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 pg. 2 

االتحاد  تفكك  وصدمة  الباردة،  الحرب  نهاية  منذ 
بشأن   يتي،ڤالسو واأليديولوجيات  األفكار  تعددت 

ظام العاملي الجديد، يف ظل نشوة االنتصار شكل الن
لعصر   والترويج  القطبية"األمريكي،  ، "األحادية 

مثل   التاريخ"ومفاهيم  العالم "نهاية  اتباع  ، وحتمية 
األ الليبرالية  لألممية  وقيمها   مريكية،بأسره 

والعوملة.  الحرة،  والسوق  التمثيلية،  الديمقراطية 
( الزمان  العالم يف (، ع2001-1991ملدة عقد من  اش 

أحادية قطبية، وحالة من فقدان التوازن لم يشهدها 
من قبل، حتى جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر  

، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من الحروب  2001)أيلول(  
األمريكية التي يصفها الكثيرون بالفاشلة، وبزوغ قوى 
عاملية وإقليمية جديدة، ونهوض قوى أخرى قديمة 
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رين أنها قد انتهت ولن تقوم لها قائمة،  ُخيل للكثي
هذه   يف  روسيا.  عن  بالتحديد  يدور  هنا  والحديث 
األثناء ظهرت أفكار كثيرة ومختلفة عن الشكل الذي 

»األوراسية«،   نهاينبغي للعالم أن يكون عليه، ومن بي
 .التي باتت اليوم حديث الشرق والغرب

 

ايف، فارق كبير بين األوراسية بمفهومها الجغر  ثمة
التي تعني قارتي )آسيا وأوروبا(، أو كما يطلق عليها 

لشبونة   »محور  اآلخر  من    وستوك«ڤالديڤالبعض 
إلى  األطلسي  املحيط  ساحل  ىلع  الغرب  أقصى 
أقصى الشرق ىلع املحيط الهادي، وما بينهما. أما 

. فهي مصطلح  ا»األوراسية السياسية«، وهي ما تهمن
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حركة  عبر  األولي  بشكله  ظهر  بامتياز،  روسي 
املناهضين    "البيض"املثقفين   من  املنفى،  يف 

»اإلمبراطورية  بعث  إلعادة  البلشفي،  للحكم 
  يتي ڤالروسية« يف شكل حداثي مقابل االتحاد السو

من  الظهور  إلى  وعادت  االشتراكية  وأيديولوجيته 
ل له؛  بديال  األخير،  تفكك  بعد  يف   دسجديد  الفراغ 

أوروبا  إلى  الصين  )شرق  من  املمتدة  املنطقة 
الشرق  وحدود  الوسطى  أجزائها  وبعض  الشرقية 
مختلفة؛  مجاالت  ثالثة  إلى  تقسيمها  عبر  األوسط( 
األوروبي،  االتحاد  غرار  ىلع  تكاملي  اتحاد  األول: 
يشمل االتحاد الروسي، وبلدان آسيا الوسطى، وجنوب  

وأوك وبيالروس،  الثاني: حليف    انيارالقوقاز،  واملجال 
ذو عالقات وثيقة مميزة مع هذا االتحاد االفتراضي، 
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أوروبا   بلدان  غرار  ىلع  فيه،  عضًوا  يكن  لم  وإن 
املجال  أما  وارسو،  حلف  يف  االشتراكية  الشرقية 
مشتركة  ومساحة  أمان،  بحزام  أشبه  فهو  الثالث 

 .للتعاون

 

 ملاذا أوراسيا؟ 
بدأ  بعد وطويلة  معقدة  عام  عملية  منذ  ، 1994ت 

األوراسي االقتصادي  االتحاد  الوجود  إلى   ظهر 
(EAEU) توقيع بعد  موسكو،  يف  مقره  يقع  الذي   ،

الثاني(   )كانون  يناير  من  األول  يف  ،  2015اتفاقيته 
ويضم اآلن يف عضويته )االتحاد الروسي، وبيالروس، 

