسات الد

ج مجاالت ، كما یضم ھذا البرنام جل السالمأك أبرز أھداف برنامج الشراكة من المشتر

 فعلى ،داد للتعامل مع الكوارث الطبیعیة الضبط واالستعثلأخرى للتعاون المشترك م
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 ز  التواصل عبر الربط بشبكةیسبیل المثال فقد ساھم حلف شمال األطلسي في تعز

نترنیت بین دول آسیا الوسطى والقوقاز في إطار مبادرتھ التي سمیت طریق الحریر األ

  .)Silk Virtual Highway" )1" االفتراضي للمرور السریع

  : سبتمبر11بعد أحداث  في آسیا الوسطى  األطلسيتغلغل حلف شمال - 2

لى ع بقدر كبیر -ھناك مستجدات ساھمت ، 2001 سبتمبر 11منذ وقوع ھجمات   

  : توسیع  مصالح الناتو في منطقة آسیا الوسطى من بینھا ما یلي 

بعد أن أصبحت معظم دول أوربا الشرقیة والوسطى أعضاء في حلف شمال : أوال

جل السالم نحو تعزیز اإلصالحات والتعاون أ، تحول تركیز برنامج الشراكة من األطلسي

  . قانالعسكري مع آسیا الوسطى وجنوب القوقاز وغربي البل

في أفغانستان " إیساف"ووجود قوات " الحریة الدائمة"أدى إطالق عملیة : ثانیا  

 فعندما حلف شمال األطلسي في آسیا الوسطىإلى زیادة كبیرة في حجم الوجود العسكري ل

بزیارة إلى " Robin Stoneاللورد روبن ستون "قام األمین العام لحلف شمال األطلسي 

 مرتبط ھاتمبر قد جعلت الحلف یدرك أن أمن سب11ن أحداث إ: "المنطقة، صرح قائال

بصورة وثیقة باألمن في مناطق نائیة، وسوف تصبح آسیا الوسطى منذ اآلن بندا مھما 

 أصبح حلف الناتو  منخرطا 2003 فإنھ منذ ؛، من ھنا )2("یشغل معظم  أجندة حلف الناتو

وفي قمة الحلف في .  آسیا الوسطىفي برنامج طویل المدى لتعزیز األمن واالستقرار  في

، أكد قادة الحلف على تزاید أھمیة منطقة آسیا الوسطى حیث 2004اسطنبول في جوان 

في  " Special concentrationتركیز خاص "منحوھا إلى جانب منطقة القوقاز صفة 

                كما قرروا تعیین ضابط ارتباط في المقر اإلقلیمي للحلف في . بیانھم الختامي

                  شأت القمة منصب الممثل أنوعالوة على ذلك، . عاصمة كازاخستان" ألماتا"

روبرت سایمونس "لى إناتو لشؤون آسیا الوسطى وعھد بھ الخاص لألمین العام لحلف ال

Robert Summons "ومن. ولیھ المنصبالذي قام بزیارات منتظمة إلى المنطقة عشیة ت 

 یسعى حلف الناتو إلى فرضھا على حكومات ودول المنطقة في العالقات األجندة التي

                                                             

 Ibid. )1(   
Idem.  )2(   
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اإلطاریة للتعاون والشراكة من أجل السالم، نجد العمل على إدخال اإلصالحات السیاسیة 

 وتؤكد الوثیقة اإلطاریة ، ودعم حقوق اإلنسان والدیمقراطیة،واالجتماعیة واالقتصادیة

بالحفاظ على المجتمعات الدیمقراطیة "زام المشاركین لبرنامج الشراكة من أجل السالم الت

األمر الذي أنشأ مناخا ". وحمایة حریتھا من القھر والقمع والتمسك بمبادئ القانون الداخلي

 وھو ما عرض العالقات ،ظمة الحاكمة المستبدة في المنطقةمن عدم الثقة بین الحلف واألن

األوزباكیة على خلفیة أحداث -قات األطلسیةالثنائیة إلى توترات شدیدة مثلما حدث للعال

  . 2005 في ماي Andijanأندیجان 

وعموما، فإن الفحص الدقیق للعالقات األطلسیة مع جمھوریات آسیا الوسطى   

یقودنا إلى التحلیل الذي یرى فیھا عبارة عن عالقات فرضتھا التحوالت الجیواستراتیجیة 

قطاب استراتیجي شدید بین عدید من الالعبین التي جعلت منھا منطقة استو ،في المنطقة

وفي السنوات القلیلة القادمة كما تتنبأ الكثیر من الدراسات فإن أھمیة . الدولیین واإلقلیمیین

 وتبعا لذلك ستزداد حدة االستقطاب الدولي لھا ،المنطقة ستزداد في الجیوبولیتیك الدولي

ني المتشكل والذي تعد منظمة الصی-خاصة بین حلف شمال األطلسي والحلف الروسي

شنغھاي نواتھ األساسیة وھو ما یجعل حلف شمال األطلسي كذراع للتغلغل األوربي 

  .) 1(األمریكي في المنطقة أمام فرص كبیرة للتعاون وللصراع على حد سواء

ستراتیجیة األمن القومي الروسیة إو إلى خطوط الدفاع المتقدمة من توسع الناتإن 

 الممتد من القوقاز وبحر قزوین إلى حدود آسیا الوسطى ،ھا الجنوبيوخاصة في حزام

یدات الجیوسیاسیة خطرا  یعتبر من وجھة نظر روسیا من أكبر التھد،الشرقیة مع الصین

 الرئیس الروسي أعلن بل تتجاوز حتى تھدیدات الحرب الباردة ذاتھا، فلقد یھا،عل

طلسي ، أن حلف األ2007 فیفري 27ي من فونیخ حول األیفي مؤتمر م" فالدمیر بوتین"

رئیس ھیئة " یفسكیوري بالو"یستھدف االتحاد الروسي، كما حذر الجنرال الروسي 

لحة الروسیة والمساعد األول لوزیر الدفاع من التھدیدات الناجمة عن مسأركان القوات ال

