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سورة البقرة "اآلية"152:

بداي ًة أشكر المولى عز وجل على توفيقي في إنجاز هذه الدراسة.
أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور /عبد ربه عبد القادر العنزي
استاذ العالقات الدولية وعميد شئون الطلبة بجامعة االزهر
لقبوله اإلشراف على دراستي وحرصه على أن تكون الدراسة نموذجاً وكان بحق صديق وأستاذ
تجاوز بوقته وجهده وواجبه اإلشراف ليثري الدراسة بعلمه ومالحظاته.
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واألستاذ الدكتور /عبد الناصر محمد سرور أستاذ العالقات الدولية واالعالم بجامعة االقصى
لموافقتهم مناقشة الدراسة والحكم عليها.

الشكر والتقدير الى جامعتي جامعة األزهر ،وعمادة الدراسات العليا ،وهيئة تدريس العلوم
السياسية بجامعة األزهر ،على جهودهم في تعزيز العلم والبحث العلمي.

جزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم وقدم لي يد العون والمساعدة ،ووقف بجانبي في إنجاز
هذا العمل المتواضع ،من اهل واصدقاء وزمالء واساتذة.

سالم سعد
ج 

ملخص الدراسة
تناولت الدراسة دور منظمة شنغهاي في توازن النظام الدولي الجديد ,في الفترة الممتدة من عام

2001م الى عام 2017م ،وجهودها لتكون فاعلة ووازنة في النظام الدولي ،خاصة بعد انهيار االتحاد
السوفيتي الذي يعد مرحلة فاصلة في مسار العالقات الدولية ،نتج عنه هيمنة الواليات المتحدة على

النظام الدولي ،مما دفع قوى عالمية كبرى للنظر في إعادة موازين القوى كحاجة ضرورية لمواجهة
الهيمنة وكسر األحادية القطبية ،والتي تأسست من قبل كال من الدول التالية( :الصين ،روسيا،

كازاخستان ،قيرغيزستان ،طاجيكستان ،اوزبكستان) ،والتي تتميز بثقل مساحتها الجغرافية ومواردها

الطبيعية والبشرية الهائلة ,وبانضمام الهند وباكستان الحق ًا أصبح عدد دول اعضائها ثمانية ,إلى جانب
مجموعة دول أخرى بصفة مراقب وشريك حوار ,للحفاظ على مصالحها واستعادة مكانتها ،ووضع حد

للنفوذ األمريكي تحديدًا في منطقة أسيا الوسطى ،كما وتناولت الدراسة النظام الدولي وتوازنه المنشود.
واعتمدت الدارسة في منهجيتها على ،نظرية الدور في العالقات الدولية ،ونظرية التوازن الدولي،
ومنهج النظام الدولي ،ومنهج دراسة الحالة ،ومناهج اخري.
هدفت الدراسة إلى التعرف على منظمة شنغهاي ومسار تطورها إقليمياً ودولياً ،بما في ذلك دورها في

النظام الدولي الجديد ،واستشراف مستقبلها في ضوء تطورها وطبيعة المتغيرات الدولية ،ظهرت أهمية

الدراسة للتعرف على أليات عمل المنظمة وأبرز أهدافها وأدواتها ،وديناميات عملها ،في ظل نقص

المصادر العربية التي تناولت هذا التقدم النوعي في النظام الدولي.

تتبعت الدراسة دور منظمة شنغهاي في توازن النظام الدولي الجديد ،بتركيزها على الدور االقتصادي

والسياسي واألمني ،وعرض أهم الق اررات الصادرة عن قممها المنعقدة خالل فترة الدراسة.

تفحصت الدراسة أبرز إنجازاتها ومواقف الواليات المتحدة األمريكية وحلف شمال االطلسي واالتحاد
االوربي وتركيا تجاهها ،والنظر في أهم مواقف هذه الدول وعالقاتها معها ومع دولها ،وكشفت الدراسة
التحديات التي تواجهها ،ثم قدمت الدراسة رؤية مستقبلية لها.
ومن اهم نتائج الدراسة ،ان دول المنظمة تعتبر قوة اقتصادية وامنية وسياسية ،وهي ذات نمو سريع

وتشكل قوة دولية ال يستهان بها ،فقد حققت توافق كبير في مستوياتها المختلفة ،وتتجه الن تكون ذات

وزن سياسي فاعل ،وتقف بإمكاناتها في مواجهة األحادية القطبية المهيمنة على القضايا الدولية ،من
خالل تأطيرها للتعددية ،كما أنها رسخت دورها كالعب رئيس في النظام الدولي ،وأن بإمكانها تحقيق
التوازن ووضع حد للهيمنة والتفرد األحادي وليس القضاء عليه ،خصوصا بوجود العمالقين روسيا

والصين على رأسها ،من خالل تحقيق تعاون أكبر داخلي ًا وخارجياً بين الدول األعضاء سياسي ًا
واقتصادياً وأمنياً وفي مجاالت أخرى عديدة.
د 

Abstract
The study examined the role of the Shanghai Cooperation Organization,
'SCO' in the balance of the new world order from 2001 to 2017 and its efforts to be
an effective and balanced organization in this order, mainly after the collapse of the
Soviet Union, which is a watershed stage in the international relations, and resulted
from the hegemony of the United States of America over the international order.
This order prompted major world powers to reconsider the balance of power as a
necessary need to confront the unilateral domination. A group of countries (China,
Russia, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan) met to found the SCO, which was
distinguished by its heavy geographical area and its enormous natural and human
resources, and with the accession of India and Pakistan. The number of the SCO
countries later became eight, four of which are nuclear states, as well as other
countries as observers and dialogue-partners, to preserve their interests and regain
their positions and to put an end to the American influence specifically in the Asian
region. The study dealt with the international order and the aspired balance
according to the SCO. The study also aimed to identify SCO and path of its regional
and international development, including its role in the new world order, and to
anticipate the future of SCO in the light of its development and the nature of the
international changes. The importance of study arose from its aim to identify the
mechanisms of work of the SCO and its most prominent goals, tools and dynamics
in the new world order, especially in light of the lack of Arab sources that dealt with
the qualitative development of the new world order. The study focused on the
economic, political and security roles, and presented the most important resolutions
issued by the organization's summits held during current study. The study also
examined the most prominent achievements of the organization and the positions of
the United States of America, NATO, the European Union and Turkey towards the
organization, and considered the most important position of these countries and
their relations with the organization and its countries. Meantime, the study revealed
the challenges facing the organization and then provided a prospect for the
organization. Finally, the study concluded that the SOC sustained its role as a major
player in the new world order, and that SCO can achieve balance and put an end to
hegemony and unilateralism, not to eliminate the latter, especially, with the two
giants Russia and China at the head of the organization, through achieving greater
cooperation internally and externally between the member states of the organization
on the political, economic, and security levels and in many other relevant areas.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة

أوالً :المقدمة:
بات من الواضح توجه الدول وبشكل بالغ األهمية ،إلى إقامة منظمات دولية ،وإقليمية كأحد

أهم الصفات المعبرة عن النظام الدولي الجديد ،وتحديدًا بعد الحرب الباردة ،حيث توفر المنظمات
فرصة كبيرة لتوطيد وتطوير العالقات بين الدول األعضاء ،كما تعمل على تعميق التعاون على كافة

المستويات ،ومن أهم هذه المنظمات منظمة شنغهاي ،التي أنشأت عام 2001م ،في ظل نظام دولي

يخضع للسيطرة االمريكية ،ويشهد الكثير من المحاوالت الغربية للهيمنة عليه ،سياسياً واقتصادياً وأمنياً،
مما جعلها تعبر عن رفضها لذلك ،وخصوصاً من قبل الصين وروسيا.

تعد منظمة شنغهاي من أهم القوى الصاعدة في النظام الدولي ،وتحتل مكانة هامة فيه ،وتتطلع إلى
لعب دور أكبر في توازن النظام الدولي الجديد ،مما يشكل تهديداً متزايداً للقوى المتفردة بزعامة العالم.

تمتلك شنغهاي بنظر العديد من المحللين من القوة والتأثير ،ما يجعلها تفرض نفسها على

العالم مستقبالً ،فضالً عن قدرتها القيام بدور فاعل في المعادالت الدولية وحل األزمات السياسية

واالقتصادية ،بفضل الثقل الجيوسياسي واالقتصادي الذي تملكه الدول االعضاء ،فضالً عن الطاقات
البشرية واالقتصادية للصين ،واالحتياطات الكبيرة من الغاز الطبيعي والنفط واالقتصاد المتعافي

لروسيا ،والموقع الجيوستراتيجي المتميز ،واألسواق الواعدة لدول أسيا الوسطى ،وفي حال اكتساب
الدول ذات صفة مراقب العضوية الكاملة فإنها ستزداد تأثي اًر على المستويين اإلقليمي والدولي .وبمنح

كالً من الهند وباكستان العضوية الدائمة ،يرتفع عدد الدول النووية فيها الي أربع دول ،روسيا والصين

والهند وباكستان ،وأخرى على العتبة النووية مثل إيران التي تتمتع بصفة مراقب ،إضافة إلى أن القوات
العسكرية الصينية والروسية ضمن قائمة الجيوش األولى على مستوى العالم.

كما يتسع نفوذها ليمتد على مساحة جغرافية كبيرة جدا ،تقدر بثلثي مساحة أوراسيا تقريبا،

تعيش عليها قوة بشرية هائلة ،تقترب من نصف سكان العالم ،ويمثلون نسبة عالية من الناتج المحلي
اإلجمالي العالمي ،وتمتلك كميات كبيرة من احتياط النفط العالمي الخام ،وكميات أكبر من االحتياطي
العالمي من الغاز الطبيعي ،وبذلك اقتربت من تحقيق امتالكها لقوى شاملة ،تؤهلها للقيام بدور كبير

في توازن النظام الدولي الجديد.

وعليه حاولت هذه الدراسة بحث وتوضيح دور منظمة شنغهاي في توازن النظام الدولي الجديد
من خالل التعرف على نشأة المنظمة ،والتعرف على أعضائها ،وأهدافها ،وأدواتها ،وإمكانياتها ،وموقفها

من القضايا اإلقليمية والدولية ،ورصد وتقييم مسار التطور ومدى تأثيرها في النظام الدولي.
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ثانياً :مشكلة الدراسة:
شهد النظام الدولي جملة من التطورات المختلفة على صعيد ظهور الفواعل والالعبين في

العالقات الدولية من غير الدول كالمنظمات اإلقليمية والدولية ،ودورهم في تحقيق توازن النظام الدولي،

حيث تكمن مشكلة الدراسة في التعرف على منظمة شنغهاي ودورها في توازن النظام الدولي الجديد
وعلية تسعى الدراسة لإلجابة على التساؤل الرئيس التالي:

إلى أي مدى يمكن لمنظمة شنغهاي أن تحقق توازناً في النظام الدولي الجديد؟
ويتفرع عن التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما ظروف وأسباب نشأة منظمة شنغهاي ومسار تطورها؟

 .2إلى أي مدى يمكن لمنظمة شنغهاي أن تساهم في توازن النظام الدولي؟
 .3ما موقف القوى الغربية تجاه منظمة شنغهاي؟

 .4ما مستقبل منظمة شنغهاي في النظام الدولي الجديد؟

ثالثاً :أهمية الدراسة:
تكمنأهميةالدراسة فيكونهامنأوائلالدراساتالتيتناولتمنظمةشنغهايبمزيدمنالتفصيل،
ولكونهاتدرسإمكانيةالتمعنأكثرفيها،والعتبارهامناهمالمنظماتالحديثةعالميا .
 .1تقدم الدراسة نموذجاً جديدًا للمنظمات الدولية (منظمة شنغهاي) من حيث محاولة التأثير في
توازن النظام الدولي الجديد.
 .2يشكل الموضوع مرجعاً جديدًا للباحثين والمهتمين ،في حقل العالقات الدولية ،وتحديدًا
المنظمات الدولية ،ومنظمة شنغهاي بشكل خاص نظ اًر لقلة الدراسات المتخصصة التي

تناولت الموضوع.

 .3إبراز أهمية منظمة شنغهاي من خالل أدورها المختلفة في توازن النظام الدولي الجديد.

رابعاً :أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة لتحقيق مجموعة من األهداف على النحو التالي:
 .1التعرف على منظمة شنغهاي ورصد مسار تطورها إقليمياً ودولياً.
 .2الوقوف على دور منظمة شنغهاي في توازن النظام الدولي الجديد.

 .3تسليط الضوء على الموقف األمريكي واألوربي ومواقف أخرى تجاه المنظمة.
 .4استشراف مستقبل منظمة شنغهاي في إطار النظام الدولي الجديد.
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خامساً :منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة على مجموعة من المناهج والنظريات مثل :نظرية الدور في العالقات

الدولية ،ونظرية التوازن الدولي ،ومنهج النظام الدولي ،والمنهج االستشرافي ،والمنهج الوصفي
التحليلي :وهو أسلوب من أساليب التحليل المركز على معلومات كافية ودقيقة وموضوعية عن ظاهرة

أو موضوع محدد ،أو فترة أو فترات زمنية معلومة ،وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية ثم

يفسرها بطريقة موضوعية بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة (دويدري.)185 ،2000 ،

واستخدمت أيضاً منهج دراسة الحالة ،ألنه يركز على حالة محددة تستخدم لإلجابة على

تساؤالت الدراسة ،ومنهج دراسة الحالة :يعتبر منهجاً متمي اًز يقوم على أساس االهتمام بدراسة الوحدات
بصفتها الكلية ثم النظر إلى الجزئيات من حيث عالقتها بالكل الذي يحتويها ،يهدف هذا المنهج إلى

جمع البيانات والمعلومات عن الوضع القائم وعالقتها مع البيئة ثم تحليل نتائجها (ابراش:2009 ,

.)161

وفي دراستنا هذه يتركز االهتمام على دور منظمة شنغهاي تجاه تحقيق توازنا في النظام

الدولي ،ومدى تداخل هذه االدوار في كل المراحل ،بحيث تزودنا هذه المناهج والنظريات بالتفسيرات
التي تعنى بجوانب الدراسة ومتغيراتها.

سادساً :حدود الدراسة:
الحد الزماني :تبدأ فترة الدراسة من العام 2001م وهو عام إنشاء منظمة شنغهاي واستعراض وتحليل

تطور مساراتها حتى نهاية العام 2017م.

الحد المكاني :النظام الدولي ،ودول منظمة شنغهاي من منطلق مقرها الرئيس بجمهورية الصين
الشعبية وكال من الدول األعضاء.

سابعا مصطلحات الدراسة:
منظمة شنغهاي:
منظمة دولية دائمة ،تم إنشائها عام  2001تضم كال من الصين وروسيا ،كازاخستان ،قيرغيزستان،

طاجيكستان ،أوزبكستان( ،رمسيس .)59 :2010 ،وتضم المنظمة ثمانية دول أعضاء هي الدول
الست المذكورة أعاله إضافة إلى الهند وباكستان ،وتضم أربع دول بصفة مراقب هي :أفغانستان،

بيالروسيا ،إيران ،ومنغوليا ،وتضم ست دول بصفة شريك حوار هي :أذربيجان ،أرمينيا ،كمبوديا،
نيبال ،تركيا ،وسيرالنكا. (eng.sectsco.org).
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ويعرفها هالل" ،بأنها منظمة سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية تأسست عام  2001في مدينة
شنغهاي الصينية بمشاركة كل من الدول التالية( :الصين ،كازاخستان ،قيرغيزستان ،روسيا،

طاجاكستان ،أوزباكستان) ،وتم توقيع ميثاقها عام  2002ودخل حيز التنفيذ عام ( "2003هالل,
.)16 :2013
منظمة دولية سياسية اقتصادية وامنية أوراسية ،وهي امتداد خماسي شنغهاي تأسست عام

 ،1996على يد قادة الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان ،باإلضافة الي اوزباكستان

التي انضمت فيما بعد ،فتم توقيع ميثاق المنظمة عام  2002ودخل حيز التنفيذ عام 2003

(السعيدي واخرون.)246 :2008 ,
التوازن الدولي:

يعرف مفهوم التوازن الدولي على أنه مبدأ أو سياسة تتبعها دولة أو تحالف دولي ،في مواجهة

دولة أخري ،أو تحالف دولي أخر ،بحيث ال يتاح لدولة مع حليفاتها ،االستئثار بالنفوذ الدولي ،وفرض

سيطرتها على باقي الدول ،كما أن التوازن يصف الحالة أو المرحلة التي تعيشها العالقات الدولية عند
انتقالها من الحرب إلى السلم وبالعكس ،أي الفترة التي تعقب الحرب( .يسوف.)24 ،2010 ,

خطير ،لذا
أمر
ٌ
ويعبر التوازن عن سياسة ترويج تساوي القوة القائمة على افتراض أن عدم توازنها ٌ
يتعين على الدول الذرية التي تقف في الطرف المتضرر من ميزان القوى أن يتحالف بعضها مع

بعض ضد الدولة المهيمنة ،او أن تتخذ تدابير من شانها أن تعزز قدرتها على وضع حد ألي اعتداء،

كما يمكن ألي دولة أن تختار دورها التوازني ،فتغير من انحيازها عند الحاجة من أجل الحفاظ على

التوازن( .غريفيث واخرون.)155 ,2008 ,
النظام الدولي:

يعرفه عودة بأنه" :تجمع يضم وحدات سياسية مستقلة تتفاعل فيما بينها بتواتر معقول وفقاً لعمليات
منتظمة وتلعب القوة دو ًار رئيسياً في التفاعل بين هذه الوحدات (عودة.)15 :2005 ,

ويعرفه الكيالي بأنه :مجموعة من العالقات المتجددة التي تحكم الدول وهو نظام يضم مجموعة من

الوحدات المتفاعلة غير الساكنة التي تسمى أمماً أو دوالً ،يضاف إليها بعض المنظمات فوق القومية
(الكيالي وآخرون.)123 :1983 ,
وقد عرف كينث والتز النظام الدولي بأنه" :مجموعة من الوحدات التي تتفاعل فيما بينها ،فمن ناحية

يتكون النظام الدولي من هيكل أو بنيان ،ومن ناحية أخرى يتكون من وحدات تتفاعل معا"( .امينة,
.)28 ,2011
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وعرفه سليم بأنه" :مجموعة من الوحدات المترابطة من خالل عملية التفاعل ،فالنسق يتميز بالترابط
بين وحداته الدولية" (سليم.)257 ,2001 ,
المنظمات الدولية:
تعتبر المنظمات امتداد طبيعي لتطور نظام المؤتمرات الدولية ،فهي نتاج المؤتمر التأسيسي الذي تتخذ

فيه الدول قرار إنشاء منظمة دولية ،وبذلك تكون المنظمة الدولية تثبيت لنظام المؤتمر ،وذلك بإدخال
عنصر االستم اررية والدوام بدالً من شكل المؤتمر كتجمع مؤقت( .مصطفى.)169_168 ,2002 ,

يعرفها العنزي بأنها :كيان قانوني تنشئه مجموعة من الدول بصفة دائمة ،بموجب اتفاقية دولية تحدد
أهداف ومبادئ هذا الكيان ،الذي يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الدول األعضاء.

(العنزي.)38 :2000,

ويعرفها الدقاق بأنها :هيئة دائمة تنشأ بموجب معاهدة دولية بين الدول وتقتصر العضوية فيها على

الدول ،تتكون من مجموعة من األجهزة تضم ممثلي الدول وحكوماتها وتجمع إرادي لعدد من أشخاص

القانون الدولي ينشأ بموجب اتفاق دولي على شكل هيئة دائمة تتمتع بإرادة ذاتية ولها نظام قانوني

وأجهزة مستقلة تسعى لتحقيق أهدافها المشتركة (الدقاق.)35 ,1997 ,

الهيئة التي تنشئها بقصد تحقيق اهدافها المشتركة مع بعضها البعض ،او غيرها ،ومنحها الميثاق

الخاص بها ،والشخصية المعنوية وصفه الدوام لتحقيق تلك االهداف في المجتمع الدولي (عبد العال,
.)15 :2016
مفهوم الدور في السياسة الدولية:
عبارة عن تصورات صانع السياسة الهم المجاالت الحيوية التي تتمتع بها دولته بنفوذ ،إضافة للدوافع

األساسية لهذه السياسة ،او الوظائف التي يمكن تأديتها ،وتوقعاتهم لحجم التغيير المنتظر في النظام

الدولي نتيجة هذا الدور( .إبراهيم.)74 :1989 ,

ثامناً :الدراسات السابقة
الدراسات العربية:
• دراسة ذيابات )2016( ،بعنوان :الدور األمني لمنظمة شنغهاي للتعاون 1996_2013:
تعاون إقليمي أم موازنة حلف الناتو؟ الجامعة األردنية.

بحثت هذه الدراسة في الدور األمني لمنظمة شنغهاي للتعاون منذ إنشاء النواة األولى للمنظمة

عام 1996وحتى نهاية عام  , 2013وقدمت عرض تاريخي للمنظمة من حيث النشأة واألعضاء،
واألهداف والهيكل التنظيمي ،والمصالح األمنية التي حاولت الدول األعضاء تحقيقها ،ثم استعرضت
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تحليل طبيعة الدور األمني .الذي تمارسه عبر تقسيمه الى عدة مراحل تاريخية .ثم حاولت تحليل
طبيعة الدور األمني ،وقد اعتمدت الدراسة على فرضية مفادها ،وجود عالقات تأثير إيجابية بين تنامي
دور منظمة شنغهاي األمني وبين ميل المنظمة لتوظيف هذا الدور في موازنة تهديد محتمل من حلف

الناتو .وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها " أن الدور األمني تطور بشكل ملحوظ ،فمارست توازن

ناعم تجاه سياسة أمريكا ،وقد يتطور هذا التوازن بتجاوز كافة التحديات التي تواجه المنظمة.

• دراسة دحمان )2015( ،بعنوان :التحالف الشرقي المقبل :منظمة شنغهاي للتعاون والتوجه
نحو العالمية ،مجلة سياسات عربية.
تناول الباحث بروز منظمة شنغهاي كنواة عملية لسياسات جديدة وتحالفات قوية ،تتجه نحو

بناء نظام دولي جديد ،تكون فيه هذه المنظمة ركنا أساسيا ضمن معادلة توازن القوى الدولية .وخلصت

الدراسة إلى أن المنظمة انتقلت من الوضع االقليمي إلى الدولي ،وذلك نتيجة بلورة مواقف ورؤى

مختلفة عن الرؤية األمريكية ،ظهرت في مواقف المنظمة في العديد من األزمات ،كالملف النووي
اإليراني والمشكلة الكورية ،واألزمة السورية ،وقضايا األمن في أسيا الوسطى.

• دراسة محمود )2014( ،بعنوان ":دور منظمة شنغهاي للتعاون" في إنهاء حالة األحادية
القطبية وموقفها من األزمة السورية" ،جامعة تشرين.
تناولت الدراسة منظمة شنغهاي للتعاون كقوة مؤثرة على الصعيد العالمي في إنهاء أحادية

القطبية وموقف المنظمة من األزمة السورية ،وخلصت الدراسة إلى أن المنظمة خطوة في اتجاه تعزيز

وعودة حالة التعددية القطبية ،في العالم وأن األزمة السورية شكلت بتداعياتها على الصعد اإلقليمية
والدولية فرصة لكل من روسيا بالدرجة األولى والصين بالدرجة الثانية لتعزيز مكانتهما في المحافل

الدولية.

• دراسة مردان )2014( ،بعنوان :العراق ومنظمة شنغهاي للتعاون رؤية في مبررات
ومكاسب االنضمام استراتيجيا ،بكين.
ناقشت هذه الدراسة منظمة شنغهاي للتعاون وأسباب نجاحها ،ومن أهم أسباب النجاح ،القوة

الشاملة لروسيا والصين ،ودعم حفظ السلم واألمن واالستقرار لمنظمة أسيا الوسطى من منطلق إدراكهم
لمخاطر اإلرهاب على االستقرار واألمن اإلقليمي وتأسيس وكالة مكافحة اإلرهاب ،وتناولت المبررات

االستراتيجية والدستورية النضمام العراق في هذه المنظمة من عدة نواحي ،إال أن العراق لم تحصل

على عضوية المنظمة ،وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها" ،أن التقارب الجغرافي والظروف التاريخية
عامال رئيسيا في انشاء المنظمة واستمرارها".
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• دراسة أرشيدات :)2013( ،بعنوان مستقبل الدور الدولي لمنظمة شنغهاي للتعاون ،جامعة
اليرموك.
حاولت الباحثة في هذه الدراسة بحث أثر المتغير االقتصادي والمتغير األمني على مستقبل
الدور الدولي لمنظمة شنغهاي ،وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين السلوك السياسي للمنظمة

وبين السلوك االقتصادي واألمني للدول األعضاء فيها ،وتأثير هذه العالقة على مستقبل المنظمة،

واستندت الدراسة إلى فرضية مفادها :أن الدور االقتصادي واألمني على المستويين االقليمي والدولي
هو تمهيد لدور سياسي أكبر في النظام الدولي .وقد خلصت الدراسة بنتيجة وهي "أن واقع الدور

االقتصادي واألمني لمنظمة شنغهاي سيكون بداية لدور سياسي عالمي في المستقبل".

• دارسة خزاز :)2013( ،بعنوان االهمية الجيوبوليتيكية لمنظمة شنغهاي وأثرها في السياسة
الدولية ،العراق.
تناولت الدراسة األهمية الجيوبوليتيكية لمنظمة شنغهاي للتعاون من خالل ما تملكه من

مؤهالت جيوبولتيكية ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على إمكانات المنظمة وقدراتها ،ومع ذلك لم تظهر
المنظمة كفاعل أساسي في الساحة الدولية ،إال أن العدد األكبر من المحللين والمراقبين وفق ما

توصلت إليه الدراسة يرون أن المنظم ة تمتلك الكثير من المؤهالت الجيوبوليتيكية التي قد تساهم في
تحويلها إلى قوة دولية ذات تأثير خالل الفترة القادمة ،وعليه فإن البحث سلط الضوء على هذه
المنظمة ودورها المرتقب في الساحة الدولية.

• دراسة جمال الدين :)2009( ،بعنوان مستقبل منظومات التعاون اإلقليمي في ظل المتغيرات
الدولية ،جامعة الكوفة.
تناول الباحث في دراسته منظمة شنغهاي كنموذج للتعاون اإلقليمي ،وقد اقتصرت الدراسة

على عرض أهم المصالح التي تتبعها الدول األعضاء جراء انضمامها للمنظمة ،كما عرضت أهم
الصعوبات التي تواجه المنظمة والمتمثلة في ،صعوبة التوسع وحالة التنافس بين الصين وروسيا،

باإلضافة إلى بعض الضغوط التي تمارس ضدها خاصة من قبل الواليات المتحدة .وخلصت الدراسة
إلى" ،أن منظمة شنغهاي للتعاون وفي ظل المتغيرات الدولية أصبحت تقوم بمهام عمليات تكاملية

متعددة ،وأنها في نهاية المطاف تتمتع بديناميكية ايجابية ومستقبل واعد".
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الدراسات األجنبية:
Russian Chinese Relations and their leadership Potential in the Shanghai
)Cooperation Organization (Karl salum 2013
حلل الباحث العالقة الروسية الصينية في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ،حيث هدفت الدراسة الى
إظهار طبيعة العالقات الروسية الصينية ومستوياتها ،مع تحديد مصالح كل دولة من خالل وجودهم

في المنظمة ،وناقشت الدراسة التحديات بين البلدين ،واستعرضت نقاط االتفاق واالختالف بين البلدين،

للوقوف على مدى قدراتهم في تجاوز نقاط االختالف وتعزيز التوافق ،وخلصت إلى أن ،القوة

االقتصادية المتنامية للصين سوف تؤهلها لتكون لها الزعامة في المنظمة على حساب روسيا.
• Anew Model of Asian Regionalism: does the Shanghai Cooperation
)Organization have more potential than Asian? (Stephen Aris 2009
تناولت هذه الدراسة منظمة شنغهاي وتكتل آسيان ،من خالل تسليط الضوء على أوجه التشابه

واالختالف بين منظمة شنغهاي للتعاون وتكتل آسيان ،وهدفت الدراسة من خالل المقارنة بينهما

للوقوف على قدرة كل منهما على التأثير في النظام الدولي ،خاصة وأن بعض الدول تتمتع بعضوية

منظمة شنغهاي وتكتل آسيان معا .وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها ،أن منظمة شنغهاي للتعاون

تتوسع مع مرور الزمن وبدأت خطوات مهمة على الصعيد الدولي.
• Perspectives of the SCO: Images Discourses China and Eurasia
)forum quarterly (Hanova Selbi 2009
ناقشت هذه الدراسة صورة وعالقة منظمة شنغهاي للتعاون مع الغرب وخاصة بعد انضمام
دول كالهند وباكستان وإيران كأعضاء مراقبين ،وأوضحت مستويات العالقة بينهما ،بما في ذلك نظرة

كل منهما لألخر ،تحديدا بعد انضمام دول نووية كبيرة أيضا من حيث المساحة وعدد السكان ،وهذا
يزيد من قلق الغرب بشكل عام والواليات المتحدة بشكل خاص .وخلصت الدراسة إلى أن الغرب ينظر

بعين الريبة والشك لهذه المنظمة ودورها ،وأن المؤشرات مازالت مبدئية حول أنشطة المنظمة وإن كانت
بصدد تطورها.
• The Shanghai Cooperation Organization: toward a full-grown
)security alliance (Marcel de has 2007
تناولت الدراسة نشأة منظمة شنغهاي من حيث التطور التاريخي والنشاط األمني الخاص بها

حتى عام  ،2007كما عرضت الدراسة العالقة الصينية الروسية في إطار هذه المنظمة ،حيث تطرقت

إلى مجاالت التعاون واالختالف بين بكين وموسكو ،والتي يمكن أن تتحول إلى حالة من التنافس

بهدف الهيمنة على المنظمة .وقدمت الدراسة موج از حول عالقة منظمة شنغهاي بالعديد من المنظمات
اإلقليمية المتواجدة في منطقة وسط أسيا ،خاصة مع حلف الناتو ،وقد رأى الباحث أن التعاون بينها
وحلف الناتو قد يجلب المزيد من األمن واالستقرار والسالم لوسط أسيا.
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• The Shanghai Cooperation Organization at 5: achievements and
)challenges ahead china and Eurasia forum (zhaohuasheng2006
قدمت الدراسة عرضا لما حققته شنغهاي من إنجازات في السنوات الخمس الالحقة إلنشائها،

تحديدا فيما يتعلق بتطور هياكلها التنظيمية ،وخصوصا جهاز مكافحة اإلرهاب الذي فرضته تطورات
ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر  ،2001واستعرضت أهم التحديات التي تواجهها ،والتي تمثل
أهمها بمحدودية قدرتها وعدم تجانسها مع المصالح الحقيقية التي ينشدها أعضائها ،اضافة إلي ضعف

هيكلها ،والى بطء تنفيذ االتفاقيات مما انع كس على وزنها اإلقليمي ،والذي يراه الباحث بأنه ال زال
ضعيفا مقارنة مع بعض المنظمات األخرى ,كاآلسيان واالتحاد األوروبي ،وتفسر الدراسة أن هذا
الضعف قد يعود إلى قصر عمر المنظمة ،التي ال زالت في بداياتها.

تعقيب على الدراسات السابقة:
استفادت دراستنا من الدراسات السابقة واعتمدت عليها لإلحاطة بدور منظمة شنغهاي في

توازن النظام الدولي الجديد ،على النحو التالي:
•

ركزت الدراسات السابقة على قوة تأثير المنظمة في إنهاء األحادية القطبية من خالل

•

تناولت الدراسات السابقة المبررات االستراتيجية والدستورية النضمام العراق للمنظمة وأسباب

•

قدمت الدراسات السابقة عرض للعالقات الصينية الروسية وحالة التنافس بينهما في إطار

•

قارنت الدراسات السابقة بين شنغهاي وبعض المنظمات األخرى مثل :تكتل آسيان من حيث

•

ناقشت الدراسات السابقة منظمة شنغهاي كنموذج للتعاون وأليات التوسع ،وعالقة المنظمة مع

اقتصارها على موقف المنظمة من األزمة السورية.

نجاحها ،ولكن العراق لم تحصل على عضوية المنظمة.
المنظمة ،وأغفلت حاالت التعاون األخرى.

التشابه واالختالف بين األعضاء ،مع العلم ان روسيا والصين أعضاء في المنظمتين.
الغرب خاصة بعد انضمام دول نووية مثل :الهند وباكستان للمنظمة.

•

قدمت الدراسات السابقة عرض تاريخي لنشأة المنظمة وتطورها في السنوات األولى ،ومجاالت

التعاون بين األعضاء ،وناقشت األهمية الجيوبوليتيكية ،وتناولت الدور االقتصادي واألمني،

وأغفلت الدور السياسي.

وعليه فإن دراستنا سوف تقدم تصو اًر متكامالً وتفسي اًر واضحاً لدور منظمة شنغهاي في توازن

النظام الدولي الجديد (الدور السياسي ،الدور األمني ،الدور االقتصادي) ،وسوف تتناولها ،من حيث
النشأة واألهداف ومسار التطور بكل التحديات واإلمكانيات واإلنجازات وعالقاتها الداخلية ،والموقف

الغربي تجاه المنظمة بتفصيل أكثر خالل هذه الفترة.
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الفصل الثاني
املنظمات الدولية النشأة والتطور
• المبحث األول :المنظمات الدولية
• المبحث الثاني :نشأة منظمة "شنغهاي" ومسار تطورها
• المبحث الثالث :النظام الدولي والتوازن المنشود

مقدمة
مع بدايات تكون الدول وصوال لحالة االستقرار ونشوب الحرب بين الدول ،تحركت الدول

للتوسع كال على حساب األخرى ،في إطار القارة أو القارات األخرى ،فمع التطور العلمي الشامل ،وفي

مقدمته التطور العسكري ،فقد أدى كل ذلك إلى ازدياد خطر الحرب واتساع نطاقها ليشمل مختلف

بقاع العالم ،األمر الذي بدأ ينذر بالمزيد من الخسائر على الصعيد البشري واالقتصادي .وكانت هذه
البداية بالنسبة لجميع الدول بمختلف قاراتها للسعي إليجاد الحلول الودية والتفاهم فيما بينها .وهنا

كانت الحاجة لظهور ما يعرف بالمنظمات الدولية ،وأصبح يطلق على هذا العصر بأنه عصر
المنظمات الدولية ،لما تقدم به من أهداف على جميع األصعدة ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية

والثقافية والقانونية ،ومع استمرار التقدم المتنوع وخصوصا االتصاالت والمواصالت ،كان واجبا على
المجتمع الدولي أن يضع الوسائل التي تنظم العالقات بين الدول وتنسق مصالحها عن طريق إنشاء

منظمات دولية ،لتنظم المصالح بين الدول بما يضمن ويحقق المنفعة المتبادلة للجميع .وقد تعددت

أنشطة تلك المنظمات لتشمل كافة المجاالت ،االقتصادية واالجتماعية والتعليمية باإلضافة إلى الدور

اإلغاثي وتقديم المساعدات الذي تلعبه تلك المنظمات في أوقات الطوارئ والحروب ،بل أن لها دور
هام في تحقيق التوازن الدولي.

تعتبر العالقات الدولية هي األساس في قيام المنظمات الدولية ،فهي التي تتجاوز حدود الدولة
الواحدة ،والتي بحكم كونها واقعة في إطار المجموعة الدولية ،ال تخضع لسيطرة دولة واحدة ،ولكنها

بمفهومها الواسع هي عالقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأيدلوجية وعسكرية على مستوى
ويعد مفهوم اإلقليمية الجديدة ذات البعد االقتصادي أحد االتجاهات
الدول والمنظمات والشعوب.
ّ
أن بروز
المهمة في العالقات الدولية المعاصرة ،والذي تزامن مع إنشاء عدد من المنظمات .كما ّ

للتكيف مع
تهديدات أمنية عابرة للحدود كاإلرهاب ،فرضت على الدولة إعادة صياغة مفاهيمها األمنية ّ
هذه التحديات المختلفة وذلك باالنتقال من مفهوم األمن المحلي إلى مفهوم األمن اإلقليمي ،وهذا
يستلزم توحيد الجهود لمواجهة التهديدات العابرة للحدود ،كما نجد أن مفهوم "مركب األمن االقليمي"

بارز لبناء األمن بشكل يجعل من
إطار نظرًيا ًا
كان مطروحاً عند باري بوزان ،وأولي ويفر ،بصفته ًا
المشاكل التي تواجهها الدولة صعبة الحل في إطار منفصل عن بعضها البعض ،وألجل حماية

مصالح وتعزيز الدول وللحيلولة دون اختراق القوى الكبرى للمجال الحيوي للدول االخرى ،تسعى هذه

الدول لالعتماد األمني المتبادل وزيادة مستوى التنسيق األمني بينهم األطراف.

 12

المبحث االول :المنظمات الدولية
المنظمات اإلقليمية والدولية من سمات النظام الدولي الجديد ،قامت من اجل إيجاد حلول

عملية للقضايا المشتركة بين الدول ،وظهر ذلك نتيجة وعي هذه الدول بأهمية التعاون والعمل الجمعي
الذي يحقق مصالحهم المشتركة ،في عديد من المجاالت المختلفة ،وهذا يتطلب جسم معترف به،

تجسد في شكل هيئة دولية دائمة تقوم على اتحاد مجموعة من الدول ،تتخذ الشكل وتحدد

االختصاص ،لضمان تحقيق اهدافها وفق ميثاق قانوني.

تعريف المنظمة الدولية
قدم المتخصصين تعريفات متعددة للمنظمة الدولية من أبرزها:
• هيئة أنشأتها مجموعة من الدول بإرادتها لإلشراف على شأن من شؤونها المشتركة ،وتمنحها
اختصاصات ذاتية تباشرها في المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول األعضاء أنفسهم.

(الحديثي.)17 :2010 ،

• هيئة دائمة تقوم بإنشائها مجموعة من الدول المستقلة لتحقيق مصالح مشتركة بينهما وتكون

لها إرادة ذاتية مستقلة يتم التعبير عنها في المجتمع الدولي أو اإلقليمي ،وفي مواجهة الدول

واألعضاء بواسطة أجهزة دائمة خاصة بالمنظمة( .حمير.)93 – 92 :2010 ،

• تجمع إرادي لعدد من أشخاص القانون الدولي متجسد في شكل هيئة دائمة يتم إنشاؤها بموجب
اتفاق دولي ويتمتع بإرادة ذاتية( .الدقاق.)35 :1986 ،
بشكل عام يمكن إجمال مفهوم وتعريف المنظمة الدولية بأنها :هيئة تتمتع بصفة الدوام ،وتقوم

بإنشائها الدول من أجل ممارسة اختصاصات دولية في عدة مجاالت ،مثل :الحفاظ على السلم واألمن

الدوليين ،والتعاون في مجاالت عديدة .وتشتمل على عدة عناصر مثل التنظيم واإلرادة الذاتية وصفة

الدولية.

تاريخ المنظمات الدولية ونشأتها:
بدأ التعاون المشترك بين الدول من خالل عقد المؤتمرات الدولية ،والتي تعتبر بداية نشأة

المنظمات الدولية (الغوطي ،)35 :2015 ،وظهور بعض أشكال التعاون الدولي (عبد هللا وآخرون،
 .)39 :2016حيث تعتبر المنظمات الدولية ظاهرة حديثة نسبياً ،فأولها ولد سنة  1815م "اللجنة
المركزية لتنظيم المالحة في الراين" (يونس.)82 :1991 ،

ويعتبر من أبرز العناصر التي أدت لنشوء المنظمة الدولية :زيادة وعي الدول ذات المصلحة

والرغبة بتوافق نسبي في المصالح واالقتناع التام بحتمية فوائد التعاون المشترك في الكثير من
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المجاالت ،إلى جانب قدرة هذه الدول على الوصول إلى اتفاق حول أهداف ومبادئ وأطر نشاط
المنظمة المرغوبة (مصطفى.)11 :1998 ،
ومن الممكن أن يكون التعاون الدولي ،على شكل اتحاد بين الدول أو على شكل منظمات
دولية ،لكن المنظمات الدولية حصلت على إرادة ذاتية مستقلة عن الدول األعضاء (جعفر:1990 ،

 .)18وفي وقتنا الحاضر تعتبر المنظمات الدولية أكثر صور التعاون الدولي تقدماً.

مراحل تطور المنظمات الدولية
منذ مطلع القرن التاسع عشر ظهر دور المؤتمرات الدولية وذلك بداي ًة في أوروبا نتيجة

الحروب النابليونية ،حيث كانت المرحلة األولى مع معاهدة  ،1814والتي عرفت بمعاهدة الوفاق

األوروبي والذي جمع بين كل من النمسا ،وبروسيا ،وانجلترا ،وروسيا .ثم نشأت االتحادات الدولية
فتكون اتحاد
وذلك الهتمامات الدول على جميع األصعدة مثل الصعيد السياسي واالقتصادي واالداريّ ،
التلغراف الدولي ثم اتحاد البريد العالمي عام( 1874مصطفى.)5-3 :1998 ،
وفي الفترة الثانية الواقعة بين الحربين العالميتين ،نشأة أول منظمة سياسية دولية ذات طابع

عالمي وهي عصبة األمم ،وفي المرحلة الثالثة ما بعد الحرب العالمية الثانية وفشل عصبة األمم في
تحقيق ما هو مطلوب منها ،بدأ العالم بالتوجه والتفكير إلنشاء المنظمات الدولية ،فقامت منظمة األمم

المتحدة على التحالف بين القوى الكبرى والتي انتصرت في الحرب العالمية الثانية .وأيضاً كان هناك
بعض القصور في تحقيق ما تم من أجله إنشاء المنظمة ،فبدأ ظهور المنظمات االقليمية في بعض

القارات لتحقيق ما فشلت به منظمة األمم المتحدة .وبعد ما وصل إليه العالم من تطور علمي بدأت

نشأة العديد من المنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة اليونسكو وغيرها (جعفر،

.)19,27 :1990

أنواع المنظمات الدولية يمكن ان تصنف المنظمات الدولية بعدة معايير:
 -1العضوية :تنقسم المنظمات الدولية من حيث العضوية الي:
•

المنظمة الدولية :هي تلك المنظمة التي تضم أو تسمح بإمكانية انضمام كل الدول

إليها مثل ،عصبة األمم ومنظمة األمم المتحدة ،والبنك العالمي ،ومنظمة العمل
الدولية (الحديثي.)170: 2010 ،

•

المنظمة اإلقليمية :هي تلك المنظمة التي تضم في عضويتها عددًا محدودًا من الدول
بالنظر لوجود رابطة تضامن محدودة تجمع فيما بينها (أزم وحجاج.)122 :2014 ،

 -2االختصاصات :تنقسم المنظمات من حيث االختصاصات إلى:
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•

منظمات عامة االختصاصات وهي التي تتعدد اختصاصها لتشمل كافة مظاهر
العالقات الدولية ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،مثل :منظمة األمم

المتحدة ،وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول األمريكية.

•

المنظمات المتخصصة وهي التي يقتصر اختصاصها على نشاط معين ومحدد دون

غيره ،مثل :منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية (الغنيمي-20 :1970 ،

.)24

من أبرز اختصاصات المنظمات الدولية (بان كي مون:)12-9 :2014 ،
 -1المحافظة على السالم واألمن الدوليين وعقد المعاهدات الدولية وتعديلها.