و وقيرغيزستان(وكازاخستان،  واملجال   ،أرمينيا، 
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سابًقا وبلدان   يتيڤ ن االتحاد السومفتوح لباقي بلدا
طلبت  املثال،  سبيل  ىلع  إليه.  لالنضمام  أوراسيا 
وهناك  الكاملة،  العضوية  ىلع  الحصول  إيران 
مفاوضات جادة لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عدة 

 .بلدان يف العالم واملنطقة منها مصر وإسرائيل

 

  يتيڤالحديث هنا عن إعادة بعث االتحاد السو  يدور
وإطار عمل جديد يف منطقة مساحتها  يف شكل 

الـ   سكانها    22تتعدى  وعدد  مربع،  متر  كيلو  مليون 
الـ   احتياطيات    400يفوق  أكبر  مليون، تحتوي ىلع 

احتياطي   وأكبر  التعدينية،  والثروات  والنفط  الغاز 
للتعدد رئيسي  ومركز  العذبة،  إلثنية  ا  يةللمياه 
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والصين،   وباكستان،  الهند،  بها  يحيط  والدينية. 
وتركيا، وإيران وأفغانستان، والعالم العربي؛ ولذلك لم  
القومي  األمن  مستشار  عليها  يطلق  أن  غريًبا  يكن 
كتابه  يف  بريجينسكي،  زبغنيو  األسبق  األمريكي 

الكبرى«،   الشطرنج  »رقعة  العالم"الشهير  ، "قلب 
، وهو ما يفسر الدعم "الجديد  مليةمركز القوة العا"و

ومواردها  بحجمها  تبدو  قد  لبلدان  الكبير  األمريكي 
وأوكرانيا،  وجورجيا،  البلطيق،  بلدان  مثل  هامشية، 
لخلق إزعاج دائم يكبح تقدم روسيا فيما تراه األخيرة 

أو بلدان   الحيوي،  القريب" مجالها  إلى جانب "الجوار   ،
وبك موسكو  بين  للغرب  املخيف  ين، التقارب 

ودعمهما لقوى إقليمية طامحة وطامعة مثل تركيا 
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عاملي  لنظام  جديدة  عمل  قواعد  لتثبيت  وإيران، 
 .متعدد األقطاب

 

كل هذه التطورات بالقرب من عاملنا العربي،   تحدث
بعد  تطورات  من  أفغانستان  يف  اآلن  يجري  ما  مع 
وجود  وتقليص  املشروط،  غير  األمريكي  االنسحاب 

املنطقة الصيني   واشنطن يف  االقتصادي  والتقدم 
املذهل والجيوسياسي الروسي الذي لم يعد باإلمكان 

أوضاع تنعكس ىلع  أمور  العربية؛   ناتجاهله، وكلها 
ولذلك كانت مبادرتنا بافتتاح »مركز الدراسات العربية  
من  املختصين  الباحثين  أفضل  واختيار  األوراسية«، 

الت يف العرب واألوراسيين لدراسة ما يحدث من تفاع
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علينا،  وارتدادها  العالم  من  املهمة  املنطقة  هذه 
القطبية،  للتعددية  يتشكل  جديد  نظام  ظل  يف 

 .قليميةوبروز للقوى اإل

 

 تعني أوراسيا للعالم العربي؟  ماذا 
االشتباك الحالي يف املناطق اإلقليمية حول   وسط

مكانتها  تثبيت  إلى  القوى  كل  وسعي  العالم، 
له حصة  لضمان  العاملي ونفوذها،  النظام  يف  ا 

الجديد قيد التشكل، وبالنظر إلى القدرات واإلمكانات 
بمفهومها  األوراسية  املنطقة  بها  تتمتع  التي 

م الجغرايف  وقربها  إليه،  املشار  العالم   نالسياسي 
العربي، وارتباطها بأنقرة وطهران، الراغبتين يف مد  
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نفوذهما يف املنطقة ىلع حساب العالم العربي، 
بعد سيطرة طالبان ىلع  واألخ الجديدة  األمنية  طار 