وتین  وطالب الرئیس ب، السابقالسوفیتيتغلغل الحلف األطلسي في جمھوریات االتحاد 

                                                             

 Ibid) 1(   
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 ةبوضع عقیدة عسكریة روسیة جدیدة للرد األمثل على ھذه التھدیدات المتصاعد

  .)1(والمتزایدة من لدن حلف شمال األطلسي على األمن القومي الروسي

تأمین مصادر وات األنابیب رلقد شكل إعالن حلف الناتو خطتھ في حمایة مم  

الجدید الذي یمكن أن تحملھ ھذه  ى إشارة على المنح منالطاقة لحلفائھ األوربیین أكثر

د روسیا في مناطق إنتاج ونقل الطاقة في ضلخطوط من التورط في حروب عسكریة ا

آسیا الوسطى وبحر قزوین، وجاءت ھذه التصریحات من أعلى المسؤولین في منظمة 

ات الطاقة تحت رحلف الناتو التي تضمنت ضرورة إدخال عنصر جدید ھو حمایة مم

ھ إلى روسیا لذي یتیح التدخل العسكري المباشر، وھو تھدید صریح موج اسالفصل الخام

  .)2( األكثر تحكما في مسارات وأنابیب نقل الطاقة في أوراسیادولةتحدیدا بوصفھا ال

تھدیدات السیناریوھات أسیاسیة یمكن لروسیا اعتمادھا لمجابھة ة ثمة ثالث  

 ومجالھا الحیوي في آسیا الوسطى  للتوسع حلف شمال األطلسي نحو قواعدھاأمنیةالجیو

  . والقوقاز 

وویة یتضمن ھذا السیناریو إعادة روسیا تركیزھا على القوة الن:  سیناریو د اخلي -01

 ونشر ، آلسیا الوسطى ومناطقھا المستھدفةا عسكرتھوتعزیزلحمایة مصالحھا القومیة، 

 الوسطى إلى عملیات سیاقواتھا النوویة والبالیستیة لعرقلة انضمام أي دولة من دول آ

 The New Cold" وفیھ احتمال العودة إلى منطق حرب باردة جدیدة  عیةالناتو التوس

War "بین روسیا والغرب.  

یتمثل ھذا السیناریو في إقامة توازن قوى إقلیمي یحمي مصالح :  سیناریو إقلیمي -02

 عند حدوده المعلومة توسع الناتو روسیا في آسیا الوسطى ضمن مجالھا الحیوي، ویوقف

غلب دول أن أإلى حلف عسكري، خاصة و" CSI"وذلك بتحویل رابطة الدول المستقلة 

الرابطة أصیبت بخیبة أمل من مناورات حلف الناتو لضمھا إلیھ، فضال عن الحضور 

                                                             

خطط سریة وعلنیة لمحاصرة الصین وروسیا وإیران، بریطانیا، : حلف األطلسي المھدي داریوش ناظم رعایا، ال )1(
 com.globalresearch.www        : اإللكتروني، في الموقع7-6، ص 2010 دیسمبر 18العرب األسیوي، 

(2)  Mabldi Darius Nazem Toaya, The globalisation of military Power: Nato expansion 
global research. 17  may 2007.on cite web : www.lobalresrerch.com 
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الروسي القوي عسكریا وأمنیا في ھذه الدول وارتباطھا بروسیا من حیث التسلیح 

  . والتدریب

من ھذا السیناریو العمل على خلق توازن استراتیجي عالمي ضیت :ریو عالمي سینا -03

 من ھیمنة الغرب توجستیجیة مع قوى إقلیمیة ودولیة تعن طریق عقد تحالفات إسترا

 مثل إیران و الصین المستھدفتان حدة األمریكیة على النظام الدوليوالوالیات المت

اتو في آسیا الوسطى، ویمكن لھذا الحلف أن ق من قبل عملیات توسع النویبالحصار والتط

اري  وھو الج- أخرى إقلیمیة مثل الھند وكوریا الشمالیة؛ یحقق ھذا السیناریو یضم دوال

                    كبرى لروسیا، من أھمھا خلق ثغرة في جدار الناتو إستراتیجیة مزایا - العمل علیھ

  .)1(في آسیا الوسطى والقوقازو تشتیت اھتماماتھ ودفعھ للتخلي عن التوسع 

                                                             

 مركز اإلمارات للدراسات : أبو ظبي،ألطلسي بعد انتھاء الحرب الباردة نزار إسماعیل الحیالي، دور حلف شمال ا )1(
 .100 – 96 ، ص –، ص 2003ستراتیجیة، الطبعة األولى، والبحوث اإل
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الستراتیجیة الروسیة  فإنھ أمكننا الوقوف على مضامین ا،ا الفصل ذو كخالصة لھ

سطى و التي تحكمت في صیاغتھا العوامل الجیوبولیتیكیة والعوامل الجیوأمنیة في آسیا الو

ولت حاالتي وبدرجة أقل العوامل الجیواقتصادیة ، و مرد ذلك إلى الترتیبات الجیوسیاسیة 

ضھا في آسیا الوسطى بعد فراغ القوى االستراتیجي  فراالستقطابات الدولیة و االقلیمیة 

الذي خلفھ انھیار االتحاد السوفیتي في ھذه المنطقة ، كما أن  التھدیدات األمنیة  شدیدة 

لحدود  و إمكانیة انتقالھا عبر اھاى بعد استقاللیا الوسطالتعقید  التي تفجرت  في منطقة آس

نحو العمق الروسي مثلت أكبر الرھانات و التحدیات  للحكومات  و السیاسات الروسیة 

 بحر قزوین  كانت - عبر آسیا الوسطى ھاالمختلفة ، كما أن  موضوع  أمن الطاقة وممرات

من أكبر الدواعي الروسیة  لالنخراط النشط في أیة ترتیبات  ذات صلة ، بالتحدیات 

 آسیا الوسطى لمجابھة  ھذه المنطقة مصادر النفط و الغاز فيالجیواقتصادیة حول

 االستراتیجیات األمریكیة األطلسیة التي كانت ترى فیھا روسیا أكبر تھدید جیوبولیتیكي 

  .نھیار االتحاد السوفیتي لھا  منذ ا
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                       مجموعة من النتائج المتعلقة بزوایا التحلیل استخالص ھذه الدراسة إلى توصلت       

