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نتج  العربية  املنطقة  يف  ساد  الذي  اإلقليمي  النظام  إن 
الدولة  واهنيار  األوىل  العاملية  احلرب  عن  كبري  بشكل 
العثمانيني  هزيمة  عقب  االهنيار  هذا  وأدى  العثمانية. 
الفرنيس  احلليفني  اقتسام  إىل  األوىل  العاملية  احلرب  يف 
العريب.1  املرشق  يف  الدولة  هذه  ملمتلكات  والربيطاين 
واجلدير ذكره أن النظام اإلقليمي مل يكن انعكاسًا لإلرادة 
االستعمارية الربيطانية والفرنسية فقط بل كان ناجتًا عن 
بإرادات  الدولتني  هلاتني  االستعمارية  املشاريع  اصطدام 
وطنية ظهرت يف البلدان اليت وقعت حتت االستعمار. يف 
فلسطني  أرض  عىل  إرسائيل«  دولة  قامت«   ،1948 العام 
بعد تهجري الكثري من شعبها منها يف الوقت الذي كانت 
تتحرر من االستعمار. وقد  بدأت  قد  العربية  الدول  فيه 
قادت مرص حركة التحرر يف املنطقة العربية ويف أفريقيا ما 

أدى إىل حترر معظم أقطارها من االستعمار. 

املرشوع  بصعود  هذه  التحرر  حركة  اصطدام  لكن 
الرئيس  اغتيال  بعد  خصوصًا  األمريكي  اإلمرباطوري 

جون كينيدي يف العام 1963 أدى إىل تراجع هذه احلركة 
فيما  األمريكي،  النفوذ  حتت  األقطار  هذه  معظم  ووقوع 
وسورية  اجلنويب  واليمن  كليبيا  الدول  هذه  بعض  نجت 
بانحيازها إىل املعسكر االشرتاكي خالل احلرب الباردة. 
ولكن مع اهنيار كتلة الدول االشرتاكية واالحتاد السوفيايت 
أضحت  الباردة  احلرب  يف  هزيمتها  إثر   1991 العام  يف 
الواليات املتحدة زعيمة العامل بال منازع، لكن إىل حني. 
فما هي العوامل واملؤثرات التارخيية واجليوبوليتيكية اليت 
يف  اإلقليمي  النظام  بشأن  الفاعلة  القوى  برؤى  تتحكم 

غرب آسيا والعامل العريب؟ 

المزمن من  والقلق  واشنطن  أواًل: 
أوراسيا

كانت واشنطن تعرف حق املعرفة أن عددًا من القوى من 
والربازيل  واهلند  واليابان  وأوروبا  وروسيا  الصني  بينها 
القادة  هّم  وكان  عاملي،  دور  لتّبوء  طريقها  يف  كانت 

جيوبوليتيك األدوار الوازنة في غرب آسيا 
والعالم العربي

 جمال واكيم  
أستاذ العالقات الدولية يف اجلامعة اللبنانية.

1 - Zeine Zeine, TheStruggle for Arab Independence (Beirut: Khayat, 1960)

المقدمة: 



التقرير اإلستراتيجي 20

العامل.  يف  األوىل  القوة  بالدهم  بقاء  ضمان  األمريكيني 
واجلدير ذكره أن التفكري اجليوسيايس األمريكي كان متأثرًا 

وريثة  بحرية  قوة  املتحدة  الواليات  باعتبار 
لربيطانيا العظمى يف سيادة البحار، اليت هي 
العاملية كما  السيادة  لفرض  الرئييس  املفتاح 
يعترب األدمريال األمريكي الشهري ألفرد ثاير 

ماهان.2

تأثر  ما  أكرث  األمريكي  التفكري  وتأثر 
الربيطاين  للعامل  اجليوسياسية  بالنظريات 
أن  اعترب  الذي  ماكيندر3  هالفورد  الشهري 

السيطرة عىل أوراسيا مفتاح السيطرة عىل العامل. ويف مقالته 
أن  ماكيندر  اعترب  للتاريخ  اجلغرايف  املحور  الشهري حول 
قلب أوراسيا الذي يضم روسيا كان دائمًا منطلقًا لصعود 
سيطرتها  بفرض  تهدد  كانت  كربى  برية  إمرباطوريات 
البحرية  القوى  بعزل  تهدد  وبالتايل  أوراسيا  جممل  عىل 
أن  ماكيندر  واعتقد  الحتالهلا.  متهيدًا  بريطانيا  وآخرها 
من مصلحة بريطانيا عدم توحد أوراسيا حتت مظلة قوة 
وحيدة كما آمن برضورة منع أي قوة برية يف أوراسيا من 

اخلروج بحرية إىل طرق املواصالت البحرية.4 

وآثر ماكيندر يف املفكرين اجليوسياسيني األمريكيني وعىل 
احلرب  خالل  كتب  الذي  سبايكمان  نيكوالس  رأسهم 
العاملية الثانية عن اخلطر الذي يتهدد الواليات املتحدة يف 

حال احتدت أوراسيا حتت مظلة قوة واحدة، ألنه يف هذه 
احلالة ستنعزل الواليات املتحدة يف شمال أمريكا وستصبح 
حمارصة من الرشق والغرب من قوة معادية. 
بتوحيد  التهديد  أن  رأى  سبايكمان5  أن  إال 
من  انطالقًا  ليس  ينشأ  أن  يمكن  أوراسيا 
املناطق  من  بل  روسيا  وهي  أوراسيا  قلب 
املحاذية هلا واليت يسميها مناطق األطراف.6 
السابق  املستشار  برجينسكي،  زبغنيو  وتأثر 
الرئيس  عهد  يف  األمريكي  القومي  لألمن 
جيمي كارتر، بنظرية سبايكمان إذ اعترب أنه 
لكي تبقي الواليات املتحدة عىل زعامتها للعامل فإن عليها 
جرس  تشكل  ألهنا  مظلتها  حتت  الغربية  أوروبا  تبقي  أن 
عبور لواشنطن إىل الرب األورايس. مشريًا إىل رضورة أال 
من  أي  سيطرة  حتت  آسيا  ووسط  األوسط  الرشق  يقع 
تلك  من  املتحدة  الواليات  وأال خترج  األوراسية  القوى 

املنطقة وأن تبقى حمكمة للتناقضات فيها.7 

مع مرور الوقت تبني أن الربيع العريب مل جير بمعزل عن 
تغريات دولية وإقليمية مل تبق حمصورة يف املنطقة العربية، 
بل انتقلت عدواها جنوبًا إىل القرن اإلفريقي وشماالً إىل 
أوكرانيا. وبالتايل تّبني أن »الربيع العريب« ما هو يف جانب 
كبري منه  إال رصاع بأشكال أخرى بني القوى الكربى يف 
هييمن  نظام  من  الدويل  النظام  فيه  يتحول  الذي  الوقت 

"الربيع العربي" 

ما هو في جانب 

كبير منه  إال صراع 

بأشكال أخرى بين 

القوى الكبرى

2 - Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power Upon History: 1660 – 1783, (Boston: Brown and Company, 1918), p. iii
3 - السري هالفورد ماكندر (1861-1947) جغرايف بريطاين، متخصص يف اجلغرافيا السياسية اجليوبوليتكا، صاحب الكتاب  الشهري (املحيط اجلغرايف 

للتاريخ).
4 - Halford Mackinder: The Geographical Pivot of History, the geographical journal, vol 170, no 4, december 1904, pp. 298 - 300
الكالسيكية يف  املدرسة الواقعية  مؤسيس  أحد  ويعترب   ، هو جيوسرتاتيجي هولندي- أمريكي   (Nicholas J. Spykman) سبيكمان نيكوالس   -  5

اخلارجية األمريكية. متخصص يف اجليوبوليتيك ويطلق عليه لقب »أبو علم االحتواء«.
6 - Nicholas Spykman, America’s Strategy in World Politics-The United States and the Balance of Power, (New 
Brunswick, Transaction Publishers, 2008), p. 59
7 - Zbegnew Brzezinski, The Grand Chessboard, American Primacy and its Geostrategic Imperatives. P. XIV
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متعدد  نظام  إىل  املتحدة  الواليات  بقيادة  الغرب  عليه 
األقطاب. 