املستويات   ىلع  أوراسيا  أهمية  تبرز  كابول، 
 .االقتصادية، والجيوسياسية، واألمنية

 

: تسعى روسيا إلى تطوير االتحاد االقتصادي اقتصاديًّا
، وتتفاوض مع بكين لخلق تكامل (EAEU) األوراسي 

والطري الحزام  مبادرة  الواعد  مشروعها  ، (BRI) قمع 
يف ظل مشاركة تركيا الفاعلة يف كال املشروعين، 

  25اتفاقية الـ  "وتوقيع طهران وبكين ىلع ما تسمى  
اإليرانية من   "ةالصيني  -عاما  كثير  يكتنفها  التي 

ومصر،  واإلمارات  للسعودية  أن  حين  يف  الغموض، 
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الصيني،   يف املقابل، مشاركة مهمة يف املشروع 
ع االقتصادي الروسي. قد تتعزز باملشاركة يف املشرو

اإلستراتيجي  التوجه  وحدة  إلى   حاجة  هناك 
االقتصادي بين ما نحب أن نسميه »تحالف القادرين«، 
ىلع  املفتوح  املهم  اإلستراتيجي  بموقعها  مصر 
أوروبا وإفريقيا، وسوقها االستهالكية الكبيرة نتيجة  

( رؤية  ظل  يف  والسعودية  سكانها،  (  2030عدد 
أ وكونها  واإلمارات الطموحة،  للنفط،  منتج  كبر 

اآلمنة  االستثمار  وبيئة  التقني،  االقتصادي  بتطورها 
ىلع ترجيح كفة   -مجتمعًة  -والعصرية، فهي قادرة

العالقات االقتصادية مع موسكو وبكين، مع ما يتبع  
أمن  واعتبار  معهما،  للعالقات  توثيق  من  ذلك 
كلتا  مصالح  من  يتجزأ  ال  جزًءا  واستقرارها  املنطقة 
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التقليدي مع  ا التحالف  إلى جانب  الكبيرتين،  لقوتين 
املنطقة  هذه  أن  كما  وأوروبا.  املتحدة  الواليات 
وسوًقا  واقتصادية  استثمارية  فرصة  تعد  الواسعة 

 .كبيرة للمنتجات العربية لخلق ثقل مؤثر

 

: تمثل املنطقة األوراسية أهمية خاصة  جيوسياسيًّا
كين؛ ملرور طريق جوارها القريب”، ولب“ملوسكو؛ ألنها  

الغربي  للتحالف  وكذلك  أوروبا،  إلى  منها  الحرير 
إلى ““ وأنقرة  طهران  وتسعى  وواشنطن”  بروكسل 

فيها،  كبير  نفوذ  صاحبتا  بأنها  نفسيهما  تسويق 
والث الدينية  التأثيرات  عبر  والقومية    قافيةوذلك 

لتركيا، مع توسعها يف االستثمار، وإيران عبر الجوانب 
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أي أخطار الثقافية واملذه لتأمين نفسيهما من  بية 
بكين  ىلع  ضغط  ورقة  والمتالك  تزعجهما،  قد 
وموسكو يف قدرتهما ىلع تحريك األوضاع يف هذه 
البلدان، وهو ما يفسر الحرص الروسي ىلع العالقات  

ال رغم  تركيا  ملفات،    خالفاتمع  عدة  يف  معها 
يف  العدوانية  إيران  سياسات  عن  موسكو  وتعامي 

ح يف  أن املنطقة،  يمكنه  العربي  الوجود  أن  ين 
يخلق قاعدة أمامية ملواجهة طموحات تركيا وإيران، 
نفوذهما  مناطق  يف  ضدهما  التحرك  إمكانية  عبر 
وأمنهما القومي، ويتوقع أن يكون موضع ترحيب من  
قومي  عامل  أو  حدود،  وجود  لعدم  وموسكو؛  بكين 
مشترك مع شعوب املنطقة، ودعم القاهرة والرياض 