 في الجیواستراتیجیة و الجیواقتصادیة و الجیوسیاسیة ،دراسةالتي استھدفتھا ھذه ال  الثالثة

ن في المثلث لفاعلیا بین "the new great game "دیدة إطار اللعبة الكبرى الج

وكانت ھذه  ،الوالیات المتحدة األمریكیة ، الصین و روسیا في آسیا الوسطى ستراتیجياإل

    :النتائج كما یلي

  بالنسبة للوالیات المتحدة  -أ 

 إستراتیجیتھا األمریكیة من خالل تنفیذ إن المكسب األكثر أھمیة بالنسبة  للوالیات المتحدة - 1

   » « Makinder یةحسب نظر" Eurasia "أروسیالى قلب عالعالمیة ھو فرض سیطرتھا 

عن طریق نشر القواعد العسكریة في المنطقة استكماال و ،من خالل التواجد في آسیا الوسطى

 لمراقبة أي  العسكري العالمي في الخلیج و الشرق الوسط و الشرق األقصىانتشارھالخطط 

خاصة من لدن قوى تتقاسم . ة على العالمتحالفات للقوة تھدف إلى تقویض الھیمنة األمریكی

 .ذات النظرة نحو أوراسیا كروسیا و الصین

إن الھدف الرئیسي لإلستراتیجیة األمریكیة في آسیا الوسطى، ومنطقة بحر قزوین                 - 2

و القوقاز ھو العمل على تقلیص النفوذ الروسي في ھذه المنطقة بأي وسیلة كانت، و كذلك 

حتواء الصین، و استكمال حصار ایران من جھة الشرق، و كذلك السیطرة على محاولة ا

خطوط نقل النفط و الغاز و مناطق إنتاجھا، و تدعیم  الشركات الكبرى النفطیة األمریكیة في 

  .المنطقة

، عملت الوالیات المتحدة  الجیو استراتیجیة و الجیو اقتصادیة سعیھا لتحقیق أھدافھافي - 3

لى تعزیز وجودھا المستمر و تنویع بدائل سیاستھا في آسیا الوسطى، واتبعت في األمریكیة ع

سبیل ذلك استراتیجیة الربط لكسب ثقة شعوب و حكومات تلك البلدان، مثل إعالنھا عن 

ھو عبارة  و ،)G.C.A.P" (منتدى شراكة كبرى للتعاون والتنمیة في آسیا الوسطى"إنشاء 

 من ، والذينسیق، وتطبیق برامج أمریكیة في آسیا الوسطىتالعن منتدى إقلیمي للتخطیط و

واعتبرت أن  مفتاح مرتبطة بمصالح مشتركة، ومتكاملة،  وخاللھ تعتبر ھذه المنطقة موحدة

               تنشیط و تكثیف المبادالت التجاریة و العالقات اإلقتصادیة ستوجبالتنمیة في المنطقة  ی
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التحتیة و الدفع بمسارات اإلصالح السیاسي و اإلجتماعي  و تشجیع اإلستثمار في البنى 

  .لتجسید قیم الدیموقراطیة و الحریة باعتبارھا ضمن األھداف الكونیة لإلستراتیجیة األمریكیة

سیاسیة ة الصراع من أجل الھیمنة على جیوطار إدار، و في إاقتصادیةیو من الناحیة الج - 4

 للوالیات المتحدة  بالنسبةیة ألمن الطاقةاو الزحجر فإن ،أمن الطاقة في آسیا الوسطى

 خط  إنشاء ھو و آسیا الوسطى في القوقاز ومنطقة بحر قزوین و حلفائھا الغربییناألمریكیة

كلم 1.650   على امتداد طولھ،"  Baku-Tbilisi-ceyhen جیھان - تبلیسي  - باكو أنبوب

 بحر  آسیا الوسطى ورات الطاقة مناحتكار روسیا لمساا رئیسیا في إنھاء والذي یلعب دور

 كما أنھ یقدم للغرب بدیال استراتیجیا للتحرر من تجاذبات معادلة أمن الطاقة مع قزوین،

 و یندرج كل ذلك في إطار اإلستراتیجیة األمریكیة األطلسیة للسیطرة و التحكم في روسیا،

                 إلى منطقة الخلیج مصادر إنتاج البترول و الغاز و ممرات نقلھا في المنطقة و ضمھا 

 و توظیف ھذه السیطرة في  العالم من البترول و الغازاحتیاطیاتو بالتالي التحكم في نصف 

  . الصراع الجیواستراتیجي مع القوى الصاعدة خاصة الصین

 تھدف الوالیات المتحدة األمریكیة من خالل تواجدھا في آسیا الوسطى إلى بناء ترتیبات - 5

عبر دمج منطقة آسیا الوسطى في مجال  جدیدة لفترة ما بعد الحرب الباردة، یاسیةجیوس

وصلھا بالفضاء اإلقلیمي لجنوب آسیا عبر أفغانستان و بالخلیج ، والمصالح الحیویة األمریكیة

 تقویض أي تحالف  من شأنھا جیواستراتیجیا و تحویلھا إلى منطقة عازلة،العربي عبر تركیا

   روسیا، الصین المتشكل منالبدیلألوراسي مریكیة في إطار المثلث األمضاد للھیمنة ا

سیا الوسطى تحقیق األھداف  في آ  األطلسیة- األمریكیةاإلستراتجیة تتوخى عموماووإیران، 