أن  األمريكيني  عىل  كان  اجلديدة  األلفية  فجر  بزوغ  مع 
زعامتهم  موضوع  حسم  جلهة  مصريية  قرارات  يتخذوا 
الثانية  العاملية  للعامل من دون منازع. وكما كانت احلرب 
رضورة خللق جماالت حيوية للزيادة السكانية وللصناعة 
األملانية شكلت احلرب عىل اإلرهاب رضورة لكي تتمكن 
الواليات املتحدة من السيطرة عىل الرشق األوسط. وقد 

هجمات  من  املتحدة  الواليات  اختذت 
احلادي عرش من أيلول/سبتمرب 2001 عىل 
الجتياح  ذريعة  نيويورك  يف  التجارة  برجي 
التالية  اخلطوة  وكانت  والعراق.  أفغانستان 
هي العمل عىل إسقاط النظام يف إيران ويف 
سوريا أو تطويعهما حىت تستكمل السيطرة 
االنقالبات  وكانت  األوسط.  الرشق  عىل 

وأوكرانيا   جورجيا  يف  املتحدة  الواليات  دعمتها  اليت 
حلماية أجنحة جبهتها يف الرشق األوسط. 

الرشق  عىل  السيطرة  إىل  األمريكي  املرشوع  هدف  لقد 
الصني  حدود  إىل  األطليس  املحيط  من  الكبري  األوسط 
املنطقة  هذه  عىل  السيطرة  فعرب  أهداف.  جملة  لتحقيق 
احليوية كان األمريكيون يريدون عزل أوروبا عن أفريقيا، 
روسيا  ومنع  وروسيا،  أوروبا  بني  حمتمل  تقارب  ومنع 
اهلندي. وكانت فرنسا  الوصول إىل اخلليج واملحيط  من 
يف  املتحدة  الواليات  مواجهة  حتاول  قوة  من  حتولت 
الرشق األوسط قبل العام 2004 إىل قوة رديفة للواليات 

فرنسا  أن  إىل  السبب  يعود   .2004 حزيران  بعد  املتحدة 
 2003 العام  يف  للعراق  األمريكي  الغزو  عارضت  حني 
ما  عدة  لشهور  سيصمد  العراق  أن  عىل  تراهن  كانت 
سيحرج الواليات املتحدة وجيعلها تلجأ لفرنسا للخروج 

من حمام الدم يف العراق8.

 إال أن األمريكيني متكنوا من حسم املعركة برسعة، وبات 
شرياك  الفرنيس  الرئيس  يقاطع  بوش  جورج  الرئيس 
تصاعد  كان  شرياك  أفاد  ما  لكن  دوليًا9.  لعزله  ويسعى 
األمريكي  االحتالل  ضد  العراقية  املقاومة 
ما جعل بوش يلجأ إىل شرياك بغية توسيع 
لالحتالل  الغطاء  لتوفري  الدويل  التحالف 
األمريكية–  املصالح  وتقاطعت  األمريكي. 
الفرنسية بالضغط عىل سوريا لعزل كل من 
املرشوع  وصل  وقد  وإيران.10  اهلل  حزب 
األمريكي يف املنطقة إىل ذروته يف العام 2006 
مع العدوان اإلرسائييل عىل لبنان يف متوز من ذلك العام. 
الكبرية  املقاومة  جاهزية  هو  احلسبان  يف  يكن  مل  ما  لكن 

لصد العدوان اإلرسائييل وهزيمته. 

مل يكن النرص األمريكي يف أفغانستان وخصوصًا يف العراق 
العراقية  املقاومة  تدعمان  وسوريا  بإيران  فإذا  حاسمًا. 
بروسيا تدعم  لواشنطن. وإذا  وجتعالن االحتالل مكلفًا 
الرئيس ميخائيل ساكاشفييل يف  انقالبات مضادة حتارص 
جورجيا وتزيح فيكتور يوشينكو عن السلطة يف أوكرانيا. 
املتحدة  الواليات  يف  اقتصادية  أزمة  مع  ذلك  وترافق 
كانت العامل األبرز يف انتخاب باراك أوباما كأول رئيس 

مع أوباما بات 

األميركيون واعين 

لمحدودية قوتهم 

8 -  Vincent Nouzille, Dans le Secret Des Presidents, (Paris: Fayard, 2010), pp. 395 - 408
9 -  Nouzille, pp. 409 - 419
10 -  Nouzille, pp. 444 - 451
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أسود يف التاريخ األمريكي. ومع أوباما بات األمريكيون 
واعني ملحدودية قدرتهم فإذا هبم يضغطون لفرض اتفاق 
موالية  عراقية  حكومة  مع  سيايس 
حىت  قواتهم  كاهل  عن  ختفف  هلم 
قبضتهم  شد  عىل  الرتكزي  هلم  يتاح 

عىل أفغانستان.

التوجه  مالمح  أوضح  وقد 
األمريكي يف املنطقة  بالدرجة األوىل 
األمن  جملس  عن  الصادر  التقرير 
الذي   2009 األمريكي  القومي 
أسقط اإلسالم من دائرة استهدافاته 
أيلول/  11 منذ  قائمًا  كان  ما  (وهو 
عىل  أبقى  أنه  برغم   (2001 سبتمرب 
جيب  عدوًا  القاعدة  لتنظيم  اعتباره 
املتحدة  الواليات  تستفيد  مواصلة حماربته. ومرة جديدة 
من التاريخ، وهنا برزت احلاجة األمريكية للدور الرتكي 

يف العامل العريب حتديدًا.

تركيا ونقل الصراع إلى داخل  ثانيًا: 
الحضارة اإلسالمية

يف تركيا كان حزب العدالة والتنمية اإلسالمي قد وصل 
إىل السلطة يف العام 2002 مؤذنًا بنهج جديد يف السياسة 
الرتكية. وكان وزير اخلارجية الرتكي أحمد داود أوغلو 
معامل  رسم  من  أهم  للوزراء  رئيسًا  الحقًا  أصبح  الذي 