 -2التحقيق في النزاعات ودعوة أطراف النزاع إلى تسوية نزاعاتهم بالوسائل السلمية.

 -3عمل دراسات وتقارير ووضع توصيات بشأن التعاون الدولي في المجاالت المختلفة.
-4

اختصاص الرقابة وتقديم التوصيات والمشاريع من خالل البحث والدراسة (أبو حبيب،

.)90 :2014

 -3السلطات:

تتنوع المنظمات الدولية من حيث قوة السلطات التي تتمتع بها وغالبية المنظمات الدولية ال

تمس سيادة الدول األعضاء ،بل تقتصر على تنسيق نشاط الدول األعضاء عن طريق االقتراحات

وإصدار التوصيات ويتوقف تنفيذ ذلك على رغبة الدول األعضاء.

وتنقسم المنظمات الدولية حسب هذا المعيار إلى :منظمات تتمتع بصالحيات فعلية واسعة،
ومنظمات ال تملك إال صالحية إبداء اآلراء والرغبات (أزم وحجاج.)124-123 :2014 ،

عناصر المنظمات الدولية
من وجهة نظر الدكتور محمد طلعت الغنيمي ،العناصر األساسية للمنظمات الدولية تتمثل في
عنصرين اساسين وهما (الغنيمي.)26 :1970 ،
 -1الدوام.

 -2اإلرادة الذاتية

وبشكل عام ،يمكن تحديد عناصر المنظمة الدولية ،كما يلي:

 -1مكونة من أكثر من دولة :تمثل المنظمة الدولية مجموعة من الدول أي ال يمكن لدولة واحدة
إقامة منظمة دولية (الغوطي.)38-37 :2015 ،
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 -2صفة االستمرارية والدوام :أي أنه يجب أن تتوافر في هذه المنظمة صفة االستمرار .وبمعنى

أكثر وضوح لصفة الدوام ،هو أن تكون أجهزة المنظمة قادرة على ممارسة أي نشاط في أي

وقت تراه مناسبا (الفتالوي.)25-21 :2010 ،

 -3الصفة الدولية :وقد تم وضع عدة شروط؛ لتمتع المنظمة الدولية سواء كانت عالمية أو
إقليمية بالشخصية القانونية الدولية ،ينبغي توافر ثالثة شروط وهي (الحديثي-170 :2010 ،

:)172

أ -أن يكون للمنظمة إرادة ذاتية مستقلة عن إرادة الدول األعضاء.

ب -أن يكون للمنظمة اختصاصات محددة تعبر عن شخصيتها الدولية.
ضمنيا بالشخصية الدولية للمنظمة.
يحا أو
ً
ت -اعتراف الدول األخرى اعترافا صر ً
 -4اإلرادة الذاتية الخاصة بالمنظمة :أن يكون للمنظمة القدرة على التعبير عن رأي مستقل عن
آراء الدول المكونة لها (جعفر .)7 :1990 ،ولهذا فإن الق اررات أو التوصيات التي تصدر
عن الدول األعضاء في المنظمة ،وسواء كانت باألغلبية أم باإلجماع ،تنسب إلى المنظمة

الدولية وليس للدول األعضاء فيها.

 -5معاهدة واتفاقية دولية :ويشترط أن يكون هناك اتفاق أو معاهدة إنشاء مكتوبة بين الدول
الراغبة في إنشاء منظمة (عبد الكافي.)214-211 :2012 ،

الطبيعة القانونية للمنظمات الدولية
المنظمة الدولية تقوم بناء على اتفاق دولي ُينشئ المنظمة ويحدد نظامها القانوني ويبين
أهدافها واختصاصاتها واألجهزة التي ستعمل بها لتحقيق هذه األهداف والقواعد التي تحكم سير العمل

بها .وقد جرى العمل على أن يأخذ مثل هذا االتفاق الدولي صورة المعاهدة الدولية (خضير:2002 ،

.)16

كما أن للمنظمات الدولية قواعد قانونية ومصادر أساسية أهمها (الفتالوي:)25 :2010 ،
 -1المعاهدات الدولية التي تعقدها الدول األعضاء في إطار المنظمة.

 -2أحكام القانون الدولي ومصادره الواردة في المعاهدات الدولية أو في العرف.
 -3اللوائح الداخلية والق اررات التي تتخذها المنظمة.

نرى من خالل تتبع المنظمات الدولية بمختلف المراحل ،انه وبالرغم من اختالف شكلها

واختصاصاتها ،اال انها تتفق في سعيها الدائم من اجل تحقيق أهدافها ،وتصويب اخطائها،

بما يضمن استمرار مصالحها ،في نظام دولي يتناسب مع أعضائها.

 16

المبحث الثاني :نشأة منظمة "شنغهاي" ومسار تطورها
نشأت منظمة شنغهاي لتلبي مصالح أعضائها ،وانطلقت بداية بخماسي شنغهاي ،وتطورت

بانضمام عضو جديد ،واستمرت في مسار التطور وصوال ألعضاء دائمين ومراقبين وشركاء حوار،
باإلضافة لدول أخرى راغبة باالنضمام ،كل ذلك يؤكد ان المنظمة تسير باالتجاه الصحيح ،وهذا يعزز
قدرتها على التغلب على الكثير من التحديات ،من اجل اكتساب المكانة في النظام الدولي الجديد ،وهو

يتضح من خالل تتبع نشأتها ومسار تطورها.

فهي تعتبر واحدة من المنظمات الدولية الحديثة (ذياب ،)367,351 :2016 ،فقد تأسست

المنظمة عام 1996م باسم خماسي "شنغهاي" ،وكانت تضم كال من روسيا والصين وطاجيكستان
وكازاخستان وقيرغيزستان .وانضمت بعد ذلك أوزبكستان إلى خماسي "شنغهاي" في عام 2001

(الرشدان واخرون ,)27 :2016 ,منذ ذلك الحين لتصبح منظمة "شنغهاي" للتعاون ،وفتحت المنظمة
أبوابها لالنضمام إليها (خزار ,)221-219 :2013 ،كما حصلت الهند وايران ومنغوليا وباكستان

على صفة مراقب في عام 2005م ,كمقدمة للحصول على العضوية الدائمة (,)Bailes, 2007: 1

وضعت المنظمة في مقدمة أهدافها ,حل اإلشكاليات الحدودية بين الدول األعضاء ,وتأمين وصيانة

األمن االقليمي واالستقرار ,ومواجهة التهديدات األمنية ,وتوسيع التعاون االقتصادي في كافة المجاالت

(مظلوم ,)62 :2006 ,حيث برز الدور الصيني تجاه المنطقة عام 1966م ,وتجسد ذلك بتحركها

إلقامة إطار رسمي يربطها بالمنطقة ,مستغل ًة بذلك النفوذ الروسي (مهدي ,)112 :2011 ,من أجل
مواجهة الوجود االمريكي في أسيا الوسطى ,وأداة لها لتحقيق التوازن االستراتيجي مع الواليات المتحدة
االمريكية مستقبالً (غيل ,)70 :2009 ,وفي عام  2001وجه الممثل الدائم للصين لدى األمم المتحدة

رسالة لألمين العام بشأن إعالن نشأة منظمة "شنغهاي" للتعاون ،حيث قال أن رؤساء دول المنظمة،

تثمن الدور االيجابي الذي لعبته ”مجموعة "شنغهاي" الخماسية“ ،في تعزيز وتعميق عالقات حسن

الجوار ،والثقة المتبادلة ،والصداقة بين الدول األعضاء ،في ترسيخ األمن واالستقرار في المنطقة،

وتعزيز التنمية المشتركة .ومن هذا المنطلق فإن ترجمة آلية ”مجموعة "شنغهاي" الخماسية“ إلى تعاون
أرفع مستوى ،في ظروف التطور الدينامي لعمليتي التعددية القطبية السياسية والعولمة االقتصادية

والمعلوماتية في القرن الحادي والعشرين ،ستساهم في االستفادة المشتركة من اإلمكانات المكتشفة
بصورة أكثر فعالية ،وفي مجابهة التحديات والتهديدات الجديدة ،ثم قام الممثل الصيني في األمم

المتحدة بإعالن إنشاء منظمة "شنغهاي" رسمياً قائالً "تنشئ دول االتحاد الروسي وجمهورية أوزبكستان
وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية طاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان وجمهورية كازاخستان ”منظمة

"شنغهاي" للتعاون“ (الجمعية العامة لمجلس األمن ,)4-3 :2001 ،وبذلك تم االعالن عن والدة

منظمة شنغهاي من قبل زعماء الدول الست عام (2001القصير ,)25 :2014 ,وفي العام  2002تم
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التوقيع على نظام المنظمة وقوانينها ومبادئها ,وهيكلها ,وطرق عملها ,وبذلك تم تأسيسها رسمياً وفق ًا
ألحكام القانون الدولي (علو.)24_23 :2009,

صورة ( )1الدول األعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون
Shanghai Cooperation Organization. (2018, 06 06). Member states of the Shanghai Cooperation Organization. Retrieved 06 30, 2018,
from Shanghai Cooperation Organization: http://eng.sectsco.org/for_media/20180606/441009.html

ففي عام  2004انضمت منغوليا بصفة مراقب إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون ،وتم قبول أيضاً

بصفة مراقب كل من :باكستان والهند ،وإيران عام ،2005وتم قبول أفغانستان بصفة مراقب في

المنظمة ،وبيالروسيا وسريالنكا وتركيا بصفة شريك في الحوار في عام  ،2012كما أعربت العديد من
الدول عن رغبتها في االنضمام إلى المنظمة مثل (أوكرانيا والعراق ،والواليات المتحدة األميركية) عام

صرح مندوب الصين في المنظمة أن
 ،2006إالّ ّ
أن الصين رفضت انضمام الواليات المتحدة ،إذ ّ
الواليات المتحدة األمريكية ال تدخل فيها بأي صفة؛ وذلك ألن أعضاء المنظمة وفي مقدمتهم الصين

وروسيا يريدونه ناديا خارج ًا عن النفوذ األميركي .فإن منظمة شنغهاي يمكن أن تصبح حلفاً جديدًا في
الشرق (دحمان )97 :2015 ،وفي  8و 9حزيران  /يونيو 2017م انعقدت القمة التاريخية لرؤساء
دول منظمة "شنغهاي" للتعاون ( )SCOفي أستانا ،كازاخستان ،وقد مثلت مرحلة جديدة في تطور
المنظمة .وكان من بين النتائج الرئيسية للقمة ،منح عضوية كاملة للمنظمة لكل من الهند وباكستان

(عليموف.)2017 ،
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1

جدول 1_2:قمم منظمة "شنغهاي" للتعاون منذ النشأة وحتى عام 2017

التاريخ

الدولة – المدينة

أبرز األحداث

14/06/2001

الصين – "شنغهاي"

-انضمام أوزبكستان إلى خماسي "شنغهاي" ليصبح عدد الدول ستة

07/06/2002

روسيا  -سانت
بطرسبرغ

29/05/2003

روسيا – موسكو

17/06/2004

أوزبكستان – طشقند

05/07/2005

كازاخستان – أستانا

15/06/2006

الصين – "شنغهاي"

16/08/2007

قيرغيزستان – بيشكك

وإعالن إنشاء منظمة "شنغهاي" للتعاون.

 -توقيع ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون واالتفاق على أهداف

ومبادئ المنظمة لالعتراف بها في القانون الدولي.

-اتخاذ ق ارر بأن يكون مقر هذه الهيئة في مدينة طشقند (عاصمة

جمهورية أوزبكستان).

-تشكيل لجنة تنفيذية لمحاربة االرهاب واالنفصالية والتطرف مقرها

مدينة طشقند ودخولها حيز التنفيذ.

فتح الباب للدول األخرى باالنضمام لمنظمة شنغهاي حيث كانت"منغوليا" أول دولة تحصل على صفة مراقب في المنظمة.

-تأسيس اللجنة التنفيذية للجهاز اإلقليمي لمكافحة اإلرهاب التابع

لمنظمة شنغهاي للتعاون.
-رفض طلب الواليات المتحدة في الحصول على صفة المراقب في

المنظمة.

-مطالبة المنظمة بوضع جدول زمني لسحب قوات الواليات المتحدة

من الدول االعضاء في المنظمة.

مطالبة اوزباكستان الواليات المتحدة بمغادرة قاعدة كيه  2الجوية.-قيام منظمة شانغهاي بإقامة عالقات مع رابطة الدول المستقلة

ورابطة دول جنوب شرق اسيا.

حصول باكستان والهند وإيران على صفه المراقب.التأكيد على أولوية محاربة (الشرور الثالث) واالتفاق على إجراءتدريبات مشتركة على مكافحة اإلرهاب في روسيا.

-عقد المنظمة  127اتفاقا للتعاون وتشكيل سبعة فرق عمل محترفة

لتعزيز التعاون متعدد األطراف في مجاالت جودة المنتوجات

والجمارك والتجارة االلكترونية وترويج االستثمار والنقل واالتصاالت.
-قيام منظمة شانغهاي للتعاون بعالقات مع منظمة معاهدة األمن

الجماعي ومنظمة التعاون االقتصادي.

التأكيد على أن االستقرار واالمن في اسيا الوسطى ال يمكن أنيتحقق اال من خالل التجمعات االقليمية القائمة.

-زيادة االهتمام والتعاون في مجال الطاقة.
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28/08/2008

طاجيكستان – دوشنبه

15_16/06/2009

روسيا – يكاترينبورغ

10_11/06/2010

أوزبكستان – طشقند

14_15/06/2011

كازاخستان – أستانا

06_07/06/2012

الصين – بكين

13/09/2013

قيرغيزستان – بيشكك

11_12/09/2014

طاجيكستان – دوشانبي

إنشاء منصب شريك الحوار وفقاً للمادة  14من ميثاق المنظمة.تقديم روسيا البيضاء طلب الحصول على صفة شريك حوار فيالمنطقة.

تأييد دور روسيا الفعال في حل النزاع مع جورجيا سلمياً دونتصعيد أو تعريض المنطقة لحالة من عدم االستقرار.

تقديم إيران طلب الحصول على العضوية الكاملة.قبول روسيا البيضاء كشريك حوار في المنظمة.-منح سيرالنكا صفة شريك حوار.

اإلقرار بحتمية التوجه الى النظام المتعدد االقطاب في العالم.موافقة المنظمة على نظام قبول االعضاء الجدد (أي الحصولعلى العضوية الكاملة في المنظمة).
-إقامة المنظمة عالقات مع مكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات

والجريمة.

-الدعوة الى االسهام في تسوية النزاعات المصاحبة لعملية التحول

الديموقراطي في الدول العربية بطرق سلمية.

منح أفغانستان وإيران صفة عضو مراقب في منظمة شنغهاي.-منح تركيا صفة شريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون.

تقديم كل من أرمينيا وأذربيجان وبنغالديش وروسيا البيضاء ونيبالوسريالنكا بطلب الحصول على صفة المراقب في المنظمة.

مناقشة موضوع تسوية النزاع في سوريا.-إيجاد نهج مشترك لتسوية الوضع حول ملف إيران النووي.

التأكيد على تعميق التعاون االجتماعي االقتصادي واإلنساني.-إقرار خطة المنظمة المتعلقة بتنفيذ اتفاق حسن الجوار طويل

األمد ،والصداقة والتعاون.

-توقيع اتفاقية حكومات الدول األعضاء في منظمة شانغهاي

للتعاون بشأن تهيئة الظروف للنقل البري الدولي.

توقيع رؤساء الدول األعضاء في المنظمة على وثيقة تنص علىضرورة مشاركة البلدان األعضاء في عملية إنهاء الصراع في

أوكرانيا.

-دعم حل األزمة السورية بالوسائل السياسية والدبلوماسية حص اًر من

خالل مواصلة الحوار الشامل والمباشر.

-تعزيز الدور المركزي لألمم المتحدة في الجهود الدولية للتسوية

األفغانية واحترام استقالل وسيادة ووحدة أراضي أفغانستان.
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9_10/07/2015

روسيا – أوفا

23_24/06/2016

أوزبكستان – طشقند

08_09/06/2017

كازاخستان – أستانا

-قبول فكرة انضمام الهند وباكستان كعضوين كاملين- .إقامة

عالقات مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية ألسيا والمحيط الهادئ

التابعة لألمم المتحدة.

-التوقيع على استراتيجية تنمية حتى عام  ,2025تتضمن التعاون

الشامل.

-حصول روسيا البيضاء على صفة شريك حوار.

الدعوة للتعاون في مواجهة تنظيم الدولة "داعش".-توقيع الهند وباكستان مذكرة االلتزامات لقبولهم كعضوين كاملين.

معارضة الصين دخول إيران للمنظمة وذلك بسبب قلقها من التيارالمتشدد المعادي للواليات المتحدة في إيران ،خوفاً من انهيار االتفاق
النووي مع الغرب.

-معارضة طاجيكستان ضم إيران للمنظمة بسبب خشيتها من أن

تقوم طهران بدعم الحركات المتطرفة في أسيا الوسطى.

-التأكيد على االلتزام بالقضاء على انتشار ظاهرة اإلرهاب في العالم

وضرورة التعاون الجاد في كافة المجاالت.

-انضمام كل من الهند وباكستان كعضوين دائمين في المنظمة.

-منح تركيا رئاسة نادي الطاقة لمنظمة "شنغهاي" وبذلك تكون أول

دولة ترأس نادي في المنظمة دون حصولها على العضوية الكاملة.

*

-إشارة العراق إلى رغبتها في أن تكون شريكاً حوارياً للمنظمة.

الجدول من إعداد الباحث باالستعانة بموقع منظمة "شنغهاي" للتعاون http://eng.sectsco.org

وترى الدراسة :أن انعقاد مؤتمرات القمة بشكل دوري لمنظمة شنغهاي للتعاون قد أعطاها
الحيوية المطلوبة للتطور ,ففي كل قمة للمنظمة يتم اتخاد ق اررات جديدة تتناسب مع الواقع الدولي

وتلبي تطلعات ورغبات الدول األعضاء بل إننا نجد دول في العالم تسعى جاهدة لدخول المنظمة

بصفة أو بأخرى غير أن القمة االخيرة  2017ومع دخول الهند والباكستان بعضوية كاملة قد أضاف
عضويتان مهمتان لها في آسيا ,ال شك أن هناك مخاوف من الصين التي تعتبر أن الهند دولة ذات
تفكير وطابع غربي في التعامل مع الكثير من القضايا الدولية واالقليمية وهذا ما ترفضه الصين التي

تسعى لتحقيق توازن وتناغم داخل المنظمة ذات األهداف المختلفة والمتطورة  ,ويبدو أن منظمة

شنغهاي للتعاون ال تنوي تشكيل أية تحالفات بصفة رسمية لها طابع عسكري خصوصاً ،أو توجيه
أعمالها ضد أي كيان يتمتع بالسيادة وهي تلتزم بشكل نشط ومتسق بالحوار والتبادل والتعاون ،وترتكز
على االلتزام الصارم باألغراض والمبادئ الواردة في ميثاق األمم المتحدة ،مثل المساواة وسيادة الدول،

وعدم قبول التدخل في شؤونها الداخلية ،واحترام الوحدة اإلقليمية ،والحرص على سالمة الحدود ،وعدم

االعتداء ،وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية ،وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ،فضالً عن
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غيرها من قواعد القانون الدولي المعترف بها عالمياً ،والتي تهدف للحفاظ على السلم واألمن ،وإقامة

شراكات بين الدول ،وحماية السيادة الوطنية واحترام الحق في تقرير المصير والمسار إلى األمام

عادة ما تتغير
لتحقيق التنمية السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ,وربما األوضاع الدولية التي
ً
بين الفينة واالخرى تجعل المنظمة أكثر وضوحا في تكوين تحالفات عسكرية وأمنية مختلفة للحفاظ

على وحدة وقوة الدول األعضاء حفاظاً على المصالح المشتركة لدول المنظمة.

الهيكل التنظيمي لمنظمة "شنغهاي" وأجهزتها الرئيسية:
هيكل متعدد االطراف ويركز على المسائل السياسية واالقتصادية واالمنية ،وتم تصميمه بهدف
تكوين شراكات متعددة األطراف لمساعدة األعضاء في تنسيق االستراتيجيات واألساليب لحل القضايا

الدولية واالقليمية ،وإتاحة الفرصة للدول األعضاء لتركز جهودها على األهداف المشتركة بما يتماشى
مع مبادئ التعاون الطوعي والتوزيع العادل للمسؤوليات (عليموف.)2017 ،

يتكون الهيكل التنظيمي لمنظمة "شنغهاي" من األجهزة التالية.)sectsco.org.2017( :
 .1األمانة العامة للمنظمة ()The Secretariat
الجهاز التنفيذي الرئيسي للمنظمة ،مقره العاصمة الصينية "بكين" ،يساعد على تنفيذ الق اررات

التنظيمية والمراسيم والمشاريع المقترحة ،ترتب األمانة العامة أنشطة محددة في إطار المنظمة ،وتعزيز
ونشر المعلومات حول المنظمة ،وتقديم كافة التسهيالت الالزمة لها .ويتم تعين األمين العام من قبل

مجلس وزراء الخارجية ويوافق عليه رؤساء دول مجلس الوزراء ،على أساس تناوبي حسب الترتيب

األبجدي الروسي لفترة واحدة مدتها ثالث سنوات دون أي إمكانية للتمديد .ويرشح مجلس المنسقين
الوطنيين نواباً لألمين العام ويوافق عليهم مجلس وزراء الخارجية ،حيث يتم تعيين موظفي األمانة من
بين مواطني الدول األعضاء في المنظمة على أساس الحصص.

 .2مجلس المنسقين الوطنيين ()The Council of National Coordinators
ينعقد ثالث مرات سنوياً ،ومهمته تنسيق التعاون بين األعضاء في إطار ميثاق المنظمة.
 .3الهيكل االقليمي لمكافحة االرهاب ))The Regional Anti-terrorist Structure
تأسس عام  ،2006مقره العاصمة األوزبكية طشقند ،وهو عبارة عن هيئة دائمة للمنظمة ،هدفه تسهيل
تبادل المعلومات ،واإلجراءات المشتركة ،لمكافحة اإلرهاب (جابر.)169 :2017 ,
 .4مجلس رؤساء الدول ()The Council of Heads of State
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أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة "شنغهاي" للتعاون ،يجتمع هذا المجلس في مؤتمرات القمة السنوية
للمنظمة ،التي تقام سنوي ًا في إحدى الدول األعضاء ،ويقوم هذا المجلس برسم السياسة العامة
لنشاطات المنظمة ،بما فيها اتخاذ الق اررات تجاه القضايا الدولية (منارة دمشق.)2016 ،

 .5مجلس رؤساء الحكومات ()The Council of Heads of Government
ثاني أعلى هيئة في المجلس ،يقوم هذا المجلس أيضاً بعقد القمم السنوية ،حيث يناقش أعضاء
الوفود قضايا التعاون متعدد األطراف ،كما يوافق على ميزانية المنظمة( .ارشيدات.)24 :2013 ,
 .6مجلس وزراء الخارجية ()The Council of Ministers of Foreign Affairs

هيئه مساعدة للمجلسين السابقين ،يناقشون خاللها الوضع الدولي الراهن وتفاعل منظمة "شنغهاي"
للتعاون مع المنظمات الدولية األخرى ،وتقديم توصيات بشأنها ،بهدف تحديد موقف المنظمة منها ،من

خالل اجتماعات منتظمة للدول األعضاء( .ذيابات.)355 – 354 :2016 ،

 .7مجلس األعمال ()Meetings of Heads of Ministry and/or Agencies
يتألف من مجموعة من ممثلين عن الو ازرات المختصة للدول األعضاء ،والذي يبحث في كيفية وضع

ق اررات المجالس السابقة موضع التنفيذ (ليونارد.)146 :2010 ,

أهداف منظمة "شنغهاي":
تتمثل االهداف في بذل جهود مشتركة لتعزيز وترسيخ السلم واألمن واالستقرار في المنطقة،

وبناء نظام دولي سياسي واقتصادي جديد متوازن (الجمعية العامة–مجلس األمن.)4 :2001،
ويمكن تفصيل األهداف وفق ميثاق المنظمة ،إلى:

 .1تعزيز الثقة المتبادلة وعالقات الصداقة وحسن الجوار بين األعضاء( .دندن)105 :2016 ،

 .2تطوير التعاون الدولي في كافة المجاالت وحماية وصون السلم واألمن واالستقرار إقليمياً ودفع
بناء النظام السياسي واالقتصادي الدولي (مضخور.)4 :2017 ،

 .3مكافحة الحركات اإلرهابية واالنفصالية والتطرف.

 .4التشجيع على إجراء التعاون الفعال في مجاالت السياسة واالقتصاد والدفاع الوطني ،وتفعيل

القانون وحماية البيئة والثقافة والتكنولوجيا والتعليم والطاقة والمواصالت والشؤون المالية

والمصرفية والتأمين والقروض ،وغيرها
(الحمداني.)242 :2012,

من المجاالت ذات االهتمام المشترك.

 .5تعزيز التنمية الشاملة المتوازنة في المنطقة من خالل األعمال المشتركة والمساواة.
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 .6تعزيز وضمان حقوق اإلنسان والحريات األساسية وفقاً للواجبات الدولية والقوانين الداخلية
للدول األعضاء.

 .7تطوير العالقات مع الدول والمنظمات الدولية األخرى.

 .8المساعدة المتبادلة في تجنب وقوع الصراعات الدولية وتسويتها بالطرق السلمية.
 .9إيجاد الحلول للمشاكل القائمة للقرن الحادي والعشرين بجهود مشتركة.

 .10الحد من الهيمنة والنفوذ االمريكي ال سيما في منطقة اسيا الوسطى (حسن.)5 :2018,

 .11تحصين الخاصرتين الروسية والصينية ،وهما القوتان الصاعدتان المتوقع ان تمسكا بزمام
القرار الدولي مستقبالً (امين الدين.)2014 ,

الثقل الجيوستراتيجي لمنظمة "شنغهاي":
يؤهلها ألن تكون أحد األقطاب الدولية في النظام
منظمة "شنغهاي" لديها من اإلمكانات ما ّ
الدولي الراهن ،حيث تتمتع الدول األعضاء فيها بقوة عسكرية وبشرية واقتصادية كبيرة ،وهي تشكل

فيما بينها امتدادًا جغرافياً وبشرياً دون أي فواصل ،فضالً عن القوة العسكرية لكل من روسيا والصين
ٍ
ٍ
ئيس في
دور ر ٌ
وكذلك األمر بالنسبة للقوة االقتصادية ،وما تملكه هذه الدول من ثروات طبيعية لها ٌ
حركة العجلة الصناعية في العالم بأسره ،وفضالً عن هذا كله تمتلك االرادة السياسية التي تستطيع
بموجبها تحويل القوة مصد ًار الكتساب المكانة الدولية (باسم.)4 : 2016 ,
ويمكن تفصيل الجوانب بالشكل التالي:
ارد الطبيعية
•
افي والمو ُ
الجانب الجغر ُّ
ُ
ٍ
اقتصادية كبيرٍة بما تملكه من معطيات وموارد طبيعية ،كما
تعتبر منظمة "شنغهاي" ذات قوِة

يتسع نفوذ المنظمة ليمتد على مساحة جغرافية تقدر بحوالي  35مليون كم ,2أي ما يعادل  %70من

مساحة أوراسيا ،وأكثر من % 21.4من احتياط النفط العالمي الخام ،و %45من االحتياطي العالمي
من الغاز الطبيعي (العامري.)4_3 :2013 ,
• جانب القوة البشرية
إن المنطقة الشاسعة التي تضم الدول األعضاء في منظمة "شنغهاي" ،تمتد من الشمال إلى

الجنوب من القطب الشمالي إلى المحيط الهندي ،ومن الشرق إلى الغرب من "ليانيونجانج" في الصين
إلى كالينينجراد في االتحاد الروسي ،تمثل الدول األعضاء في المنظمة  %44من سكان العالم ،حوالي

 3مليار نسمة ،ويمثلون  %25من الناتج المحلي االجمالي العالمي (خزار.)224-222 :2013 ،
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• الجانب العسكري
تتمتع المنظمة بقدرات عسكرية كبيرة ،وتحتل بعض دولها مراتب متقدمة في تصنيف

الجيوش ،من حيث االعداد واإلمكانات والقدرات.

هذه اإلمكانات المتنوعة االقتصادية والعسكرية والبشرية تؤثر حتماً في التوازن الدولي؛ مما يجعل

المنظمة تؤثر من خالل ثقلها السكاني والبشري في مختلف الق اررات والسياسات التي ترتبط بالقارة
اآلسيوية ومنطقة أوراسيا ،خصوصاً وأن منظمة "شنغهاي" للتعاون تعتبر القطب الذي يواجه امتداد

االتحاد األوروبي والناتو (الصالح.)10 :2014,

منظمة "شنغهاي" من التنظيم اإلقليمي إلى الدولي:
عالجت منظمة "شنغهاي" منذ نشأتها الكثير من المشكالت التي أنشئت من أجلها ،وفقا

أن الفترة الممتدة من عام  2005حتى "  ،2014انتقلت فيها
ألهدافها ،حيث يرى الكثير من المحللين ّ
المنظمة من وضع التنظيم اإلقليمي ذي الهدف األمني المحدود وتعزيز التعاون في مجاالت التجارة
متعدد
واالستثمار والطاقة والنقل والسياحة ،إلى التنظيم الدولي الفاعل والهادف لتأسيس نظام دولي
ّ
األقطاب ،وتخفيف هيمنة الواليات المتحدة القطب الدولي الوحيد على قضايا األمن والتنمية على

المستويين اإلقليمي والدولي (هالل.)9 :2013،

دعت المنظمة عام  2005الواليات المتحدة إلى تحديد موعد إلغالق قواعدها العسكرية في

شجع جمهورية أوزبكستان على طرد القوات األميركية من قاعدة (كارشي خان
دول آسيا الوسطى ،مما ّ
آباد الجوية) ،وجمهورية قيرغيزيا على إغالق قاعدة (ماناس) في مطار بيشكيك .بينما طالب البيان
الختامي للمنظمة في اجتماع القمة التاسعة بمدينة إيكاترينبرغ في منطقة األورال ،روسيا عام 2009
ِ
ظل وجود دالالت متنامية
المتعدد األقطاب في العالم باعتباره ًا
بالتوجه إلى النظام
ّ
أمر ال ّ
ّ
مفر منه في ّ
حل المشاكل واألزمات الكونية ،وإعادة صياغة نظام مالي واقتصادي
لقدرة المنظمات اإلقليمية على ّ
عالمي قائم على العدالة والمساواة .كما دعت القمة الثالثة عشرة عام  2013التي انعقدت في العاصمة

القرغيزية بيشكيك ،في بيانها الختامي :المجموعة السداسية إلى استئناف المفاوضات السداسية بسرعة

حول المشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية ،وكذا بناء أفغانستان السلمية والمستقلة ،وإعالء الدور

المحوري لألمم المتحدة في عملية التسوية السلمية للقضية األفغانية ،وتهيئة الظروف المناسبة لإلسراع
في إحالل السالم وإعمار أفغانستان (دحمان.)98 :2015 ،

وطالبت المنظمة في قمتها المنعقدة عام  2014إلى حل األزمة السورية بالطرق السياسية

رحبت بنجاح عملية تدمير األسلحة الكيماوية التي
والدبلوماسية وذلك عبر حوار سوري شامل ،كما ّ
رحب بيان دوشانبي بتوقيع بروتوكول "مينسك" الرامي
انتهت تحت إشراف دولي ،وبالتوازي مع ذلك ّ
 25

إلى تنفيذ خطة الرئيس األوكراني ،ومبادرة الرئيس الروسي حول تسوية األزمة األوكرانية ،داعيا ًً إلى
مواصلة المفاوضات بهدف إيجاد حل نهائي لألزمة (روسيا اليوم.)2014 ،
وفي القمة المنعقدة عام  ،2015وقع الزعماء على حزمة وثائق مهمة ،منها توسع المنظمة.

كما وقع الزعماء على بيان "أوفا" واستراتيجية تنمية منظمة "شنغهاي" للتعاون حتى عام ،2025

باإلضافة إلى برنامج التعاون بين أعضاء المنظمة في مكافحة اإلرهاب واالنفصالية والتطرف ،وتعزيز

التعاون العسكري ونتائج اختبار جهوزية القوات المشتركة للرد السريع ( .)Xinhua net, 2015كما
أكد القادة الثمانية لمنظمة ""شنغهاي"" للتعاون خالل القمة عام  ،2017عن التزامهم بالقضاء على

انتشار ظاهرة اإلرهاب في العالم ،وحل النزاع في سوريا (فارس.)2017 ،

على الصعيد الدولي ،نجد القوتين الكبيرتين في المنظمة "روسيا والصين" ،اتفقتا على عديد

يفوت مسؤولي الدولتين
من المسائل ،كرفضهما لتركيبة النظام الدولي الحالي وتوزيع القوة فيه ،إذ ال ّ
ونظر لفشل جهود الدولتين
ًا
فرصة إالّ وقدموا تصريحات مشتركة حول رفض النظام األحادي القطبية.

المنفردة لمنع الواليات المتحدة األميركية من المضي في إتمام مشروع الدرع الصاروخي ،لم تجد روسيا

والصين ومن ورائهما دول آسيا الوسطىُ ،بدًا من تنسيق جهودهما في هذا المجال ،للحيلولة دون
عسكرة الفضاء الخارجي من خالل مشاريع قرار اقترحتهما الدولتان في الجمعية العامة ومجلس األمن

(تشو مسكي.)270 :2004 ،

الرؤية االقليمية والدولية لدول منظمة شنغهاي:
وجدت منظمة "شنغهاي" لتحقق مصالح مشتركة بين الدول األعضاء ،واستجابة "للظروف

الجيوسياسية والجيواقتصادية للدول األعضاء والتي تتمثل في التعاون األمني واالقتصادي والسياسي،

لذلك فإن لكل دولة من الدول األعضاء برامج معلنة ،ترى أن منظمة "شنغهاي" قادرة على تحقيقها.
 -1الصين

من وجهة نظر الصين ،فإن منظمة "شنغهاي" تتمتع بأهمية استراتيجية متعددة الجوانب وهي.
• أوالً الجانب األمني :تتمثل المصالح الصينية األمنية في ثالث قضايا وهي ( Gudang, p,
:)2007: 45-59

 .1ضمان التكامل اإلقليمي للصين ووحدة أراضيها.
 .2االستقرار ومنع الجريمة عبر الحدود ،خاص ًة على الحدود الشمالية والشمالية الغربية للصين.
 .3تعزيز األمن على حدودها وخلق بيئة تضمن األمان لها.

• ثانياً الجانب االقتصادي :تحقق منظمة "شنغهاي" للتعاون مصالح اقتصادية هامة للصين
خاصة في مجال الطاقة (النفط والغاز) ،فالطاقة مكون أساسي للتطوير االقتصادي طويل
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المدى للصين ،ويعتبر ضمان توفير الطاقة قضية استراتيجية تلعب دو ًار مهما في مستقبل
األمن االقتصادي الصيني .وآسيا الوسطى تعتبر واحدة من أهم مصادر الطاقة في العالم ،فقد

استطاعت الصين من خالل منظمة "شنغهاي" للتعاون بأن تجعل منطقة آسيا الوسطى موردها

األساسي للطاقة (تشانج تري كوين.)2011 ،

• ثالثاً الجانب السياسي :تمثل منظمة "شنغهاي" للتعاون أهمية كبيرة للصين على الصعيد
السياسي من ناحيتين ،وهما:

 .1تشكل المنظمة قناة للتعاون الصيني مع دول آسيا الوسطى ،فإن الصين بحاجة لتقوية وتوسيع
وجودها في المنطقة ،ولهذا فإن منظمة "شنغهاي" للتعاون يمكن أن توفر إطا ًار ممي ًاز للتعاون

بينهما وفي جميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالنسانية واألمنية (دبلومات.)2020 ,

 .2نظ اًر لوجود مصالح حيوية بين روسيا والصين في آسيا الوسطى ،فكان ال بد من منظمة
"شنغهاي" إيجاد آلية للتعاون بينهما ،فإن آسيا الوسطى تشكل مجاالً جيوبوليتيكياً للتنافس بين
روسيا والصين ،لهذا فإن الدولتين بحاجة للتعاون لتجنب التنافس بينهما في المنطقة ،وهو ما

وفرته منظمة "شنغهاي" للتعاون من توازن في إطار المنظمة (صيفي.)36-35 :2017 ,

• رابعا الجانب الدولي :تتفق الصين مع روسيا ،على ضرورة سيادة نظام دولي متعدد األقطاب،

ورفض األحادية القطبية ،مع الحرص على االستمرار في التأثير الدولي المتزايد في القضايا
اإلقليمية والدولية ،وذلك عن طريق اتخاذ مواقف أكثر مرونة تجاه القضايا الدولية التي تتبنى

فيها الواليات المتحدة موقفاً متشددًا .وكذلك أيضاً عن طريق اتخاذ مواقف معارضة للواليات
المتحدة في مجلس األمن ،وعدم جعله أداة في يدها ،ومنع إصدار ق اررات تؤثر بالسلب على

المصالح الصينية والروسية أو حلفائهما (الدسوقي.)78 :2007 ،

 -2روسيا

المصلحة األساسية لروسيا هي حماية مصالحها القومية (الطائي ،)147 :2016 ,ووفقا
للمنهج الروسي الذي يهدف للسيادة والتعددية القطبية ،فإنه يجب التوجه نحو الجنوب أوال؛ حيث

تجتمع المشاكل الروسية في آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز .فالسبب الذي أدى الستمرار األزمة

الشيشانية بدون حل ،هو الدعم الخارجي ،هذا بجانب خطر تجارة المخدرات وتجارة األسلحة في

أفغانستان التي تتدفق لروسيا .مما يعني أن األمن القومي الروسي سيواجه مشاكل ممتدة صعبة الحل.
ومن ثم فإن أجهزة منظمة "شنغهاي" والتي فيها وحدة مكافحة اإلرهاب ،ومعاهدة األمن الجماعي

لرابطة الدول المستقلة في آسيا الوسطى يمكن أن يكون لها دور في حل هذه المشكالت ،تنظر روسيا

إلى منطقة آسيا الوسطى باعتبارها حديقتها الخلفية( .السعد .)2015,وتنظر المتداد الناتو والتواجد
ِ
وجهة ٍ
نظر
األمريكي بالمنطقة على أنه تهديد لمكانتها في المنطقة .فمنظمة "شنغهاي" للتعاون من
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روسية ،تعد وسيل ًة دفاعي ًة ضد هذا التوسع وتثبيتاً لوضعها بالمنطقة ،ومنع دول المنطقة من االتجاه

نحو الواليات المتحدة األمريكية والناتو .ونظ ًار ألن منظمة "شنغهاي" حديثة في آسيا ،وعندها من
االمكانيات ما يكفي لتصبح المنظمة األقوى تأثي ًار في المنطقة ،فإن انضمام روسيا إلى المنظمة يمكن
أن يصبح أحد الطرق المهمة للمشاركة في الشؤون االسيوية(Aris, S., 2008: 8-10).
كازخستان
 -3ا
الهدف األساسي من انضمام كازاخستان للمنظمة هي تحقيق المصالح األمنية وخصوص ًا
األمن على الحدود ،حيث تبلغ مساحة كازاخستان  2.72مليون كيلومتر مربع ،إال أن عدد سكانها

محدود نسبياً ،حوالي  16مليون نسمة عام  ،2010وتتصل مع الدول المجاورة لها بطول  12ألف

كيلومتر (خزار .)229 :2013 ،وبناءاً على ذلك فإن كازاخستان تنظر إلى المنظمة بشكل خاص

نظ اًر لدور المنظمة في تحقيق األمن وحل قضايا الحدود ،وبالرغم من ان كازاخستان هي األقل معاناة
من اإلرهاب والحركات االنفصالية والتطرف بالمنطقة .اال انه مع تطور األحداث من الممكن أن يهدد

أمنها .كما تأمل كازاخستان أن تؤدي المنظمة دو ًار ممي از في مكافحة "الشرور الثالثة" االرهاب

والتطرف واالنفصالية ،فهي تطبق سياسة خارجية متوازنة وتسعى للحفاظ على عالقاتها التعاونية مع

القوى الكبرى وذلك من أجل تحقيق مصالحها .لذا فإن المنظمة توفر وسائل التوازن لكازاخستان .فهي
غنية باحتياط الغاز والنفط ،واتصاالت روسيا وأوروبا ودول آسيا الوسطى تمر عبر أراضيها .وهذه

االتصاالت تحقق مصالح ضخمة للبالد ،فهي تعلق آماالً اقتصادي ًة كبيرًة في إطار المنظمة ( Karin,
.)E., 2015: 315-326
 -4قيرغيزستان وطاجيكستان
يوجد بين قيرغيزستان وطاجيكستان تشابه كبير ،فكال الدولتين تعتبر دول صغيرة ،ويصل عدد

سكان كل منهما إلى حوالي  5مليون نسمة ،كما أن االقتصاد في الدولتين يعد اقتصاد متخلف،
وشعبهما فقير .كما أن القوة العسكرية لكلتا الدولتين محدودة؛ قيرغيزستان (9آالف جندي)

وطاجيكستان (6آالف جندي) .وتشترك طاجيكستان مع افغانستان في  1000كيلومتر على طول

غير قادرٍة على الحفاظ على أمن حدودها بمفردها؛ حيث توجد قوات روسية في
الحدود ،وهي ُ
طاجيكستان لتوفير الحماية لها .ومع أن قيرغيزستان ال تملك حدود مباشرة مع أفغانستان ،لكن يعد
وادي فرغانة منطقة مهددة بالتعرض لخطر الشرور الثالثة ،فقد تم استغالل هذا الوادي من قبل
ٍ
ِ
التمويل لإلر ِ
كقاعدة للتدر ِ
يب والتحر ِ
هاب
يض و
اإلرهابيين األجانب والمنشقين عن الحكومة المحلية

والتطرف ).(Huasheng, Z., 2005: 283-314
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ففي ظل ضعف القوات المحلية لكل من قيرغيزستان وطاجيكستان ،وفي ظل مواجهة
التهديدات من محاور الشرور الثالثة ،فإن منظمة "شنغهاي" واالنضمام لها تعد خيا ًار استراتيجياً لكلتا

الدولتين ،فهي توفر ضماناً ألمنهما القومي ،وفي هذا اإلطار تصبح كل من قيرغيزستان وطاجيكستان
جزءاً من األمن الجماعي لمنظمة "شنغهاي" للتعاون .وفي كل ما سبق يمكن اعتبار منظمة "شنغهاي"

للتعاون طريق لتحقيق التنمية االقتصادية وتحسين الوضع الدولي والعالقات الثنائية لكل من

قيرغيزستان وطاجيكستان وعلى هذا األساس اتخذت الدولتين اتجاهاً ايجابياً في تطوير المنظمة.
 -5أوزبكستان

سعت أوزب كستان لالقتراب من الواليات المتحدة األمريكية وركزت على االبتعاد عن روسيا بعد

استقاللها في عام  ، 1991فهي لم تكن راغبة في االنضمام للمنظمات اإلقليمية في آسيا الوسطى
ٍ
قيادة روسية ،فقد كانت عضواً لرابطة الدول المستقلة في معاهدة األمن الجماعي ،وانسحبت
تحت

منها بعد ذلك .وبحلول عام  2000غيرت أوزبكستان من سياستها وبدأت في موازنة سياستها الخارجية
واتجهت لتحسين عالقاتها مع روسيا وأخذ موقف ايجابي للمشاركة في أنشطة المنظمة .وقد حضرت
ِ
عضو مر ٍ
ٍ
اقب ،وفي عام  2001أصبحت عضوًا كامل العضوية
بصفة
اجتماعات خماسي "شنغهاي"

(جمال الدين.)23-21 :2009 ،

يمكن تفسير أسباب انضمام أوزبكستان لمنظمة "شنغهاي" في هدفين ،هما:
• تحقيق وضمان األمن لها ،فقد اعتادت أوزبكستان في االعتماد على التعاون مع الواليات
المتحدة األمريكية في تحقيق أمنها ،ففي ظل نقص قدراتها الدفاعية ،تشعر أوزبكستان بخطورة
تهديدات الشرور الثالث ،فهي تعتبر حركة طالبان في أفغانستان وحركة تحرير األوزبك تشكل

تهديداً أمنياً لها ،وأنها بحاجة للمساعدة في مواجهة هذه التهديدات ،خصوصاً أنها ال تستطيع
التعامل مع كل هذه التهديدات بمفردها ،وكانت منظمة "شنغهاي" للتعاون خيا اًر استراتيجياً لها.