  : اآلتیةاإلستراتجیة

 الحفاظ على تدفق النفط والغاز من آسیا الوسطى وبحر قزوین إلى الوالیات المتحدة *

  .كل دائم وبدون عائقوأوروبا بش

 بناء بنیة تحتیة من خطوط أنابیب للنفط والغاز دون أن تمر بأراضي روسیا وفتح *

احتیاطات الطاقة في آسیا الوسطى إلى األسواق العالمیة، والحد من إمكانیة العرقلة 

  .والحصار على خطوط األنابیب التي یمكن لروسیا أن تفرضھا
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 عن تھدید المصالح او إبقائھ في مستوى أدنى و بعیدني  النفوذ الروسي والصی الحد من*

  . األمریكیة في المنطقة

اكة األمنیة  بناء ترتیبات أمنیة في إطار مشاریع الشر تسعى الوالیات المتحدة األمریكیة إلى*

من خالل مكافحة ، األمنیة الھشةیئتھابھدف مجابھة تحدیات  ب،مع دول آسیا الوسطى

 تجارة المخدرات و مراقبة انتشار أسلحة الحد من ،ریمة المنظمةمحاربة الج، اإلرھاب

 و التي تخفي في حقیقة األمر الھدف ، الجیوأمنیة المعلنةمار الشامل، و ھي األھدافالد

اإلستراتیجي المتمثل في توسیع حلف شمال األطلسي نحو تخوم األمن القومي الروسي في 

  . نحو إیران من جھتھا الشرقیة والجنوب و نحو الصین في حدودھا الغربیة

   بالنسبة لروسیا-ب

 تنظر روسیا إلى التواجد األمریكي األطلسي في آسیا الوسطى  من الناحیة الجیوسیاسیة، - 1

لم تنتظر روسیا على أنھ أكبر تھدید جیوسیاسي تواجھھ بعد نھایة الحرب الباردة، و لذلك 

 حتى بدأت في سیاسة التعزیز ،فغانستان أ األمریكي فيطویال بعد الھجوم الجیوبولیتیكي

المستمر و إعادة مراجعة وضعھا الجیوبولیتیكي في آسیا الوسطى لجھة تبني مقاربة في 

و إعادة تعریف مصالحھا القومیة سیاستھا الخارجیة تستند إلى إعادة إحیاء اإلتجاه األوراسي 

شرقي تكون خطوطھا  جھة الجنوب و الجنوب الو إعادة رسم دوائر األمن القومي من

  .یتي السابقر قزوین، و مناطق اإلتحاد السوفالمتقدمة ھي دول آسیا الوسطى و القوقاز و بح

 من الناحیة الجیواقتصادیة، تسعى روسیا إلى تحقیق سیطرة طویل المدى على مصادر  - 2

  عبر آسیا الوسطى و بحرالطاقة و إحكام سیطرتھا على ممرات ،إنتاج البترول و الغاز

ذلك عن طریق  و ،قزوین في إطار معادلة الصراع على أمن الطاقة مع المجموعة األطلسیة

 و بحر نستان و كازاخستانصادرات الغاز و البترول من تركمل احتكارھا شبھ الكامل

و إعادة بناء خطوط نقل جدیدة و تأھیل خطوط النقل القدیمة التي تتحكم في ممراتھا  ،قزوین

بیب البدیلة التي اندلعت مع الوالیات المتحدة األمریكیة و المجموعة في إطار حرب األنا

ألوراسیة في طاقة اخاصة بعد التأكید على قوة الموقع الروسي في معادلة أمن ال ،األطلسیة

الذي ھو " Gaz-Cartel" إنشاء كارتل للغازبحر قزوین و آسیا الوسطى، كما سعت إلى

               مت إلیھ كل من كازخستان ظن دولة ا16یتألف من الذي " ة للغازمنتدى للدول المصدر"



 

 - 263 - 

 للسیطرة على صادرات و یھدف عملیا إلى تثبیت موقع روسیا اإلحتكاري و تركمانستان 

 على  تعتمد كلیا أو جزئیاحیث أن معظم دول وسط وجنوب شرق أوروبا ،الغاز إلى أوروبا

 خاصة بعد .یوسیاسي بین روسیا و الغرب ذلك في إطار الصراع الج، و توظیف غاز روسیا

تصاعد موجات عدم الثقة اإلستراتیجیة ذات اإلعتبارات الجیوسیاسیة و الجیوأمنیة و الجیو 

اقتصادیة و الجیواستراتیجیة بین الطرفین نتیجة تناقض الرؤى حول طبیعة النظام الدولي 

الم الذي تسعى روسیا إلى تغییره نحو عالم متعدد األقطاب بدل الرؤیة األمریكیة المتشبثة بع

  . أحادي القطبیة

 تمكنت ، روسیاو آسیا الوسطى دولبین  على صعید العالقات الثنائیة و الترتیبات األمنیة - 4

 من إعادة دمج الجمھوریات اإلسالمیة في المظلة األمنیة الروسیة لمجابھة ھذه األخیرة

                  لجماعيدة األمن اعاھتھدیدات البیئتین الداخلیة و الخارجیة و ذلك عن طریق إحیاء م

حاد السوفیتي، كما تم اإلتفاق على تحدید بات األمن التي كانت على عھد اإلتالعودة إلى ترتیو 

              مصفوفة التھدیات األمنیة المشتركة مثل الحركات األصولیة المتطرفة و مشكلة اإلثنیات 

               تداخل اللغوي و الدیني الة بفعل و العرقیات التي باتت تھدد بتقویض كیانات دول المنطق

                ریمة المنظمة العابرة للحدود التنسیق المشترك لمواجھة خطر الجو اإلثني، كما كان 

 أحد عوامل التنسیق األمني شكلو الھجرة و تجارة المخدرات و األسلحة و شبكات التھریب 

صعید ترتیبات األمن الخارجي نجحت روسیا في  و على  ،بین روسیا و دول آسیا الوسطى

تقویض التواجد العسكري األمریكي في المنطقة و الحصول على بعض المكاسب 

في  اإلستراتیجیة المتمثلة في إقناع دول آسیا الوسطى بإغالق القواعد العسكریة األمریكیة

ة العسكریة الجویة  وحلف الناتو من استخدام القاعدة حرمان القوات األمریكی و،قیرغیزیا