السياسة اجلديدة لرتكيا يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة. 
يرى أوغلو أن هنالك ثالث دوائر تشكل عنارص أساسية 
العرص  يف  أنه  ويعترب  الرتكي.  القومي  األمن  عنارص  من 
احلايل جيب عىل تركيا أن خترج من السياسة التقليدية اليت 
حدودها  وراء  باالنكفاء  اجلمهورية  إنشاء  عقب  اتبعتها 
دينامية11. كما  أكرث  تلعب سياسة خارجية  أن  وأن عليها 
يعترب أن عىل تركيا أن تدافع عن وجودها يف تراقيا للدفاع 
اليونان  مع  باحلدود  يبدأ  ال  هذا  وأن  اسطنبول،  عن 
وبلغاريا بل يمتد إىل األدرياتيكي، وبالتايل فإن عىل تركيا 
مع  والبوسنة  وكوسوفو  ألبانيا  مع  عالقاتها  توثق  أن 
اعتماد ألبانيا كقاعدة إلطالق النفوذ الرتكي يف البلقان12. 
ال  األناضول  رشق  عن  الدفاع  أن  أوغلو  يعترب  كذلك 
يبدأ  بل  وإيران  أرمينيا  مع  احلدود  عىل  بالوقوف  يكون 
أذربيجان  فإن  وبالتايل  قزوين،  لبحر  الغربية  بالشواطئ 
تشكل قاعدة االنطالق للتأثري الرتكي يف منطقة القوقاز13. 
يتوقف  ال  األناضول  رشق  عن  الدفاع  أن  يرى  كذلك  
اخلط  إىل  يتعداها  بل  والعراق  سورية  مع  احلدود  عند 
املمتد من كركوك واملوصل يف شمال العراق ويف شمال 
سورية. ويرى أن الرشق األوسط يشكل احلديقة اخللفية 
لرتكيا ويدعو بالده إىل لعب دور يف هذه املنطقة14. ويقر 
املصالح  مع  األمور  هذه  كل  يف  تام  توافق  هنالك  بأن 
املدخل  هي  سورية  وكانت  األمريكية.  اجليوسرتاتيجية 

الذي يمكن لرتكيا أن تعود عربه إىل الرشق األوسط. 

التاسع  القرن  أوائل  وحىت  عرش  السادس  القرن  منذ 
عرش كانت إيران الشيعية حتتوي الدولة العثمانية السّنية 

11 -  أحمد داود أوغلو، العمق االسرتاتيجي، موقع تركيا ودورها يف الساحة الدولية، ترجمة حممد ثلجي وطارق عبد اجلليل، الدوحة: الدار العربية 
للعلوم نارشون، 2010، ص81-75

12 -  أوغلو، العمق االسرتاتيجي، ص150-146
13 -  أوغلو، العمق االسرتاتيجي، ص 155-150
14 -  أوغلو، العمق االسرتاتيجي، ص 158-155
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والعكس بالعكس. إذًا مل ال حتتوي تركيا اإلسالمية الثورة 
بالنسبة للواليات  املقبلة؟  إيران يف املرحلة  اإلسالمية يف 
مواجهة  يف  سيضع  املنطقة  يف  تركيا  دور  فإن  املتحدة 
من  يغرف  عنه  عراقة  يقل  ال  »إسالمًا«  إيران  »إسالم« 
إرث الدولة العثمانية، أقوى دولة يف العامل حىت أواسط 
كبرية  جاذبية  هذه  لرتكيا  وسيكون  عرش.  الثامن  القرن 
بني املسلمني السّنة يف سورية، آخر دولة عربية خترج من 
تتمكن  مل  ما  وهو   ،1918 العام  يف  العثمانيني  مظلة  حتت 
اجلاذبة  القوة  تركيا  ستكون  كما  السعودية.  حتقيقه  من 
لإلسالميني يف مرص (الذين يعتربون أنفسهم أكرث عراقة 
من إسالميي السعودية لكن أقل عراقة من إسالميي تركيا) 
فالسودان  القصيد،  بيت  هنا  السودان.  يف  واإلسالميني 
حتول مؤخرًا إىل القاعدة اليت تنطلق منها الصني لتحقيق 
اخرتاقات يف القارة األفريقية. وكان الدعم الصيين املبطن 
للرئيس عمر حسن البشري هو الذي مكنه حىت اآلن من 
فشلت  واشنطن  كانت  وإذا  الغربية.  الضغوط  مواجهة 
حىت اآلن يف إطاحة النظام السوداين عرب احلصار الدويل 
حسن  بزعامة  السودان  بإسالميي  االستعانة  تتم  ال  فلم 

الرتايب إلقفال الطريق أمام الصني؟ 

خالل شتاء العام -2008 2009 تعّرض قطاع غزة  حلملة 
حركة  عىل  القضاء  إىل  تهدف  كانت  إرسائيلية  عسكرية 
تلقاه  الذي  الدعم  من  قلقة  »إرسائيل«  كانت  حماس. 
متثلها  اليت  املقاومة  حالة  ومن  إيران  من  حماس  حركة 
جهود  يعرقل  ما  الفلسطينية  الساحة  عىل  احلركة  هذه 
الفلسطينيني.  عىل  للسالم  رشوطها  لفرض  »إرسائيل« 
العدوان اإلرسائييل عىل  وكان األمريكيون يدعمون هذا 
حركة  تلقاه  كانت  الذي  الدعم  أن  يعتربون  ألهنم  غزة 

للجبهة  جديًا  إيرانيًا  اخرتاقًا  يشكل  إيران   من  حماس 
تسلل  بمنع  إقامتها  حتاول  املتحدة  الواليات  كانت  اليت 
فبالنسبة  املتوسط.  البحر  إىل  إيران  الصني عرب  أو  روسيا 
آلسيا  املسموح  من  يكن  مل  األمريكية  للجيوسرتاتيجيا 
أو  املتوسط  البحر  إىل  تصل  أن  وروسيا  بالصني  املمثلة 
إيران حققت اخرتاقات مهمة عىل  الدافئة. وكانت  املياه 
الصعيد االسرتاتيجي عرب ثالثة حماور جعلتها تطل عىل 
األمريكي  التعويل  كان  هنا  واألحمر.  املتوسط  البحرين 
السيّن  اإلسالم  حركات  بجذب  تركيا  تنجح  أن  عىل 
اهليمنة  مشاريع  مواجهة  عن  بعيدًا  مدارها  إىل  السيايس 

واالحتالل. 

صعود الصين وعقدة الطاقة  ثالثًا: 
والمواصالت في غرب آسيا

منذ القدم عندما كانت الصني تنهض وتزدهر كانت ترنو 
بأنظارها ناحية بحر الصني اجلنويب جنوب رشق الصني، 
املواصالت  عقدة  تعترب  كانت  اليت  آسيا  وسط  وناحية 
التجارية الربية عرب آسيا اليت اصطلح عىل تسميتها بطريق 
احلرير. بقيت الصني معزولة عن العامل بشكل كبري حىت 
عليها  بريطانيا  شّنت  حني  عرش  الثامن  القرن  منتصف 
حربًا إلجبارها عىل فتح أسواقها أمام جتارة األفيون املنتج 
يف املستعمرات الربيطانية وذلك يف العام 1840 ما أدى إىل 
بدء وقوع الصني حتت اهليمنة الغربية يف ما سيعرف بقرن 

الّذل.15

الثورة  انتصار  مع  ينتهي  أن  له  ًقدر  هذا  الّذل  وقرن 
وإقامة   1949 العام  يف  تونغ  تيس  ماو  بقيادة  الصينية 

15 -  William T. Rowe, China’s Last Empire: the Great Qing, (Cambridge: Harvard University Press, 2009), p. 172
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إعادة  من  ماو  جيل  ومتكن  الشعبية.  الصني  جمهورية 
الصني  خروج  لكن  العاملية،  اخلريطة  عىل  الصني  وضع 
إال  كبري  بشكل  حيصل  مل  العامل  إىل 
بعد وفاة ماو يف العام 1976 ووصول 
دينغ كسياو بينغ إىل السلطة يف العام 
عىل  لالنفتاح  دينغ  فسارع   .1978
الصعيد  أما عىل  املتحدة.16  الواليات 
خطة  لتطبيق  عمد  فقد  االقتصادي 
الذي  التصور  عىل  مبنية  اقتصادية 
 1975 العام  يف  الي  شوين  وضعه 
ثم  التصنيع  عىل  الرتكزي  عىل  وتقوم 
االقتصادية  القطاعات  يف  املتوازنة  التنمية  إىل  االنتقال 