• تعتبر أوزبكستان من أكبر الدول تعدادًا للسكان في آسيا الوسطى ،وهي تسعى الحتالل وضع
دائم لها في المنطقة .ونظ ًار ألن تطور منظمة "شنغهاي" في السنوات األخيرة كان له أثر
متزايد في آسيا الوسطى ،وأنه من الممكن أن تكون األكثر أهمية في المنطقة ،فانضمام

أوزبكستان لها يعد مهماً لتحقيق أهدافها.

محددات تطور منظمة "شنغهاي":
 .1تنافس روسيا والصين في إطار السيطرة الداخلية على منظمة "شنغهاي":
في ظل التعاون الموجود بين روسيا والصين والذي بدوره يقوم بمواجهة الهيمنة األمريكية في

آسيا الوسطى والقوقاز؛ فهذه المنطقة تعتبر جزءًا من المجال الحيوي لروسيا ،كما تشترك الصين مع
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دولها في حدود تصل إلى  7000كيلومتر ،وتواجه روسيا والصين الكثير من المشاكل ،هذا إلى جانب
ضعف الثقة المتبادلة بين الدولتين والناتجة عن مواجهات عسكرية وتجارب تاريخية ،والتقارب

الروسي  -الهندي والتنافس الخفي بينهما للسيطرة على آسيا الوسطى ،هنا تبرز المشكلة الديمغرافية
بينهما والتي تعتبر خط اًر محتمال على العالقات الروسية –الصينية (خزار.)248,217 :2013 ،
في سياق ما تقدم ،يمكن تنبؤ العالقات الروسية  -الصينية على حدين ،إما زيادة التعاون وهو

مهم بالنسبة لدول المنظمة وذلك للسعي لالرتقاء بالمنظمة ،أو زيادة التنافس بينهم وهو ما قد يؤثر

سلباً في مسار التطور ،لكن االرجح والواضح وجود توافق شبه تام في العديد من القضايا بين البلدين
الكبيرين وال نستطيع إخفاء ما للبلدين من أطماع ومصالح مستقلة كانت سببا في وجودهما بشنغهاي،
أو بصيغة أخرى ال يمكن اعتبار التحالف بين الصين وروسيا تحالفاً تاريخياً ،فتاريخ البلدين متباعد

وحافل بالخالفات القديمة ،وما وحدهما باألساس هو زيادة التدخل والنفوذ الغربي االمريكي واالوروبي
في العالم ككل وال يمكن اغفال المصالح الخاصة بكل بلد على حدة ،بل على سبيل المثال تعتبر

روسيا المنظمة هي مجالها الحيوي ،في مقابل العقوبات التي فرضها الغرب عليها ،وفي نفس الوقت ال
يمكن لروسيا أيضا أن تشكل أي ٍ
اقتصادي للعمالق الصيني داخل المنظمة كونه يسابق
تحد
ٍّ
اقتصاديات العالم بشتى المجاالت.
 .2األعمال األمريكية والغربية المناهضة:
بعد بروز تهديدات الحرب التجارية بين الصين والواليات المتحدة األمريكية وخصوصاً في

منطقة آسيا الوسطى ،حيث يسعى كل منهم للسيطرة االستراتيجية عليها .تُقدم آسيا الوسطى مجموعة
من الفرص االقتصادية للقوى الكبرى ،تشمل الوصول إلى الموارد الطبيعية الثمينة والتحكم فيها،

الفعالة .ويبلغ الدخل القومي السنوي ألوراسيا نحو  %60من
وشروط التجارة المناسبة ،وطرق التجارة ّ
إجمالي الدخل القومي السنوي في العالم ،كما أن مصادر الطاقة فيها تساوي تقر ًيبا ثالثة أرباع موارد
الطاقة اإلجمالية المعروفة في العالم (بريجنسكي.)33-32 :2000 ،

ٍ
جهة أخرى ال زالت دول آسيا الوسطى مثل( :كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان
من

وتركمانستان وطاجيكستان) تحتفظ بعالقاتها التعاونية مع الواليات المتحدة األمريكية وحلف الناتو في

بعض المجاالت ،مثل المجال األمني والسياسي وأعضاء في برنامج الناتو للمشاركة من أجل السالم.

وفي عام  1996دخلت دول آسيا الوسطى في تدريبات عسكرية مشتركة مع الواليات المتحدة وحلف
الناتو ،ومن أكثر التدريبات تأثي ًار عملية حفظ السالم لعام  1997والتي أرسلت فيها الواليات المتحدة
األمريكية إلى آسيا الوسطى  500جندي أمريكي بالمظالت ،وقد تم إجراء مناورة حفظ السالم بمشاركة

 10دول عام  .2000كما ارتكز التعاون العسكري المشترك بين الواليات المتحدة األمريكية ودول آسيا
الوسطى وحلف الناتو على مكافحة اإلرهاب وحفظ السالم (ناجي.)4-3 :2006 ،
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وترى دراستنا :أن الوجود العسكري في منطقة آسيا الوسطى ،ربما يكون سبباً للنزاع بين القوى

اإلقليمية الكبرى في المنطقة ،كما أن المشاركة في برنامج السالم هو شكل من أشكال توسيع الناتو،

لذلك فإن التعاون العسكري بين حلف الناتو ودول آسيا الوسطى ربما يكون له أث ًار سلبياً على التعاون

األمني في إطار المنظمة ،وبسبب التنافس الدولي على المنطقة والبحث على أعلى العوائد ،وجدت

الدول التي تسعى لذلك أن عليها التنسيق مع فاعلين آخرين ،وهو ما كان سبباً لوجود تحالفات

وتحالفات مضادة ،ومن أبرزها أوال :محور صيني  -روسي وتعبر عنه "شنغهاي" ،والذي هو على
اتصال دائم مع إيران ،ثانيا :محور أمريكي مع بعض دول االتحاد األوروبي والناتو وأحياناً مع تركيا

وغالباً مع إسرائيل ،وهذا يؤكد وجود التنافس داخل كل محور.

وبالنسبة ألمريكا إن الجائزة الجيوبولتيكية -الجغرافية السياسية  -الرئيسة هي أوراسيا .ومن هنا

أيضاً يأتي مصطلح أو تعبير (المباراة الكبرى) الذي يشيع لوصف التنافس الدولي الجاري على
المنطقة (عرفات .)3-2 :2007 ،وفي هذه المباراة يقوم الالعبون بالبحث عن الطريقة المثلى

للسيطرة على منطقة آسيا الوسطى ،وهي محاوالت يمكن تشبيهها -في الفترة من بعد نهاية الحرب

الباردة -بمحاولة اإلمساك بالزئبق ،فآسيا الوسطى وكما شبهها (أندريه جوندر فرانك

Andre

مر عبر التاريخ (ثقب العالم) ).(Frank, A. G., 1992: 23-26
 )Gunder Frankبأنها كما ّ
فمنطقة آسيا الوسطى بمواردها وموقعها تشد القوى الكبرى للتنافس عليها ،وكما تعد أوراسيا هي أكبر

مساحة وهي محور العالم جغرافياً .كما تسعى أمريكا للسيطرة على منطقة أوراسيا بشكل عام ،ولكن ال

شك أن هذا يعد أم اًر محرجاً في ظل وجود هذه المحاور واألقطاب المختلفة ،فلجأت أمريكا لخلق
منظمة ( )2 + 5في آسيا الوسطى لتكون بديالً عن منظمة "شنغهاي" ولكي تتمكن من تحقيق أهدافها

االستراتيجية حيث تضم بها كل من (أوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمنستان وكازاخستان)

لتضغط على كل من روسيا والصين وإيران من أجل السعي لتقوية تأثيرها على بحر قزوين(.*)i

(دحمان.)92 :2015 ,

كل هذه االعمال تندرج في إطار التحركات االمريكية وغيرها من اجل ممارسة مزيد من

الضغط والتأثير بعدة طرق على اقطاب منظمة شنغهاي األكثر تأثير على تفرد الواليات المتحدة

االمريكية على النظام الدولي.

( *)iيعتبر بحر قزوين بح اًر مغلقاً يقع في غرب آسيا ،وهو أكبر بحر مغلق في العالم ،وقد سمي بحر قزوين (أو بحر الخزر)،
نسبة إلى مدينة قزوين اإليرانية .ويعتبر من أهم المسطحات المائية على خريطة العالم االقتصادية .وتكمن هذه األهمية لموقع

بحر قزوين الجغرافي ،إذ أن إيران تطل على بحر ق زوين من جهة الجنوب ،وتشاركها فيه روسيا من الشمال الغربي وكازاخستان
من الشمال والشرق ،كما تحد هذا البحر تركمانستان من الشرق ،وأذربيجان من الغرب ،وتستفيد منه دول أخرى كممر استراتيجي

لها ولمواردها إلى تركيا وجنوب أوروبا.
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 .3صراع الوجود العسكري في منطقة آسيا الوسطى بين روسيا والواليات المتحدة االمريكية
تعد أسيا الوسطى الجبهة األمامية للتوسع األمريكي االستراتيجي ،والنقطة الحيوية االستراتيجية

للدفاع الروسي .حيث قامت الواليات المتحدة األمريكية بالتمركز العسكري تدريجياً في منطقة آسيا

الوسطى ،كما أن النفوذ العسكري أخذ بالتوسع في المنطقة وامتد باتجاه بحر قزوين ،وبدات فعليا إعادة

رسم استراتيجيتها في هذه المنطقة ،فعمدت الى ترتيب مواقفها السياسية والعسكرية واألمنية

واالقتصادية ،وشرعت في وضع الخطط المستقبلية ،وتعيد انتشار نفوذها وتمركز قواعدها وغزو

شركاتها العالقة بهدف الحفاظ على مصالحها (سرور ،)58 :2009 ,أما روسيا اتخذت بالمقابل

خطوات مضادة ،حيث انشات وللمرة األولى قواعد عسكرية لها خارج حدودها في قيرغيزستان .كما
يجب اإلشارة إلى ،أن روسيا والواليات المتحدة تتنافسان على المنطقة وذلك من خالل تنظيم دورات

تأهيل الكوادر وتكثيف االتصاالت العسكرية والكفاءات العسكرية مع دولها (شاي زي .)2005 ،حيث
يرجع إصرار الواليات المتحدة األمريكية على مد نفوذها إلى األراضي المجاورة لروسيا االتحادية،

بهدف تطويقها ومحاصرتها ،بدءاً من منطقة آسيا الوسطى ،ثم محاولة إغراء جمهوريات هذه المنطقة
عبر المساعدات االقتصادية والدعم السياسي ،وهذه المنطقة تعتبرها روسيا مجالها الحيوي ،التي كانت

منذ مدة وجيزة ضمن األسرة السوفييتية .نتج عن ذلك رفض روسيا االتحادية لهذا التغلغل األمريكي
الذي كرسه تفكك االتحاد السوفييتي ومواجهته .فقد بدأت عملية التنافس بين روسيا االتحادية والواليات

المتحدة األمريكية منذ البداية ،لكنها تصاعدت بشكل علني وواضح بعد وصول "فالديمير بوتين" إلى

الرئاسة عام ( 2000خضر ومحمد.)48,17 :2016،

ومن وجهة النظر الروسية َّ
فإن الواليات المتحدة األمريكية ال تكتفي بالمنافسة على موارد النفط

والطاقة في آسيا الوسطى ،بل تسعى أيضاً إلى تحقيق مكاسب جيوسياسية بعيدة المدى ،ذلك أنه لم
جاهدة إلى استعادة
يكن بمقدور الواليات المتحدة في السابق الوصول إلى هذه المنطقة .تسعى روسيا
ً
مكانتها الدولية مجددًا ،األمر الذي يحتم عليها استعادة سيطرتها على مناطق نفوذها التقليدية ،ومنها

منطقة آسيا الوسطى وبحر قزوين ،ويعتبر أيضاً أحد أبرز األسباب العسكرية ،التي تجعل دول آسيا
الوسطى مهمة بالنسبة إلى روسيا ،وغيرها من الدول الكبرى ،هو وجود قوى نووية لدى بعضها

(ورسمة.)109-108 :2018 ،

وتفيد الدراسة :أن التواجد العسكري األمريكي والروسي المكثف والتنافس فيما بينهما خصوص ًا

في منطقة آسيا الوسطى سيزيد من التنافس واالنقسامات بين الدول األعضاء في منظمة شنغهاي،

وهذا من شأنه أن يعكر التفكير االستراتيجي للروس والصينيين الذين يسعون الى تحويل المنظمة إلى

حلف عسكري آسيوي مضاد للناتو ،والذي تستخدمه أوروبا كقوة ردع تتماشى مع سياساتها االقتصادية

والسياسية حول العالم .وسياسية التواجد االمريكي في أسيا الوسطى هذه أرادها األمريكيون لتطويق
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االتحاد السوفيتي سابقاً وللحد من النفوذ الروسي والصيني حالياً وهذه السياسة جعلت كالً من روسيا

والصين تستشعر الخطر األمريكي على أبوابها ،وهو ما عجل بتمكين الصداقات والتحالفات المختلفة
لمواجهة االمريكان والغرب.

 .4تعدد آليات التعاون واختالفها في آسيا الوسطى وغياب التنسيق بينها

يوجد في منطقة آسيا الوسطى العديد من آليات التعاون تحت عدة مسميات مثل :برنامج

الشراكة من أجل السالم (نجم ،)369 :2017 ,والجماعة االقتصادية األورو أسيوية ،ومعاهدة
األمن الجماعي لرابطة الدول المستقلة التي تقوم بوظائف تتعدى وظائف منظمة "شنغهاي".

فقد أنشات نظام دفاع جوي مشترك وشكلت ألية لألمن االقليمي وقوات استجابة سريعة وقوات
مسلحة ،وقعت عليها روسيا وطاجيكستان واوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان (دحمان,

.)77 :2016

وترى الدراسة :ان قطار منظمة شنغهاي انطلق من محطته االولي خماسي شنغهاي ،ثم
تحول الى منظمة دولية ،وذلك بعد توقيع ميثاقها ودخوله حيز التنفيذ ،وعقدت خالل فترة الدراسة
سلسلة اجتماعات للدول األعضاء فيها ،والتي تعتبر صاحبة اسرع نمو اقتصادي ،ومن اهم مؤسساتها،
األمانة العامة ،والهيكل اإلقليمي لمكافحة المخدرات ,ومجلس رؤساء الدول ,حيث وضعت في مقدمة

اهدفها كسر األحادية القطبية ,وتحقيق التوازن في النظام الدولي الجديد متعدد األقطاب ،والتركيز على

مكافحة اإلرهاب ،وهذا يدل على أن منظمة معاهدة األمن الجماعي المشترك تتشابه وظائفها مع

منظمة "شنغهاي" للتعاون ،وأن أعضاء المعاهدة هم من األعضاء األساسيين في المنظمة ،لذلك يجب

على "شنغهاي" التنسيق في آليات التعاون في منطقة آسيا الوسطى ،لتحافظ على وجودها ودورها في
المنطقة وتحقيق أهدافها ،واإلبقاء على مبدأ تعددية األقطاب ال مبدأ القطب الواحد.
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المبحث الثالث :النظام الدولي والتوازن المنشود
طور المنظمة على تعاون الدول األعضاء مع بعضها البعض ،كما ال يمكن التنبؤ
يعتمد ت ّ

طرق إلى مالمح النظام الدولي الراهن من النواحي ،االقتصادية واألمنية
بمستقبلها ،من دون الت ّ
والسياسية ،فالمنظمة هي جزء من النظام العالمي ومستقبلها يرتبط بقدرتها على مواجهة ما يحصل من

تغيرات في العالم أو الت ّكيف معها ،وفي مباحث اخرى سيتم استعراض عالقاتها ونشاطاتها في
المجاالت االقتصادية واألمنية والسياسية.

مالمح النظام العالمي

الجديد :

ال بد من الوقوف اوال على الجانب الجيوسياسي والجانب العسكري (شعيبي.)2016 ،
 .1من الجانب الجيوسياسي ،يميل النظام الدولي الجديد إلى التعامل الكتلي (أي كتلة لكتلة)،

خاصة في المجالين السياسي واالقتصادي ،بحيث ال تستطيع الدول الصغرى أن تتحدى

وكتُله العظمي ،وبالتالي فإن االستقطاب العالمي الذي عرفناه في النظام
النظام العالمي ُ
الدولي السابق على شكل استقطاب دول لدول يغدو في النظام العالمي الجديد استقطاب كتل

لكتل ،وهو ما ُيعزز منظمة "شنغهاي".
 .2ومن الجانب العسكري فإن النظام الدولي الجديد يتميز بأنه نظام الحد األدنى من الفعل
العسكري ،وذلك بانتهاجه لمبدأ إطفاء المناطق المشتعلة ،وهذا يعنى أن االزمات السياسية -
العسكرية مهيأة للحل خالل فترة قريبة ،وإن كان هذا ال يمنع من إشعال نهائي لبعض
المناطق المتوترة من أجل دفعها للوصول إلى حل نهائي ،وبهذا تتهيأ الظروف اإلقليمية
لمجموعة حلول جذرية ،وهو أمر يمكن اعتباره مساعدًا لمنظمة "شنغهاي".
 .3من أبرز مالمح النظام الدولي الجديد نظام االستقطاب الحاد ،وعودة روسيا والصين إلى
واجهة األحداث وخصوصاً في سياقات لعبة األمم المتحدة والتي تتبلور في تباينات المواقف
داخل مجلس األمن وتحديدًا فيما يتعلق باألزمة السورية (جمال الدين.)9 :2002 ،

 .4تعدد الفاعلين الدوليين نتيجة تصاعد قوة الشركات المتعددة الجنسية والمنظمات الدولية

االقليمية التي أصبحت تشكل تحدياً لسيادة الدولة وسلطتها ،كما يمكن القول إن النظام الدولي

قد عرف فاعالً جديداً كعنصر من عناصر المجتمع الدولي يتمثل في عولمة اإلرهاب ،فقد

خرج اإلرهاب من رحم العولمة األمريكية ليمثل نوعاً من العولمة المضادة ،وهو فاعل ليس

قطرياً وال إقليمياً وال يمر عبر مؤسسات الدول وله مقوماته الذاتية واستقالليته ،وهناك أيضا
تزايد دور منظمات ولجان حقوق اإلنسان والدفاع عن البيئة (موسى.)2015 ،
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 .5تداعيات تراجع اقتصاديات االتحاد االوروبي الواحدة تلو األخرى بسبب عجز النظام الرأسمالي
في استكمال دورته بانسيابية ،وعجزه وضع المعالجات الكفيلة بانتشال هذه االقتصاديات مما

ترتب أعباء إضافية على كل المنظومة االقتصادية العالمية ،وهو أمر ُيعزز النزعة اإلقليمية
بحالة منظمة "شنغهاي" (سراج.)2018 ،

مفهوم النظام الدولي
يرجع التحكم في القرار الدولي للدول العظمى التي تمتلك القوة العسكرية واالقتصادية ،والتي

تقوم بدورها بفرض السياسات على باقي الدول في النظام الدولي .فبعد الحرب العالمية الثانية سيطر

على النظام الدولي أكبر القوى العظمى في حينها وهي الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي،

إلى أن انهار االتحاد السوفيتي وأصبحت الواليات المتحدة المهيمنة على النظام الدولي .ووهذا ما

سعت الية الواليات المتحدة منذ عام  1945للدفاع عن مصالحها العالمية من خالل إنشاء مؤسسات
اقتصادية دولية ،ومنظمات أمنية إقليمية ،في سياق النظام الدولي (مازار وآخرون.)10 :2016 ،
ولقد عرف الكثير من السياسيين والباحثين النظام الدولي ،كاالتي:
 .1مجموعة من األحداث السياسية المستقلة تتفاعل فيما بينها بانتظام (نافعة.)304 :1995 ،

 .2مجموعة القيم السائدة واآلليات المستخدمة والسياسات التي تعتمد من قبل الوحدات الدولية
والتفاعالت الناجمة عنها (دورلي.)99 :1985 ،

 .3مجموعة الوحدات السياسية -سواء على مستوى الدولة أو أصغر أو أكبر -التي تتفاعل فيما
بينهما بصورة منتظمة ومتكررة لتصل إلى مرحلة االعتماد المتبادل ،مما يجعل هذه الوحدات
تعمل كأجزاء متكاملة في نسق معين .وبالتالي فإن النظام الدولي يمثل حجم التفاعالت التي

تقوم بها الدول والمنظمات الدولية والفواعل دون القومية مثل ،حركات التحرير وغير القومية

مثل ،الشركات المتعددة الجنسية وغيرها.

 .4محصلة التفاعالت التعاونية والتصارعية القائمة بين الوحدات السياسية التي يتكون منها
النظام سواء كانت دوالً او منظمات (الشاهر.)5 :2015 ،

 .5مجموعة التفاعالت في عالقات الوحدات الدولية ،تتميز باالستم اررية والتغيير ،وتتحدد معالمه

عبر القوى التي تؤثر في صناعة القرار الدولي ،والوحدات الدولية التي تضم أشخاص القانون
الدولي والتنظيمات والجماعات التي تؤثر في العالقات الدولية (القطراوي.)19 :2014 ،

 .6يعرف النظام الدولي أنه يقوم على عناصر أساسية وعلى قوى وفواعل تسمى بوحدات النظام،
دول ومنظمات والتي بدورها تعطي للنظام صفته الدينامية وذلك من خالل التفاعل القائم

بينها ،فضالً عن أنها تمثل إحدى أدوات الضبط لحاالت التوتر التي تؤثر على النظام
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الدولي ،وتساهم في تعزيز السياسات واألنشطة التعاونية وترسيخها في عدة مجاالت ،مثل
المجاالت االقتصادية والسياسية (أحمد.)91 :2010 ،

 .7يعرفه هنري كيسنجر بأنه :مجموعة من التحوالت والتغييرات التي يشهدها العالم والتي ما زالت
في طور التكون الكوني ولم تتبلور بعد في شكل كامل (كيسنجر.)527 :1995 ،

ومما سبق يمكن القول :ان النظام الدولي هو مجموعة من الوحدات السياسية المتفاعلة في

عالقاتها على نحو يهيئ التزان قواها والنتظام عالقاتها ،بعيدا عن الفوضى الدولية من جهة ،وبما
يحول دون هيمنة أي من هذه الدول على غيرها ،مكونة قوة عالمية أو قطب من ٍ
جهة أخرى.

مراحل تطور النظام الدولي
تطور النظام الدولي في سياق أربع مراحل رئيسة منذ عام  ،1648وهي (محمد:)4 :2011 ,
❖ المرحلة األولى  :1914 – 1648بدأت منذ انعقاد معاهدة "وستفاليا" سنة  ,1648والتي
أنهت الحروب الدينية وأقامت النظام الدولي الحديث المبني على تعدد الدول القومية
واستقاللها.

❖ المرحلة الثانية  :1945– 1914تميزت هذه المرحلة بزوال أربع امبراطوريات ،بداية من
الحرب العالمية االولى حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

❖ المرحلة الثالثة  :1989 -1945وصفت بأنها مرحلة (الحرب الباردة) واتسمت بالثنائية
القطبية حيث شهدت هذه المرحلة صعودًا سريعاً لقوتين كبيرتين متنافستين هما ،االتحاد

السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية ،بداية من الحرب العالمية الثانية ولغاية عام .1989

❖ المرحلة الرابعة  1989حتى اآلن :بدأت منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي بانهيار
االتحاد السوفيتي وحتى اآلن ،ويطلق عليها النظام الدولي الجديد وأخي اًر العولمة.

مالمح النظام الدولي الجديد
إن الدول العظمى والتي تمتلك القوى ،هي من يتحكم في القرار الدولي ،وبالتالي في شكل

النظام الدولي أو العالمي ،وفي النظام الدولي الجديد فإن الواليات المتحدة األمريكية هي من أعطت

المالمح للنظام الدولي الجديد ،وتتلخص هذه المالمح فيما يلي (الربيعي والعلي:)33,1 :2012 ,

 .1االقتصاد الرأسمالي هو األفضل وفق التصور االمريكي ،باعتبار شكل الديمقراطية والنهج
الليبرالي السياسي السائد في الغرب هو المطلوب انتهاجه من جميع الدول.

 .2سيطرت الواليات المتحدة األمريكية على المنظمات الدولية وفرضت هيمنتها على األمم
المتحدة ،وطوعت مجلس األمن ليكون أداة سياسية أمريكية لفرض ق ارراتها الدولية األحادية.
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 .3تتدخل الواليات المتحدة االمريكية في شؤون الشعوب والدول تحت شعارات الديموقراطية
وحقوق االنسان وحماية األقليات ،لتبرير استخدام القوة العسكرية لتحقيق السيطرة والهيمنة
األمريكية العالمية.

 .4انفراد الواليات المتحدة االمريكية بعناصر القوة والنفوذ لقيادة النظام الدولي أحادي القطب.

 .5بروز عدة ثورات مثل :الثورة النووية وتعدد مراكز القوة العسكرية ،والثورة العلمية التكنولوجية
والثورة الفضائية واالتصاالت ،وتحدياتها ،وازدياد االزمات (أحمد.)99-98 :2010 ،

الهيمنة في النظام الدولي:
هي محاولة من جانب دولة بما تملكه من وسائل وعناصر القوة لفرض ارادتها على الدول

االخرى ،وفرض سياسات ومواقف عليها تتناسب مع مصالحها القومية والدولية (إسماعيل:2016 ,

 .)105يتغير تشكيل هيكل النظام الدولي بين القوى السياسية الفاعلة ،مثل :دول قومية أو إقليمية أو

منظمات إقليمية أو دولية ،حيث يمتلك كل طرف فاعل ،القوة والقدرات والموارد التي تمكنه من التأثير

فيما يجري داخل النظام الدولي ،وبشكل عام فإنه كلما زادت القوة والموارد التي يمتلكها الطرف الفاعل
كلما زاد تأث يره على القرار الدولي وعلى النظام الدولي .ويمكن إجمال التغيرات التي حدثت منذ نهاية

القرن الخامس عشر في انتقال القوى والهيمنة في أربع مراحل ،وهي (القطراوي:)22-21 :2014 ،
 -1الهيمنة المشتركة في القرن السادس عشر

حيث كانت البرتغال من العام  1449تعيش في عصورها الذهبية ،وظهرت كقوة بحرية
عظمى مهيمنة ،على كثير من أنحاء العالم ،وبعد ذلك ظهرت إسبانيا كقوة منافسة للبرتغال ،وتحولت
إسبانيا إلى قوة بحرية عظمى بعد أن اكتشفت أراضي جديدة على يد البحار "كريستوفر كولمبس",

ظم من القوة اإلسبانية وساعدها في الوصول إلى الهيمنة العالمية ،ولكن بروز إسبانيا لم
األمر الذي ع ّ

يكن داعياً لنشوب الحرب مع البرتغال ،حيث وقع الطرفان اتفاقية "توردي سيليس" عام  1494م ،وتم
االتفاق من خاللها على تقسيم األراضي بينهما.

 -2الردع في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر
ظهرت هولندا كقوة منافسة إلسبانيا بعد ما عرف بحرب االستقالل ( ،)1648-1568حيث

نمت قوتها االقتصادية والبحرية بشكل سريع ،واكتملت عملية انتقال القوة من إسبانيا إلى هولندا

بواسطة الحرب ،وخالل القرن السابع عشر تحولت هولندا إلى قوة مهيمنة عالمياً.
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 -3المواجهة في القرن الثامن عشر
انتهت الهيمنة الهولندية في القرن الثامن عشر عندما استطاعت المملكة البريطانية من

الهيمنة على النظام الدولي ،حيث وقعت أربع حروب ( )1652،1665،1672،1780م بين هولندا
وبريطانيا ،واستطاعت بريطانيا خالل حربها األخيرة إلحاق الهزيمة بهولندا والسيطرة على العالم.
 -4التعاون في القرن العشرين
ظلت بريطانيا محافظة على مكانتها الدولية حتى اندالع الحرب العالمية الثانية بين الحلفاء

والمحور ،ومع نهاية الحرب تراجعت القوة البريطانية عسكرياً واقتصادياً ،بالمقابل بقيت الواليات

المتحدة هي األقوى بين الدول المنتصرة خاصة من الناحية االقتصادية ،األمر الذي دفع بريطانيا إلى

التعاون مع الواليات المتحدة كقوة جديدة مهيمنة على النظام الدولي.

التصدر األمريكي للنظام الدولي:
بروز الواليات المتحدة األمريكية وهيمنتها كقطب دولي وحيد ،لم يتم بصورته النهائية ،إلى أن
جاءت أحداث أيلول /سبتمبر  2001والتي أعطت الواليات المتحدة الفرصة التاريخية إلعادة هيكلة
النظام الدولي بما يخدم مصالحها وأهدافها (الشاهر.)14 :2015 ،

ويمكن إيجاز التصورات األمريكية لمالمح النظام الدولي من الناحية السياسية واالقتصادية

والعسكرية والثقافية والتكنولوجية ،على النحو التالي:

 الترويج للقيم السياسية التي تعبر عن النموذج الليبرالي الرأسمالي في الحكم ،وتصدير القيماألمريكية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان والديموقراطية (العيساوي.)88 :2014 ,
 العمل على توفير غطاء من الشرعية الدولية وحقوق االنسان واستخدام المنظمات الدوليةوذلك بتوظيف األمم المتحدة لتحقيق

أهدافها.

 محاولة السيطرة على أسلحة الدمار الشامل واالنتشار النووي (معايطة.)14_13 :1996 ,-

نشر القوات األمريكية وتطوير األسلحة االستراتيجية ،وبدء حروب بمسميات مختلفة.

جعل حلف شمال األطلسي (الناتو) دعامة عسكرية وسياسية لضمان توسيع الهيمنة

األمريكية ،وتوسيع مهماته والتدخل في شئون دول خارج نطاقه.

السيطرة على الموارد األساسية للطاقة والمواد الخام األساسية في الصناعة والنفط ،ومحاولة

السيطرة على األسواق العالمية عبر تطوير الصناعة األمريكية وتقديم الحماية لها.

 زيادة الصادرات األمريكية من السلع والخدمات والسيطرة على االقتصاد العالمي (الربيعيوالعلي.)34:2012,
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 تعزيز العالقات مع القوى الصاعدة ،مثل :الصين وروسيا (كبار منظمة "شنغهاي") وغيرهملحماية مكانة الواليات المتحدة كقطب وحيد(.جامعةالدولالعربية.)112:2014,
-

استطاعت امريكا الهيمنة على العالم من خالل مقومات رئيسة تركزت على امتالكها أكبر
اقتصاد في العالم( .شحاتة )103 :2017 ,وتميز هذا االقتصاد بكونه االكثر تقدما مما

جعلها تصممه وتشكله وتقرر قوانينه وأحكامه (جاك.)406-405 :2010 ,

العوامل المؤثرة في توازن النظام الدولي ومحدداته
برز نموذج جديد للنظام الدولي وهو نظام القطب األوحد ،والمتمثل بتحكم الواليات المتحدة
االمريكية منفردة بالنظام الدولي .ولتوضيح األسس التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي ،البد من فهم

تركيبة وطبقات هذا النظام (مازار وآخرون.)8 :2016 ،

يتكون النظام الدولي الحالي من عدة طبقات تعتبر المؤثر الرئيس في توازن النظام الدولي

وهي (موسى:)10-7 :2018 ،

 -1طبقة الحاكم والمتمثلة في الواليات المتحدة األمريكية ،فهي بمثابة الحاكم للنظام الدولي.

 -2طبقة الشريك وتتمتع الدول في هذه الطبقة ببعض الصالحيات للحصول على المصالح
الخاصة بهم ،بشرط أال يتأثر توازن القوى الدولي واالقليمي ومن هذه الدول :الصين.

 -3طبقة الحليف ويحق للدول في هذه الطبقة ،المطالبة بحقوق ومكاسب ومصالح والحصول
عليها ،ولكن يجب التنسيق والموافقة المسبقة من قبل الحاكم.

 -4طبقة األتباع ،ال يحق لدول هذه الطبقة المطالبة بالمكاسب أو المصالح.
ان اللجوء إلى عملية التوازن هو السبيل إلدارة العالقات بين القوى االسيوية والقوى الكبرى،

بما ال يسمح بهيمنة دولة بعينها على التفاعالت في اسيا (يونس.)313 :2015 ,

وتفيد الدراسة :ان النظام الدولي متجه الى التشكيل وفق نظرية تعدد األقطاب الدولية،
والتي ستلعب دو ار رئيسيا مستقبال في مرحلة تشكيل النظام الدولي بكافة المؤسسات والمجاالت ،حيث

تتجه دول العالم في تحالفات دولية متعددة لتحافظ على وجودها ،وتضمن استم ارريتها والحصول على
حاجاتها ،في ظل نظام مليء بالصراعات والتحديات المختلفة ،كذلك تحاول الواليات المتحدة االمريكية
باستخدام قواها الى فرض هيمنتها على هذا النظام ،والذي يتصف بالديناميكية وتعدد التحديات،

كالصراعات المستمرة بين الدول الكبرى من اجل مزيد من النفوذ والسيطرة على الثروات والموارد ،وتقوم
الواليات المتحدة االمريكية بصفتها الحاكم بقيادة هذه العالقات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .وإلى

جانب ذلك فإن تعدد الفاعلين الدوليين مثل الصين وروسيا يعد من أكبر المحددات الفاعلة في التوازن
الدولي وال يمكن للواليات المتحدة االمريكية تجاهل هذه القوى.
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الفصل الثالث
دور منظمة "شنغهاي" يف توازن
النظام الدولي اجلديد
المبحث األول :الدور االقتصادي
المبحث الثاني :الدور السياسي
المبحث الثالث :الدور األمني

مقدمة
يؤثر النشاط االقتصادي على جميع أطراف النظام ،من خالل عملياته الديناميكية ،االمر الذي

يستوجب وجود سياسة اقتصادية تقوم بتنظيمه ،من خالل سلسلة متشابكة من االدوار القائمة على

التعاون والتنسيق لتحقيق االهداف ،حيث تتمتع المنظمات الدولية بذلك ،بل وتعمل على تطوير اليات

تعاون فعالة لتحقيق التكامل والترابط بين االطراف .وفي ضوء ذلك ،فإن منظمة "شنغهاي" للتعاون

تمثل تعاوناً دولي ًا واسع النطاق في االقتصاد الدولي ،وضمان االستقرار المالي ،والحفاظ على نمو
مستدام وديناميكي ومتوازن وشامل في بيئة سريعة العولمة .وفي الوقت نفسه ،توافق الدول األعضاء
في المنظمة على أن التجارة العالمية يجب أن تتم وفقاً لمبادئ الشفافية وعدم التميز ،ويجب أن تستند
التجارة إلى قواعد تطبق بالتساوي على الجميع .ومن المهم إزالة الحواجز التجارية القائمة ومنع نشوء
حواجز جديدة ،من أجل تسهيل عملية تشكل اقتصاد مفتوح يعزز النظام التجاري المتعدد األطراف.

ويجدر اإلشارة في هذا الفصل إلى أن ,المنظمة تلتزم بشكل نشط ومتسق بالحوار والتبادل

والتعاون ،وترتكز على االلتزام الصارم باألغراض والمبادئ الواردة في ميثاق األمم المتحدة ،مثل

المساواة وسيادة الدول ،وعدم قبول التدخل في شؤونها الداخلية ،واحترام الوحدة اإلقليمية ،والحرص

على سالمة الحدود ،وعدم االعتداء ،وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية ،وعدم استخدام القوة أو التهديد

باستخدامها ،فضالً عن غيرها من قواعد القانون الدولي المعترف بها عالمياً ،والتي تهدف للحفاظ على

السلم واألمن ،وإقامة شراكات بين الدول ،وحماية السيادة الوطنية واحترام الحق في تقرير المصير

والمسار إلى األمام لتحقيق التنمية السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.
وتعد "شنغهاي" والتي تحولت خالل فترة قصيرة إلى منظمة دولية هامة بعد أن اكتملت

قاعدتها القانونية للتعاون متعدد األطراف في الكثير من المجاالت مثل ،المجاالت السياسية ،واإلنسانية
واالقتصادية ،وعلى الصعيد السياسي الدبلوماسي فقد قامت ببذل جهودها في القضايا والملفات

الموجودة على الصعيد الدولي ،وذلك في إطار العالقات والتعاون بين الدول األعضاء والدول المراقبة

والدول األخرى.

ويعد المجال األمني والتعاون فيه ،من اهم مجاالت تعاونها ،فهي تواجه مجموعة كبيرة من
ُ
التحديات والمخاوف األمنية خاصة التي تواجهها دول آسيا الوسطى والمنطقة عامة ،حيث تشمل

مزيجاً من االضطرابات االجتماعية ،والجريمة والفساد والتطرف واإلرهاب والصراعات العرقية والتوترات
الحدودية والنزاعات على المياه وتجارة المخدرات وانتشار األسلحة .لذلك أخذت على عاتقها محاربة ما
أسمته بـالشرور الثالثة وهي :اإلرهاب والتطرف واالنفصالية ،وذلك حسب ما ورد في ميثاقها ،ووفقها

لقانونها والمواد الواردة فيه.
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المبحث األول :الدور االقتصادي
منظمة "شنغهاي" للتعاون واالتفاقيات االقتصادية
تعقد الدول اتفاقيات اقتصادية فيما بينها ،بهدف زيادة النشاط االقتصادي ،حيث تعطي

االتفاقيات الدول األطراف فيها بعض االمتيازات مثل ،اإلعفاء الجمركي ،وغيرها من االمتيازات التي

تساعد الدولة في زيادة صادراتها ،وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها على المستوى االقليمي والدولي.

تفرض الظروف القائمة لدول المنظمة الحاجة المتزايدة للتركيز على تطوير التعاون في

المجال االقتصادي المشترك ،حيث أن المصالح السياسية واالقتصادية تشكل عائق لسالسة سير عمل
النشاط االقتصادي ،إال أن البحث عن األشكال واألساليب واآلليات المثلى للتفاعل يبقى أحد أهداف
المنظمة ،بما في ذلك األمور االقتصادية ،حيث تعمل على تضمين جدول األعمال االقتصادي لزيادة

عمليات التكامل.

فقد شهد العقد الماضي جهوداً لدول المنظمة في أخذ زمام المبادرة في تأسيس وترسيخ وترويج

الترتيبات األمنية السياسية ،فقد ووقعت اتفاقية تجارية مع دول اآلسيان بهدف إنشاء منطقة التجارة

الحرة ) ،)Free Trade Areaوتعزيز التجارة في السلع والخدمات ،باإلضافة إلى تطوير التدابير
المناسبة لتوثيق التعاون االقتصادي ،وتنفيذ اإلجراءات تدريجياً في السنوات المقبلة (Sznajder, A.

).P., 2006: 93

لقد حدثت هذه التغييرات في وقت تشهد فيه صعودًا للقوة االقتصادية ،والقدرة العسكرية،
والتأثير السياسي ،استجاب ًة للتعاون في مجال مكافحة "الشرور الثالثة" ،فقد عززت بكين نمو المنظمة
وأضفت الطابع المؤسسي في محاولة لتيسير تكامل اقتصادي أكبر (Yuan, J.-D., 2010:

).858,864

يسهل ذلك التفاعل بين
ويتضمن اإلطار القانوني للمنظمة  122وثيقة تتعلق باالقتصاد حيث ّ
األطراف والدول األعضاء في التجارة واألنشطة المصرفية والمالية واالستثمارية والتصنيع والزراعة

والنقل واالتصاالت وتنمية السياحة .ومع ذلك ،فإن هذه الوثائق تمثل  ٪7فقط من اإلطار التعاقدي

والقانوني الشامل لها .لذلك يتوجب عليها بذل جهود كبيرة لضمان أن برنامج التعاون التجاري

واالقتصادي متعدد األطراف للدول التي اعتمدتها في عام  2003والتي توضح قائمة التدابير الالزمة

لمواصلة تطوير انشطتها وأهدافها في الفترة  ،2021-2017وهذا سيساعد األعضاء في تنفيذ
إجراءات دعم وتطوير اقتصاداتها الوطنية ،والحد من مخاطر انتشار األزمات العالمية وتأثيرها السلبي

على الرفاه االجتماعي واالقتصادي.
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وتنظر المنظمة أيضا في إنشاء مصرف للتنمية وحساب خاص يقدم الدعم المالي ألنشطة
ومشاريع الدول األعضاء ،حيث تعتبر المنظمة أكبر رابطة في العالم من حيث المساحة الكلية
والسكان واإلمكانات االقتصادية ألعضائها ).(Song, W., 2014: 90-97

وقد قامت المنظمة بالعديد من االتفاقيات والمشاريع ،ففي عام  2003اعتمدت برنامج التجارة

المتعددة األطراف والتعاون االقتصادي لتحقيق أهداف طويلة المدى حتى عام 2020م ،وتشكيل
مساحة اقتصادية متكاملة جديدة لضمان ظروف جيدة للتجارة واالستثمار ،من أجل ضمان حرية

التجارة وحركة السلع والخدمات ورأس المال والتكنولوجيا داخل المنظمة ).(Kulikova, N., 2006

وفي عام  2005وقعت الدول األعضاء في منظمة "شنغهاي" االتفاق على التعاون بين

البنوك والذي يسعى إلى تطوير التعاون وتمويل المشاريع االستثمارية وتقديم الخدمات على نطاق

واسع بين الدول األعضاء ،كما تم اإلعالن رسمياً عن إنشاء اتحاد البنوك بالمنظمة وسمي ب ()IBC

وذلك اختصار .)Interbank Consortium of The SCO( :واألعضاء في  IBCهم (إرشيدات،

:)31-30 :2013

 .1مصرف التنمية في الصين.

 .2البنك الوطني للنشاط االقتصادي الخارجي في أوزباكستان.
 .3بنك التنمية في كازاخستان.