الثالثة    وأبوظبي البلدان  وتبني  االستقرار،  لقوى 
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يف  مسيسة  غير  معتدلة  تقليدية  إسالمية  لرؤية 
املقابل، فإن الفراغ العربي يمنح تركيا وإيران نفوًذا 

 لقوىىلع الصين وروسيا، وهامش مناورة تلوحان به ل
الروسي  خصميهما  إزعاج  ىلع  بقدرتهما  الغربية 

ع يف  دعم  ىلع  الحصول  مقابل  من والصيني،  دد 
السياسية  اللعبة  هذه  تركيا  وتمارس  امللفات، 
األكروباتية كما ُشوهدت يف أذربيجان، وعبر عالقتها 
الغرب  حليفتي  وأوكرانيا،  جورجيا  مع  املتطورة 

 .املقربتين يف املنطقة 

 

حركات أمنيًّا عدة  األوراسية  املنطقة  يف  تنشط   :
إسالموية مسلحة، وقد شعرت باالنتشاء بعد سيطرة  
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ة طالبان ىلع كابول، وترى فيها نموذًجا ملهًما حرك
الزخم  مستغلة  نشاطها،  من  تزيد  أن  معه  يتوقع 

يسمى   ما  عبر  واإللهام  الطالباني   "النصر"الحالي، 
ا آسيا  بلدان  تخشى  أمريكا.  وجنوب   لوسطى،ىلع 

التأثيرات   من  والصين  وروسيا،  العثمانية "القوقاز، 
إلخوان املحظورة  لتركيا، ودعمها لجماعة ا  "الجديدة

شمال  يف  األويغور  املسلحون  وكذلك  روسيا،  يف 
أفكار  نشر  عبر  اإليرانية  والتدخالت  الصين،  غرب 
مجتمعي،  شقاق  يعقبها  سياسية  لدوافع  مذهبية 

مسل  ميليشيات  املنطقة   حة،وتشكيل  تتحول  وقد 
للحركات اإلسالموية املتطرفة، مما  إلى مركز جديد 

ىلع النهوض من جديد. يشجعها يف العالم العربي  
والسعودية،  )مصر،  الثالثة  العربية  البلدان  وتشكل 
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واإلمارات( مركًزا للدعوة إلى السالم والنماء واالستقرار، 
تلك  لبدان  ودعمها  املنطقة  هذه  يف  ووجودها 

يف   املنطقة، ومحاصرته  متوقع،  لخطر  تدارك  هو 
التثوير  قوى  مقابل  بديلة  رؤية  ويشكل  مهده، 

هو ما يعتقد أنه سيلقى قبوال من الصين والفوضى، و
 .وروسيا، وكذلك الهند، وأوروبا والواليات املتحدة

 

للوجود   من الجديدة  للتطورات  التنبه  أيًضا  املهم 
الصيني يف الخليج، وتطور العالقات العسكرية بين 
التحالف  يف  الفعالة  ومشاركتهما  وموسكو،  بكين 

 ي للتعاوناألمني األوراسي املسمى منظمة شانغها
(SCO) إلى تحويلها  إلى  الطرفين  كال  يطمح  التي   ،
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وقد   السابق،  " حلف وارسو"حلف عسكري ىلع غرار  
ليفان دغاغريان،   لدى طهران،  الروسي  السفير  أعلن 
بحرية  مناورات  ستجري  والصين  وإيران  روسيا  أن 

أوائل    –  2021مشتركة يف منطقة الخليج أواخر عام  
لعسكري الروسي والصيني . يمكن للوجود ا2022عام 

أن يؤدي إلى خلق استقرار أو زعزعة له؛ وعليه فربط  
بمصا البلدين  أمنية   لحكال  ضمانات  يحقق  قد  أكبر 

 .إضافية لبلدان الخليج العربية

 