األربعة وهي الزراعة والصناعة والدفاع والتكنولوجيا.17

اقتصادية  مناطق  بإقامة  الصني  بدأت  ذلك  إىل  إضافة 
حرة لالنفتاح عىل االقتصاد العاملي، وبناء عىل ذلك نما 
االقتصاد الصيين يف الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
باملئة سنويًا.18 وما  املايض بمعدالت ترتاوح بني 8 و 10 
لتدعيم  تسعى  بدأت  حىت  اقتصاديًا  الصني  انطلقت  إن 
قلق  تارخييًا  الصني  لدى  وكان  سياسيًا.  االنطالقة  هذه 
من منطقة وسط آسيا اليت كانت مصدر معظم الغزوات 
تنطلق  اليت  املنطقة  كانت  أهنا  كما  هلا،  تعرضت  اليت 
حتت  اآلسيوي  الرب  يف  التجارة  لتدعيم  الصني  منها 

مع  بالتعاون  الصني  قامت  لذا  احلرير.  طريق  مسّمى 

بإنشاء  وطاجيكستان  وقرغزيستان  وكازاخستان  روسيا 

حزيران  يف  حتولت  اليت   1996 العام  يف  اخلمسة  جمموعة 

من العام 2001 إىل منظمة شنغهاي للتعاون بعد انضمام 

هدفها  فإن  املنظمة  لدستور  ووفقًا  إليها.  أوزبكستان 

الرئييس هو حفظ األمن واالستقرار يف منطقة وسط آسيا 

ومكافحة احلركات االنفصالية املنطلقة منها.19 

وأمهية منظمة شنغهاي للتعاون تكمن يف أهنا حتتل ستني 

العامل. وإذا  أوراسيا وتضم ربع سكان  باملئة من مساحة 

تتمتع بصفة مراقب وهي  اليت  الدول  أخذنا يف االعتبار 

منظمة  فإن  وباكستان  ومنغوليا  وإيران  واهلند  أفغانستان 

باملئة من مساحة أوراسيا  للتعاون تضم ثمانني  شنغهاي 

ونصف سكان العامل. وأرست املنظمة هيئة خاصة تعىن 

الواليات  طلب  أن  ذكره  واجلدير  اإلرهاب.  بمكافحة 

املتحدة االنضمام إىل املنظمة رفض يف العام 2006، كما 

رفض طلبها يف أن تكون عضوًا مراقبًا. وفرس املحللون 

إىل  واشنطن  نفوذ  متدد  من  وروسيا  الصني  بخشية  ذلك 

باهتمام  حتظى  اليت  األخرى  املنطقة  أما  آسيا.20  وسط 

ألمهيتها  نظرًا  الصني  بحر  جنوب  منطقة  فهي  الصني 

جهة،  من  اهلادئ  واملحيط  اهلندي  املحيط  بني  الربط  يف 

ولدورها كمنفذ للصني عىل طرق املالحة البحرية. ويرى 

16 -  Chi Kwan Mark, China and the world since 1945, (London: Routledge, 2011), p. 96
17 -  Alfred K. Ho, China’s Reforms and Refomers, (Westport: Praeger, 2004), p. 81
18 - Chi Kwan Mark, op. cit., p. 97
19 - Website of Shanghai Cooperation Organization at: 

http://www.sectsco.org/EN123/brief.asp accessed on 23 - 2 -  2015
20 - Norling, Nicklas and Niklas Swanström. “The Shanghai Cooperation Organization, Trade, and the Roles of Iran, 
India and Pakistan.” Central Asian Survey Volume 26, Issue 3 (2007): pp. 429432-429) 444-).
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حمللون أن الواليات املتحدة تسعى ملنع الصني من بسط 
مع  عالقاتها  بتدعيم  وذلك  املنطقة  تلك  عىل  نفوذها 
الدول املشاطئة لتلك املنطقة باإلضافة إىل اليابان وكوريا 
اجلنوبية وذلك ملنع الصني من اخلروج إىل طرق املالحة 

البحرية.21

يف  أوىل  كقوة  الصني  صعود  احتماالت  مواجهة  يف 
العامل، حاولت الواليات املتحدة اختالق أزمات هلا عرب 
تشجيع احلركات االنفصالية يف منطقة التيبيت ويف منطقة 
الصني.  املسلمة يف شمال غرب  الغالبية  جينجيناغ ذات 
املسلمني  بني  عنيفة  مواجهات  اندلعت   2009 متوز  ففي 
الصينية  احلكومة  واعتربت  اهلان.  والبوذيني  الويغور 
متطرفة  سلفية  حركات  هبا  تسببت  املواجهات  هذه  أن 
القت تشجيعًا من أفغانيني وباكستانيني. وأصدر احلزب 
الشيوعي الصيين بيانًا اعترب فيه أن االستقرار يف جينجيانغ 
هو أمر حيوي جدًا بالنسبة للصني وأن األحداث نتجت 
وواجهت  متطرفة.22  وانفصالية  إرهابية  قوى  نشاط  عن 
هلا  وجهت  اليت  باالنتقادات  متثلت  غربية  حملة  الصني 
من قبل األمني العام لألمم املتحدة بأن كي مون ورئيس 
الوزراء األسرتايل كيفني رود واملستشارة األملانية أنجيال 
كييل.23  إيان  األمريكية  اخلارجية  باسم  والناطق  مريكل 

منطقة  يف  الصني  املتحدة  الواليات  استهدفت  كذلك 
جنوب  منطقة  وهي  هلا  بالنسبة  كربى  أمهية  ذات  أخرى 
الواليات  أن  الصينيون  املسؤولون  ويعترب  الصني.  بحر 
املتحدة حتاول خلق املشاكل بني الدول املشاطئة جلنوب 

بحر الصني.24 

وتربز أمهية غرب آسيا للصني من خالل موقفها من الدولة 
السورية يف حرهبا املفتوحة ضد اإلرهاب وداعميه. تارخييًا 
كانت الصني تزنع إىل االنعزال والتقوقع داخل حدودها 
»ألنه ما من يشء إال وكانت متلكه« و«هي مل تكن بحاجة 
ليشء من اخلارج«. كان أول توحيد للقارة األوراسية عىل 
إىل  التجارة  الصني. وأدى ضمور  انطالقًا من  املغول  يد 
تفكك اإلمرباطورية املغولية وانفراط عقدها إىل دويالت 
عدة ضعيفة بعد قرن ونصف القرن من تأسيسها. وبعد 
عىل  مينغ  أرسة  سيطرت  الصني  يف  املغويل  احلكم  اهنيار 
وأرسل  مغويل.  حاكم  آخر  ضد  قادته  مترد  بعد  السلطة 
العام  العامل يف  بأسطول طاف أرجاء  اإلمرباطور زو دي 
اإلمرباطور  وبناء ألوامر  الصني.  إىل  بعدها  ليعود   1422
إليه  حتتاج  ما  العامل  يف  ليس  »ألنه  األسطول  تفكيك  تم 

الصني« وعادت الصني إىل عزلتها25. 