 .4بنك التنمية والشؤون االقتصادية الخارجية في روسيا.
 .5البنك الوطني في طاجيكستان.
كما وقع رؤساء حكومات دول منظمة "شنغهاي" عام  2012بيان ًا مشتركاً حول طريقة سير
تنفيذ برنامج التعاون االقتصادي التجاري المتعدد الجوانب ،وقائمة االجراءات لعمل المنظمة الالحق

في مجال وضع المشاريع ،وميزانية المنظمة ،كما وقع المجتمعون على استراتيجية التنمية الالحقة
لالتحاد المصرفي التابع للمنظمة في األعوام – 2012

 .2016

نموذجا غير تقليدي للتكامل االقتصادي ،فهي تعمل على
بذلك ،فإن منظمة شنغهاي تعتبر
ً
تعميق الروابط التجارية واالقتصادية وترابط أسواق رأس المال ،النهما يؤديان إلى تأثير متبادل على

العمليات االقتصادية ،في مختلف مناطق العالم ،وتعتبر السياسات االقتصادية الكلية من اهم الوسائل
التي تعمل على تنظيم التداخل في النشاط االقتصادي ،من خالل التنسيق بين االطراف من اجل
تحقيق مجموعة من االهداف (صالح.)116 :2010 ,
وقد تم التوقيع على وثيقة "بيشكيك" في قمة عام  ،2013والتي تأكد فيها على ضرورة توسيع

التعاون االجتماعي واالقتصادي واإلنساني ،والموافقة على خطة عمل المنظمة بين (،)2017_2013
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لتنفيذ االتفاق طويل األمد للصداقة وحسن الجوار والتعاون بين االعضاء (جاسم ،)2013 ،دعت قمة

منظمة "شنغهاي" عام  2015إلى تسوية األزمات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا دون تدخل

خارجي .كما وأعلنت دول منظمة "شنغهاي" أنها تعتبر اتخاذ إجراءات تقيد التعاون االقتصادي
التجاري دون موافقة مجلس األمن الدولي أم اًر غير مقبول ،حيث أنها تؤيد التعاون الدولي الواسع في

مجال تجاوز الهوة في المجالين ،التكنولوجي واالقتصادي واالجتماعي بين الدول على أساس السماح
لكل الدول باستخدام مزايا العولمة االقتصادية على أساس المساواة ودون أي تمييز

(.)http://www.noqta.info/page-86038-ar.html

اكدت منظمة "شنغهاي" عام  2016على ضرورة التزام الدول المانحة والمؤسسات الدولية بما
تعهدت به في مجال تقديم المساعدات إلى أفغانستان بهدف تحقيق االنتعاش الحقيقي المطلوب في

البالد اجتماعياً واقتصادياً ،ورفع مستوي معيشة السكان ،وتطوير التعليم .كما دعت أوزبكستان إلى
مزيد من التوسع وتعميق التعاون االقتصادي ،وضرورة تنفيذ المشاريع االقتصادية والبنية التحتية في
المنطقة ،والتي تلبي مصالح جميع الدول ،وتطوير التعاون في مجال االتصاالت والنقل ،وفي هذا
الصدد ،فإن أوزبكستان تدعم المبادرة الصينية " بشأن إنشاء "الحزام االقتصادي لطريق الحرير" ،تحقيقاً

للمصالح المشتركة (طرابيك .)2016 ،ويتخذ "الحزام االقتصادي لطريق الحرير" من التطور واالنفتاح

محو ار أساسيا في أراضي منطقة غرب الصين ،كما يقوم بتوسيع فضاء إقليمي ضخم يمتد الى الغرب،

ويؤسس مناطق اقتصادية شاسعة تمتد من اسيا حتى أوروبا (لينغ.)304 :2017 ,

يخضع العالم لعمليات إعادة تشكيل رئيسية ،وعلية فإن توقعات كبيرة لمنظمة شنغهاي للقيام

بدور أكثر فاعلية وأن تحقق نتائج ملموسة .فالدول األعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون تمتلك

مجتمعة سوقاً تجاري ًة هائل ًة ،ومخزون ضخم من الموارد المعدنية في العالم ،وقاعدة صناعية قوية تعد
أساسية لنجاح تنفيذ المشاريع التجارية واالقتصادية المشتركة.

وترى الدراسة ،أن التنمية االقتصادية غير المتكافئة في مختلف أنحاء العالم تؤدي بصورة
متزايدة إلى التطرف وإلى حاالت النزاع التي تهدد الحياة في نهاية المطاف .وتؤدي االتجاهات السلبية

في التنمية االقتصادية العالمية إلى تعميق االختالالت القائمة التي تسهم بدورها في تزايد عدد

التهديدات والتحديات التي تواجه األمن والتنمية المستدامة ،وفي ضوء ذلك ،فإن منظمة شنغهاي

للتعاون تمثل تعاون ًا دولي ًا واسع النطاق في توفير الرواج لالنتعاش االقتصادي العالمي ،وضمان
االستقرار االقتصادي والمالي ،والحفاظ على نمو مستدام وديناميكي ومتوازن وشامل في بيئة سريعة
العولمة .وفي الوقت نفسه ،توافقت الدول األعضاء في المنظمة على أن التجارة العالمية يجب أن تتم

وفقاً لمبادئ الشفافية وعدم التمييز ،ويجب أن تستند التجارة إلى قواعد تطبق بالتساوي على جميع
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المشاركين .ومن المهم إزالة الحواجز التجارية القائمة ومنع نشوء حواجز جديدة ،وذلك من أجل تسهيل

تشكيل اقتصاد عالمي مفتوح يعزز النظام التجاري المتعدد األطراف.

وعملت منظمة شنغهاي على المساعدة في تنمية االقتصاديات اإلقليمية وتوفير ظروف مواتية
للتجارة ودعم مبادرات االستثمار وتعزيز البنية األساسية وتحسين جودة حياة السكان.

معدالت التعاون االقتصادي والتجاري للدول األعضاء في "شنغهاي"
تعد المنظمة موطناً لمجمعات التصنيع المتطورة ،بما في ذلك المراكز ذات التقنية العالية

والعلوم المكثفة ،وتمتلك الدول األعضاء فيها مجموعة كاملة من :الثروة المعدنية ،مما يجعل من
الممكن تنظيم أي نوع من دورة اإلنتاج ,كما وتؤثر اقتصاديات الدول األعضاء في منظمة شنغهاي

للتعاون على بعضها البعض بسبب قربها الجغرافي ،وتعتبر اتفاقياتها االقتصادية اإلقليمية وبرامجها
المشتركة ضمن إطار المنظمة وهو أساس تطورها المشترك التدريجي حيث يعد التعاون االقتصادي

بكل طرقه ومجاالته من األهداف العامة التي أُنشئت منظمة "شنغهاي" للتعاون( .ممدوح.)2019 ,

وتعد الصين المحرك األول للمنظمة اقتصاديا ،سواء كانت في حجم التعاون والتبادل

االقتصادي أو حجم االستثمار ،فهي ذات االقتصاد األكبر واألسرع نمواً من بين الدول األعضاء في
المنظمة ،حيث بلغ الناتج المحلي االجمالي للصين من  2010 – 2001حوالي  3025.4مليار

دوالر ،كما أنها تعد أكبر شريك اقتصادي لكل الدول األعضاء ).(Dzeng, R.-J., 2014: 200
واستمر النمو ليصل عام ( ،)2017الى ( )8.9تريليون دوالر (حزب اإلرادة الشعبية.)2017 ,

وفي ميثاق المنظمة المقر عام  ،2001برز االتجاه االقتصادي والتجاري مهمة اولوية،

وأصدر بياناً تضمن أهم أهداف واتجاهات التعاون االقتصادي اإلقليمي ،وحدد المهام الرئيسة لتطور
هذا التعاون (الجمعية العامة  -مجلس األمن.)10-1 :2001 ،
نالحظ ان الدول األعضاء في منظمة "شنغهاي" تمتلك مقومات كبيرة للعمل المشترك ،دول

مصدرة للخامات تحتاج أسواق جديدة تستوعب منتجاتها ،ودول منتجة ،ودول مستهلكة للنفط والطاقة،

وإذا أخذنا في االعتبار زيادة استهالك الطاقة في العالم وارتفاع أسعار النفط تصبح الشراكة في مجال

الطاقة أحد أهم عناوين التعاون في المنظمة.

لذا ،فإن اتجاه التفاعل االقتصادي في المنطقة أمر طبيعي؛ يفعل األنشطة المشتركة في

مجال الصناعة والتجارة واالستثمار .ويوضح الجدول التالي (جدول )2-2معدل النمو السنوي إلجمالي
الناتج المحلي لكل دول األعضاء من عام  2017-2001وذلك حسب بيانات البنك الدولي.
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2جدول  2 -2معدل النمو السنوي إلجمالي الناتج المحلي لدول المنظمة من عام 2017-2001
الدولة

الصين

روسيا

كازاخستان

قيرغيزستان

طاجيكستان

أوزبكستان

الهند

باكستان

السنة
2001

8.3

5.1

13.5

5.3

10.2

4.2

4.8

2

2002

9.1

4.7

9.8

0

10.8

4

3.8

3.2

2003

10

7.3

9.3

7

11

4.2

7.9

4.8

2004

10.1

7.2

9.6

7

10.3

7.7

7.9

7.4

2005

11.4

6.4

9.7

-0.2

6.7

7

9.3

7.7

2006

12.7

8.2

10.7

3.1

7

7.3

9.3

6.2

2007

14.2

8.5

8.9

8.5

7.8

9.9

9.8

4.8

2008

9.7

5.2

3.3

8.4

7.9

9

3.9

1.7

2009

9.4

-7.8

1.2

2.9

3.8

8.1

8.5

2.8

2010

10.6

4.5

7.3

-0.5

6.5

8.5

10.3

1.6

2011

9.5

5.3

7.4

6

7.4

8.3

6.6

2.7

2012

7.9

3.7

4.8

-0.1

7.5

8.2

5.5

3.5

2013

7.8

1.8

6

10.9

7.4

8

6.4

4.4

2014

7.3

0.7

4.2

4

6.7

7.8

7.4

4.7

2015

6.9

-2.8

1.2

3.9

6

8

8.2

4.7

2016

6.7

-0.2

1.1

4.3

6.9

7.8

7.1

5.5

2017

6.9

1.5

4

4.6

7.1

5.3

6.6

5.7

* الجدول من اعداد الباحث ،البنك الدولي .)2018-1961( .نمو إجمالي الناتج المحلي ( %سنوياً) .تاريخ االسترداد

يوليو ،2018 ,من البنك الدوليhttps://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG :

كما أن حجم التبادل التجاري بين أعضاء المنظمة ازداد بشكل مطرد وفق ًا إلحصائيات و ازرة

التجارة الصينية ،والتي ّتبين أن التجارة الصينية _ الروسية وصلت إلى  29.1مليار دوالر عام
 ،2005وفي قمة الحادية عشر للمنظمة عام  2012أشار " ”Li Jinzaoنائب وزير التجارة الصيني
إلى أنه منذ أن أُنشئت منظمة "شنغهاي" للتعاون عام  2001تجاوز حجم التجارة الصينية مع أعضاء

المنظمة األخرى  100مليار دوالر ،كما وصل حجم التجارة بين طاجكستان والصين إلى  1.47مليار
دوالر أمريكي خالل عام ( 2011إرشيدات.)38-36 :2013 ،

وتحتل كازاخستان المرتبة الثالثة في العالقات التجارية الخارجية الروسية بعد بيالروسيا

وأوك ارنيا ،بحيث بلغ عام  2006حجم التبادل التجاري حوالي  12مليار دوالر بين روسيا وكازاخستان،
وفي عام  2008بلغ حجم التبادل السلعي بين روسيا وكازاخستان حوالي  19.7مليار دوالر ،وتشكل
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المواد الخام النصيب االكبر للتبادل السلعي بين البلدين ،كما تأسس بنك التنمية االوراسي في يناير
عام  2006بمبادرة رئيس روسيا وكازاخستان من أجل تعميق عمليات التكامل ،والذي يبلغ رأسماله

 1.5مليار دوالر ،الجزء الروسي يبلغ مليار دوالر ،بينما يبلغ الجزء الخاص بكازاخستان  500مليون
دوالر .وبشكل عام وصل حجم التجارة اإلجمالي للدول األعضاء في منظمة "شنغهاي" حوالي 4.65

تريليون عام  ،2011بزيادة قدرها  %25.1سنوياً (أبو سكين .)2014 ،وقد بلغ حجم التبادل التجاري

بين روسيا ودول األعضاء حوالي  28مليار دوالر أمريكي في عام  2001ليزداد في عام  2005إلى

حوالي  41مليار ،كما ارتفع حجم التجارة بين الصين ودول آسيا الوسطى ،ففي عام  2002حوالي
 2.4مليار دوالر أمريكي ،وأصبح  4.1مليار دوالر في عام  ،2003وفي عام  2004أصبح 5.8
مليار دوالر ،وفي عام  2006أصبح  7.7مليار دوالر (Swanström, N., & Norling, N.,

) .2007: 434وقد زاد التعاون االقتصادي بين أفغانستان وباكستان منذ عام  2000في عدة
مجاالت منها تبسيط تجارة الترانزيت ودور اللجنة الباكستانية  -األفغانية االقتصادية المشتركة ،وفي

تشجيع التجارة الثنائية بينهما والتي نمت بشكل كبير.(Siddique, Q., 2011: 16) .

من الناحية االقتصادية الملموسة ،تمثل منظمة شنغهاي ككل ربع الناتج المحلي اإلجمالي

العالمي تقر ًيبا ،وارتفع متوسط الناتج المحلي اإلجمالي داخلها بنسبة  ٪4.84في عام  ،2016وتعمل
الدول األعضاء فيها على زيادة احتياطاتها من الذهب والعمالت األجنبية التي تصل اآلن إلى ما

يقارب من  4تريليون دوالر أمريكي ،ويوفر هذا األساس االقتصادي السليم من خالل ضمان الوفاء
بالتزامات الديون الخارجية وتقديم الدعم للعمالت الوطنية .ما يقرب من  ٪ 11من جميع االستثمارات
األجنبية المباشرة في العالم في عام  ,2016وقد ساهم ذلك في إنشاء عشرات االالف من المؤسسات

الجديدة ،وبالرغم من ذلك فإن هذه المؤشرات تبدو متواضعة عند النظر في أن نصف سكان العالم

تقريباً يعيشون فيها ).(Alimov, R., 2018: 114-124

وفي  2017تجاوز التبادل التجاري بين روسيا والصين مستوى  87مليار دوالر ،منها 39
مليار دوالر هي صادرات روسيا إلى الصين ،مقابل واردات بقيمة  48.4مليار دوالر .ووصلت بين

روسيا وكازاخستان إلى  10مليار دوالر ،وبين روسيا وقيرغيزستان إلى  543مليون دوالر

(.)https://arabic.rt.com/business/946970

وتفيد الدراسة :أن منظمة "شنغهاي" للتعاون سعت لتعزيز التعاون التجاري واالقتصادي بين
الدول األعضاء وذلك من خالل زيادة حجم التجارة بينهم ،وإن كان معظم هذه التجارة هي ثنائية،

ولكنها عملت على تحسين أوضاع الدول بطريقة أو بأخرى ،ومن خالل تطوير العديد من الخطوات

بين دولها للحف اظ على النمو االقتصادي للمنظمة ومن الخطوات العملية الهامة في هذا االتجاه تنفيذ

اتفاقية حكومات الدول األعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بشأن تهيئة الظروف المواتية للنقل البري
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الدولي ،والتي تم توقيعها في دوشانبي ،طاجيكستان ،في أيلول /سبتمبر  .2014وال تقتصر هذه

االتفاقية على إرساء شروط عادلة إلدارة التدفق التجاري ذي المنفعة المتبادلة من أوروبا الشرقية إلى

الساحل الشرقي الروسي والصين ،بل أصبح أيضاً األساس القائم على معاهدة للتنمية الشاملة متعددة

األطراف للبنية التحتية اإلقليمية ،وكذلك نظام متكامل للنقل البري.

معدالت االستثمار وتطورها في منظمة "شنغهاي"
تم التوقيع على مذكرة بين حكومات الدول األعضاء في المنظمة حول األهداف األساسية

واتجاهات التعاون االقتصادي اإلقليمي وإطالق عملية تيسير التجارة واالستثمار ،وبرنامج التعاون

التجاري واالقتصادي متعدد األطراف بين الدول األعضاء ،والتي حددت األهداف والتوجهات األساسية
للتعاون االقتصادي على المدى القريب والمتوسط والبعيد ).(Mingwen, Z., 2018: 3,11

وتتخذ الدول األعضاء إجراءات مشتركة لزيادة التعاون التجاري واالقتصادي المتبادل ،وذلك

من خالل تعزيز مناخ مالئم لالستثمار ،ودعم مبادرات األعمال ،وتنفيذ المشاريع في مجاالت التعاون
وتطوير البنية التحتية(SCO. http://eng.sectsco.org/load/200162).

وال شك أن التعاون االقتصادي بين الدول األعضاء في منظمة "شنغهاي" له مكانة مهمة في

العالقات بينهم وفي اجتماعات القمم السنوية ،وقد شمل عدة مجاالت مثل االستثمار بين الدول
األعضاء ،كما هدف التكامل االقتصادي في (االتحاد االقتصادي األوروآسيوي  )EAEUإلى التحديث

الشامل والتعاون في جميع المجاالت ،وزيادة القدرة التنافسية لالقتصاديات الوطنية وتهيئة الظروف
لتحقيق التنمية المستقرة بهدف تحسين مستويات المعيشة لسكان الدول األعضاء في المنظمة .ويعد

االتحاد االقتصادي األوروآسيوي منظمة دولية للتكامل االقتصادي اإلقليمي له مكانة قانونية ودولية.

حيث يضمن االتحاد االقتصادي األوروآسيوي حرية حركة السلع والخدمات وتتبع سياسة موحدة في

القطاعات االقتصادية الفردية .كما يجدر المالحظة هنا ،أن الدول األعضاء في  EAEUهي أرمينيا،

وبيالروسيا ،وكازاخستان ،وقيرغيزستان ،واالتحاد الروسي ،وأن جميع دول  EAEUهي جزء من

"عائلة منظمة شنغهاي ،مما يمكنها من استخدام آليات شنغهاي في المصلحة المشتركة (Eurasian

) .Economic Union. Retrieved from http://www.eaeunion.orgكان أول استثمار
ضمن تطوير حقول النفط في بحر قزوين ،حيث قال مدير مركز الدراسات السياسية في أوزباكستان:

أن أهم مشروع روسي صيني هو تطوير خط أنابيب بين الشرق والغرب ،والذي يقوم بنقل الغاز من
تارمسكي في روسيا إلى بكين إلى "شنغهاي" ).(Turner, J. E., 2005: 6
كما كان االستثمار في إنتاج الطاقة وتطوير حقول النفط والغاز والحديد وبناء أنابيب النفط

والغاز من أكثر ما اهتمت به منظمة "شنغهاي" على الصعيد االقتصادي ،باإلضافة إلى اهتمام
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المنظمة ببناء الطرق والسكك الحديدية والتعليم والرعاية الصحية واالتصاالت السلكية والالسلكية
والزراعة(نجم ،)603 :2017 ,كما اهتمت أيضاً بتطوير البنية التحتية لزيادة الروابط االقتصادية
والتجارة بين الدول األعضاء في المنظمة (لينغ ،)303 :2017 ,فاتفقوا على تسهيل الضمانات

المتبادلة في العمليات المصرفية مما يساعد على قيام مشاريع استثمارية محلية وإقليمية .ومن الدول

األعضاء في المنظمة تعد روسيا وأوزبكستان وكازاخستان من أكبر مصدري الطاقة (البديوي:2015 ,

 ،)315كما وتعد الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم(الحموي ،)127 :2016 ,وحسب التقديرات
لنسبة االستهالك فيها فمن المتوقع أن تستورد نحو  250مليون طن عام 2020؛ نظ ًار للنمو العالمي
الستهالك الطاقة وألسعار النفط ،وهذا ما جعل مجال الطاقة المجال الرئيسي للتعاون الدولي ،لذلك

فإن دول "شنغهاي" مصدر ثابت للطاقة بالنسبة للصين ،وحسب ما ورد عن المعهد الروسي للدراسات

االستراتيجية فإن كازاخستان وحدها -بعد أن شيدت خط أنابيب بموجب اتفاق  -2003تقوم بتزويد

الصين من  15الى  20مليون طن سنوياً ).(Hoffman, S., 2011: 20-25

وفي الواقع ،ترمي مبادرة "الحزام الواحد الصيني ،الطريق الواحد" (ONE BELT ONE
) ROADإلنشاء بنية تحتية عالمية للنقل واالستثمار بين مشروعين الحزام االقتصادي لطريق الحرير،
وطريق الحرير البحري ،في القرن الحادي والعشرين (عبد الباقي .)61 :2019 ,وتهدف ()OBOR
إلى تحقيق خمسة مهام رئيسية( :ابوزينة.)2016 ,
 .1تعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي.
.2

بناء بنية تحتية واحدة للنقل عبر آسيا.

 .3القضاء على الحواجز التجارية واالستثمارية.
 .4زيادة دور العمالت الوطنية.

 .5تعميق التعاون في المجال اإلنساني.
ووفًقا للممثلين الصينيين ،يمكن أن تشارك  67دولة تمثل  ٪63من سكان العالم في ذلك،
عاما من تنفيذها ،حيث يحدد التنفيذ ثالثة مستويات من العمل وهي :األمن اإلقليمي،
على مدار ً 30

وتطوير الع القات التجارية واالقتصادية ،وتعميق الروابط الثقافية واإلنسانية بين المشاركين .وبالتالي،
فإن المستويات التي ستفذ ،تتطابق بوضوح مع المستويات الثالثة للتعاون متعدد األوجه في إطار

المنظمة(Alimov, r. 2018; 123) .

وقد شاركت أكثر من ثالثين شركة صينية في الفترة الزمنية من  2006إلى  2008في أربع

أسواق دولية لآلالت التكنولوجية الصغيرة والمكثفة الخاصة بالزراعة (المدني ،)172 :2016 ,ومن

ناحية التعاون االستثماري في مجال الغاز والنفط ،فقد قامت الشركة الصينية القومية المتحدة بالقيام
بأعمال التنقيب في حوض بحر "اآلرال" الذي يصل بين كل من كازاخستان وأوزباكستان ،وفي مناطق
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النفط والغاز في "أستيور" ،وبخاري وفرجان ،وقد تم إنشاء شركة مشتركة للتنقيب عن النفط في آبار
"مينج بوالك" ،وفي عام  ,2009أنشأت  223مصنعاً مقاماً على أراضي جمهورية أوزبكستان ،كما تم
االنتهاء من خط أنابيب النفط الذي يربط بين الصين وروسيا ويبلغ طوله  620كيلومتر ،وكذلك شهد

عام  2009التوقيع على معامالت بين الشركات الصينية والروسية بمبلغ  3.5مليار دوالر ،بما فيها

عمليات اإلقراض بين البنوك (ارشيدات  .)44-40 ,2013,وفي نفس العام افتتح الرئيس الصيني

 Hu Jintaoخط أنابيب للغاز الطبيعي يبلغ طوله  1833كيلومتر يربط بين الصين وكل من
كازاخستان ،وتركمنستان ،وأوزباكستان (بيلني ،)218 ,كما تم توقيع اتفاقيات متعددة بين الصين

وطاجيكستان ،وتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في إطار التعاون الصيني الطاجيكي.

يتضح مما سبق ،ان منظمة شنغهاي تحافظ على نموها االقتصادي باعتمادها على الكثير

مما لديها من مقومات ،وهي االوسع نطاقا في األسواق الناشئة ،وتعتبر الصين صاحبة الحصة األكبر

من الوزن االقتصادي لدول المنظمة ،كما ان شنغهاي تعد حاف از قويا للتجارة واالستثمار عالميا فقامت

بعقد وتنفيذ العديد من االتفاقيات بين الدول األعضاء ،في مجاالت متعددة ،منها االقتصادية والتجارية

والبنوك واالستثمار والبنية التحتية والطاقة والنفط والغاز والصناعة ،معتمدة على مقدرات وإمكانات

األعضاء ،واستطاعت تحقيق معدالت تطور عالية ،ما يعزز دورها على المستوي الداخلي ،ويدفعها

نحو دور خارجي أكبر في النظام الدولي.
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المبحث الثاني :الدور السياسي
مستوى العالقات ومعدالت التعاون بين الدول األعضاء في منظمة "شنغهاي"
اعتمدت منظمة شنغهاي على الحوار كأساس لتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون بين الدول،

وذلك في إطار تأكيدها على مدى أهمية التعاون في مجاالت متعددة وأشكال مختلفة ،تقوم على
المساواة ،وسيادة الدول وعدم التدخل في شئونها.

مستوى العالقة ومعدل التعاون الصيني الروسي:
إن التغيرات الدولية الجديدة التي شهدتها الساحة الدولية ,انعكست إيجابياً على الرؤى السياسية

لكل من روسيا والصين في ما بعد الحرب الباردة ,التي دفعت بالعالقات لتصل إلى مستوى التفاهم

االستراتيجي ,ورفض القطبية األحادية ,وإقا مة عالم متعدد األقطاب يسوده األمن والسالم ,ويحقق

أن كل من :روسيا والصين لديهم اهتماماً مشتركاً بالقضايا
المصالح المشتركة بين البلدين ,ال سيما ّ
الحساسة ,مثل :قضية اإلرهاب ,وقضايا االنتشار النووي ,وقضايا الشرق األوسط ,وقضايا أوروبا
الشرقية ,التي أكدت تقارب البلدين في مواقفهما السياسية ,انطالقاً من المصلحة المشتركة (كاظم

وذاري ,)189 :2017 ،وهذا يلقي الضوء على حقيقة نجاحهما بالعمل معاً كقوتين ,بل ويدفع دورهم
االقليمي ويفعله بكفاءة في اطار منظمة شنغهاي لتعاون(فاضل.)153 :2012 ,
لقد اتجه النظام الدولي خالل تلك المرحلة نحو (األحادية القطبية) بعد تفكك االتحاد السوفيتي
وظهور الواليات المتحدة قائدة للمعسكر الرأسمالي ،وأصبحت بما تمتلكه من قوة ومكانة مرك ًاز للقوة

العالمية ،قادرة على استخدام وتوظيف ما تمتلكه من عناصر القوة لتحقيق وفائها بمسؤولياتها في

تنظيم وإدارة الشئون الدولية حيث تتربع الواليات المتحدة على قمة النظام الدولي ،ويدعم مكانتها هذه
حلفائها الغربيين من جانب ،وقدرتها على استخدام قوتها العسكرية لحسم أي صراع من جانب آخر

).(Ikenberry, G., 2004: 144,154
لقد عكس السعي األمريكي لتطويق التحرك الروسي في إقليمها المجاور واقع الرغبة الروسية

في العودة إلى الساحة الدولية كدولة عظمى ،حيث لم ِ
تثن الجهود الغربية من عزيمة القادة السياسيين
الروس من تطوير عالقاتهم االقتصادية واألمنية مع دول العالم ،حيث كانت بدايات هذه التحركات

بإنشاء منظمة شنغهاي بمشاركة الصين إضافة إلى دول من آسيا الوسطى والتي جسدت رؤية روسية
صينية مشتركة حول عالم متعدد األقطاب ،إضافة إلى توطيد عالقاتها مع كل من الهند ودول أمريكا

الجنوبية بإنشاء تحالفات وتكتالت (مدوخ.)74 :2015 ،
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وفي ظل هذا الوضع الدولي الجديد ،تواجه كل من روسيا والصين وباقي دول العالم العديد

من التحديات العالمية دفعتها إلى تعزيز التعاون فيما بينهما ،ال سيما مع االنفراد األمريكي في الق اررات
الدولية التي تحقق مصلحته .لذلك نجد أن اإلنصاف والعدالة مطلوبان للتعاون االستراتيجي الشامل

بين أي ب لدين ،فالصين وروسيا من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ،ومن األعضاء الدائمة
في مجلس االمن الدولي ،ومن االسواق الناشئة الرئيسية ،ما يجعلهما بحاجة الى تحمل المسؤوليات

وااللتزامات المشتركة في تعزيز السالم واالستقرار والرخاء في المنطقة والعالم .وأن الحفاظ على التوازن
واالستقرار االستراتيجيين هو التزام الصين وروسيا باإلنصاف والعدالة (حزب اإلرادة الشعبية.)2017 ،

كما تتعاون روسيا مع الصين في األمور المهمة كذلك ،وقد أثمر هذا التعاون الى تفعيل
منظمة شنغهاي (سرور ،)57 :2009,حيث تسعى كلتا الدولتين إلى االضطالع بدور أكبر في العالم

بوصفهما قوى عظمى .على سبيل المثال ،أجرت كلتاهما تدريبات بحرية مشتركة في مناطق مثل بحر

معا من خالل منظمة شنغهاي للتعاون للحد من الوجود العسكري األمريكي
الصين الجنوبي ،وعملتا ً
في وسط آسيا (رادين وريتش .)18 :2017 ،فمنذ تأسيسها وضعت أهدافا رئيسية أهمها ،تقليص
الوجود األمريكي في المنطقة( .سوروس.)159 :2009 ,
كما وضعت كل من روسيا والصين وفي إطار استراتيجيتهما لمكافحة اإلرهاب ،كل ما

بوسعهما لمنع تشكل دول تسيطر عليها الجماعات المتطرفة ويسودها التمييز ضد أي مجموعة عرقية

أو دينية ،لذلك يعد هدف إضعاف الحركات المتشددة في العالم هدفاً مشتركاً لكل من روسيا والصين

والدول التي تتعرض لإلرهاب ،كونها تشكل تهديدًا مباش ًار لألمن القومي لكل من روسيا والصين.

وأكدت الصين وفي إطار مكافحة اإلرهاب بأن االستف اززات األمريكية لمصالحها ونفوذها في بحر

الصين الجنوبي باتت أم اًر غير مقبوالً ،وال يمكن السكوت عنه ،لذا فإن مكافحة اإلرهاب وسحب
البساط من تحت أقدام الدور األمريكي في الشرق األوسط بمعاونة روسيا وبقية الحلفاء ،يمكن أن
يشكل المحور الجغرافي للتحول التاريخي القادم للرد على الهيمنة األمريكية التي تبحث عن زعامة

مطلقة للنظام الدولي (كاظم وذاري.)203-199 :2017 ،

ترى الدراسة :ان السياسة الروسية تجاه الصين جيدة في مجملها ،فتعاون البلدين يساعد على
بناء التعددية القطبية ،والعمل الجماعي والحد من النفوذ األمريكي في المنطقة ،وتوسع الناتو ،وأن
التعاون الروسي – الصيني أم ًار ضرورياً لكل منهما ،وذلك لمواجهة الواليات المتحدة األمريكية

ومحاولتها إلحباط ظهور أية قوة عظمى تنافسها في النظام العالمي .ومن الممكن التنبؤ أن العالقة

الروسية الصينية سوف تمر بمراحل ازدهار وتنمية كبرى خالل الفترة القادمة مما يجعلهما في موقع

الصدارة اإلقليمية والدولية المؤثرة على مجريات األحداث في العالم ،وعلى أساس تلك المؤشرات

السابقة ،يبقى التعاون الروسي – الصيني خطوة مهمة ومطلوبة في عالم اليوم ،وذلك لكسر السيطرة
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والهيمنة األمريكية على العالم وهي بال شك خطوة مهمة في التوجه نحو عالم متعدد األقطاب وتعتبر
موسكو كما بكين ،أن منظمة شنغهاي للتعاون وسيلة للتصدي للنفوذ األمريكي ولحلف شمال

األطلسي .فالمنظمة التي أنشئت في عام  2001من أجل حل المشكالت الحدودية ،لم تعد في الظل،

بل ربما ستكون هذه المنظمة في المستقبل القريب األقوى عالميا في شتى المجاالت.

• مستوى العالقة ومعدل التعاون الصيني الطاجيكي:
تعرف آسيا الوسطى بأنها مجموعة الدول اإلسالمية الخمسة المستقلة عن االتحاد السوفيتي

عام  ,1991والتي اُتفق على تسميتها بالجمهوريات اإلسالمية في آسيا الوسطى " Central Asia
 ,"Islamic Republicوالتي تضم كل من :كازاخستان ،وأوزباكستان ،وتركمنستان وطاجكستان،
وجمهورية قيرغيزيا .حيث اتفقت هذه الجمهوريات فيما بينها عام  1993على اعتماد تسميتها بـ ـ

"جمهوريات آسيا الوسطى" (سليم.)317-310 :2006 ،

وتتسم هذه الجمهوريات بخصائص ثقافية وحضارية تميزها عن باقي مناطق آسيا الوسطى،

وتشكل كتلة إقليمية واحدة ،األمر الذي يرشحها ألن تكون كتلة سياسية واحدة ،هذه الكتلة اإلقليمية

تحدها عدة دول مثل الصين ،وروسيا (وناسي.)59 :2014 ،

انعكست توازنات القوى التي أخذت في التبلور في أسيا عامة على البناء االستراتيجي في أسيا

الوسطى ،وبرزت مقاييس لتوازن القوى تتحكم فيها أنماط متشابكة من العالقات األفقية والرأسية ،ومن
بينها تحالف بين جمهوريات آسيا الوسطى نفسها مثل :أوزباكستان وكازخستان وتركمنستان

وقيرغيزستان وطاجكستان ،إن كل هذه التدفقات والديناميات وّلدت بيئة من التفاعالت االستراتيجية من

وإلى دول آسيا الوسطى ،ودفعت بها إلى قلب االهتمام والصراع والتنافس العالمي واإلقليمي بين
سهلت بروز الصين بوصفها القوة المسيطرة
مختلف القوى الدولية .والجدير بالذكر أن منظمة شنغهاي ّ
في آسيا الوسطى (سكوبيل ونادر.)68 :2016 ،
وتتلخص أبعاد السياسة الصينية تجاه آسيا الوسطى في إدراكها أن استقالل جمهوريات آسيا

الوسطى ،سيعطي مجاالً أوسع للحركات االستقاللية الداخلية لبلورة مطالب سياسية ترفضها الصين

وتمس بوحدتها الترابية ،لذلك قامت بصياغة سياسة وطنية تجاه دول آسيا الوسطى عرفت بالسياسة
المحيطة ،وعقدت االتفاقيات الخاصة بأمن الحدود البرية والبحرية

شهدت العالقات الودية بين الصين وطاجيكستان تنمية مستدامة ،وتتواصل بصورة هادفة

مشاركة الصين في االقتصاد واالستثمار في مشاريع مختلفة في طاجيكستان .وقد وّقعتا على حوالي

الودية بين البلدين (إرشيدات.)69 :2013 ،
 100وثيقة مما شكل أساساً لتطوير العالقات ّ

• مستوى العالقة ومعدل التعاون الصيني الكازاخي:
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أن المبادرة الصينية بإنشاء خماسي شنغهاي عام  1996تش ّكل أحد التوجهات
الشك ّ
ّ
وخصوصا الدائرة اإلقليمية التي
االستراتيجية للقوة الصينية الصاعدة في رؤيتها لدوائرها اإلقليمية،
ً

تضم دول آسيا الوسطى ،فشعار "نمو الصين السلمي"  China's Peaceful Riseالذي استخدمه

النائب األول لّلجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني زهينغ بيج يانغ في أحد المنتديات اآلسيوية
نهاية عام  ,2003أصبح مبدأ في السياسة الخارجية الصينية في القرن الحادي والعشرين ,وذلك
لطمأنه دول جوارها اإلقليمي من أن نمو الصين االقتصادي والعسكري ال يمثل تهديدًا للسلم واألمن

بالمنطقة (دحمان.)103,92 :2015 ،

إن اهتمام الصين وتطلعها نحو منطقة آسيا الوسطى ،جاء نتيجة تخوفها من تناقص في
مصادر إمداد الطاقة لها ،مما دفعها إلى تنويع اعتمادها على مصادر بديلة ،وأهمها سيبيريا الروسي،

تعول عليها بكين
ونفط كازاخستان ،مما جعل نفط آسيا الوسطى وبحر قزوين أهم المصادر التي ّ
لتغذي صناعاتها المتزايدة ،ولقد نجحت الصين في تثبيت أقدامها في غربي كازاخستان ،عندما قامت
باستثمار ثال ث حقول رئيسية وتوقيع عدة اتفاقيات لمد خط أنابيب ينقل النفط من قزوين إلى إقليم
شينجيانج في غربي الصين ومنه إلى شنغهاي (سرور.)54 :2009 ،
وضمن إطار االستراتيجية النفطية الصينية في آسيا الوسطى ،فإن األهمية (الجيو اقتصادية)

لدول آسيا الوسطى تكمن في امتالكها لثروات طبيعية ولكونها أسواقاً إقليمية ،فإن االحتياطات التي
تحويها آسيا الوسطى من الثروات الطبيعية يجعل منها منطقة حيوية بالنسبة للصين لكونها الثانية بعد

الخليج من حيث الموارد النفطية ،حيث تتركز احتياطات نفطية أغلبها في كازاخستان وتركمنستان مع

بقية أقل في أوزباكستان (وناسي.)188 :2014 ،

ولموازنة المخاوف جزئياً حول صعود الصين ,سعت كازاخستان إلى زيادة مشاركة روسيا في

آسيا الوسطى ,وبالرغم من أن كازاخستان لم تنجح في البداية في دفع روسيا إلطالق مبادرة جديدة ,إالّ
أن هناك عوامل أخرى ,بما في ذلك صعوبة انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية ()WTO

واألزمة المالية ,فقد أدت إلى تبني روسيا وجهة نظر أكثر إيجابية لبناء مؤسسات من شأنها أن تنافس

الغرب وتقدم بديالً له ,وبحلول عام  ,2007وافقت روسيا على إنشاء اتحاد جمركي مع كازاخستان,
والذي تم إطالقه في نهاية المطاف عام ( 2010رادين و ريتش.)51-50 :2017 ،

على صعيد التعاون الصيني الكازاخي ،تم افتتاح أول مركز بحثي مشترك وهو مركز دراسة
كازاخستان ،ويضم مجلس خبراء يتألف من دبلوماسيين ذوي خبرة وأساتذة بالجامعات الصينية

والجامعات األجنبية األخرى ،واعتبر الخبراء ذلك خطوة هامة على طريق دعم العالقات بين البلدين

سيما وأنه تزامن مع الذكرى العشرين لبداية العالقات الدبلوماسية بينهم (إرشيدات.)69 :2013 ،
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• مستوى العالقة ومعدل التعاون الروسي القرغيزي:
اتخذت السياسة االمريكية شكل الحصار التدريجي لروسيا في مجالها الحيوي ،وتبعه بعد ذلك

محاوالت تأجيج الثورات في كل من جورجيا وأوكرانيا .لم تكن روسيا في بداية األمر في وضع يسمح

فعالة لمواجهة هذا الحصار األمريكي ،لكنها ونتيجة للتطورات التي حصلت فيها،
لها باتخاذ خطوات ّ
بخاصة منذ تولي (فالديمير بوتين) الحكم ،بدأت في ممارسة نشاطات متنوعة لمواجهة سياسة
الحصار االمريكي.

أظهرت جميع الخطط أن المجموعة االقتصادية األوروآسيوية ،التي تضم روسيا وكازاخستان
وقرغيزستان وطاجيكستان واوزبكستان ،خطت خطوات هامة جديدة في عملية توحيد منطقة االتحاد

السوفيتي السابق .كما أوضحت االتفاقية أنه عندما يتعرض عضو في المنظمة لغزو أو يواجه تهديد

التعرض للغزو ويطلب المساعدة ،بإمكان المنظمة تقديم المساعدة العسكرية للدولة العضو بموجب

االتفاقية التي توصل إليها باإلجماع جميع رؤساء دول المنظمة (جمال الدين.)31,7 :2009 ،

أعلنت الواليات المتحدة عام  2001الحرب على أفغانستان للقضاء على تنظيم القاعدة،

وبالتالي السيطرة على المنطقة المركزية من أوراسيا ،األمر الذي جعل الواليات المتحدة تتواجد بقواتها

العسكرية على الحدود الغربية للصين ،وعلى حدود دول آسيا الوسطى التي تعتبرها روسيا مناطق نفوذ

روسية و"حديقة خلفية" ،األمر الذي أوجد تهديداً جدياً لكل من الصين وروسيا حول امتداد النفوذ
األمريكي ،فكان اتخاذ القرار بتطوير منظمة شنغهاي للتعاون ،لتضم بعضويتها دول آسيا الوسطى

(محمود وآخرون.)316,295 :2014 ،

نظ اًر لضعف المظلة األمنية التي توفرها معاهدة األمن الجماعي لدول الكومنولث ( ,)سعت

روسيا إلى بناء ترتيبات أمنية إقليمية موسعة وذات ديناميكية أكبر في إطار منظمة شنغهاي ،وقد مثل

إنشاء هذه المنظمة هيكالً جديدًا لروسيا لتنفيذ استراتيجيتها في آسيا الوسطى – بالرغم من وجود

مالمح لمنافسة روسية – صينية هادئة (وناسي.)232 :2014،

أوضح الرئيس(بوتين) أن روسيا تنوي مواصلة عملية الدمج اإلقليمي من خالل تكوين االتحاد

الجمركي والحيز االقتصادي المشترك ،الذي يضع حجر األساس إلقامة اتحاد اقتصادي مرتقب

للمنطقة األوربية اآلسيوية ،ليضم قيرغيزستان وطاجيكستان ،ووضع هدف طموح للوصول إلى أعلى

مستوى من الدمج ،وهو اتحاد المنطقة األوروبية اآلسيوية" (رادين وريتش.)51 :2017 ،

• مستوى العالقة ومعدل التعاون األوزبكي الكازاخي:
يطانية المعروفة بـدول الكومنولث أو الكومنولث البريطاني ،وهو عبارة عن اتحاد طوعي
( )دول الكومنولث :رابطة الشعوب البر ّ
مكون من  52دولة جميعها من واليات اإلمبراطورية البريطانية سابقاً باستثناء موزمبيق ورواندا.
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أوزبكستان لم تطبق التوازن في سياساتها الخارجية ،بل ركزت على االبتعاد عن روسيا
واالقتراب أكثر من الواليات المتحدة األمريكية .إلى أن بدأت عام  2000بموازنة سياستها الخارجية

واتجهت لتحسين عالقاتها مع روسيا وأخذت موقف إيجابي للمشاركة في أنشطة المنظمة .وفي نفس

العام حضرت اجتماعات قمة شنغهاي بصفة مراقب وذلك ألول مرة .وفي عام  2001أصبحت عضواً

كامل العضوية ،ويبدو أن هنالك هدفان ألوزبكستان لالنضمام للمنظمة (جمال الدين:2009 ،

:)31,7

 االول :هو السعي لتحقيق ضمان أمني أكثر ،على الحدود وفي مكافحة اإلرهاب ،فهي تشعربخطورة تلك التهديدات خاصة في ظل نقص قدرتها الدفاعية ،فأوزبكستان تعتقد أن حركة
تحرير االوزبك والطالبان في أفغانستان هي أكبر تهديد ألمن البالد فهي ال تستطيع التعامل

مع تلك التهديدات بمفردها.