"Manas" ،.مزایا  فإن روسیا تمكنت من تحقیق ،باإلضافة إلى ھذه المكاسب الجیوبولیتیكیة

    أرمینیا ھي   أخرىلدانستة بروسیا وبین " دول الجوار القریبة"  فیما یسمى إستراتیجیة

منطقة  وھي دول أعضاء في ،باكستان وكازاخستانطاجاكستان، أوز، غیزیاقیر، روسیابیال

مشتركة ، حیث قررت ھذه الدول تأسیس قوة رد )csto(منظمة معاھدة األمن الجماعي 

و محاربة التھدیدات األمنیة ا، لتعزیز أمنھ )cokp(ستجابة الجماعیة یات اإلتسمى قوات عمل

أربعة دول ، و ھناك قوة الرد التابعة لحلف الناتو لقوة رد موازیةوھي تعتبر بمثابة ،المشتركة
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 ك في ھذه  القوة ھي من آسیا الوسطى، مما یشیر  إلى تزاید  النفوذ الروسي في المنطقة تشار

و محاولة استبعاد النفوذ األمریكي  مستقبال، و استبعاد الصین أیضا  من ھذه المبادرة األمنیة 

                یبین أیضا أن التحالف الروسي، الصیني لھ حدود  من حیث الحجم و اإلطار  الزمني

ى نفوذ الوالیات المتحدة  قوي بما فیھ الكفایة  لیشكل خطرا  علو سوف یستمر فقط ما دام 

  .كل من النفوذ الروسي و الصیني

 ، تھدف روسیا إلى  لجم التوسع اإلمبراطوري األمریكي  في  من الناحیة الجیواسترتیجیة- 5

 ایق تعزیز عالقاتھأوراسیا إنطالقا من سیطرتھا على آسیا الوسطى، و ذلك عن طر

شراكتھا مع الصین و إیران عبر آسیا الوسطى ، وذلك ببناء  تحالفات  توسیع اإلستراتیجیة  و

ي مافتئت  دوائر   و ھي المطالب الت،  في إطار منظمة  شنغھاي  للتعاون و األمنإستراتیجیة

  .وسیةعسكریة  الر تقدیمھا إلى القیادة السیاسیة و التعمل علىروسیة  الجدیدة  الالتفكیر 

   بالنسبة للصین-ج

ي لتي لھا حدود مباشرة   إن دخول الصین       -1  رى        مع ف ة الكب ي اللعب دأت  آسیا الوسطى ف  ب

اد    ك اإلتح د تفك رة بع سوفیتيمباش ى   ،ال دفت إل سیاسیة   و ھ صالحھا  ال ى م اظ عل الحف

 لت إلى العدیدمفاوضات مكثفة  توصو ذلك عن  طریق      األمنیة في المنطقة،     اإلقتصادیة و و

ن ة و المت  اإلم ات الثنائی سل     تفاقی ن الت د م شأن الح راف  ب ددة األط ات  ع سویة النزاع ح، و ت

لعرقیة نفصالیة ا اإلالحركاتافحة اإلرھاب  والحدودیة، و القضاء على التطرف الدیني  و مك

ر  رات غی ش و اإل شرعیة الو الھج ن الم ا م درات و غیرھ ار بالمخ دد تكالتج ي تھ                  الت

   .من المنطقةأ

یا ال    -2 ة  آس صین منطق ر ال طى  تعتب صادیة   وس صالحھا اإلقت ة  لم ة حیوی صادر منطق  وم

ي سیاسة   ب بدأت ؛ لھذا السببولمنتوجاتھا،  كبیرة اموادھا الخام الرخیصة، وسوق  المشاركة ف

ة  ع   ذه المنطق ي ھ ة ف ق الطاق ون طری اعی التط دریجي  لقط از ير الت نفط و الغ ي ال   ف

ة ل حتیاجات   لال و نتیجة   ،جمھوریات آسیا الوسطى خاصة كازاخستان     صین   المتنامی ة  لل لطاق

ى رأسھا            ذلك    ىأد ة و عل ي المنطق ة  ف شؤون الطاق ا   ب ادة اھتمامھ شاطئة  ال إلى زی دول الم

ة     إستراتیجیة و مرد ذلك   ،لبحر قزوین   كازاخستان وتركمانستان      دائل مصادر الطاق ع ب              تنوی

سبب                    دمتھا ب ي مق أتي آسیا الوسطى ف ي ت ة الت ة الطاقوی و إعادة ترتیب المناطق ذات األولوی
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ث           شرق األوسط ،حی ي و ال یج العرب ة  من الخل داداتھا القادم     مخاوفھا من القطع المفاجئ إلم

 ألنھا معرضة للصراعات  ،في الشرق األوسط لیست موثوقة تدرك  الصین أن موارد الطاقة       

ا  من مصا       العسكری دم اإل ة و اإلرھاب و غیرھ ي القطع      ،ستقرار در ع سبب  ف د تت ي ق  و الت

صین           ة  نحو ال دادات الطاق ى أن  باإلضافة   ،المفاجئ  إلم صینیة      % 80   إل واردات ال من ال

شرق  األوسط تم     ا     رمن الطاقة القادمة من ال و   "  Malacca"  من خالل مضیق ملق ذي ھ ال

زاع ألمریكیة، فالصین تخشى  أنھ في حالة وجود أي  تحت تھدید  القوات البحریة ا      سیكون  ن

ا     ضیق ملق ى م ري عل صار بح رض ح دة  ف ات المتح سبة للوالی سھل  بالن ن ال   Malaccaم

وارد   و بسبب العوامل المذكورة آنفا فالصین تحاول تنوی،لتعطیل إمدادات الطاقة الصینیة  ع م

شرق ا وواردات الطاقة  وتقلیل      ك بالتوجھ    ،ألوسط اعتمادھا على ال ة آسیا       و ذل نحو منطق

   .او أكثر أمان  االوسطى و بحر قزوین  الذي یقع على حدودھا الغربیة فھي أكثر ضمان

ي آسیا الوسطى ،           أإن ت  -3 صین  ف د لل شاغل الوحی  أمنف مین إمدادات  الطاقة لیست  ھي  ال