االلتفاف  إىل  الغربية  بالقوى  أدت  اليت  هي  العزلة  هذه 
عىل أقوى قوة يف آسيا حمّولة إياها يف القرن التاسع عرش 

21 - Robert D. Kaplan, Asia› Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific, New York: Random 
House, 2014
22 -  “Xínjiang protesters to be punished ‹with utmost severity”, TIBETAN review AUGUST 2009, p. 28
23 -  UN Chief urges respect for right to protest, others follow suit, TIBETAN REVIEW AUGUST 2009, p. 26
24 -  See for example: China accuses US of adding to regional tensions, The Guardian, February 9 - 2014, at 
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/09/china-accuses-us-south-china-sea; US accused of inciting South 
China Sea tensions, RT, August 11, 2014, at http://rt.com/usa/179512-asean-kerry-wang-tensions/; Saibal Dasgupta, 
US commander accuses China of creating artificial landmass in South China Sea, The Times of India, April 3, 2015. At 
http://timesofindia.indiatimes.com/world/china/US-commander-accuses-China-of-creating-artificial-landmass-
in-South-China-Sea/articleshow/46790380.cms,
25 -  Gavin Menzies, 1421, The Year China Discovered the World, London: Bantam Press, 2003
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إىل رجل آسيا املريض. ويف العرص احلديث مل تعد الصني 
فبنيتها  العامل،  عن  باالنعزال  قرار  اختاذ  رفاهية  متلك 
الصناعية حتّتم عليها احلصول عىل النفط كما حتّتم عليها 
يف  النظام  وإسقاط  منتجاتها.  لترصيف  أسواق  إجياد 
فيها.  النظام  إلسقاط  متهيدًا  إيران  حمارصة  يعين  سورية 
وهذا يعين بالتايل إغالق الرشق األوسط يف وجه الصني. 
ويف ظل حمارصة الصني بحريًا عرب اليابان وكوريا اجلنوبية 
وتايوان ودول جنوب رشق آسيا فإن خروج الصني إىل 
يمكن  وال  أمريكي.  رىض  دون  من  صعبًا  بات  البحار 
تكون طرق  بأن  تقبل  أن  إىل دور عاملي  قوة تطمح  ألي 
كانت  اذا  خصوصًا  أخرى  قوة  رحمة  حتت  مواصالتها 

منافسة هلا. 

الرشق  عرب  يمر  العامل  إىل  الصني  خروج  بات  وبالتايل 
قرون  ثمانية  قبل  املغول  مع  حصل  كما  متامًا  األوسط، 
يمّكن  الرشق األوسط  فرّب  الصني.  أن سيطروا عىل  بعد 
من الوصول إىل أفريقيا، وهي املنطقة اليت حتاول الصني 
رس  يفرس  وهذا  الطبيعية.  باملوارد  لغناها  عليها  االنفتاح 
الصينية  البوابة  بات  الذي  السودان  مع  الطيبة  العالقة 
يبقى  أن  جيب  األوسط  الرشق  فإن  وبالتايل  أفريقيا.  إىل 
يف  تصمد  أن  إيران  عىل  فإن  لذا  الصني  أمام  مفتوحًا 
أن تصمد  أن عىل سورية  كما  الغربية  الضغوط  مواجهة 
يف مواجهة حماوالت فرض الوصاية الغربية عليها. وأدى 
وصول األمريكيني إىل حدود الصني الغربية بعد اجتياح 
األقليات  مشكلة  إثارة  إىل   2002 العام  يف  أفغانستان 
املسلمة يف منطقة غرب الصني ما يعطي مثالً إضافيًا عىل 
الكاملة  السيطرة  حتت  األوسط  الرشق  يكون  أن  أمهية 
يمكن  األوسط  الرشق  هذا  من  ألنه  املتحدة  للواليات 
الغربية  املناطق  داخل  نفوذهم  ملّد  االنطالق  لألمريكيني 

استقالل  يعطي  وهذا  املسلمة.  الغالبية  ذات  للصني 
سورية عن الغرب أمهية مضاعفة للصني. وهذا ما يفرس 
مهمة  دولة  »سورية  أن  الصينية  اخلارجية  وزارة  إعالن 
جدًا يف الرشق األوسط وجيب أن تبقى مستقرة وأن حل 
يبقى داخليًا وأالّ حيصل تدّخل  أن  فيها جيب  املشكالت 
تعقيد  إىل  يؤدي  السورية  الداخلية  الشؤون  يف  خارجي 

األمور«26.

روسيا وموازنة الغرب  رابعًا: 
الصني  سعت  األمريكية  اهليمنة  حماوالت  مواجهة  يف 
نفسها مستهدفة من  تعترب  اليت  إلقامة حتالف مع روسيا 
قبل الواليات املتحدة والغرب عمومًا. واجلدير ذكره أنه 
معركة  بعد  عليهم  املغولية  اهليمنة  من  الروس  حترر  منذ 
األول  هاجسان،  حكمهم   1380 العام  يف  كوليكوفو 
هلم  مقعد  وضمان  آسيا،  وسط  منطقة  يف  أمنهم  ضمان 
القرن  منتصف  حلول  ومع  األوروبية.  الدول  نادي  يف 
منطقة  يف  نفسها  أمّنت  قد  روسيا  كانت  عرش  السابع 
وسط آسيا بعد وصوهلا إىل املحيط اهلادئ رشقًا وتوقيعها 
مع  النفوذ  لتقاسم   1648 العام  يف  نريشينسك  معاهدة 
أنظارها  لتوجيه  أّهلها  مما  آسيا.  وسط  منطقة  يف  الصني 

غربًا نحو أوروبا الرشقية.

الفشل  هذا  وبنتيجة  روسيا  غزو  يف  نابوليون  فشل  وقد 
النمسا  من  عريض  حتالف  مع  الروسية  القوات  متكنت 
وبروسيا وبريطانيا من إطاحته يف العام 1815. وبمقتىض 
مقررات قمة فيينا يف ذلك العام باتت روسيا القوة األوىل 
قوة  روسيا  أصبحت  وبالتايل  أوروبا،  رشق  منطقة  يف 
أوروبية معرتف هبا من باقي القوى. يف هذا الوقت تابعت 

26 -  السفري 13 ايار 2011
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روسيا مسعاها يف الوصول إىل املياه الدافئة عرب التوسع يف 
منطقيت وسط آسيا والقوقاز. وأقلق هذا األمر الربيطانيني 
والدولة  وفارس  أفغانستان  استخدام  حاولوا  الذين 
إىل  الروس  وصول  دون  حتول  عازلة  كمناطق  العثمانية 
اهلند اليت أضحت مستعمرة بريطانية، ودون الوصول إىل 

املحيط اهلندي الواقع حتت النفوذ الربيطاين.27 

خالل احلرب الباردة تواجهت الواليات املتحدة والغرب 
وسعت  االشرتاكية.  الدول  وكتلة  السوفيايت  االحتاد  مع 
من  بسلسلة  السوفيات  تطويق  إىل  املتحدة  الواليات 
فيه  تسعى  كانت  الذي  الوقت  يف  العسكرية  األحالف 
إىل استهدافهم يف رشق أوروبا من ناحية ويف وسط آسيا 
من ناحية أخرى. يف املقابل حاول السوفيات فك الطوق 
الزعيم  مع  قوية  عالقات  نسج  عرب  خصوصًا  عنهم 
إىل  الدخول  من  مّكنهم  مما  النارص  عبد  جمال  املرصي 
أفريقيا. وقد شكل انقالب السياسة املرصية بعد وفاة عبد 
النارص رضبة قوية للنفوذ الرويس يف الرشق األوسط.28 
سياسات  توجيه  يف  األمريكيني  يد  إطالق  إىل  ذلك  أدى 
هاتان  وأدت  أفغانستان.29  ويف  بولندا  يف  للروس  معادية 
إهناك  إىل  داخلية  ضعف  عوامل  إىل  إضافة  األزمتان 
االحتاد السوفيايت ثم اهنياره يف العام 1991 تاركًا الساحة 