 الثاني :أن أوزبكستان تعد من أكبر دول آسيا الوسطى من حيث عدد السكان حيث يصل عددسكانها إلى إجمالي عدد سكان باقي دول آسيا الوسطى مجتمعة ،فهي تسعى للحصول على
مكانة في المنطقة .ومن ثم فانضمامها للمنظمة هام لتحقيق أهدافها في المنطقة.
قامت اوزبكستان عام  2005بقتل اإلسالميين في أنديجان ،فوجهت الواليات المتحدة واالتحاد

األوروبي انتقادات واحتجاجات شديدة ضد سلطات طشقند ،إال أن كل من روسيا والصين اتخذت

موقفاً معارضاً لهذه االنتقادات ودعمت أوزبكستان.

تسعى الصين وروسيا لتحقيق أمن مشترك و أجندة اقتصادية في آسيا الوسطى ،حيث وجهتها

دعوة للواليات المتحدة في إطار منظمة شنغهاي دعتها فيها إلى إخالء قواعدها العسكرية التي أقامتها

في المنطقة ،وهو ما دفع ب ـ أوزباكستان التخاذ قرار يؤكد بضرورة طرد الواليات المتحدة من أراضيها

(نجيم.)135-136 :2011 ،

والجدير بالذكر أن الواليات المتحدة االمريكية نجحت ،في إقامة قواعد عسكرية في دول في

آسيا الوسطى والقوقاز بما فيها أفغانستان .ومن الواضح أن الوجود العسكري األمريكي في آسيا
الوسطى وبحر قزوين سبق أحداث سبتمبر عام  , 2001سواء من خالل توقيع مذكرات تفاهم مع كل

من (أوزباكستان وكازاخستان) ،بشأن أنظمة التدريب أو من خالل برنامج الشراكة من أجل السالم

وفيلق آسيا الوسطى المكون منذ عام  ,1995حيث أرادت الواليات المتحدة األمريكية أن تعيق عملية
بناء قوة روسيا كالعب استراتيجي في منطقة أوراسيا (سرور.)64-63 :2009 ،
وتوضح الدراسة :أن العالقات الثنائية بين دول المنظمة شهدت توسعاً أكبر مما كانت عليه

قبل إنشاء المنظمة ،األمر الذى من شأنه أن يقود إلى مزيد من التعاون والترابط وتحقيق األهداف مما
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قوة سياسية فمثال ,على مدى نحو نصف قرن بعد الحرب
يقّلص الفجوة بين الدول ويعطي المنظمة ّ
العالمي ة الثانية لم تشعر كل من روسيا والصين بحاجة أحدهما للتحالف مع اآلخر أو الدخول معه في

تنظيمات إقليمية ،بل على العكس ,كان التنافر والتناقض والخالفات قائمة دائما بين الدولتين الكبيرتين
اللتين تمثالن آنذاك قيادة العالم الشيوعي واالشتراكي في العالم ،ناهيك عن ص ارعات مباشرة بينهما

وصلت إلى حد الصدام المسلح بسبب الخالفات حول الحدود الممتدة بينهما ,هذه العالقات الثنائية

ربما تدفع دول أسيا الوسطى لمراجعة حساباتها من تواجد قواعد أمريكية فيها ,فالمزيد من الحوار

والمزيد من التقارب معناه المزيد من المصالح المشتركة والتقارب بشتى المجاالت ,ما يؤكد أن المنظمة

تتقدم بشكل واضح نحو دور أكبر في النظام الدولي.

معدل تعاون دول شنغهاي وأهميته في الملف الهندي الباكستاني
تعاني قارة آسيا من إشكاليات أمنية متعددة تتضمن معضلة االنتشار النووي وعدم استقرار

الدول اآلسيوية ،وتزايد الحركات االنفصالية التي تهدد وحدتها ،والصراعات الداخلية الناتجة عن تخلف
عملية التنمية السياسية واالقتصادية ،وتعقد الصراعات اإلقليمية القائمة وارتباط كل هذه القضايا األمنية

بالتنافس اإلقليمي وتدخل القوى العظمى .تتعدد الصراعات في آسيا ومنها ،الصراع الهندي _

يعد هذا الصراع نموذجاً للصراعات الممتدة والعميقة في آسيا
الباكستاني على إقليم كشمير ،حيث ّ
(محمد.)1 :2013 ،
حيث تتشارك باكستان والهند ،في أكثر من مجرد حدود ،حيث ان لهم تاريخاً وثقاف ًة ولغ ًة،

وفك اًر ،مشترك إلى حد ما .ومع ذلك البلدان خاضا حروباً عدة ،ويواجهان قضايا جغرافية معقدة .كما
أنهما يتعايشان وسط خالف حول جبهات عدة (أشرف.)3 :2012 ،

إن المنطقة الجغرافية التي تغطيها منظمة شنغهاي ،منطقة معقدة ،اطلق عليها (بريجنسكي)

مستشار االمن القومي في عهد الرئيس االمريكي "جيمي كارتر" منطقة مضطربة" مليئة بالنزاعات
العرقية والدينية واإلقليمية واالجتماعية ،ويوجد لدى أعضاء منظمة شنغهاي ،باإلضافة إلى قضاياهم

الداخلية ،توترات ثنائية كبرى ،فهناك صراع إقليمي طويل منذ ما يقرب من ( 70عاماً) بين الهند

وباكستان حول منطقتي (جامو وكشمير) ( , )وقد تبدو األدوار الجديدة للهند وباكستان في منظمة

شنغهاي للتعاون للوهلة األولى وكأنها حدثاً سياسياً دولياً رئيسياً ،وربما تغير السياسة العالمية الحالية.
لقد ظلت كشمير ،وهي "القضية التقليدية" لنزاع إقليمي بين بلدين جارين ،وأهم حجر عثرة في العالقة

بين البلدين .وقد استمرت هذه القضية التي أطلق عليها اسم "جذر الشر في الشؤون

( )الحرب الباكستانية الهندية  ،1948–1947وتعرف في بعض األحيان باسم حرب كشمير األولى ،كانت قتاال بين الهند
وباكستان على أراضي دولة جامو وكشمير األميرية من  1947إلى  .1948كانت هذه الحرب أول النزاعات المسلحة التي

حصلت بين الهند وباكستان.
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الهندية−الباكستانية" تشعل الصراع بين البلدين(Sajjad, M. W., Hafeez, M., & Firdous, K., .

) 2010: 1-33كما أن قضايا أخرى مثل اإلرهاب والقضايا المحيطة ببرنامجي البلدين النوويين برزت

أيضاً نتيجة لهذه القضية .ومن شأن هذه القضايا أن تخلق مشكالت عالمية تتعلق باألمن والقانون

والعالقات الدولية.

وتجدر اإلشارة إلى أن العالم أخذ يواجه مشكالت أمن معقدة أكثر من كونها حادة ،دفعت

الكثير من الدول في اتجاه امتالك السالح النووي في إطار تصور استراتيجي عام مفاده ،أن امتالك
السالح النووي ربما يكون حالً مناسباً لمشكلة أمنية تواجهها الدولة بسبب امتالك (طرف مضاد) لهذا

السالح ،أو عدم امتالك طرف لقدرة تقليدية تتيح له امكانية الدفاع عن نفسه على األقل (عبد السالم،
 )281 :1988كما هو الحال في النزاع الهندي – الباكستاني ،أو الصراع العربي – اإلسرائيلي ،أو

مسألة البرنامج الكوري الشمالي ،أو مسألة البرنامج النووي اإليراني ،فأخذ العالم يواجه إشكالية
االنتشار النووي بتعدد مظاهرها وبجوانب عدة ،لذلك سعت روسيا والصين بشكل جدي إليجاد الحلول

لهذه المشكلة (كاظم وذاري .)207 :2017 ،وقد بلغت التوترات والمخاطر بين البلدين مستويات
قياسية جديدة في أعقاب التجارب النووية الباكستانية عام  , 1998التي أُجريت رداً على التجارب
الهندية في مطلع العام نفسه ،ووجه المجتمع الدولي تنديدًا لكلتا الدولتين .وقد تم إجراء التجارب وسط

موجة من التأييد الشعبي الشامل ،استنادًا إلى إظهار السيادة والوطنية في مطابقة لألصول النووية
الباكستانية بالهندية ،ولكن على حساب استعداء الحلفاء من القوى الغربية الصديقة التي فرضت

عقوبات على باكستان ،ما أدى إلى أزمات اقتصادية متعددة ) .(Hussain, N., 2008: 20كان
الهاجس األمني الذي يثير قلق روسيا أيضاً هو انتشار األسلحة النووية ،ففي التسعينيات كانت روسيا

رافضة لطموحات باكستان في امتالك السالح النووي نتيجة األوضاع غير مستقرة التي يعيشها البلد
وخشية وصول هذه األسلحة للجماعات المتطرفة (مدوخ.)124 :2015 ،

تبين الدراسة :أن الصراع على كشمير لعب دو ًار محورياً في توجيه حركة التفاعالت بين الهند

وباكستان وكانت معظم جوالت الصراع بين الجانبين تهدف إلى تعديل األوضاع االستراتيجية في

كشمير .فأهمية كشمير االستراتيجية تعطي لمن يسيطر عليها عمقاً استراتيجياً أكبر ،كما أنه وفي ظل

المتغيرات الجديدة التي تشهدها المنطقة فإن السيطرة على هذا اإلقليم من شأنه أن يساعد على إمكانية

القيام بدور إقليمي ودولي أكبر.

ك ما أن أهم آثار وتداعيات الصراع بين الهند وباكستان تتمثل في تزايد موجة الحركات

اإلرهابية والتوظيف السياسي لقضية اإلرهاب في السياسات الخارجية ,وتزايد عدم االستقرار السياسي

في شبه القارة الهندية ,ودعم الحركات االنفصالية ,وتغذية صدام الحضارات وصراع الهوية ,وتزايد
العنف الطائفي وعدم استقرار العالقات الهندية-الباكستانية ,وعدم استقرار النظام السياسي في
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باكستان ,واتجاه كل من الهند وباكستان نحو سباق التسلح التقليدي والصاروخي والنووي واحتمالية

تدخل القوى الكبرى في الصراع ,ال من أجل التسوية ولكن لعرقلة الصعود الهندي ومحاصرة باكستان.

وبذلك يخرج الصراع عن كونه صراع إقليمي يرتبط بشبه القارة الهندية وجنوب آسيا لما

لتداعياته من آثار تتسع لتشمل مناطق إقليمية أخرى ،بل قد يؤثر على استقرار النظام اآلسيوي في

يقوض الصراع في كشمير استقرار القارة اآلسيوية ويرهن مستقبلها بيد القوى
عموم آسيا والعالم .وهكذا ّ
العظمى في النظام الدولي.
وعلى هذا األساس ،يتعين على حكومات البلدين ،السير على خط دبلوماسي جاد ،وتبني نهج
حذر ،في االنخراط ب منظمة شنغهاي ،ليتمكنا من خالله المحافظة على مصالحها وأمنها االقليمي في
المنطقة.

مستويات العالقة بين الدول األعضاء وغير األعضاء في منظمة "شنغهاي"
 .1إيران
تتحرك سياسة إيران النووية في إطار مجموعة معقدة من الدوافع والنوايا ،فعلى الرغم من أن

دوافع إيران الظاهرية تبدو سلمية حتى اآلن ،ولكنها تتبع مبدأ االستخدام المزدوج ،إن امتالك إيران

القدرة النووية حلم يراودهم منذ عهد محمد رضا بهلوي الذي تولي العرش في إيران عام  ،1941وقد

عد الشاه ذلك إحدى وسائل تحقيق الحضارة العظمى بحسب كتابه " نحو الحضارة العظمى" ،استمرت

إيران بالسير تجاه تحقيق هذا الحلم بشتى السبل والقدرات (حسنين.)20 :2011 ،
فالسالح النووي ذا قيمة رادعة أكبر بكثير من األسلحة التقليدية ،فهو يمنح الدولة القدرة على

تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية ،ويكسبها المكانة في سلم المجتمع الدولي (الهمص.)38 :2010 ،

تعتقد الواليات المتحدة أن إيران لديها مخزوناً من األسلحة الكيميائية منذ الثمانينيات ،وقد

اتهمتها بإنتاج عناصر بيولوجية حولتها إلى أسلحة ،إذ ترى واشنطن أن إيران تسعى بقوة إلى امتالك

قدرة نووية تحت غطاء استخداماتها المدنية (المدني.)34 :2010 ،

استمرت اتهامات الواليات المتحدة إليران بوجود برنامج عسكري سري ،وأنها تسعى المتالك

القدرة النووية ألغراض عسكرية ،وخاصة على ضوء استمرار إيران في سلسلة تجاربها الصاروخية

وتطويرها .وفي عام  1992تحولت إيران تجاه روسيا االتحادية ،وتم توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين
روسيا وإيران في مجال األغراض الصناعية السلمية وبناء المحطات النووية ،وفي عام  1993أكد

تقرير وكالة المخابرات األمريكية المعلن ،سعي إيران المتالك القنبلة النووية وتطوير صناعاتها

العسكرية .وشهد عام  1994توقيع عقد بقيمة  800مليون دوالر لبناء (مفاعل بوشهر األول) في
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نفس الموقع تم التفاوض حول بناء روسيا للمفاعل الثاني في إطار مشروع إيراني جديد إلقامة 10
محطات للطاقة النووية خالل  20عاماَ (عاشور.)60 :2013 ،
أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر عام  2002بمخططاتها الهادفة لبناء
منشآت نووية ستصل سعتها ستة أالف ( )6000ميغاواط خالل عقدين من الزمن .وفي نفس العام تم
الكشف عن البرنامج من ِقبل مجموعة معارضة في المنفى ،وأثار هذا االكتشاف الكثير من القلق بين
أوساط قادة العالم ،إضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية واألمم المتحدة ،واتهمت إيران بخرق

التزاماتها بموجب معاهدات حظر انتشار األسلحة النووية (عبد المنعم .)102 :2009 ،علقت إيران

طوعاً النشاطات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ونشاطات إعادة المعالجة في منشأة "نطنز" عام 2003

ووقعت على ضمانات أخرى من معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية .وفي عام  ,2004أرسلت
إيران رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول فيها" :إيران لم تتعهد في أي وقت ،بعدم إنتاج مواد

تغذية لعملية التخصيب" (فرحاني.)12 :2016 ،

يؤكد(بريجنسكي) في كتابه (واجب أمريكا السيطرة على العالم) ،أن القارة األوراسية بما فيها

الشرق األوسط هي التي ستقرر مستقبل العالم ،وهي مسرح التنافس والصراع القادم ،كما يطالب بفك

عزلة آسيا الوسطي االقتصادية بعيداً عن روسيا وإيران ،وكذلك يرى بضرورة وضع عقبات وصعوبات

على طريق العالقات بين الصين وروسيا وإيران .وأن الدول القائدة في النظام الدولي ال تقتصر على
استخدام األساليب المعتادة ،بل تذهب في محاولة تحقيق أهدافها إلى حد احتالل دول ذات سيادة،

كالعراق وأفغانستان ،والتهديد بضرب إيران بحجة سعيها المتالك إمكانيات تخصيب الوقود النووي.

وبتتبع العالقات بين تركيا وإيران ،نجد تركيا تقف في سياستها مع حق إيران في امتالك التقنية النووية
السلمية ،وتعارض انتشار السالح النووي في المنطقة (عبدو.)72_70 :2010 ,

إال أن مؤسستي الخارجية والدفاع في تركيا ،تشعران بعدم ارتياح تجاه حصول إيران على

تكنولوجيا نووية ،خشية من اختالل توازن القوة ،وفي الوقت نفسه ،ال تريد تركيا نسف التحسن في
العالقات الثنائية مع إيران (باقر.)127,105 :2018 ،

أما على صعيد عالقات إيران مع شعوب آسيا الوسطى ،فقد اتسمت بالكثير من الحذر ،لكن

المؤثرات التاريخية والمذهبية واللغوية ،ألقت بظاللها على نمط العالقات اإليرانية مع دول الجوار في
آسيا الوسطى ،فعملت إيران على تعزيز العالقات االقتصادية والسياسية مع الجمهوريات اإلسالمية
السوفيتية سابقاً ،ووقعت الكثير من االتفاقيات مع الجمهوريات الجديدة مثل "تركمنستان ،أوزباكستان،

وكازاخستان ،طاجاكستان" (كالب.)37-36 :2013 ،
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إن القوى الدولية التي كانت تم ّثل "كوابح" للسياسات اإليرانية ،قد أضحت تتغاضى عن تلك
ّ
آليات واضحة؛
السياسات ،حيث ال ّ
تتعدى وصفا بأنها تم ّثل تهديدًا لألمن اإلقليمي ،دون تحديد ّ

للتصدي لها (كشك .)2016 ،وفي قمة منظمة شنغهاي عام 2012م كشفت عن قلقها الشديد إزاء
األوضاع في إيران ،وحذرت من محاوالت حل القضية اإليرانية باستخدام القوة ،وأكدت المنظمة دعمها

الكامل من أجل تسوية القضية النووية اإليرانية عبر الوسائل الدبلوماسية ،وقد كانت مواقف الدول

األعضاء فيها تجسد نوع ًا من التوازن الدولي ،حيث دعت الصين إيران ألن يكون هناك تشاور وثيق
بين الصين وإيران على أساس مراقبة االتفاق وتعزيز تطوير التعاون الثنائي .وقد كان موقف روسيا
ايجابياً إزاء رفع العقوبات الغربية المفروضة على إيران ،ألنه يمكنها بأن تصبح عضوًا في المنظمة

(إرشيدات.)71-70 :2013 ،
 .2كوريا الشمالية

تأسست كوريا كدولة قبل القرن الثالثين قبل الميالد ،وطورت نفسها مبتدع ًة ثقافتها الخاصة.
وفي القرن التاسع عشر عانت كوريا اإلقطاعية من ضعف شديد بسبب فساد الحكام اإلقطاعيين وعدم

كفاءتهم .خاض الشعب الكوري نضاالً ثورياً ضد اليابان طوال  20عاماً بقيادة الرئيس كيم إيل سونغ،
وأنجز الشعب الكوري قضية استعادة الوطن عام  .1945وبعد التحرير ُقسمت كوريا إلى نصفين،
بسبب تدخل القوات األجنبية ،واختار الجانبان مسارين مضادين تماماً (األمم المتحدة.)4 :2000 ،

واقترب االنقسام الكوري من عقده الثامن ،حيث ال تزال جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية)،
وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الديمقراطية أو كوريا الشمالية) تخوضان صراع الحرب

الباردة المستمرة .وعلى الرغم من أن معظم المراقبين قد يخلصون إلى أن كوريا الشمالية قد "خسرت"

وخصوصا من حيث األداء االقتصادي -إال أنها ال تزال صامدة،
في المنافسة بكل المعايير –
ً
والعالقات بين الدولتين ضعيفة ومضطربة وعرضة للتأزم في أية لحظة.

آن و ٍ
إن البرنامج النووي لكوريا الشمالية يخدم غرضين في ٍ
احد ،وهما :تبرير وجود كوريا

الشمالية بعد سقوط الشيوعية وردع كوريا الجنوبية والتدخل األميركي ،السيما وأن الواليات المتحدة

االمريكية كما تؤكد بيونغ يانغ –بشكل روتيني -تنتهج "سياسة عدائية" تجاهها .وأشهر التطورات ما

صدر عن جورج دبليو بوش عندما طالب بتغيير النظام السياسي في كوريا الشمالية حين صنّفها على
أنها إحدى دول "محور الشر" .إن كوريا الشمالية دولة صغيرة وفقيرة ،ومع ذلك امتلكت االسلحة
المتطورة التي تسمح لها أن تقف بقوة ضد الجنوب واألميركيين واليابانيين؛ ولهذا السبب وصف كيم

جونغ أون البرنامج النووي لكوريا الشمالية بأنه "حياة األمة" (كيلي.)6-2 :2013 ،
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يقول الباحث البارز (مايك شينوي) في مقاله بعنوان "كيف ساعد متشددو واشنطن في خلق
األزمة الكورية الشمالية" ،حيث تتحلى الدول الطامحة المتالك أسلحة نووية بجرأة مثيرة للدهشة في

عملها .وتصور شينوى عن تعامل واشنطن السابق مع كوريا الشمالية يمضي على النحو التالي .فهو
يزعم أن بيونج يانج قررت التخلي عن برنامجها لألسلحة النووية في اتفاق «إطار العمل» للعام

 1994في مقابل تزويدها بشحنات كبيرة من النفط الثقيل والسماح لها ،بمفاعلين للماء الخفيف ،وهو

ما قبلته إدارة كلينتون .وهذه الصفقة نجحت لدرجة أن وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت زارت كوريا

الشمالية في عام ،2000لكن عصف متشددو إدارة بوش بإطار العمل ،وأحبطوا محاوالت بيونج يانج

فيما بعد للتوصل إلى حل دبلوماسي ،ما أسهم في تفاقم األزمة القائمة حالياً.

وكتب السفير «جيم ليلى» الخبير األمريكي في شؤون آسيا قائال ،أن " العالمات تتزايد على

أن برنامج كوريا الشمالية لألسلحة النووية لن يتوقف أبدًا" (بولتون.)13 :2017 ،

دع ت الدول األعضاء في المنظمة الى استئناف المباحثات في موضوع البحث عن حل

للقضية النووية لجمهورية كوريا الشمالية التي احتدمت بعد اجراء "بيونغ يانغ" التجارب النووية ،كما
سعت هذه الدول الى استئناف المباحثات الرامية إلى جعل شبه جزيرة كوريا خالية من األسلحة النووية

ونادت ب ضبط النفس ومواصلة البحث عن حلول مقبولة للجميع على أساس االتفاقات السابقة( .روسيا
اليوم.)2009 ,

استمرت محاوالت تسوية األزمة حيث ُعقدت ثالث جوالت من المحادثات السداسية (الواليات
المتحدة األميركية وكوريا الشمالية واليابان والصين وروسيا االتحادية وكوريا الجنوبية) في عام 2003

لالتفاق على حل ،حيث طالبت كوريا الشمالية بـاعتراف الواليات المتحدة بسيادتها مقابل تخليها عن
وسَّلم
برنامجها النووي ،ولكن لم تنجح المفاوضات بسبب تمسك كل طرف من طرفي النزاع بتصورات ُ
أولوياته .ومن جهة أخرى ،فإن الصين وروسيا من طرفهما ترفضان استخدام القوة في حل الخالف
).(Huasheng, Z., 2005: 238

ويرى الباحث ،أن الوضع القائم هو موقف مختلط من الجانبين الكوري الشمالي واألمريكي،
فالواليات المتحدة تبحث عن سبيل جديد لتنفيذ مخططها وتحقيق هدفها الرامي للتخلص من البرنامج

الكوري الشمالي أو القضاء على النظام بشكل نهائي ،وكوريا الشمالية لن تنصاع للرغبة األمريكية

بوقف برنامجها النووي ،وبرنامجها للصواريخ الباليستية ،بعد أن فقدت الثقة بشكل كامل في الجانب
األمريكي ،وبذلك فالوضع القائم اآلن وصل إلى مرحلة الجمود وعدم ظهور أي محاوالت جديدة

للتخفيف من حدة األزمة ،حيث ترى الواليات المتحدة االمريكية أن الحل العسكري هو ما سيحقق
أهدافها.

 62

وحيث أن الصين هي الحليف األول لكوريا الشمالية ،كما أنها تساعدها في برنامجها النووي
وال يمكن استبعادها من أية ترتيبات أمنية في المنطقة ،كما أنها ال تريد انهيار الحليف األخير في
المعسكر االشتراكي فهي تستخدم كوريا الشمالية كرأس حربة لمواجهة الهيمنة األمريكية.

سعت روسيا والصين إلى استثمار الملف الكوري في تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من

الواليات المتحدة مقابل المساهمة في حل األزمة ،وخلق مالح النظام الدولي الجديد المتعدد األقطاب

وإلى توظيفه في إقناع الواليات المتحدة االمريكية بحدود القوة والسيطرة األميركية على شؤون العالم.
 .3سوريا

أقيمت العالقات الدبلوماسية بين سوريا واالتحاد السوفيتي ،وبين سوريا والواليات المتحدة في

أيلول /سبتمبر منذ العام  ,1944حيث اعترفت  14دولة باستقالل سوريا حتى بداية عام ,1945

وعملت الحكومة السورية بنشاط من أجل أن تكون البلدان العربية منظمة قومية سياسية ،تدعى جامعة
الدول العربية ،وحققت سوريا في آذار /مارس  ,1945مع خمس دول أخرى نجاحاً ،إذ وقعت ما
يسمى بميثاق جامعة الدول العربية (عالء الدين والمتني.)9-7 :1987 ،

وقعت سوريا مع االتحاد السوفيتي "معاهدة الصداقة والتعاون" ,في كانون أول (ديسمبر)
كما ّ
 ،1980وذلك بسبب تطورات الصراع العربي اإلسرائيلي ،وهو ما يعني أن سوريا ستظل في حالة عداء
كامل مع إسرائيل ،لذلك عملت سوريا على توثيق عالقتها بالسوفييت .بينما كانت رؤية السوفييت
للمعاهدة ،أن سوريا هي البلد العربي الذي ما زال متورطاً في الصراع مع إسرائيل ،األمر الذي يتيح
للسوفييت الدخول في مساومات دولية مع الواليات المتحدة التي انفردت بالعملية السلمية .وعلى

مستوى عالقات سوريا بدول الجوار ،يعتبر التحالف السوري _ اإليراني هو األطول (تاريخياً) من
الناحية الزمنية ،واألكثر ثباتاً في منطقة الشرق األوسط على مدار اربعة عقود ،منذ نجاح الثورة
وتغير العالقات وعدم
اإلسالمية في إيران عام  ,1979في منطقة تعج بالكثير من تقلب التحالفات ّ
االستقرار السياسي بين دولها (باكير.)6 :2012 ،

فقد ش ّكل نجاح هذه الثورة المدخل الرئيسي لبداية التقارب السوري اإليراني ،حيث ش ّكل

الموقف السوري المؤيد إليران في حربها مع العراق ،والتي سرعان ما تعززت على أساس االشتراك في
العديد من القضايا والملفات اإلقليمية والدولية ،وخاصة العالقة مع العرب والقضية الفلسطينية ،والملف

اللبناني ،وسرعان ما أخذ مسار العالقات بين البلدين منحى تصاعدي ،ليشمل شتى المجاالت:
السياسية والعسكرية واألمنية واالقتصادية والثقافية (محفوض.)151-150 :2009 ،

كما شكل التحالف السوري اإليراني الوثيق ،والمستقر كثي ًار ،ركيزة لتأسيس واحتضان حزب هللا
اللبناني صاحب التوجهات المذهبية واأليديولوجية والسياسية مع إيران ،والحليف والصديق القوي
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لسوريا ،وخاصة في حقبة الرئيس بشار األسد ،حيث بات هذا التحالف سبباً للمواجهات العسكرية

الحادة بين إسرائيل وحزب هللا ،تُرجمت في أكثر من جولة من جوالت الصراع العسكري وأهمها :حرب
تموز عام  ،2006والتداعيات السياسية واالستراتيجية التي ألقت بظاللها على اإلقليم ،وزيادة رقعة

االستقطاب السياسي على مستوى النظام السياسي العربي ،حتى اندالع موجات الحراك الشعبي العربي

في عدد من الدول العربية ،وخاصة سوريا التي لعبت فيها مجريات األحداث دو ًار ،األمر الذي أدى
إلى حدوث حالة من اإلرباك في التوازن اإلقليمي والدولي ،نظ ًار لمكانة سوريا السياسية والجغرافية
والتاريخية في هذا التحالف واإلقليم (كالب.)37-36 :2013 ،

كما سعت روسيا إلى إيجاد حزام أو كتلة من الدول تقف في وجه القطبية األحادية ،وتساهم
في ممارسة الضغط على الواليات المتحدة كي يتاح فرصة الدخول في عملية السالم ،وإثبات أن لديها
قدرة ومكانة على الساحة الدولية ،وهو ما يفسر السعي إلى إقامة العالقات مع الدول المناهضة

للواليات المتحدة األمريكية في المنطقة ،مثل إيران وسورية ،وقبلها العراق ،من أجل الفوز بالتوازن

الذي تستطيع من خالله مواجهة الهيمنة األمريكية (أبوسمهدانة.)103 :2012 ،

أكدت دول المنظمة على وقف جميع أعمال العنف على األراضي السورية ،وجاء في بيان
ّ
رؤساء دولها الذي صدر في يونيو 2012م " ،أن الدول األعضاء في المنظمة تؤكد على ضرورة

وقف العنف في أراضي سورية مهما كان مصدرها ،واحترام الحوار الوطني الشامل على أساس وحدة

وسيادة واستقالل "سورية" ،كما رحبت بتنفيذ برنامج األمم المتحدة الخاص بمبعوث السالم الى سوريا
والتي سميت بخطة "عنان للسالم" .كما كان لمنظمة "شنغهاي" موقف من األزمة السورية في القمة
التي انعقدت في دوشنبه  12سبتمبر  ،2014إذ دعت إلى تسوية األزمة السورية بالطرق السياسية

والدبلوماسية وذلك عبر حوار سوري شامل (دحمان.)103,92 :2015 ،

وعلى الصعيد األمريكي – الروسي ،في عام  2011فرضت الواليات المتحدة االمريكية عقوبات مالية

على الرئيس بشار األسد وكبار مسئوليه ،وقدمت مساعدات إلى “الجيش الحر” لتقويته أمام النظام

السوري (فرنس .)2011:24,وفي شهر أكتوبر من نفس العام استخدمت روسيا والصين حق النقض
"الفيتو" ضد قرار 875صادر من مجلس األمن القاضي بفرض عقوبات على سوريا (بشارة:2013 ,

 .)124وفي عام  2012استخدمت روسيا والصين للمرة الثانية حق النقض “الفيتو” ضد قرار صادر
عن مجلس األمن بناء على قرار عربي يدين العنف ويدعم خطة الدول العربية إلنقاذ الموقف في

سوريا .كما تم عقد لقاء في جينيف بين روسيا والواليات المتحدة االمريكية ،اتفقا فيه على وجود
حكومة مشتركة بين المعارضة والنظام ،لكن هذا االتفاق لم يتحقق على أرض الواقع .وفي عام 2013

عقدت الواليات المتحدة االمريكية وروسيا مؤتمر لوضع حل فوري للحرب الدائرة في سوريا( .اللهيبي,

.)263 :2019
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في شهر أغسطس عام  2013بدأت أمريكا تتحرى عن استخدام النظام السوري لألسلحة الكيماوية
المحظورة ،وفي عام  2015أعلنت منظمة حظر األسلحة الكيماوية في” الهاي” ،على التخلص من

كافة نفايات األسلحة الكيمياوية التي تم تدميرها في سوريا .ومع قرب نهاية العام بدأت روسيا بالتدخل

العسكري لحل األزمة السورية (شحاتة ،)101 :2016 ,مما أدى الى قلق من الجانب األمريكي وحلف
“الناتو” القتناعهم أن هذا التدخل سوف يزيد من حجم األزمة ولن يساعد على حلها ،في الوقت الذي

تتمركز فيه القاعدة البحرية الروسية بمدينة “طرطوس” الساحلية في سوريا .ونتيجة للتدخل العسكري

اتجهت الواليات المتحدة االمريكية إلى ممارسة الضغوط على دول الجوار السوري لمنع استخدام

مجالهم الجوي أمام الطيران

الروسي .

إن مستقبل النظام السياسي الدولي يتحدد حسب طبيعة سياسات الفاعلين الدوليين ،وفي ظل

مقومات وأبعاد
ذلك فإن منظمة شنغهاي بوجود الصين ّ
تعد طرفاً دولياً فاعالً بسبب ما تمتلكه من ّ
وتعد من األطراف الدولية الفاعلة في الساحة الدولية مستغلة مصادر
عسكرية ،واقتصادية ،وبشرّية؛ ّ

تحوالت في
قوتها لحصر االنفراد األمريكي بزعامة العالم خاصة في ظل ما تشهده الساحة الدولية من ّ
ميزان القوى وب زوغ قوة دولية جديدة تتنافس على المكانة الدولية ،وأخذت السياسة الخارجية الصينية
تؤثر في مستقبل النظام السياسي الدولي من خالل التأثير في العالقات الدولية من خالل انضمامها

إلى منظمة شنغهاي ،إن مثل هذه السياسات المخطط لها تجعل الصين ضمن إطار يتسم بالمصداقية

والموضوعية ،مما يجعلها طرفاً دولي ًا فاعالً مؤث ًار في الساحة الدولية (المشاقبة ومقداد,267 :2028 ,
.)286

يؤكد
وتعتقد الدراسة ،ان التغير الذي ط أر على المنظمة على مدار أكثر من عقد من الزمنّ ،

تحولت إلى العب دولي كبير قادر على تحقيق التوازن الدولي ،وأصبحت نموذجا
وفق المحللون ّأنها ّ
لترسي خ تعددية األقطاب في العالقات الدولية ،فدول المنظمة تتصرف بصورة تبادلية فيما بينها عند
التصويت في المحافل والمؤسسات الدولية المختلفة ،وان النظام الدولي يسير في عملية تحول مستمرة

ستنتهي على األقل بنظام ال احادي القطبية ،فهي تلعب دور هام في تحديد السياسة الدولية ،ومما يدل

على ذلك؛ مواقف المنظمة المشترك تجاه المسائل اإلقليمية كسورية وإيران وكوريا الشمالية ،وكذلك
انخراط الهند وباكستان وأفغانستان في نشاطات المنظمة ،هذا إلى جانب القضايا المتعلقة بالدول

األعضاء فيها.
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المبحث الثالث :الدور االمني
دور منظمة "شنغهاي" للتعاون في مكافحة اإلرهاب:
يعد المجال األمني من الركائز االساسية والحيوية التي سعت منظمة شنغهاي لترسيخها

وتحقيق تعاون متقدم فيها ،نظ ار للتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة ،من صراعات وحركات

انفصالية وانتشار الجريمة وقضايا الحدود وأزماتها ،واالرهاب والتطرف بكل أشكاله الفكرية والدينية

السياسية والثقافية ،هذا ما جعل الدور األمني لها يعد دو اًر إيجابياً لدول آسيا في حل القضايا المعقدة
السوفيتي السابق .فالمنهج الذي
التي خّلفها التاريخ منذ قرن من الزمان بين الصين وبلدان االتحاد
ّ
قدمت نموذجاً يمكن
اعتمدته المنظمة هو ,نزع السالح وبناء الثقة المتبادلة والتعاون األمني ،فهي بذلك ّ
أخذه قدوة لحل المشاكل الحدودية العالقة في المنطقة ,كما قامت بعدة اجراءات لمكافحة اإلرهاب

ووقف انتشار األسلحة وخاصة النووية ،ال سيما مع وجود االمكانيات لدى بعض الجمهوريات

أسست الجهاز اإلقليمي لمكافحة اإلرهاب من أجل البحث في قضاياه واجتثاثها
ّ
السوفيتية السابقة ،و ّ
خاصة داخل اإلقليم ،كما عقدت دورات متخصصة في التخلص من األسلحة ومكافحة اإلرهاب،

وأصدرت الوثائق والتصريحات التي كانت تستنكر فيها مثل الهجمات االرهابية.

منظمة شنغهاي ومكافحة اإلرهاب:
ازدياد المخاطر دفع بال منظمة أن تأخذ على عاتقها مواجهة ما أسمته بـالشرور الثالثة وهي:
اإلرهاب والتطرف واالنفصالية( .الجمعية العامة  -مجلس األمن.)2001 ،
 اإلرهاب :أي عمل يهدف الى التسبب في موت أو إصابة بدنية خطيرة لشخص مدني أو أيفعالة في األعمال العدائية في حالة النزاع المسلح ،أو التسبب
شخص آخر ال يشارك مشاركة ّ
في أضرار كبيرة ألية منشأة ،وكذلك التنظيم والتخطيط والمساعدة ،عندما يكون الغرض من
هذا العمل ،بحكم طابعه أو سياقه ،موجهاً لترويع السكان ،أو انتهاك األمن العام إلجبار
السلطات العامة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو االمتناع عن القيام به (هاشمي,

.)43 :2014

 الحركات االنفصالية :أي عمل يتم بطريقة عنيفة ويهدف إلى انتهاك السالمة اإلقليمية للدولة،بما في ذلك ضم أي جزء من أراضيها أو في تفكيكها ،وكذلك التخطيط واإلعداد ،والتحريض.

(طارق واخرون.)12 :2018 ,

 -التطرف :هو فعل يهدف إلى االستيالء على السلطة من خالل استخدام العنف أو تغيير

النظام الدستوري للدولة بالعنف ،فضالً عن التعدي على األمن العام ،بما في ذلك التنظيم

لألغراض المذكورة أعاله ،من التشكيالت المسلحة غير القانونية والمشاركة فيها.
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شكلت منظمة "شنغهاي" للتعاون ،ما يعرف بـ "الهيكل اإلقليمي لمكافحة اإلرهاب" .وهذا
الهيكل الذي يعرف اختصا ًار بـ «راتس»  ,RATSهدفه تسهيل تبادل المعلومات ،واإلجراءات
المشتركة ،بين الدول األعضاء في مجال مكافحة اإلرهاب( ،جابر .)169 :2017 ,وقد جرى جرى
توقيع بعض الق اررات الخاصة مثل (االتحاد:)2017 ،
أ .قرار للتعاون بين الدول األعضاء في مكافحة اإلرهاب والحركات االنفصالية والتطرف.

ب .قرار عن الوضع الخاص للدول األعضاء بالمنظمة وفي الجهاز اإلقليمي لمكافحة اإلرهاب.

ت .قرار إنشاء الجهاز اإلقليمي لمكافحة اإلرهاب التابع للمنظمة ففي اجتماع الهيكل االقليمي
لمكافحة اإلرهاب عام  2006م في طشقند وضعت المنظمة القائمة اإلرهابية المحظورة وتألفت

من  400اسم من األفراد والمنظمات العسكرية مثل :المجاهدين في القوقاز وحزب التحرير

اإلسالمي ،والحزب االسالمي التركستاني ،وحركة طالبان ،كما نجحت في منع أكثر من 256
هجمة إرهابية في المنطقة .وفي مؤتمر موسكو في عام  ,2009تبادلت اآلراء بين وفود الدول

االعضاء حول سبل تعزيز التعاون في مجال ضمان األمن واالستقرار في أراضيها ،وقامت بـ
(إرشيدات:)61 :2013 ،

أ -دعوة الدول المراقبة إلى المساهمة في مواجهة اإلرهاب والمشاركة في الطوق االمني حول
أفغانستان.

ب -المساهمة في مكافحة المخدرات.

ت  -وضع  900اسم على القائمة السوداء.
إن منظمة "شنغهاي" تعتزم إجراء مزيد من التطوير في هيكلها اإلقليمي لمكافحة اإلرهاب

( ،)RATSوتظهر البيانات بوضوح مدى فعالية الجهود المبذولة .ففي الفترة ما بين عامي 2011

و ،2015ومن خالل التنسيق والتعاون المشترك تمكنت السلطات في الدول األعضاء للمنظمة من
الحيلولة دون وقوع  20هجوماً إرهابياً كانت ال تزال في مراحل التخطيط ،وتفادي  650جريمة ذات
طابع إرهابي ومتطرف ،وإزالة  440معسك ًار لتدريب اإلرهابيين ،والقبض على العديد من الشبكات

اإلرهابية وعناصرها ،وتم الكشف عن  600قاعدة سرية مزودة بأسلحة متنوعة وبكميات كبيرة ،تمت
مصادرتها (عليموف.)2017 ،

منظمة "شنغهاي" والمعضلة األمنية األفغانية:
بالرغم من انسحاب القوات االمريكية وقوات المساعدة األمنية الدولية من أفغانستان في عام
 ,2016اال ان الواليات المتحدة ،باعتبارها القوة العظمى الوحيدة في العالم ،تواصل القيام بدور هام
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بناء على عالقاتها مع الجهات الفاعلة اإلقليمية ،والذي
في أفغانستان وهذا الدور سيتحدد بشكل كبير ً
بدوره ،سيعكس عالقات تلك الجهات مع بعضها البعض (نادر وآخرون.)VIII :2016 ،
ركزت منظمة "شنغهاي" على التعاون األمني منذ أحداث  11سبتمبر  ،2001حيث كان
جر الحروب واإلرهاب للمنطقة بأكملها ،وهو الذي جذب الوجود
نظام طالبان في أفغانستان سبباً في ّ
طد اإلرهاب وزيادة
األمريكي في المنطقة مما يتطلب المزيد من الوعي األمني بسبب المخاوف من تو ّ
النفوذ األمريكي ،لذا أولت المنظمة هذه القضية الكثير من االهتمام.