 توصيات -الخاتمة
املنطقة األوراسية سوًقا بكًرا لالستثمار العربي   تمثل

يعية بحاجة إلى إعادة بناء شامل، وتمتلك موارد طب 
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كبرى يمكن أن تمثل فرصة استثمارية عربية فريدة 
وانفتاحها  العربي،  العالم  من  قربها  مع  نوعها،  من 
تشبيك  خلق  أن  كما  جغرافية.  مجاالت  عدة  ىلع 

إ له،  املنطقة  يف  الفوائد    لى للمصالح  جانب 
 .االقتصادية، فوائد جيوسياسية وأمنية عدة

 

بأهم  تتمتع السياسي،  ية خاصة أوراسيا، بمفهومها 
لدى القوى الرائدة يف العالم )الصين، وروسيا، وأوروبا، 
الناهضة  اإلقليمية  والقوى  املتحدة(،  والواليات 
وإيران(،  )تركيا،  الطامعة  والقوى  وباكستان(  )الهند، 
وهنا يأتي دور السياسة الهجينة التي تمنح هامًشا 
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املناو من  ردع    رةعريًضا  أو  لألصدقاء،  فوائد  لتقديم 
 .ومللخص

 

ودينية،   أوراسيا، ثقافية  وعوامل  الجغرافيا  بحكم 
تمثل تهديًدا أمنيًّا تزداد خطورته مع ما يحدث اآلن 
يف أفغانستان، التي يتوقع أن تنزلق فيها األمور نحو  
الهند،  يف  تأثير  من  ذلك  سيتبع  وما  الفوضى، 
أقل   ربما  وبشكل  الوسطى،  آسيا  وبلدان  وباكستان، 

و وروسيا،  الصين،  التجربة   داتارتدايف  وفق  ذلك 
رصد  بمكان  األهمية  ومن  املنطقة،  التاريخية ىلع 
للقوى  املساعدة  وتقديم  قرب،  عن  األخطار  هذه 
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استخدام  أو  توسعها،  قبل  ملواجهتها  املعتدلة 
 .الخصوم لها

 

القاهرة والرياض وأبوظبي إلى تحرير اإلسالم    تسعى
والسياسات   اإلسالموية،  التيارات  سيطرة  من 

سياسية األ أنظمة  تستخدمها  التي  يديولوجية 
لخدمة أجنداتها الجيوسياسية ألجل مزيد من التوسع  
هذه  يف  الشريف  لألزهر  النشط  الوجود  والنفوذ. 

أغلبية   املسلمون  فيها  يمثل  التي   يفاملنطقة 
كثير من بلدانها، وأقلية مؤثرة يف بعضها اآلخر، مع 

املدرس إلى  باألصول  سكانها  معظم  تين انتماء 
امَلاُتريِديَّة واألشعرية، اللتين تمثالن الخط األساسي 
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الدينية  السعودية  ومكانة  األزهر،  يف  لالعتقاد 
الكبرى التي ال ينازعها فيها أحد وسياسات التسامح  

والسالم   واألعراق   بينوالتعايش  واملذاهب  األديان 
للثالثي   املزايا  هذه  تمنح  اإلمارات،  تتبناها  التي 

التفوق ىلع املنافسين، واألرجح أن  العربي عوام ل 
املنطقة  بلدان  أنظمة  من  كبيًرا  قبواًل  تلقى 

 .وشعوبها

 

األحداث يف أوراسيا، يف بلدان مهمة وحليفة،   تؤثر
الهند، وباكستان، وللغرب مصلحة يف استقرار   مثل 
مثل   ودعمها،  بلدانها  بعض  وتنمية  املنطقة، 

بلطيق؛ وهو ما جورجيا، وأوكرانيا وأذربيجان وبلدان ال
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العربي مساحة عريضة لتبني  يمنح محور االستقرار 
سياسية تراعي   اتسياسات هجينة، والقيام بمقايض

بما  املؤثرة  واإلقليمية  الكبرى  القوى  مع  التوازنات 
والعالم  املنطقة،  هذه  شعوب  ىلع  بالنفع  يعود 
العربي، وأمنه واستقراره، وهو أمر آخر يزيد من أهمية 

 .بي النشط والفعال يف أوراسياالوجود العر


