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مق بو  كمبا ضمضب  فبي نهاضبة المقبال   ما أغلب  الشبرق األوسبوا واسبمخدام الم بطل منطقة غرب آسيا تشمل بنحو 

 فبي اضبطرابً وا قبالي  فوضبوضةً في واحد من أكثر األ اوحرجً  املحً سؤااًل سمقرار في غرب آسيا األمن واال ضشكل موضوع

الرضبة والشب  لبدا الالعببين السياسبيين  تزاضد بسب  security dilemma)" )معضلة األمن"تعزز الفوضى من العال   

هببد عسبكرل ولببو  فباعي اعمبببار بج العب  سياسبي فكلمبا قببام محمبوم للمسبل  والقببو السببباق البمبا ضطلبد  ضناميببة مبن 

ببدور  البذل سبيرا  ولموازنة رخطبوات الطبرا األالمزضد من موار  القو  لحشد  له وحاول اهذا الجهد تهدضدً رخر اآللالع  ا

 وهكذا  والي   اعزضز أمنه مجد ً ت يعمل علىف افي ذل  تهدضدً 

الخببروم مببن هببذ  واقامببة نمببام أمنببي مسببمقر فببي غببرب آسببيا   المببي تعمببر ُتعمبببر هببذ  المعضببلة مببن أبببرز العقبببات  

أن  لمقالبةتحباج  هبذ  ا ات آمان تكسر هذ  الحلقة المفرغة صدقية وصمامالمعضلة ضسملزم بناء مجموعة ضمانات ذات 

وهبو مبا ضمكبن تلمبا بداضاتبه فبي غبرب آسبيا  البذل ال ببد منبها لهبذا البدور الم دل علىوراسية الفاعلة قا ر  القوا األ

للمعباون فبي م بال  ممبا لبة تمملب  القوا االقليمية في غرب آسيا والقوا االوراسبية  أن اعلًم  رخالل السنوات االرخير  

كمبا أن هبذا البدور للقبوا األوراسبي ضسبمدعي مبن العبال   السمقرار فبي غبرب آسبيا ضؤمن ا قليميإطار تأسيا نمام إ

 العربي وتركيا واضران اعا   بناء او اكمشاا المكون اآلسيول في هوضمها والخروم من الذهنية "الشرق أوسطية"  

حيبث  فبي أوراسبيا "لعبة الجيوبولميب "و  أن ضأرخذ بعين االعمبار صعن بناء وإ ار  أل نمام إقليمي في غرب آسيا ال بد إ

صبعو  هبذ   ؤ لتحاول الوالضات الممحد  منع ظهور قو  اقليمية مهيمنة  ارخل هبذا المجبال واحمبواء القبوا ال باعد   ضب

نكفباء ا بمنطقبة غبرب آسبيا حيبث االوراسية الكبراا ال ين وروسياا األهممام القولى ت اعد اإ حد نمائجهفي إ "اللعبة"

ث تببوترات مكانيببة حببدوعلببى أننببا فببي المقابببل ال نمجاهببل إ قليميببين أ وار الالعبببين اإ النسبببي للببدور األميركببي لحسبباب

ذاتية لألقلبي  فبي  آمانصمامات بد من توفير على غرب آسياا ولذا ال  اوراسي قد تنعكا سلبً ممزاضد   ارخل المجال األ

 نهاضة المطاا 

منطقببة غببرب أسببيا قببد ضحفببز المببوازن واالسببمقرار  ارخببل ن تطببور  ور القببوا األوراسببيةا بالمحدضببد ال ببين وروسببياا فببي إ

د بيئببة كابحببة لألطمبباع رهببابي المكفيببرل ورخلببو  قببوا المقاومببة فببي  رء الخطببر اإالمنطقببةا وهببو  ور ضمكامببل مببع جهبب