وهنا البد من استعراض األطراف المؤثرة في منظمة شنغهاي ،وذلك على النحو التالي:
أوالً :الصين

من النظريات الجيوبوليتيكية التي أشارت إلى أهمية آسيا الوسطى ،نظرية أستاذ العالقات

الدولية األمريكي نيكوال سبيكمان  ,"NIKOLA Speakmanوالذي لفت األنظار إلى األهمية

الجيوبوليتيكية الكبيرة ألرض الهامش والتي أسماها  ,Rim Landوالتي تشمل سيبيريا الشرقية والصين

وكوريا والهند وأفغانستان وإيران ،وكان يرى أن من يسيطر على دول المحيط األرضي" أرض الهامش

" يسيطر على أوراسيا ويملك قلب العالم ،ومن يسيطر على أوراسيا يسيطر على العالم (الشيخ،

.)13 :2006

إن دول آسيا الوسطى ثري ٌة جدا بالنفط والغاز ومصادر الطاقة والثروة الطبيعية وتتطلع إلى
تصديرها عبر الطرق البرية أو البحرية ،يمثل االتجاه الغالب في الطرق البرية المرور عبر أراضي
آسيا الوسطى نحو الصين أو ايران أو روسيا ،وهنا تتدخل الواليات المتحدة األمريكية في أفغانستان،

التي تمثل االمتداد البري آلسيا الوسطى وتوصد األبواب أمام أي استمرار واتصال بري بين آسيا

الوسطى والصين أو الهند باحتاللها ألفغانستان ،ثم تقوم بإقامة قواعد عسكرية في هذه الدول حتى

تكون فعلياً م ن الناحية الجيوبوليتيكية أكثر خضوعا للسيطرة األمريكية األطلسية المباشرة وتقوم بغلق
االمتداد القاري آلسيا الوسطى (وناسي.)51 :2014 ،

إن مصالح الصين على الصعيد الجغرافي السياسي واالقتصادي والطاقة واألمن في الشرق

تتوسع باستمرار” .وفي المقابل يرى بعض المراقبين أن التزام الواليات المتحدة تجاه الشرق
األوسط ّ
اجعا .فقد ساهم انسحاب القوات األمريكية من العراق في عام 2011
األوسط ونفوذها فيه يشهدان تر ً
وخفض عدد قواتها العسكرية في أفغانستان في ترسيخ هذه الرؤية .تتميز الصين بمقومات تجعلها قادر

على لعب دور عالمي فهي أكبر دول العالم من حيث عدد السكان ،وتحتل المركز االقتصادي الثاني،

والثالث من حيث المساحة (لينغ.)13 :2017 ,
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حدوديا يمتد على  50ميالً ( 80كلم) مبلغ
طا
واستثمرت الصين التي تتشارك مع أفغانستان خ ً
ً
 3.5مليارات دوالر في منجم أيناك ( )Aynakللنحاس ،واستخرجت النفط من حوض "آمو داريا"

( (Amu Daryaمنذ عام  .2012وترى الصين في تصدير المخدرات األفغانية إليها عبر إيران
أيضا .وسّلطت الصين الضوء على هذه المسألة في عدد من قمم منظمة شانغهاي
تهديدا
ً
اجتماعيا ً
ً
للتعاون
وتعهدت بتقديم الدعم من أجل حل المشكلة .وتدرك الصين نقاط ضعفها في محاربة
ّ
نظر للطبيعة الدولية للمشكلة بجوهرها ،كما أعلنت
أساسيا ًا
أمر
المخدرات ،وتعتبر التعاون اإلقليمي ًا
ً
الصين عن تشكيل فريق عمل مشترك لمحاربة المخدرات وغسيل األموال واإلتجار بالبشر وتزوير

جوازات السفر (سكوبيل ونادر.)7-5 :2016 ،
ثانياً :روسيا

تشكل روسيا ما بعد االتحاد السوفيتي ،المصدر الثاني للقلق االستراتيجي األمريكي على

مستقبل مشروع الهيمنة األمريكية على العالم .وقد أثبتت السياسة الروسية في السنوات األخيرة وفي

عالقاتها الخارجية على عودة نشطة للسياسة الخارجية الروسية إلى لعبة الصراع الدولي .وقد
استشعرت الواليات المتحدة األمريكية هذه التوجهات ،فسارعت إلى تبني استراتيجية لعزل روسيا
جيوسياسيا عن طريق منعها من العودة إلى مناطق نفوذها السابق في أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا

الوسطى كشرط أساسي ألية عالقات أمريكية – روسية ،األمر الذي دعا إليه "هنري كيسنجر" بضرورة

احتضان روسيا كجزء من النظام العالمي الجديد بشرط أن تفهم عملية مشاركتها المتعبة (وناسي،

.)156 :2014

وفي قمة المنظمة عام 2011م دعت روسيا الدول األعضاء إلى تكثيف التعاون مع

أفغانستان ،وضرورة العمل على ترسيخ األمن واالستقرار فيها ،الرتباطه الكبير بأمن دول المنظمة من

تبني استراتيجيات وبرامج خاصة تشترك فيها السطات األفغانية ,كما قامت روسيا بتنفيذ برنامج
خالل ّ
يرمي الى تدريب ،ورفع كفاءة أكثر من  200شرطي أفغاني سنوياً في مؤسسات التعليم التابعة لو ازرة

الداخلية الروسية ،وهي استعدت بتوسيع مساعداتها ،كما أنها قامت بإيفاد المختصين للعمل في تشكيل
اللجان اإلقليمية لمكافحة اإلرهاب في أفغانستان (إرشيدات.)56 :2013 ،

وفيما يتعلق بتطور العالقات الروسية الصينية فقد شهد عقد التسعينات تحسناً ملموس ًا في

عالقات روسيا مع الصين ،وأهم تطور في هذه العالقات جاء عندما قام الرئيس الروسي يلتسين بزيارة
الصين في عام  ،1996وتم توقيع وثيقة (شراكة استراتيجية للقرن الحادي والعشرين) ،وتسعي روسيا
إلي زيادة اعتماد الصين عليها في السالح والطاقة وهذا سيؤدي إلى احتواء التهديد الصيني في

المستقبل ،ومحاولة إليجاد توازن قوة جديد في الشرق ،وبعد ذلك قام الرئيس الصيني "زيانج زيمين"

بزيارة موسكو في عام  ،1997حيث صدر(إعالن سيباس المشترك) والذي يفتح المجال أمام إمكانية
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قيام شراكة استراتيجية بين البلدين ،وأيض ًا وقع اتفاق خماسي يشرك كل من كازاخستان وطاجيكستان
وقرغيزستان لخفض حجم القوات المسلحة على الحدود الفاصلة بين الدول األربع والصين ,واالن يشهد

العالم من التحالف القائم بين الصين وروسيا ،والمناورات العسكرية المشتركة بينهما ,حيث تحاول

الصين االعتماد علي روسيا في قضية بحر الصين الجنوبي (العوضي.)43 :2017 ،
ثالثا :طاجيكستان:
في عام  1993وصفت الحالة في طاجيكستان بالصعبة ،وفق تقرير االمين العام المقدم في

مجلس االمن ،حيث حدث هجوم واسع النطاق تمثل في عبور مقاتلين افغانستان لحدود طاجيكستان

واحتلوا نقطة عسكرية روسيا بين البلدين ،فتحول هذا الهجوم الى ازمة دولية متعددة االبعاد ،وفي نفس
العام وبمبادرة من رئيس افغانستان تم االتفاق على انشاء لجنة تضم كل من (افغانستان ،طاجكستان،

اوزبكستان ،االتحاد الروسي) من اجل التوصل الي حل االزمة ،بما في ذلك وقف فعال إلطالق النار

وتحقيق المصالحة وتعزيز الديمقراطية (مجلس األمن.)586 :1996 ،
رابعاً :أوزباكستان

إن تحقيــق التســوية السياســية تبقى األولويـة الرئيسـية فعلى المجتمـع الـدولي دعـم الجهـود

الراميـة إلى التوصـل إلى تسـوية سياسـية .برز ذلك في دعوة البيان الختامي الجتماع دول المنظمة في

شنغهاي عام  2005الذي طالب الواليات المتحدة االمريكية بتحديد موعد إلغالق قواعدها العسكرية

شجع جمهورية أوزبكستان على طرد القوات األميركية من قاعدة كارشي
في دول آسيا الوسطى ،ما ّ
خان آباد الجوية ،وجمهورية قيرغيزيا على إغالق قاعدة ماناس في مطار بيشكيك .بينما طالب البيان
الختامي للمنظمة في اجتماع القمة التاسعة بمدينة في مدينة إيكاترينبرغ  Yekaterinburgفي منطقة

مفر منه
المتعدد األقطاب في العالم باعتباره ًا
بالتوجه إلى النظام
األورال (روسيا) عام 2009
ّ
أمر ال ّ
ّ
حل المشاكل واألزمات الكونية ،وإعادة
ظل وجود دالالت متنامية لقدرة المنظمات اإلقليمية على ّ
في ّ
صياغة نظام مالي واقتصادي عالمي قائم على العدالة والمساواة (دحمان.)103,92 :2015 ،

واعتبرت أوزباكستان في القمة السنوية للمنظمة المنعقدة في عام 2009م ،أن حل القضية

المدمر
الهامة ،مثل :إعمار االقتصاد
األفغانية بالوسائل العسكرية مستحيل ،بل يجب حل القضايا
ّ
ّ
جراء الحرب ،كما اقترحت استحداث مجموعة خاصة بأفغانستان ( )3+6تضم الدول الست المجاورة
ّ
ألفغانستان وممثلي روسيا والواليات المتحدة والناتو ).(Boland, J., 2011: 10-11
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خامساً :كازاخستان

اتجهت الواليات المتحدة في إطار سعيها للسيطرة على ما تمتلكه المنطقة من أسلحة ومعدات

تقليدية وغير تقليدية ومنع انتشارها إلى األطراف اإلقليمية المعارضة الستراتيجيتها ،إلى المنطقة ،رافعة

شعار التعاون مع دولها ومن أبرزها ،كازاخستان صاحبة أكبر ترسانة نووية بين دول المنطقة.

وتمخض عن هذا التعاون ،توقيع اتفاق بين الواليات المتحدة وكازاخستان عام 1992

(الناهي ،)232_231 :2005 ،يقضي بخفض األسلحة والصواريخ النووية بموجب معاهدة ستارت
(حاتم .)71 :2015 ،إضافة إلى التعاون في مجال تبادل اليورانيوم المخصب الموجود داخل

كازاخستان والذي خلفه االتحاد السوفيتي ،مقابل حصول كازاخستان على مساعدات مالية أمريكية

(مجلة الفيصل.)102 :2005 ،
سادساً :قيرغيزستان
منذ أواخر عام  2003قامت روسيا بتوقيع اتفاقية مع قيرغيزستان ،تسمح بموجبها األخيرة
للطائرات الحربية الروسية بالهبوط في قاعدة (كنات) الجوية ،وأوجدت حاميات عسكرية في حدود ما

بين  1500-800جندي في قواعد بأرمينيا وجورجيا وكازاخستان وطاجيكستان (سويلم.)83 :2006 ،

وتعاظم الوجود العسكري الروسي في قيرغيزيا ،حيث تم إنشاء قاعدة (كانت) الجوية في مطلع

عام  ,2006ومهمتها تعقب الحركات اإلسالمية المسلحة في البالد ،وقاعدتين عسكريتين لتوجيه
الغواصات النووية ،ومحطة استقبال المعلومات من األقمار الصناعية العسكرية لتوجيه الصواريخ
الباليستية (عبد الحميد.)78 :2006 ،

وبالتوازي ،لجأت الواليات المتحدة إلى أسلوب الوجود العسكري المباشر من خالل فتح القواعد

العسكرية في قيرغيزستان _ اوزبكستان لضمان السيطرة وتطويق النفوذ الروسي والصيني وباقي الدول
اإلقليمية ،فضال" عن المساعي األمريكية لمساهمة هذه القواعد في تقديم الدعم واإلسناد للقوات
األمريكية المتواجدة في أفغانستان ،وتعد قاعدة (ما ناس) في قيرغيزستان ،من أكبر القواعد األمريكية

في المنطقة .وفي إطار سعي كل من روسيا والصين لتحجيم النفوذ األمريكي في المنطقة ،قامت

الدولتان بالضغط ومن خالل منظمة شنغهاي للتعاون على الحكومة القرغيزية من اجل إغالق قاعدة

ما ناس ،وفي بداية عام  2009صوت البرلمان القرغيزي على إغالق القاعدة ،األمر الذي اجبر
اإلدارة األمريكية على البحث عن قواعد جديدة في اوزبكستان وطاجيكستان ،وهو ما أكدته السفيرة

األمريكية في طاجيكستان (خضر ومحمد.)48,17 :2016 ،
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منظمة "شنغهاي" واإلرهاب في أفغانستان:
تتصارع القوى الدولية واإلقليمية العظمى في مناطق ساخنة من آسيا مثل أفغانستان ،وذلك

لقربها من منطقة الخليج والعراق ،باإلضافة للتنافس التقليدي بين كل من روسيا والواليات المتحدة
لبسط هيمنتهما على المنطقة ،وساعد على دخول هذه المنطقة دائرة االستقطاب الدولي ما تعانيه من

تهديدات وتحديات أمنية تتمثل في ،ضعف قدراتها الدفاعية واالقتصادية بعد استقاللها عن االتحاد

السوفيتي ،باإلضافة إلى مشاكل الالجئين ،وتعاظم نفوذ الحركات اإلسالمية (المتهمة أو المقرونة

باإلرهاب) (سرور.)51 :2009 ،

وعمل الغزو السوفيتي ألفغانستان عام  ,1979على تعزيز مسار سياسي وعسكري

وأيديولوجي جديد ،وكانت الحرب في أفغانستان ،على الرغم أنها متعددة األبعاد ،مسرحاً للصراع الدولي
األوسع للنظام العالمي الثنائي القطب .وقد أدى ذلك إلى جعل جنوب آسيا مضطرباً ،ولكنه كان أيض ًا

نتيجة لإلهمال والجهل بالسياسات المطبقة .في نهاية المطاف ومن أجل أن تواجه الواليات المتحدة

القوات السوفيتية في أفغانستان ،تحالفت مع باكستان وطورت ثقافة الجهاد من خالل مدارس أنشئت
لهذا الغرض مثل ،جماعة "طالبان" (أشرف.)13 :2012 ،
ومن المالحظ أنه منذ إنشاء منظمة شنغهاي عام ,2001زادت المساعدات الصينية إلى

الجمهوريات اإلسالمية خاصة المنضوية تحت منظمة شنغهاي ،وسبب ذلك يعود لزيادة أهمية المنطقة

للصين بعد الوجود العسكري األمريكي فيها سواء كانت قواعد عسكرية أو وجود عسكري مباشر في
أفغانستان.

كما يعتبر عام  2014عام اختبار حقيقي لصالبة وديمومة المنظمة ،وذلك على ضوء

االضطرابات المتزايدة في الشؤون الدولية ،من أعمال العنف واالنشطة االرهابية للجماعات المتطرفة،

وإنتاج المخدرات واالتجار بها ،لذلك حاولت توسيع المجال للشركاء اآلسيويين ،ودخول أعضاء جدد

خاصة الهند وإيران وأفغانستان في المنظمة يمكن أن يساهم في تشكلها السياسي الحقيقي (صيفي،

.)45,29 :2017

كما أعرب مجلس األمن في جلسته  ،6843المنعقدة في  9تشرين األول/أكتوبر ,2012القرار

رقم ( )2069بشأن أفغانستان ،عن قلقه البالغ بشأن الحالة األمنية فيها بسبب العنف واإلرهاب (األمم
المتحدة ،مجلس األمن:)5 :2012 ،

"وإذ يسِّلم المجلس بأهمية مساهمة البلدان المجاورة والشركاء اإلقليميين وكذلك المنظمات

اإلقليمية ،بما فيها االتحاد األوروبي ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ،ومنظمة شنغهاي للتعاون
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ومنظمة معاهدة األمن الجماعي ،ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ،في تحقيق االستقرار في
أفغانستان".
وترى المنظمة أنه ال يمكن مواجهة اإلرهاب والمخدرات في أفغانستان إالّ بجهود مشتركة،

فالحكومة وقوات االئتالف عاجزة عن السيطرة التامة على الوضع – خاصة في مجال المخدرات ،-لذا

رأت ضرورة زيادة المساعدات االقتصادية ألفغانستان ،خاصة وأنها تعد البلد األول المصدر للمخدرات

عالميا .ففي قمة المنظمة عام2012م ،منحت أفغانستان صفة المراقب ،ودعت إلى تحقيق المصالحة

أكدت على ضرورة بناء دولة مزدهرة
الوطنية بجهود من االفغانيين أنفسهم وتحت قيادة أفغانية ،كما ّ
وآمنة وحيادية ومستقلة خالية من االرهاب وخطر المخدرات (إرشيدات.)52-49 :2013 ،
نالحظ ان االختراق االمريكي لمنطقة أسيا الوسطى بذريعة مكافحة االرهاب ،وتأمين المعابر

اللوجستية لقواتها العاملة أثار المخاوف الروسية الصينية ،وتعاظم القلق من احتمال تطوير الوجود

االمريكي لتطويق نفوذهما في أسيا الوسطى صاحبة المكانة الحيوية في التوازن االستراتيجي في دائرة

ال للقوقاز ،وشكلت كل التطورات الخطرة أولوية اهتمامات جدول أعمال منظمة
الشرق االوسط وصو ً

شنغهاي ،حيث تزامن ذلك مع فترة ضعف االقتصاد الروسي ،وحاجة الصين إلعادة ترتيب أوضاعها
مع محيطها تحت مظلة منظمة شنغهاي.

وترى الدراسة ,أن المنظمة حاولت لعب الدور األكبر في القضية االفغانية وأولتها االهتمام،

كونها تحظى بعدم االستقرار السياسي واألمني واالقتصادي ,مما شكل خط اًر على دول المنطقة،

فالعمل على تحقيق قدر من االستقرار األمني في المنطقة ضروري لكل المجاالت األخرى ،وبالتالي

إعطاء المنظمة المزيد من الثقة لدول المنطقة ,مما قد يفسح المجال أمامها للعب دور مركزي اقليميا

ودوليا ،كما لوحظ أن دولها عملت من أجل هذا الموضوع بشكل متعدد األطراف وهذا ما تبين خالل
المواقف السابقة ،وهو ما يعكس مدى االنفالت األمني المخيف في افغانستان الذي هدد المنطقة ،كما

يدلل على أهمية أمنها كضرورة ألمن واستقرار المنطقة بأكملها.
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مقدمة
سياسيا تقوم الواليات المتحدة االمريكية بدور المنظم لطبيعة العالقات والتداخل بين الدول ،وعسكريا

تعتمد على قوتها النووية المتقدمة لفرض زعامتها على النظام الدولي ،مما مكنها من التفرد بالق اررات
العسكرية مع عدم االكتراث لق اررات الشرعية الدولية ومؤسساتها ،ولم يقتصر انفراها على هذه

المستويات بل نجد امتدادها لمستويات اخري ،فثقافيا نجد هيمنة العولمة االمريكية ممتدة ومسخرة

باليات اعالم وفن ولغة لفرض النفوذ ،وتهديد الهويات الثقافية األخرى بما يعرف ثقافة الكابوي ،كل
ذلك في اطار فرض ارادتها السياسية المباشرة وغير المباسرة على النظام الدولي.

كذلك ال يمكن ان تكون الهيمنة شاملة ما لم يكن المستوي االقتصادي خاضع لها باي شكل من

االشكال ،فالنظام الحالي تبرز فيه مجموعة قوي اقتصادية كبرى في اوربا وشرق اسيا الى جانب
االقتصاد األمريكي.

وهذا الفصل يسلط الضوء على موقف الواليات المتحدة االمريكية وحلف شمال األطلسي من ناحية،

وموقف االتحاد األوربي والموقف التركي من ناحية اخرى ،باعتبارها المواقف األهم نظ ار لوجود عوامل

مشتركة ومواقف مختلفة لهذه الدول تجاهها ،من حيث عدم تقبل وجودها ومحاولة الحد من تقدمها

واحتوائها او من حيث طلب االنضمام او الوجود المشترك لهذه الدول في منظمات أخرى.

باإلضافة الى رصد التحديات التي تواجه منظمة شنغهاي بمستوياتها المختلفة ،وعرض اإلنجازات التي
حققتها على الصعيد الداخلي والخارجي.

فالواليات المتحدة االمريكية تنظر إلى أي منظمة دولية ال تشترك فيها كمنظمة معارضة لها،

تم رفضها من الصين،
وقد سبق وأن ّ
تقدمت بطلب لالنضمام إليها عضوًا مر ً
اقبا عام  ،2005إالّ ّأنه ّ
ٍ
لسبب
إذ أصبح يستدعي كل اجتماع لدول المنظمة انتباه الواليات المتحدة االمريكية واهتمامها ،ولو
ٍ
فإن الدول
تضم في عضويتها اثنتين من دول العالم الرئيسة (الصين وروسيا) ،ومن هنا ّ
واحد هو ّأنهاّ ،
تتوجه لمنازعة العالم الغربي ،وبالنسبة إلى
الغربية الرئيسة تنظر بعين الخوف إليها ،مشتبه ًة في أنها ّ

أن هناك تضارًبا في المصالح االستراتيجية بين الدول الكبرى
الواليات المتحدة األميركية فمن الواضح ّ
اضحا للعودة
ًا
يعد
(روسيا والصين ،والواليات المتحدة األميركية) في آسيا الوسطى ،األمر الذي ّ
مؤشر و ً
إلي حقبة الحرب الباردة وإلى سياسة االستقطاب

الدولي .
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المبحث االول :الموقف األمريكي وحلف شمال األطلسي
تبني الواليات المتحدة االمريكية مواقفها الخارجية وفق سياسة تحقق مصالحها المرحلية
والمستقبلية أوال ،ومن خالل هذه الموقف تلعب دور الموجه والمسيطر المباشر ،او غير المباشر من
خالل ادواتها المتعددة كحلف الشمال األطلسي ،في ظل نظام دولي احادي القطب يمنحها ذلك ،فعلى

الرغم من اتخاذها لمواقف مختلفة داعمة او معارضة مع الدول او المنظمات ،يبقى هدفها الرئيس هو
استمرار هيمنتها على النظام الدولي.

أوال :الموقف األمريكي
تسعى الواليات المتحدة األمريكية لخلق ما يعرف بمنظمة ( )2 + 5في آسيا الوسطى لتكون

بديالً عن منظمة "شنغهاي" ،..,ولكي تتمكن من تحقيق أهدافها االستراتيجية ،حيث تضم بها كل من

(أوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمنستان وكازاخستان)  -وهم المقصود بهم (- )5

و(أفغانستان وباكستان) – وهم المقصود بهم ( - )2لتضغط على كل من روسيا والصين وإيران من
أجل السعي لتقوية تأثيرها على بحر قزوين .وبصريح العبارة تسعى واشنطن إلنشاء منظمة بديلة عن

"شنغهاي" في منطقة آسيا الوسطى لتتمكن من ايجاد حضور عسكري واقتصادي وأمني وسياسي في

المنطقة ،والذي بدوره يلغي الدور الصيني والروسي ،كما وتسعى لإلشراف على مشاريع النفط في

منطقة بحر قزوين (دحمان .)103,92 :2015 ،ان الهيمنة االمريكية ال تزول بالمستقبل المنظور،

ليس بسبب عدم قدرة الدول الكبرى الموجودة على معارضتها (بريجنسكي )13 :2004,ولكن ايضاً

بسبب تعددية االقطاب (حقي.)19 :2004 ,

عالقات الواليات المتحدة األمريكية مع دول منظمة "شنغهاي"
قامت الثورات الشعبية المختلفة في آسيا الوسطى ،مثل ثورة عام  2005في قيرغيزستان والتي

أطاحت بالرئيس "آكاييف" (الكيسى ,)36 :2004 ,وكانت المنظمة قلقة من وجود القواعد األمريكية
لدعم هذه الثورات الشعبية ،فأصدرت ق ار ًار في قمة "األستانا" يدعو إلى وضع جدول زمني النسحاب
القوات األمريكية من قواعدها في المنطقة ،لكنها لم تنفذ ذلك؛ ألنها ضغطت على الدول المتواجدة فيها

عسكريا في آسيا الوسطى ,وذلك برفع تعويض اإليجار وعقود الوقود ،وقطع المساعدات على تلك

الدول – دول آسيا الوسطى – واستمرار ذلك الوضع سيوقعها تحت الضغط بالتالي فان قبول هذه

الدول التي تتواجد فيها القوات العسكرية األمريكية ,ال يتفق مع رؤية المنظمة ومصالحها وأهدافها ،بل

بما يتماشى مع مصالح الغرب ،مما ُيشير إلى وقوع المنظمة بأكملها في مجال نفوذ الواليات المتحدة
ويضعفها (جاسم.) 2010 ،
ويهدد تماسكها ُ
االمريكية ،وهذا ُيباعد بين الدول األعضاء ُ
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وقد أظهر الواقع بداية تثبيت نظام دولي جديد ،تسيطر فيه الواليات المتحدة االمريكية
المنتصرة في الحرب الباردة ،فاستغلت سيطرتها على النظام الدولي الجديد ،واحتكرت القوة والشرعية

الدولية ،ومنعت ظهور أقطاب دولية قوية إلعدام أي فرص ممكنة للتنافسية ،وال تكاد أي قضية دولية
تخلو من الدور والتدخل األمريكي الذي يحقق مصالحها ورؤيتها وينسجم مع استراتيجيتها (الرشدان,

.)120 ,1998

وترتكز الواليات المتحدة االمريكية في إرساء دعائم النظام الدولي الجديد على مجموعة

عوامل ،منها( :قنان:)92_84 ,1994 ,
•

القوة العسكرية :اقامت الواليات المتحدة االمريكية تحالفات عسكرية أثناء الحرب الباردة ،تحت

ما عرف بسباق التسلح النووي لمحاصرة االتحاد السوفيتي ،معتبرًة نفسها المسؤول عن الدفاع
عن العالم أمام الخطر الشيوعي ،لذلك تصر على تمسكها بالقوة العسكرية وقوى أخرى ،لصد

أي خطر قادم ،وتحديدًا من قبل روسيا والصين (رأس هرم منظمة شنغهاي).

•

غطاء
الشرعية الدولية :وظفت الواليات المتحدة االمريكية المنظمة الدولية (األمم المتحدة)
ً
وإطا ًار قانوني ًا وأخالقياً للتدخل في الشئون الداخلية للدول ،بذريعة مكافحة االرهاب ،وحماية

•

المديونية :هي أحد أساليب الواليات المتحدة األمريكية واألكثر نجاحاً لجعل الدول تابع ًة لها،
من خالل سيطرتها على البنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي.

حقوق االنسان.

هذه الوقائع ترفضها منظمة شنغهاي ،وتحديداً روسيا والصين المنافس االكبر والرافض لهيمنة

الواليات المتحدة على النظام الدولي ،بل وتسعى إليجاد نظام دولي جديد ،وبالتالي من يملك القوة

يملك المكانة في النظام الدولي ،مما يعني أن التحوالت الدولية هي تحوالت معيارية نظرياً ،لكنها

تحمل متغير القوة عملياً في طياتها ،وهذا ما تقوم به منظمة شنغهاي في النظام الدولي

ولفهم أعمق للعالقة االمريكية مع منظمة "شنغهاي" ،يجب التعرف على مصالحها وعالقاتها

مع الصين وروسيا باعتبارهما المحرك الرئيس للمنظمة:

عالقات الواليات المتحدة األمريكية االمريكية مع الصين:
العالقة االمريكية الصينية األكثر أهمية في العالقات الدولية ،وتوصف بعالقة االثنين الكبار
( ،)G2باعتبارها العامل الرئيس المؤثر في النظام الدولي (جاسم ،)409 ،وتعود هذه العالقة الي عام
1844م ،حين تم توقيع أول معاهدة أمريكية صينية عرفت بمعاهدة وانغيا ( )Wanghiaوالتي منحت
حصانات وامتيازات مختلفة لألمريكيين في الصين (ابوعامود.)67 ,2008,
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فسعت الصين إلى تطوير نفسها مرة أخري وذلك بعد توحيدها وتولي (ماوتس تونغ) قيادة
الجمهورية عام 1949م ،والتي كانت محطمة تماماً ،واقتصادها منهار ،فاتبع نظام معقد للضبط

المركزي ،من بعده خلفه (تشاوبنغ) الذي تولى قيادة الصين بين عامي ( )1992_1978فأدخل

الصين في تجربة اقتصادية جديدة ال تلغي التجربة االشتراكية القديمة وإنما أدخل عليها اصالحات

هيكلية ومؤسسية لمواكبة االقتصاد العالمي الرفيع (عبد الرحمن.)20_19 :2016,

وبالعودة الى عام  1919واجهت الصين خيبة أمل من مقررات مؤتمر فرساي الذي شاركت
فيه الواليات المتحدة االمريكية؛ (مقلد ,)56 :2011 ,حيث تم إعطاء جزيرة "شاندونغ" لليابان ،وفي
أواخر العشرينيات من القرن السابق ،تم تقديم مساعدات غذائية كبيرة للصين لدرء المجاعة فيها ،وفي

الفترة من عام  1953-1950دعمت الصين كوريا الشمالية في الحرب الكورية ضد الواليات المتحدة
األمريكية ،وفي عام  1972زار الرئيس األمريكي "ريتشارد نيكسون" "بكين"(البيطار ،)554,وفي عام

 1979تم إقامة العالقات الدبلوماسية بين الواليات المتحدة األمريكية والصين(المدني.)136 :2016 ,
وشهدت العالقات الصينية – األمريكية في الفترة من يناير  1989 - 1979عدة تطورات
مهمة ،فقد وقعت خاللها عشرات االتفاقيات بين البلدين ،غطت مجاالت كثيرة مثل :التجارة،

واالقتصاد ،والتعليم ،والثقافة ،والطاقة النووية ،وفتحت عدة قنصليات في البلدين وتم تبادل زيارات على
مستوي ٍ
(شعروي ،)40-39 :2018,إال أن العالقات الصينية – األمريكية كانت يعتريها
ا
عال
التناقضات والصدام المستمر ،حيث اندلع أول نزاع تجاري بينهما عام  1983م ،عندما قررت الواليات
المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على الصين ،وردت األخيرة في نفس العام بإجراءات اقتصادية

انتقامية مماثلة .وظلت العالقات في تعثر رغم انعقاد التجمع الصيني التجاري األمريكي عام .1988

وسياسيا فقد نشبت عدة أزمات كان لها األثر في تراجع العالقات ،منها الخالف حول مسألة التبت
وتايوان في الفترة من  ،1989 – 1979فقد شكلت مسألة بيع األسلحة األمريكية لتايوان معوق
للعالقات بينهما ،وفي هذا الشأن توصلت الحكومتان عبر مفاوضات مضنية لتسوية هذا الوضع ،ومع

ذلك قامت الحكومة األمريكية بانتهاك هذا االتفاق (طه.)78-75 :2002 ،
ان التوتر في العالقات الصينية االميركية يعود الى اسباب تتعلق بالجانبين ،قوة الصين

الصاعدة ومواجهة امريكا هذا الصعود (كسنجر .)225-22 :2012 ،فلم يسبق للواليات المتحدة

االمريكية العيش مع جيران اقوياء يشكلون تهديدًا ،ولم يسبق للصين ان كانت دون خصم قومي على

أيضا بسبب النزاعات المحلية داخل الصين،
حدودها (كسنجر .)224 :2015 ,وتوترت العالقات ً
فبعد سحق احتجاجات ميدان "تيانانمين" في يونيو/حزيران (1989التوبة ،)101 :2009 ,أقرت
مجموعة الدول الكبرى الصناعية السبعة ( )G 7عقوبات ،بقيت واحدة منها فعالة حتى اليوم ،وهي

خاصا
ًا
وقف مبيعات األسلحة إلى جمهورية الصين الشعبية ،في حين اتخذت العالقة االقتصادية
مسار ً
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بها ،مع أفضلية كبيرة للصين؛ حيث بلغ فائض تجارتها مع الواليات المتحدة  315بليون دوالر في
عام  .2012والجدير بالذكر ،أن الصين وعلى مدار حوالي  30عام اختلفت مع كل رئيس أمريكي
دائما عن أسفها على رحيل كل رئيس.
جديد ،حتى تم التوصل إلى حل وسط جديد ،وبعد ذلك ّ
عبرت ً
بدءاً من حملة رونالد ريغان االنتخابية الناجحة عام  1980وحتى وصول جورج دبليو بوش إلى سدة
الرئاسة عام  ،2001ظلت دورة سياسية داخلية للرئاسة األمريكية تتحكم بالعالقات الصينية-األميركية؛
حيث انتقد كل مرشح فائز سياسة سلفه تجاه الصين ،ووعد بموقف أكثر صرامة ،فقد وجد أن ريغان

قاد حملة ألجل تايوان ،ليأتي الرئيس جورج بوش ويعيد التوازن في بداية حكمه للعالقات األمريكية مع

مانحا إياها وضع
اليابان .أما بيل كلينتون فقد اختار التجارة كنهج رئيسي في التعامل مع الصين
ً
الدولة المفضلة (الزبيدي.)235 :2014 ,
في عام  2012في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما كجزء من سياسة "التحول نحو آسيا" بعد

دور ال يكاد يذكر ،فبعد
االنسحاب من العراق والرحيل للقوات األميركية من أفغانستان ،لعبت الصين ًا
"دنغ شياو بنغ" ،سعى الرئيس "جيانغ تسه مين" إلى إيجاد عالقة استراتيجية مع الواليات المتحدة ،مما

حد من الخالفات وعزز من التعاون بين الطرفين وخصوصاً بشأن القضايا الرئيسية المطروحة أمام

األمم المتحدة والتي تخص كل من الصين والواليات المتحدة االمريكية .وخالل زيارة أوباما األولى
للصين عام  ، 2009ذكر البيان المشترك عبارة "المصالح األساسية" للبلدين .وقد تعاونت الصين إلى

حد كبير في المساعدة على حل األزمة المالية الكبرى عام  2008من خالل إطالق حزمة من الحوافز
االقتصادية .فتنامى وضعها االستراتيجي ،بعد أن عكست سياساتها السابقة تجاه جيرانها اآلسيويين في

تحدي ضمني للتفوق األميركي في آسيا والمحيط الهادي .كذلك أصبحت النزعة القومية المتصاعدة

في الصين عامالً له تأثيره ،فعلى الرغم من أن النظام االستبدادي ال يسعى بالعادة للحصول على

علنا ،خوًفا من
موافقة الرأي العام ،ال يستطيع أي فرد من القيادة تحمل وزر اتخاذ موقف معتدل ً
سلبا على مجمل العالقة (لينفاي ووي،
مناخا
وصفه بـ “الخائن" ،ومن شأن ذلك أن يخلق ً
صعبا يؤثر ً
ً
.)6-1 :2012

ويمكن تلخيص تاريخ عالقات الواليات المتحدة بجمهورية الصين الشعبية في ثالث مراحل:

المواجهة ،الشراكة ،المنافسة ،وهي كالتالي:
•

مرحلة المواجهة في أثناء الحرب الباردة ،والتي استمرت منذ سنة  1949حتى سنة 1972
(شعراوي.)485 :2018 ،

•

مرحلة الشراكة والتي حاول فيها األمريكان رأب الصدع مع الصينيين بسياسة البنج بونج التي

ابتدعها الرئيس األمريكي "نيكسون" فقد أسفرت المحادثات السرية التي استمرت نحو عام عن

إعالن الرئيس نيكسون نيته زيارة الصين والتقاء الرئيس الصيني ماو تسى تونج (خوري,
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 ،)326 :2015ومن ثم يمكن القول إن خريطة العالقات الدبلوماسية بين البلدين وضعت

بشكلها النهائي عام  1979بزيارة الرئيس الصيني "دينج شياو بينج" للواليات المتحدة التي كان
يحكمها في ذلك الوقت الرئيس األسبق جيمي كارتر ،كأول رئيس صيني يزور الواليات
المتحدة منذ قيام الثورة الشيوعية .1949

•

مرحلة المنافسة والتي بدأت مع انتهاء الحرب الباردة سنة  ,1991وتربعت الواليات المتحدة

االمريكية على قمة النظام الدولي الجديد ،وفيها بدأ الصينيون بوضع استراتيجية بعيدة المدى
لتعويض الفارق الكبير بين القدرات االقتصادية والعسكرية الصينية واألمريكية ،وذلك بالبدء

اقتصاديا لتحقيق هذا التفوق(عنان ،)2016،وعلى مدار عقدين من تطبيق سياسة "االقتصاد
ً
عالميا بعد الواليات المتحدة االمريكية ,مع توقعات مؤكدة
أوالً" أصبح االقتصاد الصيني الثاني
ً

من الكثير من المتخصصين في االقتصاد الدولي ،بتربع الصينيين على عرش االقتصاد

واإلطاحة بالواليات المتحدة االمريكية قبل حلول سنة 2030م(.العروسي.)62-61 :2018,

وأمام الهيمنة األمريكية على العالم وال سيما في الشرق األوسط ،وفي ظل السعي الصيني في
أن يفرض نفسه كقطب جديد في خارطة التحالفات الدولية ،سعت بكين إلى تشكيل كيانات موازية

بديلة قادرة على التصدي للهيمنة األمريكية من خالل بناء منظومتين إقليميتين يجمعا القوى الشرقية

اقتصاديا وسياسياً ،مع إمكانية تحالفهم عسكرًيا ،وكان ذلك من خالل منظمة
في قالب واحد،
ً
"شنغهاي" ،إذ أن المنظمة تستمد أهميتها االستراتيجية كونها أحد البدائل الدولية لحل العديد من
الملفات واألزمات التي تواجهها دول المنطقة ،بعد سلسلة اإلخفاقات ،التي كانت وراءها واشنطن.

باإلضافة إلى "البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية" ( ،)AIIBوالذي تم تأسيسه عام

وصمم للمساعدة في تمويل المشاريع ،ويجمع  57دولة( .صالح .)252 :2016 ,فالعالقات
ُ ،2015
األمريكية الصينية ذات طبيعة مركبة من عناصر عدة ،وهي (مردان:)2014 ،
-

الحرص األمريكي على عالقة شراكة مع قوة كبرى صاعدة.

-

الحرص األمريكي على إبقاء التطور والنفوذ الصيني تحت المراقبة األمريكية الدائمة.

-

الحرص األمريكي على منع اليابان وبلدان آسيا المجاورة من التعاون المفتوح مع بكين.

يمكن القول :أن الواليات المتحدة حينما تتعامل مع الصين بشكل أكبر يصبح لديها القدرة على
فهم تصورات المنظمة والنشاط االقليمي الذي تقوم به وبرامجها في المجاالت المختلفة خاصة األمنية،
مما يساعد على زيادة الوعي والتخفيف من عدم اليقين والقلق بشأن أعمالها ،وفي الوقت الذي يستعد

ليتجاوز اقتصاد الواليات المتحدة في الحجم وليس في مستوى التطور ،يبدو
فيه االقتصاد الصيني
َ
وكثير ما يرى الطرفان في
ًا
وبوضوح أن العالقة الصينية-األمريكية تتجه نحو مستقبل سمته الغموض،
"انعدام الثقة" هي أحد العوامل المؤثرة على العالقة بينهما ،فميزان القوى ونماذج الحكم المختلفة تماماً
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بين البلدين هي من العوامل األكثر تأثي ًار في هذا الشأن .وكذلك من الواضح أن آخر ما يرغب به
الطرفان هو الصراع ،وبالتالي سوف تستمر الصين والواليات المتحدة في احتواء المنافسة.

العالقات االمريكية _ الروسية:
انضم االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة في أثناء الحرب العالمية الثانية إلى االئتالف

المعادي لهتلر ،وفور الغزو االلماني لالتحاد السوفيتي في يونيو/حزيران عام  1941أعلنت الواليات
المتحدة وبريطانيا عن دعمهما لالتحاد السوفيتي ،وأخذتا تقدمان المساعدات االقتصادية إليه .وأُعد في
الواليات المتحدة البرنامج الحكومي " ليند – ليز" الذي قدمت الواليات المتحدة بموجبه المساعدات من
ذخيرة ومعدات ومواد غذائية وخامات استراتيجية ومنها مشتقات النفط إلى حليفاتها .وفي عام 1942

وقعت بواشنطن االتفاقية السوفيتية – األمريكية حول المبادئ المعتمدة لدى المساعدة المتبادلة في
أثناء الحرب ضد العدوان ،واستمرت االتصاالت على أرفع مستوى بين االتحاد السوفيتي والواليات

المتحدة في مؤتمر يالطا ومؤتمر بوتسدام عام  ،1945حيث ثبتت أسس النظام العالمي بعد الحرب.

وأطلق رئيس الواليات المتحدة األمريكية "هاري ترومان" وألول مرة عام  1947مصطلح "الحرب الباردة

" الذي كان يعني المجابهة العالمية والجيوسياسية واالقتصادية وااليديولوجية بين الواليات المتحدة
وحلفائها من جهة واالتحاد السوفيتي وحلفائه من ٍ
جهة أخرى ،وبدأت المجابهة في منتصف األربعينيات
من القرن الماضي وانتهت بتفكك االتحاد السوفيتي في مطلع التسعينيات (الموسوعة
الجزائرية .)2016,وفي عام  1963وّقعت الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي وبريطانيا العظمى

معاهدة موسكو لحظر التجارب النووية في الجو والفضاء الكوني وتحت الماء (كافي،)79 :2013 ,

وفي عام  1968وّقع كل من االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة مع الدول األخرى معاهدة حظر
انتشار السالح النووي (مهنا ،)110 :2014 ,وتم توقيع االتفاقية الخاصة بإجراءات الحد من خطر
نشوب الحرب النووية بين االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة عام  ,1971التي نصت على تقديم

بالغات عن وقوع حوادث لها عالقة بالسالح النووي عبر خط االتصال الساخن (الجبور:2016 ,
 ,)63ويمكن تتبع تطور العالقات من عام  1945إلى  1990بأربع مراحل رئيسة (الكركي:2010 ،
:)14-11

 .1المرحلة األولى" :مرحلة التفوق األمريكي" واستمرت هذه المرحلة منذ نهاية الحرب العالمية
الثانية وحتى منتصف الخمسينيات.

 .2المرحلة الثانية" :مرحلة التوازن االستراتيجي" وكانت منذ الخمسينيات حتى السبعينيات ،وقد تم
التواصل إلى هذا التوازن بامتالك االتحاد السوفيتي للصواريخ عابرة القارات.
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 .3المرحلة الثالثة" :مرحلة االنفراج ومن بعده الوفاق" وامتدت هذه المرحلة منذ منتصف
السبعينيات إلى منتصف الثمانينيات ،وساد هذه الفترة التفاوض والحد من انتشار األسلحة

النووية.

 .4المرحلة الرابعة" :مرحلة التفوق األمريكي وتقهقر السوفييت" بدأت هذه المرحلة منذ منتصف
الثمانينيات وهي منذ تولي ميخائيل غورباتشوف الحكم.

وفي مطلع التسعينيات سقط االتحاد السوفييتي ،وتحديداً عام  ،1991ونشأ عن تحلله

مجموعة دول مستقلة أكبرها روسيا ،ويمكن تقسيم العالقات األمريكية الروسية في الفترة (- 1991

 )2000إلى مرحلتين ،وهما( :الطائي.)14-12 :2012 ،
المرحلة األولى ()1995 - 1991

انفردت الواليات المتحدة األمريكية وبسطت نفوذها على الساحة الدولية منذ انتهاء الحرب

الباردة عام  .1991وبعد حدوث األزمة االقتصادية والتي كانت أحد أسباب تفكك االتحاد السوفيتي،

تحولت العالقات التي يسودها الصراع إلى ظهور نمط التعاون بين الواليات المتحدة األمريكية وروسيا.

وفي عام  1992تم التوقيع على وثيقة التعاون األمريكي الروسي ،وتم االتفاق على الميثاق الروسي
للشراكة والصداقة ،وأسهمت هذه الوثيقة بزيادة المساعدة األمريكية لروسيا االتحادية لتتمكن من تجاوز

مصاعبها االقتصادية ،ولكن وبشكل عام تميزت المرحلة من عام  1991إلى عام  1995بانسياق

روسيا وراء الوعود األمريكية والغربية دون الحصول على شيء ملموس ينهي أزمتها الخانقة.
المرحلة الثانية ()2000 - 1995

طالب الحزب الشيوعي والحزب القومي الروسي ،بضرورة االهتمام بمصالح روسيا االتحادية

والعمل على الحفاظ على مكانتها في الساحة الدولية ،ومنها رفض هيمنة الواليات المتحدة على

الساحة الدولية ،وتفعيل الدبلوماسية الروسية لصالح نظام عالمي متعدد األقطاب ،ووضعت على
عاتقها محاولة إحالل التعددية القطبية مكان الهيمنة األمريكية ذات القطب األوحد .وفي الفترة التي

استلم فيها بريماكوف رئاسة الوزراء من عام  1998حتى  1999بلور ما أصبح يعرف باسم "مبدأ
بريماكوف" والذي كان يحث على إنشاء نظالم عالمي يقوم على التعددية القطبية ومعارضة توسع

حلف شمال األطلسي ( .)NATOوبعد تولي "بوتين" الرئاسة وفي عام  2000صدرت وثيقة
بخصوص األمن القومي والتي بموجبها تم تحديد مستوى االستراتيجية العامة ألمنها القومي (وادي،

.)3-1 :2013

كما يمكن إكمال تتبع العالقة من عام  2001الى  2017على النحو التالي:

 82

في الفترة من ( )2003 - 2001وبعد أحداث  11أيلول /سبتمبر  ،2001حيث امتازت هذه

الفترة من العالقات األمريكية الروسية بالتعاون في مجال مكافحة اإلرهاب ،إذ قدمت روسيا كل الدعم
والتسهيالت للواليات المتحدة األمريكية في حربها على أفغانستان ،غير أن االستراتيجية األمريكية لم

تتعامل مع روسيا على أساس الحليف الموثوق به ،بل إن احتالل أفغانستان ما هو إال خطوة متقدمة

لتطويق روسيا ،هذا فضالً عن صدور تقارير أمريكية أفادت بقيام البنتاغون بإعداد خطة طوارئ لشن
هجمات نووية محتملة على سبع دول ،من ضمنها روسيا (الموسوعة الجزائرية.)2015 ،

وفي عام  ,2004خالل اجتماع قادة القوات المسلحة الروسية ،أعلن بوتين أن بالده تطور

جيالً جديداً من األسلحة النووية ال تملكه قوى نووية أخرى في العالم (في إشارة للواليات المتحدة
األمريكية) ،وأن هذا السالح سيدخل الخدمة لحماية روسيا عما وصفه بتحديات أمنية مستقبلية.