نھیار اد بعھذه المنطقة ، فإلى ھا  من العوامل األساسیة التي دفعت بھو واحد حدودھا الغربیة

مھا  أكثر من اس  نظرا لتق،ستقرار في المنطقةأصبحت الصین قلقة بشأن اإل السوفیتياإلتحاد 

ستان   ستانأوزباك: من آسیا الوسطى كلم من الحدود الطویلة مع ثالثة دول          3300 و قیرغیزی

صالیة   و تقوم مدركات التھدید  لدى الصین  على مخاوفھا  م       و طاجاكستان،  ات اإلنف ن الحرك

ة    دة األمریكی ات المتح ا من الوالی ى دعم ي تلق ة و الت ا الغربی ي أقالیمھ ت ،ف ا قام  و لمجابھتھ

الصین بتأسیس  منظمة  شنغھاي للتعاون و األمن كإطار أساسي لفرض تصوراتھا   ألمن            

 یص رؤیتھا   تلخالتي یمكن، و و مصالح المنطقة  بالتحالف مع روسیا  و دول آسیا الوسطى 

  :في ثالثة  أھداف رئیسیة

رة      *  صالیة  كبی وى انف ا ق ي  تقطنھ ضطربة الت یكیانغ  الم ة س ة مقاطع ي   و تھدئ ة ف المتمثل

  . مسلمي اإلیغور

  .ضد أي خطر  بحري أمریكي تنویع مصادر الطاقة  من الشرق األوسط  و التحوط  * 

  .  ضد الغرب تثبیت الھیمنة  الروسیة في أوراسیا و اإلتحاد معھا*
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د    *  وذ األمریكي المتزای ي آ تحجیم النف زوین سیا الوسطى   ف ر ق اره  ،و بح ل   باعتب دا یمث تھدی

سبل   و بذلو االقتصادیة  الصینیة  في المنطقة،    مباشرا للمصالح األمنیة   ل ال ك  فھي تستخدم ك

  .حتواء انتشار  نفوذ الوالیات المتحدة  في آسیا الوسطىالممكنة إل

ي           في األخیر فإن     ستقبل ف ي الم منطقة آسیا الوسطى في حاجة إلى دراسات إضافیة ف

اطق و    ة المن ار دراس تخدام إط دینامیات      اس ى ال النظر  إل ي، و ب ل الجیوسیاس نھج التحلی                م

ث االستراتیجي             وى المثل ین  ق و المتغیرات سریعة التحول التي تشھدھا العالقات  المتوترة ب

 . حتى و قتنا الحاضرألمریكیة،  روسیا و الصینالوالیات المتحدة ا
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 العربیة باللغة والمراجع المصادر.أوال

I- بـــــالكت :  

ة       -01 واس الھیمن راھیم، أق رن        : أبو خزام، إب ع الق ة من مطل ة األمریكی دراسة لتطور الھیمن

  .2005العشرین حتى اآلن، بیروت، دار الكتاب الجدید، الطبعة األولى، 

، في التسلح ونزع "ألمن العالميأوروبي وا-النظام األطلسي" أیان ، وآخرون، ،أنطوني -02

معھد ستوكھولم ألبحاث : فادي حمود وآخرون، السوید: السالح واألمن الدولي، ترجمة

  .2003السالح الدولي، 

أنور محمد :  أناتولي ، اإلستراتیجیة األمریكیة للقرن الواحد والعشرین، ترجمة،أوتكین -03

        لمشروع القومي للترجمة، الطبعة األولىا: إبراھیم ومحمد نصر الدین الجبالي،  القاھرة

2003 . 

و -04 تراتیجي   ،أوغل ق االس د داود ،العم ة     : أحم ساحة الدولی ي ال ا ف ا و دورھ ع تركی   موق

ة روت   : ترجم ل، بی د الجلی ارق عب ي و ط ابر ثلج د ج رون  : محم وم ناش ة للعل دار العربی     ال

  .2010الطبعة األولى، 

واحد ، المرجعیة الفكریة للخطاب السیاسي اإلستراتیجي  ناظم عبد ال،الجاسور -05

دار النھضة العربیة، الطبعة :  ، بیروت2001األمریكي ما بعد الحادي عشر من سبتمبر 

  2006األولى، 

                   نزار إسماعیل ، دور حلف شمال األطلسي بعد انتھاء الحرب الباردة،الحیالي -06

   .2003ت للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة، الطبعة األولى، مركز اإلمارا: أبو ظبي

شیخ   -07  اھرة            ،السید ال ى آسیا الوسطى، الق ي ، الصراع األمریكي الروسي عل دار :   لطف

  . 2006 ،األحمدي للنشر، الطبعة األولى

ي             ،السید سلیم  -08 ى آسیا الوسطى، ف دولي عل افس ال آسیا  :  محمد ، التحوالت العالمیة والتن

ة     : وسطى والتحوالت العالمیة    القاھرة      ال اھرة، الطبع ة الق مركز الدراسات األسیویة،  جامع

  . 1998األولى، 
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ایر -09 ي  .،أت ط برادل شرق األوس ي وال سالم األمریك رى  : ، ال تراتیجیة الكب صالح اإلس الم

د   ة بع ي المنطق ا ف ة11ألمریك ول، ترجم روت :  أیل شعبي، بی وزي ال اد ف ة: عم دار العربی  ال

  .2004الطبعة األولى، ،  للعلوم

              تأمالت في الفكر االستراتیجي األمریكي   :  عمرو ، االحتواء المزدوج وما وراءه      ،ثابت -10

  .2004أبو ظبي، مركز اإلمارات للبحوث والدراسات اإلستراتیجیة، الطبعة األولى، 
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  . 2002 ، شتاء 105بیروت، العدد 

مركز اإلمارات للدراسات :  فریدیریك ، البیئة األمنیة في آسیا الوسطى،أبو ظبي      ،ستار -18 