الدولية لألمريكيني وحدهم.30 

رغم انسحاب روسيا من املواجهة مع الواليات املتحدة 
سياسات  توجيه   يف  الغرب  ومعهم  األمريكيون  استمر 

الغربيون  يعتربها الروس مهددة ألمنهم القومي. وأبقى 
ووسعوا  الباردة  احلرب  انتهاء  رغم  الناتو  حلف  عىل 

أوروبا  يف  دوالً  لتشمل  عضويته 
الرشقية قريبة من األرايض الروسية. 
القوقاز  يف  نفوذهم  ملد  سعوا  كذلك 
روسيا  جعل  ما  آسيا،  ووسط 
وإيران  الصني  مع  للتقارب  تسعى 
السياسات.  هذه  من  املترضرتني 
فالديمري  أصبح   1999 العام  ويف 
بوتني رئيسًا للوزراء يف روسيا ليتوىل 

بوريس  للرئيس  خلفًا   2000 العام  مطلع  يف  الرئاسة 
يلتسني الذي استقال من منصبه ألسباب صحية.31 

وأسسوا  الصينيني  من  الروس  تقرب  بوتني  عهد  ويف 
الغزو  بوتني  وعارض  للتعاون.  شنغهاي  منظمة  معهم 
األمريكيون  ودعم   .2003 العام  يف  للعراق  األمريكي 
انقالبات يف كل من أوكرانيا وجورجيا وقرغزيستان بني 
عامي 2003 و2005. وما لبث الرئيس األوكراين املوايل 
الناتو  إىل حلف  باالنضمام  أن طالب  يوتشينكو  للغرب 
القومي  ألمنهم  تهديد  من  فيه  ملا  الروس  حفيظة  أثار  ما 
فقاموا بالرد يف العام 2008 ووجهوا رضبة عسكرية ضد 
األمريكي  التنافس  ميدان  يف  حتييدها  إىل  أدت  جورجيا 
انتخاب  بدعم  الروس  قام  كذلك  القوقاز.  يف  الرويس 

27 - Marie Platt Parmele, A Short History of Russia, (New York: CHARLES SCRIBNER’S SONS, 1907), Chap XXI
28 - Steven A. Cook, The Struggle for Egypt: From Nasser to Tahrir Square, (Oxford: Oxford University Press, 2012), 
p. 132
29 - See Robert Lacey, Inside the Kingdom: Clerics, Modernists, Terrorists, and the Struggle for Saudi Arabia, (London: 
Penguin Books, 2009), pp. 63 - 68
30 - Vladislav M. Zubok, A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev, (Chapel Hill: 
The University of North Carolina Press, 2007), p. 304
31 - Charles J. Shields, Vladimir Putin, (New York: Chelsea House Publishers, 2007), pp. 9- 50 
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حليفهم يف أوكرانيا ميخائيل يانوكوفيتش يف العام 2010 
واالحتاد  الناتو  حلف  إىل  أوكرانيا  انضمام  عرقل  ما 

األورويب. 

 2014 العام  يف  الغربيون  وحلفاؤهم  األمريكيون  رد 
أزمة  اندالع  إىل  أدى  ما  يانوكوفيتش  عىل  انقالب  بدعم 
اجلديد  النظام  أركان  مطالبة  بعد  خصوصًا  أوكرانيا،  يف 
فيها بترسيع االنضمام إىل االحتاد األورويب والناتو، فرد 
البالد  اجلديد يف رشق  للحكم  املعارضني  بدعم  الروس 
كما دعموا مطلب االستقالل الذي تقدمت به جمهورية 
القرم اليت طالب سكاهنا بعد ذلك باالنضمام إىل روسيا. 
ويف حماولة لفك عزلتها تقاربت روسيا مع الصني وإيران 
يف إطار منظمة شنغهاي للتعاون. وملنع الواليات املتحدة 
من حرص روسيا والصني وإيران يف الرب األورايس قامت 
أفريقيا  نيو دهلي وجنوب  باالنضواء مع  موسكو وبكني 
تكتل  الربيكس. ويلعب  إطار دول منظمة  والربازيل يف 
دول الربيكس دورًا يف مواجهة اهليمنة األمريكية الغربية 
عىل العامل. فحقيقة وقوع اهلند وجنوب أفريقيا والربازيل 
عىل الطريق الذي سلكه ماجيالن قبل خمسة قرون جيعلنا 
نستنتج أن روسيا والصني، يف الوقت الذي تواجهان فيه 
كبرية  التفاف  بحركة  تقومان  أوراسيا  يف  الغربية  اهليمنة 
ومناطق  العسكرية  القواعد  عىل  ماجيالن  طريق  عرب 
النفوذ األمريكية يف عملية تهدف إىل كرس طوق من ناحية 

والوصول إىل طرق املالحة البحرية من ناحية أخرى.

 إن  قلب النظام الذي نادى به قسم كبري من املتظاهرين يف 
سورية كان معناه أن خترس روسيا حليفًا مهمًا هلا يف الرشق 
األوسط. ذلك أن العالقة مع سورية شكلت لبنة أساسية 
يف االسرتاتيجية الروسية يف الرشق األوسط منذ ما قبل 
عهد الرئيس حافظ األسد. وأتاحت هذه العالقة لروسيا 
قاعدة راسخة عىل ضفاف رشقي املتوسط وهو ما كانت 

وأعلنت روسيا عن  األكرب.  بطرس  أيام  منذ  إليه  تطمح 
استيائها من »اخلديعة« اليت تعرضت هلا عىل يد الناتو يف ما 
يتعلق بإصدار قرار دويل بحجة حماية املدنيني يف ليبيا من 
العقيد معمر القذايف ليتحول هذا القرار إىل ذريعة للتدخل 
العسكري لفرض وصاية غربية عىل ليبيا ما شكل رضبة 
عىل  بإطاللتها  يتعلق  ما  يف  احليوية  ومصاحلها  لروسيا 
غرب املتوسط عرب طرابلس الغرب. وبالتايل أعلنت بقوة 
سورية،  بحق  يصدر  دويل  قرار  أي  معارضة  عىل  عزمها 
وقد نجحت حىت اآلن يف عرقلة صدور أي قرار يف هذا 
زارت  السورية  املعارضة  من  لوفود  أعلنت  كما  الشأن. 
زعزعة  وألي  دويل  تدخل  ألي  معارضتها  عن  موسكو 
التحاور مع  للنظام، ودعت أعضاء الوفود املعارضة إىل 

النظام.

إيران والحاجة إلى المشرق  خامسًا: 
العربي

العقدين  يف  صعدت  اليت  الثالثة  اآلسيوية  القوة  أما 
أيام  منذ  أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر  إيران.  فهي  األخريين 
عىل  تسيطر  اليت  اإلمرباطوريات  كانت  األخمينيني 
اهلضبة الفارسية تزنع للعب دور صلة الوصل بني رشق 
إيران  أو  فارس  كانت  وبالتايل  املتوسط،  ورشق  آسيا 
تزدهر حني تنجح يف لعب هذا الدور، فيما كانت تضمر 

وتتعرض ألزمات داخلية حني تفشل يف ذلك. 