(العبودي )273 :2013 ,وفي عام  2006صدر البيان المشترك للرئيسين الروسي واالمريكي المتعلق
بالتعاون في مجال االستخدام السلمي للطاقة الذرية ،ومقاومة االنتشار النووي ،وكذلك اإلعالن
المشترك حول المبادرة الشاملة في مكافحة االرهاب النووي .وفي عام  2008صدر في ختام قمة

سوتشي إعالن األطر االستراتيجية للعالقات الروسية األمريكية الذي عكس الطابع الشامل للتعاون بين

روسيا والواليات المتحدة في االتجاهات الرئيسية بهدف ضمان التواصل المستقر في المستقبل

(الموسوعة الجزائرية.)2019,

وبعد تولي الرئيس األمريكي باراك أوباما منصبه في يناير  2009عمد إلى اتباع استراتيجية
إعادة األ مور إلى الصفر ،فالسياسة االمريكية تجاه روسيا ال تقوم على الشخصيات وإنما تستند إلى
المصالح القومية ,حيث أكد أوباما على مواصلة التعاون مع روسيا وبالفعل أسفرت هذه السياسة عن

منافع بالنسبة لمصالح األمن القومي األمريكي وكذلك المصالح التجارية ،وفي أبريل  2010قامت
الواليات المتحدة األمريكية بالتوقيع على معاهدة جديدة للحد من األسلحة االستراتيجية مما أدى إلى

تقليص الترسانتين النوويتين االمريكية والروسية (ارشيف نشرة فلسطين اليوم  ,)2019:14,وفي نفس
ٍ
ٍ
ِ
جديدة على إيران ,وعطلت بيع نظام الصواريخ
عقوبات
بفرض
العام أيدت روسيا قرار مجلس األمن

المضادة للطائرات اس  300الروسية الصنع لطهران ،إال أنه في العام نفسه حدث ما يسمي بحرب
ٍ
ِ
ِ
شبكة من عمالء تابعين لواشنطن ولكن ردت واشنطن
الروسية عن
األمن
الجواسيس ،إذ كشفت أجهزةُ
اسيس روس (السمان.)2016 ،
علي هذا االتهام بقولها أنهم جو ٌ
وفي مارس 2011م ،كانت الش اررة األولى لألزمة السورية (نوفل واخرون ،)9 :2014 ,حيث

تدرج الدعم الروسي لألسد ،ومع تطور المعارك وهزيمة قوات النظام في عدة مناطق وانسحابها من

العديد من المناطق األخرى ،وفي وقت بدا فيه حكم األسد مهدداً بالزوال أكثر من أي وقت مضى،
ٍ
لهجة بدت مليئ ًة
تدخل الدب الروسي -في خطوة غير معتادة -عسكرياً هذه المرة .وأقرت موسكو في
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بالزهو بصحة التقارير الغربية التي تحدثت عن نقل األخيرة قطعاً عسكري ًة متطورًة إلى داخل األراضي
السورية .وتوالت التقارير والصور التي تتحدث عن إقامة قواعد عسكرية جديدة على الساحل السوري

أو توسيع وتعزيز القائم منها بالفعل ،وهو األمر الذي ردت عليه الواليات المتحدة برد وصفي تحليلي

ينتقد الخطوة ويعتبرها تزيد المشاكل تعقيداً وال تحل شيئا .بدت واشنطن عاجزًة أكثر من أي وقت
مضى على الرد على تلك الخطوة في ظل خوفها من رد يضعف األسد ويقوي داعش ،أو السكوت

فيعزز هذا من الدعاية القائلة بالعجز الحقيقي لواشنطن (بديوي.)2015 ،

نالحظ ان العالقات االمريكية الروسية في الفترة من 2009إلى  2013كانت تسير الى حد

ما بشكل جيد ،وتحديدا في الفترة األولى إلدارة الرئيس أوباما ،حيث تم التواصل بين البلدين في
القضايا المشتركة مثل ،خفض التسلح النووي ،ومكافحة اإلرهاب ،في حين استمرت القضايا الخالفية

مثل التبت ،وتايوان ،كما هي دون احراز أي تقدم يذكر.

تردت العالقات بين الواليات المتحدة األمريكية وروسيا إلى أدني مستوي عام  2013بسبب

منح بوتين حق اللجوء لموظف وكالة األمن القومي األمريكي (سنودن) في يوليو ،وفي مقابل ذلك قام
الرئيس األمريكي باراك أوباما بإلغاء لقاء القمة وكانت بمثابة المرة األولي التي يتم بها الغاء لقاء قمة

أمريكية مع الكرملين على مدي خمسين عاماً ،)2013,BBC( .وفي نفس العام تم اإلطاحة بالرئيس
االوكراني ودعمت الواليات المتحدة األمريكية المعارضة بشكل كبير ،ولكن رفضت روسيا االعتراف

عي واعتبرت الحكومة الجديدة
بالحكومة الجديدة في كييف واعتبرت ما حدث ما هو إال انقالب ًا غير شر
ٍّ
المسؤول األول عن تنامي التطرف والفاشية في أوكرانيا (عزيز .)2 :2016 ,وتم التقاء وزير الخارجية
االمريكي جون كيري مع بعض زعماء المعارضة على هامش القمة األمنية المنعقدة في ألمانيا في

بداية فبراير  .2014وبسبب العالقات المتردية قررت موسكو مقاطعة قمة األمن النووي عام 2016

(الخوري .)2016 ,وعلى أثر ذلك صوت الكونجرس االمريكي على قرار رفض منح التمويل لتامين

المواد النووية باالتحاد الروسي ،تبعه بأيام ردا روسيا يقضي بإنهاء التعاون في كافة المجاالت المتعلقة

باألمن النووي ،حيث كان برنامج التعاون النووي بين البلدين يضمن التمويل الالزم لتأمين المواد

النووية في روسيا وبلدان االتحاد السوفييتي السابقة حتى ال تستطيع الجماعات المتطرفة واالجرامية

الوصول إلى المواد النووية (السمان.)2016 ،

ٍ
ٍ
ٍ
وخالل النصف الثاني من سنة  2017كان هناك أشبه ما تكون
جديدة بين
باردة
بحرب
الواليات المتحدة وروسيا وهذا بالتوازي مع كل أزمة تقع بين موسكو وواشنطن ،غير أن التوتر بين
الطرفين وصل إلى نقطة لم يعد التراجع عنها سهال (نجيب.)2017 ،

مستقبل العالقة بين الواليات المتحدة االمريكية والمنظمة
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في ظل ما تقدم ،يمكن توقع استراتيجيات مستقبل العالقة بين الواليات المتحدة والمنظمة:
 -1المعارضة :حيث أن الواليات المتحدة االمريكية هي األكثر نفوذاً في العالم ولديها القوة
الصارمة والناعمة لمواجهة وتهميش المنظمة وأهدافها ،ستستخدم هذه االستراتيجية إذا تأكدت

أن هدف المنظمة هو تقويض المصالح األمريكية في المنطقة.

 -2اإلهمال :في هذه الحالة ترى الواليات المتحدة االمريكية أن العالقات الثنائية مع دول المنظمة

كافية لتحقيق مصالحها في المنطقة ،وهنا ُيشار إلى أنها ستتمكن من استخدام االستراتيجية
بمساعدة حلفاء مثل افغانستان (تحمل صفة مراقب في المنظمة) وتركيا (شريك حوار).

 -3الشراكة اإليجابية :وهنا تقوم أمريكا بتحقيق التعاون مع المنظمة في بعض القضايا ذات

االهتمام المشترك ،مثل :مكافحة اإلرهاب والمخدرات ،وهذه االستراتيجية ممكن أن تكون

مكملة للعالقات القائمة بين الطرفين ،كما تقلل من فرص المفاجآت السلبية في المنطقة

وتجنب مخاطر العالقات الصفرية.
ّ

وتوضح الدراسة :أن روسيا تعد العب رئيسي في المنظمة والمنطقة بأكملها ،ورغم اندحار
األيديولوجيا كثي ًار بعد الحرب الباردة ،والتي كانت عنوان الصراع بين البلدين طوال فترة الحرب،
أصبحت المصالح الجيوبوليتيكية وموازين القوى الدولية عنوانا للتنافس والصراع الثنائي ،أما العداوة

فتتركز غالباً في رغبة الواليات المتحدة في إقامة عالقات ثنائية مع الدول الغربية مبنية على الهيمنة
والحلول أحادية الجانب ،دون أي اعتبار للجانب الروسي ،ونظ ًار لتعاظم دور روسيا االتحادية في

المجاالت السياسية ودورها في النظام الدولي وذلك ضمن التحديات التي تواجه أسس ومقومات القوة

األميركية ،ومن جهة أخرى التحسن االقتصادي الملحوظ لروسيا منذ عام  ،2000لذلك باتت الواليات

المتحدة االمريكية ترغب في ضبط العالقات مع روسيا للمساعدة في اتخاذ القرار للعمل في المنطقة.

ثانيا :حلف شمال األطلسي ( )NATOومنظمة شنغهاي للتعاون
تأسست منظمة حلف شمال األطلسي في عام  1949لمواجهة تهديدات نوعية ،وكانت نهاية

الحرب العالمية الثانية قد شكلت فراغاً في أوروبا الوسطى والشرقية واالتحاد السوفيتي ،مما أتاح
الفرصة لالتحاد السوفييتي لتوسيع نفوذه نحو بولندا والمجر وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا

ورومانيا -والتي تشكل أساس أوروبا الشرقية -واستخدامها كمنطقة نفوذ لحماية األراضي الروسية من

الهجمات الغربية المتوقعة ،وفي المقابل في نفس العام وضعت الواليات المتحدة األمريكية ،وبريطانيا،

وفرنسا ،ودول أخرى في منظمة حلف شمال األطلسي ،خطة لتنظيم الدفاع المشترك عن أوروبا
الغربية ضد الغزو السوفيتي المحتمل ،وبعد سقوط االتحاد السوفييتي ،فإن حلف "الناتو" نفسه لم يعد
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لديه صلة بهذه األسباب ،ولم يعد يخدم أي هدف من تلك األهداف ولم يعد هناك أية حاجة مفهومة
ومبررة بالنسبة لواشنطن لبناء القواعد العسكرية في أوروبا الغربية (مقداد.)2016 ،
من جهة أخرى ،وضعت منظمة حلف شمال األطلسي العديد من المبادرات الناجحة التي
ساعدت في تعزيز االستقرار العالمي وتعزيز الثقة المتبادلة بين مختلف الجهات الفاعلة الجيوسياسية،

يضم امريكا
وأول إجراء قامت به بعد تفكك حلف وارسو ،كان مجلس شمال األطلسي للتعاون الذي
ّ
الشمالية الذي تأسس عام (1991حسن ،)243 :2014 ,وفي عام  1997أصبح مجلس الشراكة
وتحول إلى مبادرة الشراكة من أجل السالم التي أطلقت عام  ،1994وفي السنة
األوربية األطلسية
ّ
ضمت سبع دول من الضفة الجنوبية للمتوسط هي المغرب وموريتانيا،
نفسها أطلقت مبادرة أخرى ّ
وتونس ،والجزائر ،ومصر ،واألردن ،وإسرائيل؛ وفي عام  2002تأسست لجنة الناتو وأكرانيا؛ وفي عام

 2004مبادرة إسطنبول للتعاون  ICIبين التحالف وبعض دول الخليج العربي اإلمارات العربية،
وعمان ،قطر ،والبحرين (عبدالباقي ،)35_34 :2017,وكذا المبادرة الجورجية التي ولدت في صيف

 2008في أعقاب الحرب في القوقاز (الحمد واخرون.)26_25 :2012 ,

ٍ
تضم المنظمة في عضويتها دول أوروآسيوية منها ،دول تشكل قوى كبرى
جانب أخر،
ومن
ّ
على مستوى العالم ،وبهذا التكوين الجيوبولتيكي تمتلك المنظمة إمكانيات كبيرة لتكون واحدة من

لتتحول بالتدريج إلى العب بارز على الساحة الدولية وتبحث الدول األعضاء في
المنظمات األممية،
ّ
منظمة "شنغهاي" للتعاون عن أهداف مشتركة في مختلف المجاالت ،ألن لديها األصدقاء واألعداء
أنفسهم ،مما يمكن أن يؤثر في مسار تحويل هذه المنظمة إلى تحالف عسكري .وفي االجتماع المنعقد

في العاصمة الطاجيكية "دوشنبه" عام  ,2008حول وجود تحدي الواليات المتحدة األمريكية وحلف
الناتو لقدرات هذه الدول وسيادتها وذلك إثر ضلوعهما في أزمة جورجيا .ابرمت منظمة "شنغهاي"

للتعاون عام  ،2011معاهدة أمنية بين الدول األعضاء التي اتفقت على أن المنظمة تملك كل

الطاقات المتعلقة بجيش مقتدر على مستوى حلف الناتو ،من خالل قدرة األعضاء التقنية ،والمساحة

الكبيرة للمنظمة ،واشتراكها في معاداتها للواليات المتحدة االمريكية والغرب .لذا ليس مستبعد أن تتمكن
المنظمة من تجميع جيوشها في المستقبل المتوسط أو البعيد (خزار.)217،237 :2013 ،

ومع تنامي الدور األمني لمنظمة "شنغهاي" فقد بدأت اهتماماتها تتعدى حدودها اإلقليمية في

محاولة لتأكيد الحضور العالمي ألقطابها -روسيا والصين ،-ولعل تنامي هذا الدور لفت انتباه العديد
من المهتمين بالشأن الدولي –خاصة الغربيين منهم -على أساس أن روسيا والصين توظفان منظمة

"شنغهاي" لملء الفراغ السياسي والعسكري الذي خلفه زوال حلف وارسو سابقا من خالل بناء حلف

عسكري يهدف إلى تحقيق التوازن الدولي ضد حلف الناتو في آسيا بداية ،وبقية مناطق العالم الحقاً.
فشعور كل من روسيا والصين بتهديد الواليات المتحدة وحلف الناتو بالدرجة األولى ،والقرب الجغرافي
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لهذا الخطر من خالل توسع الناتو ووجود قواعده في شرق أوروبا آسيا الوسطى (غالي،)84 :2007 ,

باإلضافة إلى تفوق قدرات دول الناتو الكلية في كافة المجاالت السياسية والعسكرية واالقتصادية،

جراء الصعود الصيني وتنامي الدور الروسي العالمي ،كلها دوافع
وتنامي الشكوك الغربية واألمريكية ّ
تفسر لنا سيناريو التوازن القطبي الدولي (شعراوي.)275 :2018 ,
يعتبرها البعض قوة موازية لحفف شمال األطلسي (محبوب ،)404 :2019 ,ويقول ادم

كاستيلو" :انها تحالف استراتيجي ،هدفه األساسي إنهاء تمدد الواليات المتحدة األمريكية الى مناطق

تعتبر تقليديا ضمن النفوذ الروسي والصيني" ويعتبرها البعض ناتو الصين ،واالخر ناتو روسيا وسواء
كانت هذا أوذاك ،فان مصالح كال منهما فرضت عليهم التعاون بتشكيل المحور االسيوي (ناتو
الشرق) ،لمواجهة الهيمنة االمريكية واالتحاد االوربي وحلف الناتو (البرصان.)29_28 :2014 ,

وتحول كثير من العقبات دون بروز "شنغهاي" قطبا دولياً جديداً ،أهمها التنافس على النفوذ

ومشكلة تسلسل األولويات بين موسكو وبكين ،إذ تميل موسكو إلى التركيز على المسائل األمنية ،فيما

تنحاز بكين للتركيز على التعاون االقتصادي ،فروسيا تريد المنظمة وسيلة لتدعيم الوجود االستراتيجي
الروسي في آسيا الوسطى ،في حين تريد الصين المنظمة أداة لمد نفوذها االقتصادي ،وما يبرر ذلك

تركز على النمو االقتصادي ،في
أن الصين هي المستورد األول للطاقة ,وعليه فمن الضروري أن ّ
ّ
أن روسيا هي مصدر للطاقة وتركز على بناء القوة العسكرية ،وبالنتيجة فإن عسكرة قضية
حين ّ
اقتصادية مثل أمن الطاقة يدفع اللتقاء المصالح بين الصين وروسيا ،وقد أكدت على ذلك من خالل

االستراتيجية الروسية في عام  ،2009والتي أكدت على موضوع األمن من خالل التنمية االقتصادية،
والقوة العسكرية الالزمة لحماية أمن إمدادات الطاقة (دحمان.)92,103 :2015 ،

ويمكن األخذ بعين االعتبار المؤشرات اآلتية والتي بدورها تدعم بناء التوازن الدولي لمنظمة

شنغهاي (ذيابات:)351 :2016 ،

 .1تأكيد ميثاق المنظمة على ضرورة تقوية عالقات الثقة المتبادلة بين الدول األعضاء –خاصة
بين روسيا والصين ،-والعمل على المحافظة على أمن واستقرار منطقة آسيا الوسطى،

والتعاون في المجاالت األمنية والدفاعية ،وتوسيع التعاون متعدد الجوانب والمستويات بين
الدول األعضاء ،خاصة في المجاالت السياسية واالقتصادية والدفاعية ،كما شددت وثائق

المنظمة الالحقة على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون العسكري بين الدول األعضاء في حالة
وجود تهديدات أمنية ضد الدول األعضاء ،وعدم جواز انضمام أية دولة من أعضاء المنظمة

إلى أي تحالف عسكري يستهدف دولة عضو في المنظمة.

 .2سلبية اإلرث التاريخي لعالقات أقطاب المنظمة [روسيا والصين] بأقطاب حلف الناتو [الواليات
المتحدة والدول الغربية] والتي تمتد جذورها إلى مرحلة الحرب الباردة ،والتي ال زالت تلقي
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بظاللها على هذه العالقات حتى بعد انهيار االتحاد السوفيتي ،خاصة مع استمرار بعض

الخالفات حول العديد من القضايا اإلقليمية والدولية :الخالف االيدلوجي بين روسيا والصين

من جهة ،والدول الغربية من جهة أخرى؛ قضايا حقوق اإلنسان والديموقراطية ،موقف الغرب
من تايوان والشيشان ،تهديدات الدرع الصاروخي األمريكي لروسيا والصين ،خشية الغرب من

الصعود العسكري الصيني ،توسع الناتو في أوروبا الشرقية ووسط آسيا.

 .3الطموح الصيني والروسي بالتعددية القطبية في النظام السياسي العالمي دون تفرد الواليات
المتحدة ،خاصة وأن كال القوتين لهما نفوذ سياسي متصاعد في مجلس األمن ،وهذا ما أكدته

العديد من وثائق المنظمة ،التي تضمنت رسالة واضحة للواليات المتحدة ،مفادها ،أن تحديد

مستقبل آسيا الوسطى يرجع إلى دول المنطقة ،وليس إلى قوى من خارج القارة ،كما أظهرت
رغبة موسكو وبكين بإنشاء نظام دولي جديد قائم على بنية أمنية عالمية جديدة من الثقة

المتبادلة ،والمنفعة المتبادلة والمساواة واالحترام المتبادل.

 .4امتالك الصين وروسيا لقدرات عسكرية مدعمة باألسلحة النووية والصواريخ االستراتيجية قد
يزيد احتمالية قيام أعضاء المنظمة بتطوير هيكل أمني متطور ،يحد من التهديدات والمخاطر

المحتملة –أيا كان مصدرها -والتي يمكن أن تهدد أمن الدول األعضاء في المنظمة.

تبين الدراسة ،أن منظمة شنغهاي تعتبر سم ًة مهم ًة للمستقبل في النظام الدولي ،لذلك فإن
االتحاد األوروبي يحتاج إلى الدخول في حوار واسع النطاق مع المنظمة ،وينبغي أن تكون عملية

الحوار هذه متعددة المستويات ،وينبغي أن تبدأ الحوارات بمواضيع ذات أهمية قصوى بالنسبة لها ،وال

سيما العدالة والشؤون الداخلية والطاقة والنقل ،فتجا هل منظمة شنغهاي ال يعطي مؤشرات وال دالالت
على استقرار النظام الدولي في المستقبل القريب ،وربما من األنجع للمنظمات الدولية المختلفة الدخول
بمفاوضات وحوارات على كافة األصعدة مع منظمة شنغهاي للوصول الى رؤية توافقية اقتصادية

سياسية عسكرية يعترف الجميع بموجبها بمكانة وامكانيات األخر بعيدًا عن لغة الحرب والتهديد
بالسالح أو دخول حرب باردة جديدة أو سباق تسلح من شأن االستمرار به أن يفجر األوضاع بأي

لحظة ,كما ا ن منظمة شنغهاي في نشأتها وعقدها القائم بين األعضاء لم تشكل اعتداء على أحد وال

نذير اختالل توازن ،بقدر أن الغرب يتعامل مع أي تكتل اقتصادي او سياسي او عسكري على أنه

معادي له في حال لم يتوافق مع المزاج الغربي الذي تحكمه السياسة األمريكية ,وعلى الرغم من عدم

ظهور منظمة شنغهاي بالدور المتوقع بروزه في الساحة الدولية وفق ًا لألهداف التي أُنشئت من أجلها،
إال أنه يمكن القول أن المنظمة تمتلك الكثير من المؤهالت الجيوبوليتيكية التي قد تساهم في تحوليها
إلى قوة دولية ذات تأثير ،وأن التنامي في كافة المجاالت لمنظمة "شنغهاي" ،له تأثير ايجابي في

تحقيق الموازنة الدولية مع حلف شمال األطلسي.
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المبحث الثاني :الموقف االوروبي والتركي
االتحاد األوربي يعمل وفق قناعة راسخة لدية معتب ار نفسه نموذج للتعاون والعمل المشترك،

حيث يقدم الدعم للدول والمنظمات ،التي ال تتعارض سياستها مع سياسته ،وتحديدا في القضايا ذات
االهتمام المشترك ،مكافحة اإلرهاب والتطرف ،الجريمة والمخدرات وتجارة البشر ،كذلك تسعى تركيا
التخاذ موقف أكثر إيجابية تجاه منظمة شنغهاي ،بدافع اول يخلصها من مماطلة االتحاد األوربي

لقبولها عضوا فيه ،والثاني إيجاد بديل قوي يعوضها ويمنحها مكانة ،ولكل منهم سياسته الخاصة لرامية

لحقيق مصالحة في المنطقة.

اوال :االتحاد األوروبي ومنظمة شنغهاي للتعاون
تعتبر سياسة االتحاد األوروبي أكثر تناغماً مع األهمية اإلقليمية في آسيا الوسطى كأساس
للسالم واالزدهار (العبد هللا واخرون ،)231 :2014 ,كما أن لالتحاد األوروبي له بعض التعليقات
العامة على منظمة شنغهاي للتعاون بما يتعلق بنفوذها على منطقة آسيا الوسطى ،ففي ظل استمرار

منظمة شنغهاي للتعاون في التطور بالمنطقة ،سيتعرض االتحاد األوروبي لضغوط متواصلة من أجل

تحسين سياساته اإلقليمية في آسيا الوسطى وفًقا لذلك .فعلى سبيل المثال ،فقد حدد التقرير السنوي
لعام  2002عن السياسة الخارجية واألمنية المشتركة لالتحاد األوروبي ( )CFSPأن عدم وجود

تعاون إقليمي في آسيا الوسطى يعتبر كواحد من ثالث مجاالت التي تثير قلق االتحاد األوروبي حول
المنطقة ،وبالرغم من ذلك لم يتم تحديد منظمة شنغهاي للتعاون كمنظمة لديها القدرة على معالجة
القلق ،كما أن الخطة االستراتيجية للفترة  2006-2002التي أصدرها االتحاد االوروبي عام 2002

وضعت أيضاً خطة لتنمية التعاون اإلقليمي بين دول آسيا الوسطى كأولوية عالية ،لكن الخطة

االستراتيجية تقصر دعمها لإلقليمية إلى تلك التي تشمل فقط دول آسيا الوسطى ،فال يبدو أن االتحاد
األوروبي قد قام بتشكيل سياسات ملموسة تدعم سياسته اإلقليمية التي تجسدها منظمة شنغهاي

للتعاون :وهي اإلقليمية التي تتجاوز الحدود الجغرافية آلسيا الوسطى القديمة ،فنخلص إلى أن برمجة

االتحاد األوروبي لدعم منظمة شنغهاي للتعاون ستحتاج إلى جمع األنشطة المجتمعية واالقليمية في

آسيا الوسطى مع تلك الموجودة مع روسيا والصين ).(Austin, G., 2002: 1-13

استراتيجية االتحاد األوروبي لعام  2007تجاه آسيا الوسطى ،والتي تم تأكيدها في عام

 2012و  ،2015تهدف إلى اتباع نهج ثنائي وإقليمي متوازن في المنطقة ،وبذلك خلص المحللون
إلى أن االتحاد األوروبي يعتبر منظمة شنغهاي للتعاون حتى اآلن "محو اًر لكنه ليس شريكاً بعد ,فيجب
على االتحاد األوروبي أن ينخرط بشكل براغماتي مع منظمة شنغهاي للتعاون ،وعليه أن يدرك أن

جميع دول آسيا الوسط ى تعتبر منظمة شنغهاي أداة إيجابية وحاسمة لتحقيق مصالحها الوطنية ،لذلك
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ينبغي الدخول في حوار مع منظمة شنغهاي بشأن قضايا األمن البشري ،مثل مكافحة الجريمة وأمن
الحدود .وأن يعتمد االتحاد األوروبي "نهجاً ذا قيمة واقعية" لهذه المنطقة ،مع التأكيد على أن االتحاد

األ وروبي في وضع أفضل لدعم المنطقة في بناء قدراتها في مجال اإلنذار المبكر والوقاية والوساطة
في الصراع ،وكذلك بناء السالم ).(Grieger, G., 2015: 1-12
ومن الممكن طرح سؤال لتوضيح أهمية منظمة شنغهاي بالنسبة لالتحاد األوروبي وتلخيص

ذلك في عدة نقاط .لماذا تعتبر منظمة شانغهاي مهمة بالنسبة لالتحاد األوروبي؟ ولماذا االتحاد
األوروبي يسعى لتنمية العالقات مع هذه المنظمة؟ ،ويمكن تلخيص هذه االسباب على النحو االتي

):(Antonenko, O., 2007: 1-14

• أوالً :يمكن لمنظمة شنغهاي أن تلعب دو اًر رئيسياً في التنمية االقتصادية لوسط آسيا ،كما أن
لدى أوروبا مصلحة واضحة في أن تصبح آسيا الوسطى مزدهرة وآمنة ،حيث أنه إذا تطورت

المنطقة بطريقة خاطئة ،فقد تواجه أوروبا مشاكل من الشبكات اإلرهابية القائمة هناك ،أو

انقطاع إمدادات الطاقة أو زيادة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.

• ثانياً :ألن منظمة شنغهاي لديها اختصاص في مسائل الطاقة ،فإنها قد تصبح ذات صلة
بأمن الطاقة في أوروبا غير أن منظمة شنغهاي للتعاون تضم عضوية اثنين من أكبر منتجي
الطاقة العالميين روسيا وكازاخستان ،باإلضافة إلى اثنين من أكبر المستهلكين المحتملين،

الصين والهند .لذا فإن الحوار بين منظمة شنغهاي للتعاون واالتحاد األوروبي بشأن أمن
الطاقة يمكن أن يوفر منتدى ألعضائه لمناقشة قضايا مثل شفافية قطاعات الطاقة المحلية

وتنويع طرق إمدادات الطاقة ويمكن لكل منهما العمل معا لتطوير المشاريع االستراتيجية التي

تنطوي على طرق عبور الطاقة من الصين إلى أوروبا.

• ثالثًا :روسيا والصين شريكتان مهمتان لالتحاد األوروبي ،وبالرغم من أن االتحاد األوروبي
سيولي بالطبع المزيد من األهمية للشراكات الثنائية مع روسيا والصين ،إال أن الحوار بين
المنظمة واالتحاد األوروبي يمكن أن يساعد في تعزيز هذه العالقات الثنائية  -خاصة وأن

موسكو وبكي ن تعتبران المنظمة أولوية في السياسة الخارجية .وبالتالي ،فإن االتحاد األوروبي

ومنظمة شنغهاي للتعاون ليسا مصممين على أن يصبحا منافسين في المنطقة.

• رابعاً :تهدف منظمة شانغهاي إلى معالجة القضايا األمنية ،التي يهم الكثير منها االتحاد
األوروبي ،حيث يتشاطر االتحاد األوروبي ومنظمة شنغهاي للتعاون مصلحة مشتركة في
التعاون إلعاقة الشبكات اإلرهابية ،فمثال كالهما يريد تحقيق االستقرار في أفغانستان (حيث
توجد عدة دول في االتحاد األوروبي لديها قوات في المهمات التي يقودها الناتو) وقد أنشأت

منظمة شانغهاي للتعاون مجموعة عمل خاصة معنية بأفغانستان.
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ثانيا :تركيا ومنظمة شنغهاي للتعاون
انطلقت تركيا نحو االنضمام لالتحاد االوروبي عام  ،1963عندما أصبحت عضواً منتسباً في

الجماعة االقتصادية األوروبية ( ) EECآنذاك ،وتقدمت تركيا بطلب للحصول على العضوية الكاملة
في عام (1987الحوفي ،)134 :2011 ,ولكن تم تأجيله في نهاية المطاف لسنوات .وبعد تشكيل

رسميا ،تقدمت تركيا بطلب للحصول على العضوية الكاملة في تلك المنظمة في عام
االتحاد األوروبي
ً
( 2005محفوض.)5 :2012,
أصبحت منظمة "شنغهاي" بالنسبة لكثير من دول العالم بديالً معتمدًا لالتحاد األوروبي في التوجه،
وهذا ما حدث مع تركيا .ففي أول زيارة لرئيس الحكومة التركية آنذاك رجب طيب أردوغان إلى روسيا

عام  2005أعربت تركيا عن رغبتها باالنضمام إلى هذه المنظمة بعدما توجس من النوايا السلبية
لالتحاد األوروبي تجاه تركيا (فايزولينا .)2014 ،ان تركيا وفي سعيها الدؤوب الى ان تكون حاضرة

وبقوة في هذه المنطقة ومع جميع األطراف ،عملت على التقرب من منظمة شنغهاي كالعب دولي

حيوي ومؤثر ،فقامت بتوقيع اتفاقاً عام  2013تصبح بموجبه عضو مراقباً ،وقد أعلن وزير الخارجية
(احمد داود اوغلو)" :ان هذا اليوم تاريخي بالنسبة لنا " (نجم.)493 :2017 ,

لكن تركيا قوبلت بعدم تجاوب الصين مع رغبتها باالنضمام للمنظمة .حيث رفض وزراء

خارجية المنظمة عام  2012أن تكون تركيا عضواً مراقباً .فالمنظمة توفر لتركيا فوائد متعددة في حال
االنضمام إليها ومنها مشروعية التحرك في البلدان التي كانت ضمن االتحاد السوفييتي سابقاً .لكن

هذه الفوائد المفترضة مرتبطة بطبيعة العالقة بين تركيا وبين المنظمات األخرى ذات العالقة مثل
االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي تحديدا .لذا فإن الغرب لن يوافق على أن تكون تركيا عضوًا

في شنغهاي وحلف شمال األطلسي معا .كذلك فإن معايير شنغهاي مختلفة عن معايير االتحاد
األوروبي وهو ما يجعل تركيا تلقائياً خارج مسار االتحاد األوروبي .وعلى تركيا أن تختار الخروج عن
الناتو واالبتعاد عن اوربا كي تكون عضواً مستقبلياً في منظمة "شنغهاي" (نور الدين.)2017 ،

دوافع تركيا لالنضمام لمنظمة "شنغهاي"
بالرغم من عمق العالقة التاريخية ،االقتصادية والعسكرية ،بين تركيا وأوروبا وبسبب الجغرافيا

وعضويتها في حلف شمال األطلسي ،فإنها مهتمة باالنضمام إلى منظمة "شنغهاي" وذلك يعود إلى
مجموعة من األسباب والدوافع التالية( :أبراش.)2016 ،
 .1استمرار المماطلة األوروبية في قبول عضوية تركيا ،االمر الذي يشكل إهانة قومية لتركيا.

 .2تراجع الحاجة االستراتيجية العسكرية المتبادلة للطرفين والمترتبة على الحرب الباردة ووجود
الخطر الشيوعي لالتحاد السوفياتي.
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 .3تزايد التوتر بين تركيا وأوروبا مؤخ ار بسبب الموقف من األكراد والتدخل التركي في سورية
ومشكلة الالجئين ،باإلضافة إلى ملف انتهاك حقوق اإلنسان في تركيا.

 .4ترى تركيا أن االنضمام إلى االتحاد األوروبي لم يعد مغرياً بعد خروج بريطانيا منه ومطالبات
دول أخرى باالنسحاب.

 .5تزايد حجم التبادل التجاري مؤخ ار بين تركيا والصين ،وارتفاع حجم التجارة بين البلدين من
حوالي ملياري دوالر عام  ،2002إلى  28مليار دوالر عام .2014

 .6حاجة تركيا للعتاد العسكري والدعم اللوجستي والحلفاء السياسيين ،وهو ما لم تجده عند
األوروبيين وتبحث عنه عند دول منظمة "شنغهاي" وخصوصاً روسيا والصين.

اسم
 .7انضمام تركيا إلى منظمة "شنغهاي" يجعلها جزءاً من فضاء تنتمي إليه ،فهي ترتبط بقو َ
ٍ
ٍ
ٍ
ودينية ،وتشابه في األنظمة السياسية مع دول منظمة شنغهاي.
ثقافية
مشتركة
يرى الباحث :أنه ومن خالل االطالع على عالقات تركيا مع دول منظمة شنغهاي خالل

الفترة الماضية ،وبتتبع السياسة الخارجية لتركيا ودول منظمة شنغهاي نجد اختالفاً كبي اًر وتبايناً في

المواقف والسياسات ،وهو أحد أهم العوائق أمام موافقة المنظمة على طلب انضمام تركيا ،وهذا يعزز
عدم ترحيب المنظمة بالموافقة على طلب االنضمام بالرغم من المحاوالت التركية الحثيثة لالنضمام.
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المبحث الثالث :تحديات ومستقبل منظمة شنغهاي
امام منظمة شنغهاي مجموعة من التحديات ,تفرض عليها مزيد من التعاون والتوافق وااللتزام,

من اجل تجاوزها وتحقيق االهداف ,وصوال لنظام دولي جديد ,فعلى الرغم من التقارب الجغرافي للدول
األعضاء ،إال أن التنوع في اللغة والمصالح القومية والثقافة وما يسببه من بطيء في عملية تنمية

المنظمة ،إضافة للصراع في افغانستان ،والتطرف والهجرة غير الشرعية ،وتحسين نظام االتصاالت،

والتوسع الخارجي ،وادارة االستثمار األجنبي المباشر المتزايد ،والتعاون الروسي الصيني ،تعتبر من

أبرز التحديات التي تواجهها المنظمة ،وهذا يستوجب مستوى اقوى من الثقة والتعاون المتبادل ،دون
اغفال تطور المنظمة خالل الفترة السابقة.
يتحكم أعضاء المنظمة والمراقبون بشكل جماعي على نسبة كبيرة من مساحة وموارد العالم

وأكثر من نصف سكان العالم ،كما أنهم يمتلكون بشكل جماعي قوة عسكرية كبيرة ويعملون بجد

إلنشاء مؤسسة أمنية إقليمية وتحقيق السالم في المنطقة ،حيث تسعى إلى تعزيز السالم واالستقرار

بين أعضائها من خالل التعاون في مجاالت األمن والسياسة والتجارة والتفاهم الثقافي ،ذلك إلى جانب
التعاون في العديد من المجاالت ،مثل :التعليم والسياحة والبيئة والحقوق والعلوم والتكنولوجيا والمحافظ

االقتصادية( .جرار.)2017 ,

التحديات التي تواجه المنظمة
تواجه منظمة "شنغهاي" الكثير من التحديات ،مثل :القضاء على التطرف الديني والحركات

االنفصالية وتجارة المخدرات واإلرهاب الدولي ،وزيادة الثقة وتحسين التماسك بين الدول األعضاء،
وتسهيل زيادة التفاعل االقتصادي ،وتحسين خطواتهم وتسريع صنع القرار ،كما ينبغي أيضاً على
المنظمة االستمرار في تحسين االتصاالت والعالقات وادارتها بشكل افضل بين جميع األطراف في

اطار المنظمة وخارجها ،ووضع الحلول الناجعة لكافة القضايا االقتصادية واألمنية ،وصوال لقيادة قوية
فاعلة وقادرة على تحقيق أهداف ،بما يضمن مصالح الدول األعضاء ويحقق تطلعاتها في النظام

الدولي.

وفيما يلي استعراض ألهم التحديات التي تواجه المنظمة:
أوالً :الشرور الثالثة
تشمل قائمة القضايا األمنية لمنظمة شنغهاي مكافحة (اإلرهاب والتطرف واالنفصالية)،

ومكافحة أمن المعلومات ،واالتجار بالمخدرات واألسلحة ،والهجرة غير الشرعية ،واألمن المالي

والجريمة المنظمة عبر اإلنترنت.
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وفي ضوء هذه القضايا األمنية التي تشعر بسببها الدول األعضاء بالقلق من بعضهم البعض،
فإن الحفاظ على قواعد محددة بوضوح بين الدول المجاورة هو أحد اإلجراءات التي من شأنها المساعدة

في تحسين الثقة بين األعضاء ،كما أن التبادل المستمر والتعاون بين أجهزة المخابرات بين الدول
ٍ
جانب آخر ،يمكن
األعضاء يتضمن تعاوناً أوثق بين الشرطة ومؤسسات االستخبارات في البالد .ومن
زيادة وجود األمن اإللكتروني عبر إنشاء قاعدة بيانات للمعرفة المشتركة والقابلة لالستخدام أن تساعد

في مواجهة الشبكات المتطورة ،التي تستخدم اإلنترنت لألنشطة غير القانونية ( & Bailes, A. J.,

) . Dunay, P., 2007: 1ويعد إنشاء قوة عسكرية مشتركة سريعة االستجابة للتعامل مع الحركات
اإلرهابية في أي وقت ،وإنشاء وحدة شرطة مخصصة لمنظمة شنغهاي للتعاون للتركيز على الجرائم

المرتكبة على اإلنترنت من المقترحات اإليجابية التي تساعد في تحقيق األمن في المنطقة ككل ،حيث

قال وزير خارجية كازاخستان "نور سلطان ن ازرباييف" عام " ،2012إن نقل المعلومات عبر الشبكات
اإلقليمية يمكن أن يشمل التوسع في التدريبات العسكرية المشتركة والتعاون العسكري والتدريبات
المضادة لإلرهاب التي ساعدت في اآلونة األخيرة في خلق عالقات بين المسؤولين على المستويات

العليا" .تعتبر هذه العالقات جزء هام من التحالف األمني في المنظمة بهياكلها السياسية والقانونية

المعقدة ).(Grainger, S., 2014: 1691

وبشكل عام وفي بيئة ديمقراطية وغربية ،يمكن تعزيز التعاون اإلقليمي من خالل األخذ

بالقوانين والسياسات اإلقليمية ذات الصلة ،لكن في منظمة مثل منظمة "شنغهاي" المؤلفة من حكومات

غير ديمقراطية ،يعد التعاون اإلقليمي بكافة أنواعه تحدياً للمنظمة .ومع تطور الثقة ،فإن عملية تبادل
المعلومات االستخباراتية واألمنية ومكافحة المخدرات ومكافحة غسيل األموال سيساعد في مكافحة

الجريمة العابرة للحدود الوطنية ويعزز التعاون اإلقليمي فيها ).(Hong, Z., 2011

ومن جانب آخر ،يعد النزاع الداخلي في أفغانستان التي تعد كجزيرة محاطة بعدد من دول

عضوا أو مراقباً رسمياً لمنظمة شنغهاي ،إال أن نزاعها
المنظمة ،وعلى الرغم من أنها لم تكن آنذاك
ً
الداخلي امتد تدريجي ًا إلى الدول المحيطة بها ،بما في ذلك طاجيكستان وقيرغيزستان .كما يتهدد
استقرار المنظمة بسبب القمع العنيف للمظاهرات في أوزبكستان ،والثورات في قرغيزستان والحدود التي

يسهل اختراقها في جميع أنحاء المنطقة .فقام قادة منظمة شانغهاي للتعاون باالتفاق في عام ،2009
على زيادة الحفاظ على مستوى أمن المنطقة ،وأن يكون الهدف األساسي هو تحسين أمن الحدود للحد
من الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات واألسلحة.(Roy, M. S., 2010: 545) .
ثانيا :الصين وروسيا (صراع القيادة)

على الرغم من تحالف الصين وروسيا داخل منظمة شنغهاي ،إال أن الروس يشعرون في

بعض األحيان أنهم غريبين عن الصينيين (ثقافياً واجتماعياً) وأن لديهم الكثير من القواسم المشتركة
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مع بعض الدول الغربية ،واألمر األكثر تناقض ًا بالنسبة للعالقة الصينية الروسية ،هو أن حجم التجارة

سنويا ،في حين أن حجم تجارة الصين
بين الصين والواليات المتحدة واليابان تقدر بمئات المليارات
ً
السنوية مع روسيا ال تمثل سوى جزء ضئيل مقارنة بحجم التجارة مع الواليات المتحدة واليابان
).(Hessbruegge, J. A., 2004: 1-9
ومما ال شك فيه أن الصين وروسيا لديهما أهدافهما الخاصة في المنظمة ،حيث أن كل منهما

يقوم بدفع أجندات فردية لمحاولة تطبيقها في المنظمة لمصلحتهما الخاصة .ومع نمو قوة الصين،
أصبحت روسيا تتجه نحو تعزيز نفوذها في آسيا الوسطى ،إلى جانب أن روسيا استعانت استراتيجياً

بمنظمة شنغهاي لمحاولة احتواء الصين .وعلى الصعيد االقتصادي تتوخى روسيا الحذر في نمو
االقتصاد العالمي الناشئ والذي فيه يبرز الدور الصيني من خالل ارتفاع االستهالك المحلي ،وصعود

الشركات الصينية متعددة الجنسيات ،وصعود الصين كدائن دولي (Chin, G., & Thakur, R.,

) .2010: 119-138تعد العالقة بين الصين وروسيا أمر بالغ األهمية بالنسبة لتتطور منظمة

شنغهاي للتعاون ،وعلى الرغم من أن النزاعات ،والخالف ،والكراهية لبعضها البعض يمثالن تاريخهما،
إال أن التعاون بين كل منهما يوفر االستقرار للمنظمة ككل (Bolt, P. J., & Cross, S. N.,

).2009: 24

ومن الناحية التاريخية ،كان أعضاء منظمة شنغهاي وخاصة دول آسيا الوسطى ،أقرب إلى

روسيا من حيث الثقافة السياسية ،والشعور باالنتماء االجتماعي والهوية ،على خالف الصين .غير أن
التصور السائد في المنطقة وبالنسبة لدول االتحاد السوفيتي سابقاً والتي هي اآلن أعضاء في منظمة
شنغهاي للتعاون ،هو أن روسيا هي رمز الحضارة ،وأنها حامية لألمن في المنطقة ،في حين أن

الصين بلد يطالب بالزعامة اإلقليمية .ونتيجة لذلك ،فإن هذا سيعيق تطور منظمة شنغهاي خاصة

فيما يتعلق بالتعاون االقتصادي والطاقة .غير أن الروابط التسويقية بين روسيا وشركائها في آسيا
الوسطى والتعاون من أجل تعزيز منظمة معاهدة األمن الجماعي والجماعة االقتصادية األوروبية
اآلسيوية هي األهداف الرئيسية لروسيا ).(Mingwen, Z., 2011
ولتحقيق األهداف المنشودة لمنظمة شنغهاي ،يجب على كل من الصينيين والروس العمل

معاً ،وبناء الثقة وتبادل وجهات نظرهم بقدر أكبر من الشفافية ،فهم بحاجة إلى فهم الفوائد المتبادلة
معا.
التي يمكن أن يتمتعوا بها من خالل التعاون ً
ترى الدراسة :ان هذا النمو يحتاج وقتاً وقيادة قوية من قبل كل من روسيا والصين إذا ما أدركا
إمكانات المنظمة الكاملة ،للحفاظ على األهداف االقتصادية الجديدة لمنظمة شنغهاي للتعاون ودعمها

مالياً ،حينئذ فإن فرص النمو االقتصادي وأمن الطاقة والنجاح بين جميع األعضاء سوف تتحسن
بشكل كبير .وان توسيع نطاق التفاعالت االقتصادية في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ،وتعزيز
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التفاهم المتبادل بين شعوبها واحترام تقاليدها وعاداتها الثقافية والحفاظ على التنوع الثقافي ودعم النمو
والتنمية االقتصادية داخل الدول األعضاء في المنظمة وتعزيزه ،يجب أن تبقى أولوية متجددة على

سلم أولويات كل مؤتمرات المنظمة لضمان األمن والتنمية المستدامة .ويمكن تحقيق هذه األهداف
الحاسمة من خالل زيادة التبادل التجاري وإنشاء مناطق صناعية مختلفة وتطوير الكفاءات ،والتعاون
بين البلدان ،ودعم األبحاث العلمية التي من شانها تطوير المنظمة .