 ببلحة فببي اإسببمقرار قببوا لهببا م ألنهبباو ميركببيإشببلال جببزء مببن االنكفبباء األ: منهببا سببباب عببد وذلبب  أل ال ببهيونيةا

ضبى والحبرب ميركيبة أببرز محفبزات الفووتشبكل السياسبات األمبرضبالي  ل  نواضا توسعية بالمعنى اإمال تمو قليمياإ

بليببة ميركيببة أو نمببائ  ممعمببد  لهببذ  السياسببات ار  جانبيببة للسياسببات الموسببعية األمببا عببوفببي المنطقببة باعمبارهببا إ

لبى ظهبور الفوضبى علبى ربما أ ا االنكفباء األميركبي إعا   تشكيل رخارطة النفوذ والموازنات  اسمنزاا القوا الفاعلة وإ

فرصة على المدا البعيد السمعا    ول المنطقة لقرارها والمحول نحو سياسات عقالنيبة ال  ضشكل المدا القرض  إال أنه

   نفة الذكر وراسية الوازنة آأ وار القوا األ سيما مع تطور

و  فعمهبا لمانيبا إن قبررت أا وكبذل  أمثبل ال بين وروسبياوراسبية علبى القبوا األ اممزاضبدً  اانفماًحب قليميبةبدل القوا اإتُ 

وراسببي بفعببل سياسببة االنكفبباء واالنعزاليببة  هببذا االنفمببال مببن القببوا االقليميببة ذات الببوزن واشببنطن لمعميببد  ورهببا األ
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وراسية لموسعة وتشبي  ممزاضد لم الحها الجيواسمراتيجية واالقم با ضة فبي المنطقبة للقوا األ اسيشكل حافزً الفاعل 

شبببكة أمببان وقنببا  ات ببال وتبرضببد  أن تشببكلوضمكببن لقببوا المجببال األوراسببي الوازنببة ل وممببوازن  وذلبب  مببن منطلببد نببد  

 أن ذلب  ضسبمدعي اال اطالق عملية لبناء الثقة الممبا لة ورعاضبة المسبوضة السياسبيةوا العنف وإُتسه  في رخفض مسم

محفز  المجببارب المرهقببة رخببالل السببنوات االرخيببر ا سببانمقببال و قليميببة مببن ذهنيببة اللعبببة ال ببفرضة  وهببانمقببال القببوا اإ

 وعقالنيمها على السواء ل فالحرب ت نع الدو

هبدافنا وم بالحنا وظبروا سباهمة فبي تطبوضر  مبن رخبالل فهمنبا ألبعبد ولبذا ضمكننبا الم الخيبار األوراسبي لب  ضنضب ن إ

أن الجلرافيبا هبي مجبر  منبم  ية ضبننطلبد هنبا مبن فرووراسبية  اهمة في النقبا  حولبه مبع القبوا األالمنطقةا والمس

سبيول مبن  ون اء هوضبة وقبي  مشبمركة مبع عمقنبا اآلعبا   بنبجهبد إإلبى  بحاجبة أل إننبا  اجمماعيباوضعبا  بناههبا لمخيلمنا 

فكبار والمعباضير المبي تحكب  معنى األعا   بناء قا ر  من رخالل إ (constructivism) انا فالدول بحس  النمرضة البنائيذوب

السبيد علبي الخبامنئي  اإمبام مبن هبذا المنطلبد  أب ن ُتشبكل ت برفات هبذا النمبام على أالنمام الدولي واالقليمي 

طهبران األمنبي "مبؤتمر  ا"الشبرق األوسبو"  وقبد ُعقبد مبؤرخرً  عبن اب آسبيا عوًضباسمبدال م بطل  غبر إلىعلى الدعو  

  كمرجمة لهذا الموجه   قليمي لمنطقة غرب آسيا" حول النمام األمني اإاألول

ن واالميركيون في بناء هوضبة أطلسبية ووراسية مشمركة تماثل ما قام به االوروبيضمكن البدء بعملية بناء هوضة أبالمالي  