البحر  بني  املوصلة  البحرية  التجارة  عقدة  مرص  وكانت 
األحمر  والبحر  ناحية،  من  املتوسط  ورشق  األسود 
أخرى.  ناحية  من  آسيا  رشق  وجنوب  اهلندي  واملحيط 
وكانت بالد الشام هي نقطة التقاطع بني الطريق البحري 
هذا والطريق الربي الذي تسيطر عليه الصني وإيران من 
دار  الذي  األمد  الطويل  الرصاع  يفرس  ما  أخرى،  ناحية 
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بني مماليك مرص وتتار إيران عىل بالد الشام والذي استمر 
لقرن من الزمن.32 

الزمن  من  لقرن  الفوىض  من  حال  يف  فارس  عاشت 
الصفوي من  إسماعيل  الشاه  فيه  الذي متكن  العام  حىت 
االستيالء عىل تربيز ثم باقي اهلضبة اإليرانية ليوجه بعدها 
رشق  عرب  املتوسط  رشق  إىل  الوصول  بغية  غربًا  أنظاره 
األناضول. لكن حظه العاثر وضعه يف مواجهة السلطان 
تشالديران  معركة  يف  هزمه  الذي  األول  سليم  العثماين 
عنه   عازالً  قزوين  ومنطقة  وأذربيجان  تربيز  منه  وانزتع 
طريق التجارة الربية يف شمال إيران واملوصل بني رشق 
عاش  تلت  ولعقود  املتوسط.  رشق  مع  ووسطها  آسيا 
الصفويون يف حال الضعف حىت صعود نجم الشاه عباس 
من  عباس  الشاه  متكن   1599 العام  ويف   .1580 العام  يف 
االنتصار عىل األوزبيك وانزتاع منطقة خراسان منهم.33 
ويف العام 1603 هزم الشاه عباس العثمانيني لينزتع منهم 
ووسط  األناضول  رشق  من  وأجزاء  وأذربيجان  تربيز 
العراق.34 وحاول إقامة حتالف مع اإلسبان لينزتعوا بالد 
الشام منهم وبالتايل انزتاع جتارة املتوسط من العثمانيني، 
لكن اإلسبان مل يتجاوبوا معه وخيبوا آماله يف إيصال جتارة 
عباس  الشاه  وبعد  املتوسط.35  رشق  إىل  األورايس  الرب 
عادت إيران إىل حال العزلة والضعف اليت مزيتها خالل 
وقوعها  إىل  وصوالً  عرش  والتاسع  عرش  الثامن  القرنني 
حتت النفوذ الربيطاين والرويس خالل النصف األول من 

القرن العرشين.

يف عهد الشاه حممد رضا هبلوي حاولت إيران لعب دور 
مظلة  حتت  بغداد  حلف  يف  عضويتها  خالل  من  إقليمي 
غربية. لكن كان عليها أن تنتظر الثورة اإلسالمية يف العام 
1979 لتحاول استعادة دورها اإلقليمي ولعب دور صلة 
الوصل بني رشق آسيا ورشق املتوسط. والالفت هنا أن 
الثورة اإلسالمية يف إيران تزامنت مع وصول دينغ كسياو 
بينغ إىل السلطة يف الصني وإخراجه هلا من عزلتها. ومنذ 
اليوم األول للثورة اإلسالمية حاولت الواليات املتحدة 
حصارها عرب وسائل عدة منها تشجيع الرئيس العراقي 
صّدام حسني عىل شن حرب ضدها دامت ثماين سنوات 
إيران والعراق. ويف مواجهة احلصار املفروض  وأهنكت 
سورية  مع  حتالف  عالقة  عقد  من  متكنت  إيران،  عىل 
بقيادة الرئيس حافظ األسد. وبعد اهنيار االحتاد السوفيايت 
تقاربت إيران مع الصني وروسيا ملواجهة مساعي اهليمنة 

األمريكية يف العامل.

كانت   ،2011 سورية  يف  االحتجاجات  اندلعت  عندما 
الرئيس السوري سياسيًا  القوة األوىل اليت دعمت  إيران 
بشكل مطلق. أثبت التحالف مع دمشق منذ أيام الرئيس 
املنطقة. وأعلنت  أنه رصيد كبري إليران يف  حافظ األسد 
وزارة اخلارجية اإليرانية أن األحداث يف سورية »تأيت يف 
ضد  املقاومة  تؤيد  حكومة  لزعزعة  غربية  مؤامرة  إطار 
»إرسائيل«36. وأعربت طهران عن معارضتها ألي تدخل 
املسؤولون  واعرتض  السورية.37  الشؤون  يف  خارجي 

32 - Ibid, pp. 2627-
33 - David Blow, Shah Abbas, the Ruthless King Who Became an Iranian Legend, (London: I.B. Tauris, 2009), p. 47
34 - Ibid, pp. 75 - 84
35 - Ibid, pp. 103

36 -  السفري 13 نيسان 2011 .
37 -  السفري 10 حزيران 2011
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خالصة املوضوع أن األزمة اليت نشهدها حاليًا يف منطقة 
القوى  موازين  يف  حتوالت  عن  ناجمة  األوسط  الرشق 
متعدد  نظام  إىل  الدويل  النظام  بتحول  تؤذن  اليت  العاملية 
األقطاب سيشهد للمرة األوىل منذ مئيت عام هناية اهليمنة 
الغرب  وخيىش  العاملية.  املقدرات  عىل  املطلقة  الغربية 
أوراسية  قوة  صعود  من  املتحدة  الواليات  رأسه  وعىل 
منظمة  أسستا  اللتني  وروسيا  بالصني  املرة  هذه  تتمثل 
بشكل  إيران  انضمام  قريبًا  تشهد  اليت  للتعاون  شنغهاي 
قلب  عىل  ستسيطر  املنظمة  هذه  وألن  لعضويتها.  كامل 
أوراسيا، ومتتلك إمكانيات اقتصادية وبرشية هائلة، فإن 
منعها  عرب  إمكانياتها  من  احلد  حتاول  املتحدة  الواليات 
ما  وهذا  البحرية.  املالحة  طرق  إىل  بحرية  الوصول  من 
رشق  يف  املتحدة  الواليات  تتبعها  اليت  السياسات  يفرس 
والدول  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  مع  التحالف  عرب  آسيا 
املشاطئة جلنوب بحر الصني ضد الصني، وهذا ما يفرس 
األزمة األوكرانية بني روسيا والغرب، ويفرس األحداث 
تأخذ شكل حروب غري  اليت  األوسط  الرشق  منطقة  يف 
متوازنة أو حروب بالوكالة تقودها جماعات تّصنف عىل 

أهنا إرهابية. 

لكن التكتالت اليت نشأت يف مواجهة الواليات املتحدة 

الساحة،  عىل  نفسها  تفرض  أخذت  الغربيني  وحلفائها 

وروسيا،  الصني  بزعامة  للتعاون  شنغهاي  منظمة  من 

روسيا  بعضوية  الربيكس  دول  منظمة  إىل  إيران،  وقريبًا 

وإيران ومعها اهلند والربازيل وجنوب أفريقيا. ويأيت هذا 

يف ظل انتقال مركز الثقل االقتصادي إىل املحيط اهلندي 

ألول مرة منذ القرن السادس عرش مع حماوالت القوى 

اآلنفة الذكر النفاذ إىل طرق املواصالت البحرية وحتويلها 

اهليمنة األمريكية. ويرّسع عملية االنتقال هذه  بعيدًا عن 

والواليات  ألوروبا  تدرجييًا  االقتصادي  الثقل  تراجع 

عىل  األمريكية  اهليمنة  يف  املشكلة  تبقى  لكن   . املتحدة 

طرق املواصالت هذه عرب سيطرتها عىل منطقيت املتوسط 

خروج  إن  ثم  باملئة.  ثمانني  بنسبة  األوسط  والرشق 

مع روسيا سيؤدي  تقارهبا  اهليمنة يف ظل  من هذه  مرص 

إىل إضعاف اهليمنة األمريكية عىل الرشق األوسط وعىل 

اهلندي  املحيط  يف  وخصوصًا  البحرية  املواصالت  طرق 

ويعطي زخمًا للتكتالت املعارضة للهيمنة األمريكية. 