  . 1996 ، الطبعة األولى، 38والبحوث اإلستراتیجیة، سلسلة محاضرات اإلمارات 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمراجع المصادر قائمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 - 270 - 

تیفنز -19 وال ، آالن ،س ر نیك رب ، و بیك م الح شرین   :  ،فھ د و الع رن الواح تراتیجیة للق      إس

ى          : أدھم مطر،  دمشق   : ترجمة ة األول ع ، الطبع شر و التوزی سورة  للن ة  ال               الشركة الجزائری
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دار واسط للدراسات و النشر و التوزیع،دون : حازم طالب مشتاق، بغداد : األمریكیة، ترجمة
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: احتماالت التعاون والصراع، في :  جیفري ، إیران والطاقة في بحر قزوین،كیمب -34

مركز : االنعكاسات على منطقة الخلیج العربي، أبو ظبي: مصادر الطاقة في بحر قزوین

  .2001اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة ، الطبعة األولى   
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دیوان المطبوعات :  ضیاء ، اھتزازات في أسس العولمة، الجزائر،مجید الموسوي -36

 . 2005الجامعیة، 

زوین         دیار ،مجید صالح  -37 نفط من بحر ق : ي ، التنافس الدولي على مسارات أنابیب نقل ال

ي     و ظب ارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة      : دراسة في الجغرافیا السیاسیة أب ز اإلم    مرك

  . 2010 ،الطبعة األولى
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  .2002زیع،الطبعة األولى، للنشر والتو

 لمى ،اإلستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة و انعكاساتھا على ،مضر األمارة -39

  مركز  دراسات الوحدة العربیة: ،بیروت)73(المنطقة العربیة،سلسلة أطروحات الدكتوراه

  .2009الطبعة األولى،

ر    ال:  إیدوارد ، رواد اإلستراتیجیة الحدیثة ،میدایرل -40 ى ھتل افیلي إل   فكر العسكري من میك

ة اھرة: ترجم راھیم ، الق اح إب د الفت د عب ى : محم ة األول صریة ،الطبع ضة الم ة النھ                  مكتب

  .دون تاریخ 

     محمد توفیق البجیرمي: ، جوزیف مفارقة القوة األمریكیة، ترجمة)االبن(ناي  -41

 .2003ى،مكتبة العبیكان، الطبعة األول: الریاض

ة -42 م نعم داد،ھاش تراتیجیة، بغ ي اإلس وجیز ف اظم ، ال ة،دون :  ك ة الفنی اد للطباع ركة أی ش
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دین     ،ھالل -43 ي    :  علي ال ومي العرب ن الق ة       : األم ة شؤون عربی ي األصول ، مجل         دراسة ف

  .1984، 35العدد 

     شكاالت الفكریة واإلستراتیجیة اإل:2001 سبتمبر 11 السید ، عالم ما بعد ،ولد أباه -44

 . 2004الطبعة األولى، ،الدار العربیة للعلوم: بیروت

شي -45 ة،ولیرت ا بعدھا،ترجم اردة  و م رب الب ارلس ، الح داد:  ج د، بغ ي محم ل زك : فاض

  .1988الحیة للطباعة، 

-II التـــــوالمج اتـــالدوری:  

     مجلة السیاسة الدولیة، "الصینیة-یةالعالقات األمریك" محمد سعد ، ، أبو عامود -46

 . 2001جوان ،145مؤسسة األھرام، عدد : القاھرة

  "مجلة السیاسة الدولیةالعالقات األمریكیة الصینیة، " محمد سعد ، ،أبو عامود -47
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 . 2003 ، ، شتاء109مركز الدراسات اإلستراتیجیة، عدد : ، بیروتاألوسط

مركز :، القاھرةالسیاسیة الدولیةشریك الطبیعي للصین، ال:  نورھان ، روسیا،الشیخ -50
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ن، العدد المجلس الوطني للثقافة والفنو: ، الكویتمجلة الثقافة العالمیةمحمد على ثابت، 

 .2001 ،أفریل-  ، مارس105
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 . 2003 ، ، مارس185مؤسسة إطالعات الصحفیة، العدد  : ران، طھإطالعات

: علم السیاسة والعالقات الدولیةعادل زقاغ، : ، ترجمة"كراھیة أمریكا" فرید ، ،زكریا -54

 . 2005قراءات عالمیة، المجلد األول، العدد األول،  باتنة، 

السیاسة روسیة،  التحوالت الكبرى في السیاسة الخارجیة ال، محمد السید ،سلیم -55

                    164مركز األھرام للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة ، العدد : ، القاھرةالدولیة

  .2006 ،أفریل

مركز : ، القاھرةالسیاسة الدولیة حسام ، القواعد العسكریة في آسیا الوسطى،،سویلم -56

  .2006، أفریل 164األھرام للدراسات اإلستراتیجیة، العدد 

بیروت، مركز الدراسات : شؤون األوسط فرح ، أفغانستان في البیئة اإلقلیمیة، ،صابر -57

  .2011.  173اإلستراتیجیة، العدد 
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 . 2006مطابع األھرام التجاریة، أفریل : القاھرة

مركز : ، بیروتالمجلة العربیة للعلوم السیاسیة ولیم ، روسیا كقوة كبرى، ،نصار -63
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 . 2003 ، ، أفریل152مطابع األھرام، العدد : ، القاھرةالسیاسة الدولیة
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-IIIالعربیة باللغة  المحاضرات :  
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  :ةـــــص الدراســــملخ

 

ـ      ذه الدراسة الموسومة  ب دف ھ اعالت  اإلستراتیجیة  : تھ طى  التف ي آسیا الوس :  ف

صین، روسیا    عالقات  الدراسة في    ة ، ال ى  ، بین مثلث القوة  الوالیات المتحدة األمریكی إل

صفوف شاف م اعالتةاستك صادیة ، التف یة و الجیواقت تراتیجیة،  الجیوسیاس ي و الجیواس الت