ببدورها تعبو  مشمركة  فاألفكار والقي  عندما ضعبا  تشبكيلها ضمكبن أن تعيبد تعرضبف وتحدضبد طبيعبة البنبى الما ضبة المبي 

ات الدوليبة وتقبدض  ببدائل وفبد مبا شبرل المليبر والمحبول فبي العالقبالبنائيبة قبا ر  علبى ولمأثر في تل  األفكار والقي   

ضنبلي أن ضكون بعكا المدرسبة الواقعيبة المبي تكمفبي بمفسبير الواقبع كمبا هبو والمبي تمعامبل مبع مفباهي  العالقبات 

    اثابمً  االدولية باعمبارها امرً 

فكبار والقبي  المبي ألببل مبن ا النمرضبات المقليدضبة فبي العالقبات الدوليبةا مثبلا البنائية ال تنطلد من الم ال وذل  أن 

عا   تعرضف م الحها بما ضمناسب  مبع كبون هبذ  لدول وقوا المنطقة إُتشكل الم ال  القومية   ومن رخالل ذل  ضمكن 

هنا تمهر مسؤولية النخ  ومراكبز القبرار فبي تقبدض  رخطباب جدضبد "الشرق األوسو"   منطقة هي "غرب آسيا" ولياال

 مبن البى الثقافبة مبع العمبدوتمهبر عمبد صبالتها وم بالحها مبن األة للمنطقبة تعبزز الهوضبة االسبيوض اوأفكبارً  اضبث قيًم 

 ارخلبي غيبر مسببوق  لمحبد   احالًيب ضمعرضبانإنهمبا ببل  االية والمحبالف االطلسبي ليسبا قبدرً ن العولمة النيوليبراالوراسي  إ

 عبو  للسبعي لمنوضبع ليست  عو  للقطيعة مبع اللبرب وال ذلب  ممكبن حمبىا ببل هذ   ضهد  شرعيمهما واسممرارضمهما 

 الخيارات وفحص البدائل وبناء مسارات مع القوا ال اعد  في النمام الدولي 

وراسبية الوازنبة وبنباء جملبة مبن المفباهي  والقبي  المؤسسبة وهبو جهبد زضز الحوار والمواصبل مبع القبوا األال بد من تع 

صياغة هوضة مشمركة مع المجبال  الجهد في هذاضنبلي أن ضشمل المسموضات الرسمية وما  ون الرسمية في آن واحد  

مسباهمة قبوا غبرب آسبيا فبي هبذا بين قوا غرب آسيا والقبوا األوراسبية  مبن شبأن  وراسي ال بد أن ضكون ممبا اًل األ

 م الحها و ورها بعين االعمبار   أرخذضمن أن تالجهد 
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وراسبية كمبا تراهباا وهبذا مبا الفكبر  األفبي غبرب آسبيا مسبؤولية رخلبد منبام إقليمبي ضحمضبن قليميبة القبوا اإتمحمل و

ى صياغة اليبات تدرخل القوا االوراسية ومنعها من اسمخدام المنطقة للمنافا ومساعدتها علسيسه  في رس  حدو  

  إن ذل  ضسبه  فبي تفبا ل تهدضبدضن محمملبين ال ببد مبن أرخبذهما بعبين االعمببار بنباًء علبى  اللمعاون والشراكة فيما بينه

سبياا أو أن ضمحبول وراسبية نحبو منطبد الهيمنبة  ارخبل غبرب آاألسبوأ: األولا أن تمجبه القبوا األالسبينارضو المفكير بمنطد 

ببذات الرضبالا  اوأرخبرا شبرًق  اسبفينة تمجبه غرًبب": اقالت شاعر  أميركية ضوًم وراسية  اإقلي  إلى ساحة صراع بين القوا األ

       ل أشرعمنا؟ فما ضحد  مسار السفن هي األشرعة ال العواصف"ا فهل نعد

 

 