بمساعدة  لطهران  الغربية  االتهامات  عىل  اإليرانيون 
جتىل  كما  التظاهرات38.  قمع  عىل  السورية  األمن  أجهزة 
هذا األمر يف املوقف الداعم لألسد الذي اختذه حزب اهلل 
عىل لسان أمينه العام السيد حسن نرص اهلل39، ألن خسارة 

املقاومة اإلسالمية اليت  الدعم السوري تعين قصم ظهر 
ستصبح حمارصة من الرب بعدما تم فرض حصار بحري 
عىل لبنان من قبل القوى الغربية عقب العدوان اإلرسائييل 

عىل لبنان يف العام 2006. 

38 -  السفري 15 حزيران 2011
39 -  السفري 26 ايار 2011

خاتمة: 
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خالل ثالثني عامًا من حكم حسين مبارك  (منذ العام 1981 وحىت العام 2011)، كانت مرص مبارك قلقة 

من هذا »التمدد اإليراين« بمقدار قلق الواليات املتحدة. ففي خالل هذه الفرتة تقّلص النفوذ املرصي 

إىل حده األدىن يف املرشق العريب، ويف التسعينيات فقدت مرص عنرصًا آخر من عنارص أمنها بعد اندالع 

احلرب األهلية يف الصومال ما هدد أمن القرن األفريقي الذي يعترب أحد عنارص األمن املرصي. وتبع 

النيل بعد املجازر اليت حدثت يف رواندا وبوروندي عىل ضفاف بحرية فيكتوريا ما  ذلك تهديد منابع 

أفقد اهلوتو، حلفاء املرصيني والفرنسيني، نفوذهم حلساب التوتيس، حلفاء األمريكيني واإلرسائيليني. 

وتال ذلك احتالل أريرتيا جلزيرة حنيش الكربى اليمنية بإيعاز من« إرسائيل« ما شكل تهديدًا آخر ألمن 

البحر األحمر. يضاف ذلك إىل احلصار الذي رضب عىل ليبيا خالل التسعينات ما شكل تهديدًا المتداد 

األمن القومي املرصي غربًا باجتاه شمال أفريقيا. 

يف التاسع من كانون الثاين/ يناير 2011 أجري االستفتاء عىل انفصال جنوب السودان وتم التصويت 

املرصي  الدور  تقليص  بغية  املتحدة  الواليات  من  بضغط  القرار  وأىت  القرار.  هذا  عىل  ساحقة  بغالبية 

والفصل بني شمال أفريقيا والبلدان الواقعة جنوب الصحراء الكربى. وكانت اخلطوة التالية هي فصل 

إقليم دارفور الغين بالنفط عن السودان عىل أن تليه منطقة رشق السودان اليت تشكل امتدادًا للمنطقة 

الدول  عزم  مع  ترافق  أنه  خصوصًا  خطريًا  حدثًا  التطور  هذا  شكل  وقد  مرص.  من  الرشقية  اجلنوبية 

أو السودان. وترافق هذا  الرجوع إىل مرص  املطالبة بحصة أكرب من مياهه من دون  للنيل عىل  املشاطئة 

التآكل يف األمن القومي املرصي مع تراجع خطري يف مستوى املعيشة ملعظم املرصيني نتيجة السياسات 

االقتصادية النيوليربالية اليت قادها الفريق املقرب من جمال مبارك، نجل الرئيس املرصي. هذه العوامل 

اجتمعت لتؤدي إىل االنفجار الذي حدث يف اخلامس والعرشين من كانون الثاين/ يناير 2011. وأدت 

املرصيني  الشباب  إىل تشجيع  الثاين 2011  كانون   14 بن عيل يف  العابدين  زين  التونيس  الرئيس  إطاحة 

مبارك  الرئيس حسين  إزاحة  ثم اإلرصار عىل  الشارع ومن  إىل  للزنول  أنفسهم  تنظيم  املثابرة عىل  عىل 

الواليات  وأخذت  املراقبني  معظم  قبل  من  متوقع  غري  حدثًا  املرصية  الثورة  شكلت  وقد  احلكم.  عن 

املتحدة عىل حني غّرة وجعلتها ترتبك وحتس بالقلق ألسابيع. وكان عليها أن تتحرك رسيعًا لئال خترج 

م�ضر يف �ضياق الفو�ضى الإقليمية
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مرص عن طوعها عرب القيام بخطوات عدة الحتواء موجة االحتجاجات. ففي احلادي عرش من شباط 

أجرب املجلس العسكري املرصي نائب الرئيس عمر سليمان عىل قراءة بيان يعلن فيه ختيل الرئيس حسين 

مبارك عن احلكم، وهو األمر الذي فاجأ مبارك نفسه. بعد ذلك تسلم املجلس العسكري احلكم وبدأ 

بالتنسيق مع جماعة اإلخوان املسلمني واجلماعات السلفية إلدارة اإلمساك بالشارع املرصي. ودخلت 

بمبالغ  السلفية  واحلركات  املسلمني  اإلخوان  جماعة  متويل  عرب  اخلط  عىل  السعودية  العربية  اململكة 

طائلة. وكان عىل الواليات املتحدة أن تتحرك رسيعًا عىل املستوى اإلقليمي لكيال يمتد »احلريق املرصي« 

إىل الدول األخرى املوالية هلا. وكانت االحتجاجات بدأت تندلع يف اململكة العربية السعودية وسلطنة 

عمان ومملكة البحرين واألردن ما بات هيدد النفوذ األمريكي يف كل منطقة الرشق األوسط. لذا سارعت 

»الثورات«  تفعيل اسرتاتيجية إشعال حرائق حول احلريق الحتوائه عرب تشجيع  إىل  املتحدة  الواليات 

اليوم  نفس  ففي  وسورية.  واليمن  ليبيا  وهي  املرصي  القومي  لألمن  امتدادًا  تشكل  اليت  النطاقات  يف 

الذي متت اإلطاحة فيه بمبارك بدأت االحتجاجات يف اليمن للمطالبة برحيل الرئيس اليمين عيل عبد 

يف  األطليس  شمال  حلف  تدخل  تبعها  اليت  ليبيا  يف  االحتجاجات  بدأت  أيام  ثالثة  وبعد  صالح.  اهلل 

األحداث الليبية. وبعدها بأيام قليلة بدأت االحتجاجات يف سورية انطالقًا من درعا. وكان البارز يف 

هذا املوضوع الدور الذي لعبته قناة اجلزيرة القطرية يف »دعم هذه الثورات«. واملعروف أن القناة واقعة 

العام 2003 معروفون  أبرز وجوهها ومدرائها بعد  حتت نفوذ جماعة اإلخوان املسلمني خصوصًا أن 

بانتمائهم إىل هذه اجلماعة. 

ج. و