ة    ،طوي علیھا منطقة آسیا الوسطى    تن ث     في إطار الصراع بین القوى الثالث ة للمثل المكون

تراتیجي ةاالس تحكم و الھیمن سیطرة و ال وذ   لل اطق النف ى من ةعل م ،الحیوی د رس ي أعی  الت

ذي سمح بإعادة بع    و  ،وتفكك نظام القطبیة الثنائیة   ،عد نھایة الحرب الباردة   ب دوائرھا  ثال

افس   دة التن ي الح اطق  و الم    جیوسیاس ن المن ر م ى كثی ة  عل دات الدولی ین الوح لب  فاص

إن  الجغرافیة  المھمة     ة  ، و في ھذا السیاق، ف ذه     ،آسیا الوسطى  منطق ة  ھ ي مقدم ر ف   تعتب

ات  في إطار ما تط، الصراعو حولھاالمناطق التي اشتد علیھا     ة   رحھ أدبی سیاسة العالمی   :ال

خاصة بعد إعادة طرح   ، "The new great game"  سیافي أوراباللعبة الكبرى  الجدیدة 

یة   ات الجیوسیاس اء  الدراس او ، و إحی ة   اعتالئھ ات األكادیمی سدة النقاش ین ل احثین ب                      الب

  .الحرب الباردةنھایة بتحوالت و اتجاھات األحداث لفترة ما بعد و المھتمین 

ى «:   مفادھا تنطلق ھذه الدراسة من إشكالیة رئیسیة         ة آسیا     إل شكل منطق دى ت  أي م

اإلستراتیجي  أقطاب المثلث بین إلدارة التفاعالت الجیواستراتیجیة  مجاال حیویا الوسطى    

ذه اإلشكال    إن محاولة، » ؟ن و روسیا الصی–ة األمریكیة دوالیات المتح ال ة عن ھ   یة اإلجاب

 استراتیجیةیو آسیا  الوسطى تعتبر منطقة جمنطقة  إلى افتراض رئیسي مفاده أن      إستندت

وى سبة لق تراتیجي بالن ث االس ل ا المثل ن أج تحكمم یا،وو ل ى أوراس سیطرة عل           ص ح لف ال

دى بختاو  دقیة ار م یة ص ذه الفرض ةھ ت الدراس صول   ؛،تطلب ة ف ن أربع ا م اءا ھیكلی  بن

رات  تعضد  أساسیة تناولت مختلف المحاور و الزوایا البحثیة التي    المقاربة التحلیلیة لمتغی

  .ھذا الموضوع
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ل و الدراسة       ا            ،إن عملیة التحلی ي توصل إلیھ ائج الت ن النت ى مجموعة م  أفضت إل

م    ھذه الدراسة، كإجابة على مجمل األسئلة التي طرحت بشأن  الباحث ائج   ولعل من أھ النت

لت  ي توص يالت ا ھ یا الوس ،إلیھ ي آس تراتیجي ف ث االس اب المثل ى ،طى أن أقط سعى إل  ت

ة     فرض سیطرتھا     ي المنطق ا ف ى كخطوة  وتحكمھ ارة أوراسیا     أول ى ق سیطرة عل ا  ،لل  مثلم

ل   ك ج ت ذل ات افترض یةالنظری ا كان الجیوسیاس یة  ت، كم رات الجیوسیاس                          للمتغی

صادیة ة ،و الجیواقت تراتیجي ،  والجیوأمنی ل االس ات التفاع م محرك وى الثالث أھ ین الق                ة  ب

  .في آسیا الوسطى

ة   و ذو في األخیر فإن مجال الدراسات االستراتیجیة            ة المتحرك رة   الطبیع و المتغی

ن       ا م ة و غیرھ ذه المنطق ي ھ ة ف االت الدراس ق و توسیع مج احثین التعم ى الب یقتضي عل

   .المناطق  ذات الخصائص المتشابھة
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Abstract: 
The study aims at exploring the chart of geopolitical/geoeconomic 

geostrategic interactions involved in the region of central Asia, in the context of 

the competition between the three parties of the strategic triangle to dominate 

and control the areas considered vital and influential after the end of cold war 

and the decline of bipolar system. Those are some of the factors that caused a 

re-emergence of tensions and rivalry between units of international society 

within many geopolitical areas. In this context, the region of Central Asia has 

considered as one of the most important and competitive areas to project 

power. The issue has been highlighted in academic analysis of global politics 

through “The New Great Game In Eurasia”, however, it was not well 

addressed until the rise of geopolitical studies, as academic debates interested 

to transformations and trends of events in Post Cold war-era . 

The central “problematic” of the study is : To what extent can the region 

of central Asia be considered as a vital erea for the management of geostrategic 

interactions among the parties of the strategic triangle: The United States, 

China and Russia” ?  . 

A basic hypothesis has been advanced: “The region of Central Asia is 

considered as a geostrategic area for the powers composing the triangle, as it is 

central to dominate and control Eurasia”. To examine this hypothesis, the 

study has been divided into four chapters thorough analysis of the study 

variables has been done . 

Strategic Interactions In Central Asia : A 
Study Of the Strategic Triangle Relations 

Between U.S ,China and Russia 
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The main results of this research are about the way key powers of the 

strategic triangle are projecting their domination and control over the area, as 

a first step to control all the continent of Eurasia, this was scrutinized through 

the hypothesis testing using main “geopolitics” approaches. Also, the geo-

political/economic and security variables are advanced as the main dynamic 

factors of strategic interactions between the three powers in the region. 

To conclude, the field of strategic studies has a dynamic and changeable 

nature; it requires a kind of widening approach to lot of aspects of the 

research, either in this region or in other regions with similar characters. 



  إنه ال يكتب أحد كتابا يف يومه إال قال يف غده لو بدل

  هذا لكان أحسن و لو ترك هذا لكان يستحسن

  و لو غري هذا لكان أمجل و لو زيد هذا لكان أفضل

  و يف هذا أكرب العرب و هو دليل على استيالء النقص

  .على مجلة البشر   

  - العماد األصفهاني  -