ثالثا :استقالل منظمة شنغهاي عن الواليات المتحدة وحلف الناتو:
خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،عززت المنظمة موقعها كقوة موازية للواليات
المتحدة وحلف شمال األطلسي في آسيا الوسطى ،واتخذت موقفاً نحو االضطالع بدور خاص بها في
وسعت الواليات المتحدة وجودها في أفغانستان ،واستخدم
المنطقة يشبه دور حلف الناتو .وعندما ّ
أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون مثل :قيرغيزستان ،والصين ،وروسيا تحالفهم لمنظمة شنغهاي في

تعزيز تعاونهم االقتصادي في استراتيجية مضادة للحد من أي توسع آخر ،فهم لم يكونوا يريدون أي

تواجد غريب في المنطقة ،ونجحوا في نهاية المطاف من طرد القوات األمريكية من قاعدتهم العسكرية

في قيرغيزستان ،حيث كان للوجود األمريكي في قيرغيزستان القدرة على إحداث التوتر والخالف بين

الدول األعضاء ) .(haacke, J., & Williams, P. D., 2009: 29وبعد أن أوضح أعضاء
المنظمة أنهم سيأخذون المزيد من المسؤولية وينمون وجودهم العسكري في المنطقة ،وكما هو الحال

بالنسبة لروسيا ،فإن آسيا الوسطى هي منطقة تعتبرها موسكو تاريخي ًا جزءًا من دائرة نفوذها والتي
تسعى فيها الصين إلى دور مهيمن ،ويرجع ذلك إلى موارد الطاقة الهائلة الموجودة هناك .وعلى الرغم

من إظهار هذا النضج والرغبة في زيادة سيطرتهم في المنطقة ،إال أن اإلخالء األمريكي جعل البعض

يتساءلون عن طموح المنظمة وآخرون ليصفوها كمنظمة معادية للغرب ).(IWASHITA, A., 2007

يبدو واضحا ان روسيا والصين يأمالن في أن يصبحا صانعي القرار الرئيسيين في آسيا

الوسطى وقد أظهروا ان تشكيل اليات التعاون متعددة المستويات في المنطقة ،ال تحتاج إلى الواليات
المتحدة االمريكية أو الناتو .ونتيجة لذلك ،رفضت المنظمة التأثير الغربي داخل حدودها ،ومن جانب
آخر فإن آسيا الوسطى مهمة بالنسبة للواليات المتحدة من منظور أمني ،فتقدمت االخيرة بطلب

انضمام للمنظمة كمراقب في عام 2005م ،ولكن تم رفضها على أساس أن أهدافها في االقتصاد
والتأثيرات السياسية على التجارة العالمية ال تتوافق مع االهداف االستراتيجية للمنظمة .وبعد ذلك

منحت ال منظمة الهند وإيران وباكستان صفة المراقب ،وأقرت أن آسيا الوسطى يمكن أن تحافظ على

االستقرار واألمن باالعتماد على التأثيرات اإلقليمية وليس الخارجية (Rothacker, A., 2008: 68-

.)73
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ويظل االستثمار األجنبي المباشر عامالً مهماً لمنطقة نفوذ منظمة شنغهاي؛ ألنه سيكون من
الصعب تحقيق اإلمكانات االقتصادية الكاملة لها دون مشاركة المزيد من الدول الغنية .وان السماح

اء باالنضمام قد يساعد على تعزيز تنميتها ،لكنه سيضعف سلطة األعضاء
لبلدان أخرى أكثر ثر ً
الحاليين ونفوذ الصين وروسيا .وهذا يلقي بظالل من الشك على أي عضوية جديدة قد تحدث على

المدى القصير ،حيث ستحتاج منظمة شنغهاي إلى إدارة األمن في المنطقة ومساعدة أفغانستان على

إعادة بناء مجتمعهم وخلق بيئة اقتصادية مستقرة بعيدًا عن الواليات المتحدة وحلفائها في الناتو

).(Ahmad, N., 2011: 1-2
رابعا :التوسع

رتب الهيكل التنظيمي ل لمنظمة البلدان المشاركة وفقا لثالث فئات ،وهي :األعضاء الكاملين،

والمراقبين ،وشركاء حوار .وال يزال قبول األعضاء الجدد وتوسيعها منظمة مسألة سياسية حساسة،
وبالرغم من عدم زيادة عدد األعضاء الرسميين منذ عام  2001وحتى عام  ،2017إال أن المرشحين

الجدد تقدموا بطلبات لالنضمام ،بينما تقدم آخرون بطلب ترقية وضعهم .وعند النظر في الطلبات
للموافقة على االنضمام أو الترقية ،لم يتمكن األعضاء من التوصل إلى اتفاق بشأن قبول أو ترقية

المتقدمين ،حيث يبدو البعض خائفين من أن المزيد من األعضاء سيعني قد اًر أقل من السيطرة والفهم

مما سيؤدي بدوره إلى صرف االنتباه عن األهداف األساسية ).(Grainger, S., 2014: 1691

وفي نطاق التوسع كان هناك تباين بين االعضاء ،من حيث قبول عضوية بعض الدول من
عدمه ،ظهر ذلك من خالل تأييد روسيا المطلق لحصول الهند على العضوية الكاملة ،ورفض اعضاء
اخرين لذلك ،تكرر هذا التباين في حصول باكستان على العضوية الكاملة ،وموقف الصين
وكازاخستان المؤيد آنذاك ،وموقف معارض ألعضاء اخرين ،يتضح مما سبق ان الترويج الي من

الموقفين امر معقد ،خاصة وان الهند وباكستان في حالة مواجهة عسكرية( .مظلوم وعطية:2010 ,
 ،)143وهذه الحالة تتع ارض مع ميثاق منظمة شنغهاي الذي ينص على تعهد االعضاء بعدم

استخدام القوة العسكرية فيما بينهم .اال انها استطاعت تجاوز هذا االمر وحصلت الدولتان على

العضوية (المدني.)2017 ,

ولقد قدمت أفغانستان طلباً لكي تصبح دولة مراقبة في المنظمة ،وشارك الرئيس األفغاني

"حامد ك ارزاي" في قمتها منظمة عام  2011كضيف .ولكن موقف أفغانستان يعد أكثر تعقيداً وذلك

بسبب التحالف مع الناتو والواليات المتحدة األمريكية ،وهناك قلق من أن يؤدي جلب أفغانستان إلى
منظمة شنغهاي إلى زيادة تأثير الواليات المتحدة في المنظمة بشكل غير مباشر والتأثير على صنع

القرار ).(Bhadra Kumar, M. K., 2011: 1-4
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وبالنسبة إليران فإن رفع منزلتها لتصبح عضو كامل سيزيد من قدرة منظمة شنغهاي للتعاون
على الوصول إلى احتياطاتها الهيدروكربونية الهائلة ،وعلى الرغم من أن التطورات السياسية األخيرة

كانت إيجابية ،فإن العضوية الكاملة إليران لن تلقى استحسان الدول الغربية بسبب عالمات االستفهام

حول االنتشار النووي اإليراني غير المتحكم فيه .وبناءًا عليه رفضت منظمة شنغهاي للتعاون
العضوية الكاملة على أساس أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحديد القضايا القانونية التي ينطوي

عليها توسيع نطاقها ).(Knyazev, A., & Migranian, A., 2009: 1-3

وتفيد الدراسة :أن المنظمة بحاجة إلى تحسين التنسيق والتعاون بين األعضاء الحاليين قبل

النظر في قبول أي أعضاء جدد ويجب أن يتبع األعضاء الجدد األهداف والمبادئ التأسيسية لمنظمة

شنغهاي للتعاون ،وأن يتم قبول األعضاء الجدد بما يحسن تعاون المنظمة ،فمن الصعب تحديد من

يجب د عوته لالنضمام أو ترقية عضويته ألن ال أحد من المرشحين الحاليين هو خيار واضح بالنسبة
ألهداف ومتطلبات المنظمة .وتبقى موافقة المنظمة دون تغيير ستكون أسهل ما يمكن فعله في ظل
الصعوبات التي تواجهها في التوسع ،لكن هذا سيحد من سرعة التطوير ،ولكن بانضمام كل من الهند

وباكستان في عام  2017كعضوين كاملين ،فإن المنظمة أصبحت تمثل أكثر من نصف سكان العالم
مما يعطيها صوتاً جادًا في االقتصاد الدولي والسياسة الدولية.

خامسا :النمو االقتصادي
يعتبر النمو االقتصادي إحدى المجاالت التي تهدف شنغهاي لتحقيقها ،لكن قد يكون التقدم
وتحقيق النمو والتطور االقتصادي عقبة أكبر وذلك لضرورة عمل اعضائها معاً لتحقيق ذلك ،مما يزيد

األمر صعوبة .وأثارت االتفاقيات االقتصادية داخلها اآلمال بأن يتمكن األعضاء من تطوير سياسة

"العجالت الثنائية" ،عجلة تمثل األمن واألخرى التجارة ،إال أن دول آسيا الوسطى تشعر بالقلق من
التعاون االقتصادي مع الصين والذي سيشهد غمر بالدها بمنتجات صينية عالية تنافس اإلنتاج
المحلي لباقي الدول ،غير أن روسيا تتوخى الحذر من جراء توسع الصين االقتصادي ( Song, W.,

.)2014: 101

وتكون المشاريع التي تقدمها منظمة شنغهاي مثل :بناء الطرق السريعة ،وبناء خطوط

األنابيب لنقل موارد الطاقة وتطوير خطوط السكك الحديدية وتعميق التعاون المالي ،لتعزيز التكامل

االقتصادي المتبادل والتفاهم واالستقرار ،وال تزال المنظمة تواجه بعض التحديات االقتصادية والتي

تشمل زيادة التجارة اإلقليمية ،وتحسين الوصول إلى األسواق وتعزيز إمكانيات الطاقة لدى األعضاء

).(Azarkan, E., 2010: 395

 98

وتعمل دول المنظمة على تحسين تكنولوجيا االتصاالت بين الدول لتسهيل التواصل بينها .إذ
ال بد من تسهيل المفاوضات والتواصل بين األعضاء وتعديل مبدأ توافق اآلراء القائم على اتخاذ
قدما ،حتى إذا كان بعض األعضاء غير راغبين
الق اررات من أجل السماح للبرامج المشتركة بالمضي ً
أيضا التقدم االقتصادي .ويعد تطوير اتفاقية التجارة الحرة ( )FTAهو
في المشاركة ،وهذا سيحفز ً

شكل من أشكال توطيد العالقات االقتصادية والذي من شأنه أن يزود األعضاء بتدفق أسهل للسلع

والتمويل والخدمات ،ويساعد على تعزيز التكامل اإلقليمي واالتصاالت والبنية التحتية واألنشطة
االقتصادية األخرى ،ويرجع السبب الرئيسي وراء الثقة المتنامية للصين في تطوير اتفاقية التجارة الحرة
بين البلدين إلى وجود إجماع قوي ،ومستوى الثقة عميق بين األعضاء وهذا يجعل تنفيذ مثل هذه

المبادرة قبل عام  2020خطوة كبيرة إلى األمام ).(Xiang, Z., 2011
بادرت الصين مؤخ ار واقترحت إنشاء بنك للمنظمة ،إال أن روسيا كانت معارضة لهذا األمر،

وهذا يرجع إلى أنها تبحث عن وضع آلية مطلوبة لضبط تمويل المشاريع المتعددة األطراف ،وكيفية

إدارة االستثمار األجنبي المباشر ،وزيادة األموال المتاحة لالستثمار ،وتحقيق اإلمكانات االقتصادية
للبلدان األعضاء على نحو أفضل .وهناك ثقة في أن مساعدة نمو األعضاء الخارجيين في آسيا
الوسطى على تحسين تفاعالتهم االجتماعية واالقتصادية ،سيساعد على نمو االستثمار األجنبي

المباشر ونمو الناتج المحلي اإلجمالي وكذلك زيادة في حجم التجارة الداخلية ،ويفيد اقتصاد المنطقة

(.)Song, W., 2014: 86
سادسا :اتخاذ الق اررات

عملية اتخاذ القرار داخل منظمة شنغهاي تتصف بالصعوبة والبطء الشديد ،مما أدى إلى إبرام

االتفاقات لفترات طويلة ،وهذا يتطلب المزيد من التعاون واإلسراع والثقة المتبادلة ،من اجل ضمان

فعالية اليات تنفيذ هذه االتفاقيات ،دون حدوث أي من االزمات التي قد يتسبب فيها طول الوقت خالل
ابرام االتفاقيات.
ومع وجود تفويضات سياسية مختلفة في منظمة شنغهاي ،فإن السياسات المحلية والخارجية

محدودا لهم لالتفاق أو تنفيذ الق اررات الجماعية ،وعلى الرغم من أنه قد
حافز
تكون في بعض األحيان ًا
ً
يتم التوقيع على اإلعالنات واالتفاقيات ،إال أن تنفيذها محدود بسبب عدم االلتزام أو لقلة الموارد
عبئا على سرعة النمو في المنظمة حيث أنه من الصعب على
المتاحة .وتضع الميزانيات المقيدة ً
البلدان التي لديها موارد مالية وخلفيات اقتصادية ولغات وأديان وثقافات مختلفة بشكل كبير أن تعمل

معاً بفعالية وأن تتخذ الق اررات وتنفذها في الوقت المناسب .فتحتاج منظمة شانغهاي للتعاون إلى

إيجاز لمساعدتها على التقدم ،وأن تتم على
ًا
تطوير سياساتها وإجراءاتها وتحديد غرضها بشكل أكثر
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ٍ
يقة مر ٍ
أساس توافق اآلراء ،بطر ٍ
وعملية مع مزيد من التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في الوقت
نة
المناسب ).(Yuan, J.-D., 2010: 855
يسعى أعضاء المنظمة الى دعم التعاون اإلقليمي من خالل القوانين والسياسات اإلقليمية ذات
الصلة والقابلة للتنفيذ ،وذلك ألن المنظمة تتألف من حكومات غير ديمقراطية .وبما أنه يوجد أربعة

أعضاء فقراء نسبياً ،فإن فرض تكلفة مالية على أولئك الذين يفشلون في تنفيذ الق اررات ليس خيا ًار
ناجحاً وهذا يزيد من تعقيد المشكلة .وفي الوقت الحالي ،ال يمكن توليد أموال أكبر إال إذا زادت الدول

وصعبا ،حيث سيساعد المزيد من المشاركة
بطيئا
األعضاء من مساهماتها مما يجعل التقدم في الواقع ً
ً
والتعاون بين األعضاء على بناء الثقة وتوليد الزخم ).(Grainger, S., 2013: 68,85

منظمة "شنغهاي" للتعاون والنظام الدولي الجديد
ان منظمة "شنغهاي" والتي تضم ثمانية دول ،أي ما يقرب من  %44من سكان العالم،

وحوالي  %20من االقتصاد العالمي (زنغين واروزدان ،)2017 ,لها دور كبير في تحقيق التوازن في
النظام الدولي الجديد ،حيث أنه من أهدافها على المستوى السياسي هو إلغاء أحادية القطبية ،فهي

ليست تحالفاً عسكري ًا ،إال أن صراع دولها في الخطوط األمامية ضد التهديدات اإلرهابية يتطلب منها
مواصلة تطوير وتعزيز اآلليات الساعية إلى القضاء الكامل على األنشطة اإلرهابية .وفي هذا الصدد،

تواصل مناوراتها التدريبية المقررة لمكافحة اإلرهاب ،بما في ذلك أعمال بعثة السالم .وتعزز أيضا
تعاونها في مكافحة الد عاية الراديكالية والتبرير العام لإلرهاب والنزعة االنفصالية والتطرف في وسائط
اإلعالم الجماهيري وفي حيز المعلومات ،وذلك باالستناد على اتفاقية التعاون في ضمان أمن
المعلومات الدولية بين الدول األعضاء فيها.

وفي مكافحة االتجار بالمخدرات ،أثبت التعاون بين سلطات الدول األعضاء في المنظمة

نجاحاً إلى حد ما .إال أنه من أجل مكافحة تهديد المخدرات على نحو فعال ،سيكون من الضروري
دعم جهود المجتمع الدولي ككل .وفي هذا الصدد ،تعتزم مواصلة تعاونها الوثيق مع مكتب األمم

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (شيرباك.)4_2 :2009 ,

وفي سبيل تحقيق التنمية االقتصادية كوسيلة للحيلولة دون ظهور مصادر جديدة للتحديات

والتهديدات األمنية ،ومن الخطوات العملية الهامة في هذا االتجاه تنفيذ اتفاقية حكومات الدول

األعضاء في منظمة "شنغهاي" بشأن تهيئة الظروف المواتية للنقل البري الدولي ،والتي تم توقيعها في

دوشنبه ،طاجيكستان ،في أيلول /سبتمبر  .2014وال تقتصر هذه االتفاقية على إرساء شروط عادلة

إلدارة التدفق التجاري ذي المنفعة المتبادلة من أوروبا الشرقية إلى الساحل الشرقي الروسي والصين،

بل أصبح أيض ًا األساس القائم على معاهدة للتنمية الشاملة متعددة األطراف للبنية التحتية اإلقليمية،
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وكذلك نظام متكامل للنقل البري .وأخي ًار في استخدام الحوار الثقافي كإجراء وقائي ضد التهديدات
األمنية ،كما أن توسيع نطاق التفاعالت الثقافية داخل منطقتها ،وتعزيز التفاهم المتبادل بين شعوبها

واحترام تقاليدها وعاداتها الثقافية والحفاظ على التنوع الثقافي داخل الدول األعضاء في المنظمة

وتعزيزه ،سيظل أولوية قصوى للعمل الذي يرمي إلى تعزيز السالم وضمان األمن والتنمية المستدامة

(عليموف.)2017 ،

يتميز النظام الدولي الجديد بأنه نظام الحد األدنى من الفعل العسكري ،في هذا الجانب كانت

المنظمة مثاالً ُيحتذي بها وذلك لقدرتها على حل قضاياها من خالل الحل السلمي والتعاون األمني
وبناء الثقة بين دولها .وفي هذا الجانب نجد أن اهتمامات المنظمة تطورت من الجانب األمني للمنطقة
وتصدر موضوع اإلرهاب جدول أعمالها ومؤتمراتها ،وحرصت الدول
إلى الجانب األمني في العالم،
ّ
على تفعيل التعاون المشترك بين قواتها األمنية واالستخباراتية ،ففي الجمعية العامة لألمم المتحدة

صوتت دول المنظمة على حوالي  12ق ار اًر يرفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ويدعم

حق الشعوب في تقرير المصير ،وجعل دوالً عديدة تنظر إليها بعين االحت ارم وتفكر باالنضمام إليها،

وصوالً لتوسع للمنظمة (المهيري.)2012 ،

نالحظ أن منظمة "شنغهاي" منذ نشأتها عملت على تعزيز التعاون بين األعضاء وغيرهم،

اقتصاديا وامنيا وسياسيا ،بما يحقق المصلحة ويحد من االختالف ،بهدف بناء نظام دولي متعدد

األقطاب ،منسجم مع القانون الدولي ويقوم على االحترام المتبادل بين مختلف الجنسيات والثقافات يحد
من صراع الحضارات ،وهذا من اهم ما تسعى له.

كذلك تم طرح اقتراحات في المنظمة بتأسيس لجنة سياسية وتوثيق التضامن بينهما ،كما
أُقترح أيضاً تأسيس مركز قضائي لحل الخالفات المحتملة بين الدول ،ولم تكت ِ
ف بذلك فقد صوتت

على مدار عمرها منذ النشأة لصالح ق اررات تدعم التعاون في مجاالته المختلفة وعلى مستوياته
المختلفة ،كذلك أنشأت المنظمة عالقات واسعة مع الدول والمنظمات الدولية التي تقر مقاصدها

ومبادئها ،وعملت معهم لدفع القضية النبيلة المتمثلة في السالم والتنمية في العالم ،ففي مجال التعاون

الكتلي قامت المنظمة بعقد اتفاقات اقتصادية وأمنية مع غيرها من المنظمات مثل رابطة الدول

المستقلة واآلسيان ،كما حصلت المنظمة على عضو مراقب ،في األمم المتحدة تقدي ًار لجهودها،

والمنظمة تدرك الدور الكبير الذي يقع على عاتق األمم المتحدة في حل القضايا الدولية المختلفة بل

وتؤمن بها (فايزولينا.)2014 ،
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مستقبل منظمة شنغهاي للتعاون
منذ تأسيس منظمة شنغهاي ،كان هناك قد اًر كبي اًر من األمن واالستقرار في منطقة آسيا

الوسطى وذلك يرجع بشكل جزئي لوجود المنظمة .وفي عام  ،2002حددت المنظمة بشكل واضح

هدفها الرئيس ليكون التعاون األمني واإلقليمي ،وكانت أول خطوة استباقية هي إنشاء منطقة 100

كيلومتر من "النشاط العسكري" المحيطة بالحدود المشتركة للدول األعضاء .وفي عام  2003تم تعين
أول أمين عام لها ،وبدأوا بمناقشة طرق تعزيز التعاون ومواجهة التحديات المشتركة .وفي عام

 ،2004تم إطالق الهيكل اإلقليمي لمكافحة اإلرهاب ( )RATSرسمياً ،وأصدر األعضاء اإلعالن
المشترك لمكافحة اإلرهاب وتعزيز العالقات االقتصادية ).(Aris, S., 2009: 457

بعد مرور  20عام تقريبا على نشأة منظمة شنغهاي ،اتسع نطاقها عبر مجاالت متعددة،

سببا في ظهور
وازداد تأثيرها خارج المنطقة ،مثل انضمام الهند وباكستان ،وقد كانت منظمة شنغهاي ً
مراحل جديدة من التطور ،ومجموعة أوسع من المخاوف ،والمزيد من جهود التنسيق ،واستمرت منظمة
شنغهاي للتعاون
ئيسيا حيث يتطور األعضاء من خالل الدعم والتعاون المتبادل ،وبرزت
ً
مكانا ر ً
كنموذج جديد للعالقات الدولية ،واصبحت منتدى مركزي لحل نزاعات المنطقة وتسويتها.
• التحديات التي تواجه تطوير منظمة شنغهاي في المستقبل
نمت منظمة شنغهاي خالل السنوات الماضية ،واصبحت مؤثرة في مختلف القطاعات ،فهي

شابة ،وبالرغم من ذلك ظهرت بعض التحديات ،والتي تستوجب معالجتها من اجل مستقبل
منظمة ّ
أكثر تعاون وثقة متبادلة.
أوالً :موقف القوى الغربية تجاه منظمة شنغهاي
إن دعوة منظمة شنغها ي لدور األمم المتحدة الرائد والتنسيقي في معالجة القضايا الساخنة

الدولية ،وسعيها الى عالم متعدد األقطاب ،تتعارض مع ممارسات الواليات المتحدة وحلف الناتو .إن

روح السالم والصداقة والتعاون المتبادل المنفعة الذي تدعمه منظمة شنغهاي هي أيضا عكس "التفكير
األحادي" وسياسة القوة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى في الغرب .باإلضافة إلى ذلك ،تدعو منظمة

شنغهاي المجتمع الدولي إلى احترام سيادة واستقالل وتعدد الدول في أنظمتها السياسية واالجتماعية -
وهو ٍ
تحد ٍ
آخر للقيم الغربية.(Mingwen, Z., 2018:1,6) .
بعد قمة منظمة شنغهاي لعام  ،2012عمدت بعض وسائل اإلعالم الغربية إلى تضخيم

العداء بين المنظمة والغرب ،ووصفت بأنها منتدى لم يعد يقتصر على حل النزاعات الحدودية .كما

ويرى بعض السياسيين الغربيين أنها حريصة على بناء آلية متعددة األطراف ضد الواليات المتحدة،
وبالتالي فإن الغرب ،وال سيما الواليات المتحدة يجب أن تستعد لمواجهة التحديات الشاملة بما في ذلك
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التحديات السياسية واالقتصادية واألمنية التي أطلقتها منظمة شنغهاي(Grainger, S., 2014: .
).1691,1710
ثانياً :المحاوالت االمريكية واالوربية لتقسيم المنظمة:
حيث رفعت الواليات المتحدة االمريكية العقوبات المفروضة على أوزبكستان التي بدأت منذ

عام  ، 2005وتخصيص مساعدات لباكستان على أمل أن يتمكن الرئيس كريموف من استعادة قوته

مرة أخرى .في عام  ، 2012بدافع من الواليات المتحدة ،دعا حلف شمال األطلسي (الناتو) للمرة
األولى على اإلطالق رؤساء كازاخستان ،وقرغيزستان ،وطاجيكستان ،وأوزبكستان إلى قمتها في

شيكاغو ،من أجل تعزيز العالقات مع دول آسيا الوسطى .كما تحاول الواليات المتحدة وأوروبا تحويل

الهند إلى "شريك دفاع" رئيسي لموازنة الصين (السعيدي واخرون.)240_239 :2018,

ثالث ًا :تمارس منظمات إقليمية ودولية أخرى تأثيرات على أعضاء منظمة شنغهاي في آسيا الوسطى
بعد سقوط االتحاد السوفياتي عام  1991بوقت قصير ،انضمت كازاخستان وأوزبكستان
وقيرغيزستان إلى برنامج الشراكة من أجل السالم التابع لمنظمة حلف شمال األطلسي ،وفي عام

 2002انضمت طاجيكستان ايضا .ومنذ عام  2007يشارك االتحاد األوروبي بالكامل في شؤون آسيا
الوسطى من خالل إطالق استراتيجية االتحاد األوروبي لشراكة جديدة مع آسيا الوسطى (العبد هللا

واخرون .)238 :2014 ،في ضوء هذه التطورات ،أشارت روسيا خالل اجتماع قمة شنغهاي عام

 2006إلى معارضتها إنشاء منظمات أخرى لها واليات مماثلة في منطقة منظمة شنغهاي .واستم اررا
لممارسة التأثير اقترحت الواليات المتحدة مبادرة مكافحة المخدرات في آسيا الوسطى ومولت إلى جانب

بعض دول الناتو ،إنشاء مركز تنسيق المعلومات اإلقليمي آلسيا الوسطى وهو هيئة حكومية دولية
لمكافحة االتجار بالمخدرات( ،الهيئة الدولية لمراقبة االتجار بالمخدرات .)80 :2016 ،تمثل هذه

التحركات محاولة الواليات المتحدة االلتفاف حول آلية التعاون األمني لمنظمة شنغهاي والتسلل إلى

سلطات إنفاذ القانون في آسيا الوسطى.

وترى دراستنا :أنه إلى جانب التحديات الخارجية لشنغهاي ،توجد أيضاً عوامل داخلية معقدة

بحاجة لوضع حلول عملية لها ،منها شعور بعض أعضاء المنظمة بالقلق نتيجة تخوفهم من اعتماد

المنظمة على الصين أكثر من أسيا الوسطى ،مما يعني الشعور بالخسارة وهذا يعبر عن سبب تأثر

بعض السلطات الروسية بالقلق تجاه التعاون االقتصادي والتجاري متعدد االطراف ،عالوة على ذلك،
فإن النزاعات التاريخية والتوتر المستمر بين الهند والصين والهند وباكستان قد تجلب تأثيرات معقدة

على المناخ المتناغم داخل شنغهاي ،وهذا ما دفع الدول األعضاء التأكيد على بناء الثقة والمنفعة
المتبادلة والمساواة والتطلع لألمام وبذلك يصبح دور المنظمة أكثر تأثير في توازن النظام الدولي.
 103

آفاق منظمة شنغهاي للتعاون
أحرزت منظمة شنغهاي تقدماً كبي ًار ،اعتمادا على الثقة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتعاون

جديدة على
والعمل على تحقيق المصالح المشتركة .كما اضاف انضمام الهند وباكستان فرصاً
ً
المستوى السياسي واالقتصادي واألمني ،منحها مكانة دولية متقدمة ،ودور أكبر إقليميا ودوليا يمكن
التنبؤ به .وبناءا على ما سبق من األدوار التي تقوم بها المنظمة سواء في المجال االقتصادي أو

السياسي أو األمني ،يمكن توقع اآلفاق التالية:

 .1الموقف االستراتيجي لمنظمة شنغهاي
بعد التوسع ،امتدت المنظمة من الصين وروسيا وآسيا الوسطى إلى جنوب آسيا ،إلى المنطقة

األساسية التي ترتبط بشكل مالئم بكل من المحيط الهندي والقارة األوروبية واآلسيوية .كما أن التوسع

يؤدي إلى حصة أكبر من سكان العالم ،من  ٪25إلى  ،٪44وناتج محلي إجمالي يزيد على 14.5

تريليون دوالر ،وبالتالي مولد أكبر منظمة إقليمية من حيث عدد السكان والمساحة .واألهم من ذلك،
أن دائرة منظمة شنغهاي قد اتسعت مع اثنين من األعضاء الدائمين في مجلس األمن الدولي ،وثالثة

بلدان بريكس ،وأربعة "دول مسلحة نوويا" (عليموف.)2017 ،

ان امتالك شنغهاي لكل هذه القوى المتنوعة ،ورغبة دول اوربية وغيرها لالنضمام اليها ،يؤكد

انها قوة ال يجب إهمالها على الساحة الدولية ،وأنها تسير نحو نظام دولي جديد متعدد االقطاب.
 .2النمو المستمر للتعاون االقتصادي

خالل أكثر من  10سنوات من الجهود المشتركة ،وقع أعضاء شنغهاي ،في عام ،2014

على االتفاق بين حكومات الدول األعضاء فيها بشأن تسهيل النقل الدولي بالطرق البرية ومرفقاته،
والتي أزالت الحواجز الدائمة نحو المزيد من تكامل االقتصاد اإلقليمي ) .(Mingwen, Z., 2011في

عام  ،2016وافق األعضاء على وثائق بشأن التعاون في التجارة واالستثمار والتمويل ،مثل قائمة
منظمة شنغهاي لعامي  ،2021-2017والخطوات التالية إلنشاء بنك التنمية وصندوق التنمية ،وشدد

على بذل المزيد من الجهود إلنشاء بنك التنمية وهذا سيكون له أهمية حاسمة في تعزيز التعاون

االقتصادي والتجاري واالستثماري اإلقليمي (عليموف.)2017 ،

اعادت منظمة شنغهاي عام  2007خالل اجتماع مجلس رؤساء الحكومات ,التأكيد على أن

المهمة األساسية للمنظمة هي تحسين رفاهية الناس وسبل عيشهم  ،لذا ينبغي تعميق التعاون متعدد

األطراف وتعزيزه ليشمل التعاون االقتصادي والتجاري والقدرة اإلنتاجية والطاقة والنقل (بما في ذلك
السكك الحديدية) ،االستثمار ،التمويل ،الزراعة ،الجمارك ،االتصاالت وغيرها من القطاعات ذات

االهتمام المشترك ،وتخطيط طرق الشريان عالي السرعة وإنشاء مراكز لوجستية متعددة الوظائف وتنفيذ
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مشاريع أخرى للتعاون في مجال البنية التحتية ،مواصلة المشاورات ووضع مقاربات مشتركة على

مستوى الخبراء بشأن إنشاء بنك التنمية لمنظمة شنغهاي وصندوق تنمية منظمة شنغهاي للتعاون،
وذلك لتعزيز روابط المصالح بين الدول األعضاء.(Marizza, G., 2018) .

استأثرت منظمة شنغهاي بنسبة  ٪13من حجم التجارة العالمية والناتج المحلي اإلجمالي عام

 .2012وفي عام  ،2016بلغ حجم التجارة الصينية مع أعضاء المنظمة اآلخرين  93.7مليار دوالر.

وفي عام  2017منحت الهند وباكستان العضوية الكاملة ،وتم إدراج جنوب آسيا في "الدائرة
االقتصادية لمنظمة شنغهاي ،حيث توفر مساحة أكبر للتعاون االقتصادي المتعدد األطراف بين الدول

األعضاء .وفي نفس العام سجلت التجارة الصينية مع األعضاء اآلخرين أعلى مستوى قياسي بلغ

 217.6مليار دوالر ،بزيادة بنسبة  .٪19كما بلغت التجارة الثنائية بين الصين والهند أعلى مستوى
لها على اإلطالق حيث بلغت  84.4مليار دوالر ،بزيادة  ٪20.3مقارنة بالعام السابق .وبلغ حجم

االستثمارات الفعلية للصين في الهند  8مليارات دوالر ،مما عزز مكانة الصين كأكبر شريك تجاري

للهند(Mingwen, Z., 2018: 7-14) .

 .3تطور العالقات الصينية الهندية
من خالل االنضمام للمنظمة ،تعتزم الهند االستفادة من نفوذ منظمة شنغهاي لتحسين وضعها

الخاص بها ،واغتنام الفرص لعدد من المشاريع التجارية "للدائرة االقتصادية للمنظمة ولتعزيز مكافحة

اإلرهاب والتعاون التجاري مع الدول األعضاء بالمنظمة ،وال سيما دول آسيا الوسطى .على الرغم من

االختالفات والخالفات مع الصين حول بعض القضايا ،هناك العديد من األمثلة على التعاون الناجح
بين الهند والصين في المراحل المتعددة األطراف .سواء كان ذلك مؤتمر بالي لتغير المناخ ،أو مؤتمر

كوبنهاجن لتغير المناخ ،فقد عملت الهند بشكل وثيق مع الصين ودول  ،BASICمما يدل على أن

الد ول النامية مصممة بشدة على الحفاظ على المصالح المشتركة من خالل "التعبير عن المخاوف
كمجموعة" و "التوحد مع كل آخر" .فإن الهند تتعاون بسالسة مع الصين (المحسن.)8_1 :2011 ,

يتضح مما سبق ،ان الهند لديها رغبة قوية في تحسين العالقات مع الصين ،ومع الدول

األعضاء ،وهذا يظهر في اعالنها ،انها ستشارك بفاعلية في جميع مجاالت التعاون.

وتبين الدراسة :أن هناك العديد من المبادرات أطلقتها منظمة شنغهاي ،والتي أسهمت بدورها

بشكل واضح في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والتحديات والتهديدات المشتركة لألمن،

ومن أبرز مبادرات التعاون المشتركة التعاون ما بين منظمة شنغهاي واألمم المتحدة في مجال مكافحة
المخدرات ومواجهة التحديات والتهديدات المشركة.
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نتائج الدراسة
من اهم نتائج الدراسة ان دول منظمة شنغهاي تعتبر قوة اقتصادية ،وامنية وسياسية ،حيث

تناولت الدراسة دورها في توازن النظام الدولي الجديد ،بالتركيز على الدور األمني واالقتصادي
والسياسي ،وتأثير هذا الدور في كسر األحادية القطبية والهيمنة األمريكية على النظام الدولي ،من

أجل الوصول للتعددية القطبية ،حيث أثار هذا الدور تخوف وقلق العديد من الدول والمنظمات

األخرى ،التي عبرت عنه من خالل مواقفها تجاه المنظمة ،خاصة وأن مواقف شنغهاي من القضايا
الدولية جاءت على عكس رغبة الواليات المتحدة االمريكية والغرب ،إضاف ًة لذلك عززت المنظمة
التعاون بين أعضائها في كافة المستويات ،وعليه فقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-

استطاعت شنغهاي لعب دور كبير في توازن النظام الدولي ،اقتصادياً وأمنياً وسياسياً ،حيث
كان لموقف الدول األعضاء تجاه القضايا االقليمية والدولية ،األثر الكبير في توازن النظام

الدولي ،خاصة وأن هذه الموقف جاءت مغايرة تماما للغرب والواليات المتحدة االمريكية معاً،

-

وتحديداً في األزمة السورية وكوريا الشمالية وافغانستان.

تمتلك المنظمة وزنا في النظام الدولي ،حيث شكلت المنظمة بتوافقها وتعاونها إقليميا ودولي ًا
تهديدًا واضحاً للنظام الدولي الراهن ،مما يدفع بها نحو التطور والتقدم وخلق توازن حقيقي
وفاعل في النظام الدولي ،فهي العب رئيس وقطب جديد ذا تأثير كبير ،نظ ار المتالكها
الموارد واالمكانات المتعددة.

-

طرحت شنغهاي مفهوم جديد لألمن والعالقات بين الدول ،يقوم على االنفتاح ،والثقة المتبادلة

جسد ذلك بقبول أعضاء مراقبين وشركاء حوار.
والمساواة والتعاون والتشاورّ ،
التعاون الفعلي بين اعضاء شنغهاي حقق تقدم كبير وانجازات هامة ،تمثلت في وضع االساس
القانوني للمنظمة ،والية التعاون ،وتعزيز قدرة دولها للوقوف في وجه المتغيرات الدولية.

تميزت المنظمة بقدرتها على مواجهة التحديات االقليمية بدرجة كبيرة من الوعي والتخطيط،

تبين ذلك في مواجهة التحديات الخاصة في أفغانستان.

-

تطور المنظمة يقوم على مستوى العالقة بين روسيا والصين ،وقدرتهما على التعاون وإدارة

-

حققت منظمة شنغهاي توافق كبير على المستوى األمني والسياسي واالقتصادي ،وقدمت

العالقات بينهما ،دون حدوث مواجهات حول مصالح كل منهما في أسيا الوسطى.

العديد من االنجازات ،وال شك أن هذا التوافق يزيد النجاحات السياسية ،في إشارة إلى بروز
-

المنظمة العب فاعل في النظام الدولي..

هناك تطور واضح للدور األمني لمنظمة شنغهاي ،الذي بدأ بمرحلة التقارب االقليمي بين

ال لمرحلة تبني استراتيجية
الدول األعضاء ،ثم مرحلة بناء الثقة االمنية ومأسسة األمن ،وصو ً
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دولية واالنطالق نحو ممارسة دور أمني دولي ،والذي ظهر بشكل كبير في موقف المنظمة
تجاه بعض القضايا الدولية (األزمة السورية على سبيل المثال).

-

هناك جملة من المؤشرات تدلل على أن منظمة شنغهاي بدأت تمارس نوعاً من التوازن،
بهدف تشكيل حلف سياسي وعسكري ،قد يكون من شأنه منافسة حلف الناتو مستقبالً ،مما

-

أن وجود روسيا والصين في منظمة شنغهاي هو العنصر الرئيس الذي يتوقف عنده المراقبون،

يحد من قدرة الواليات المتحدة االمريكية التفرد والتدخل في شئون الدول األخرى.

في رؤيتهم المستقبلية للمنظمة ،ومدى تأثيرها في توازن النظام الدولي ،وذلك الن المصالح

المشتركة بينهما أكبر من الخالف ،خاصة وأن أهم هدف مشترك بينهم هو رفض األحادية
القطبية ،وهذا دافع قوي كفيل باستمرار المنظمة في عملها من اجل تحقيق أهدافها.

-

بلغت المنظمة درجة ال يستهان بها من التوافق في اآلراء في مجال االقتصاد واألمن ،وهذا

-

منظمة شنغهاي لن تتوقف عن استثمار مقدراتها وتحديدًا من قبل روسيا المتقدمة عسكري ًا

سيقود إلى نجاح سياسي كبير.

والصين التي تحتل المركز الثاني اقتصادي ًا بعد الواليات المتحدة االمريكية ،والتي تسعى بكل
جهد لتصبح االقتصاد العالمي األول ،مما يزيد من المخاوف االمريكية ويدفعها الى افتعال

حرباً غير تقليدية ،باستخدام مختلف القوى وان هذه المواجهة المفتوحة خيا ار قائما لتحافظ على

-

قيادتها للعالم ،لكن ذلك قد ال يتحقق ما يعني اقتراب العالم من نظام دولي جديد.

تتمتع المنظمة بخيارات متعددة لتطورها المستقبلي ،تستطيع من خاللها تحقيق التوازن،

وبالنظر إلى القدرات العسكرية وموارد الطاقة فإنها توفر مجاالً للعمل ضد الواليات المتحدة
-

االمريكية.

وفي الختام ومن خالل دراسة الدور االقتصادي ،واألمني ،والسياسي ،لمنظمة شنغهاي في

توازن النظام الدولي الجديد ،أجد أن مستقبل المنظمة يتجه نحو مزيد من التوافق واالنسجام

والتعاون بين األعضاء (إقليمياً ودوليا)ً  ،وأن المنظمة سوف تصبح العب رئيس وبارز ،وأنها
-

تسير نحو نظام دولي جديد.

ومع ذلك وعلى الرغم من كل ما اثير ،من شبكة عالقات ،ومستويات تعاون متعددة،

وإمكانات وقدرات متنوعة ،وديناميات عمل ،يبقي مستقبل المنظمة ورغم اختالفها كغيرها من

المنظمات األخرى ،ممكن ان تتعرض للتصدع ،وهو يوجب مزيد من التعاون ،والثقة المتبادلة،
وصيانة العالقات البينية ،وحل القضايا واالشكاليات القائمة ،بما يضمن استمرارها وتحقيق

أهدافها.

 107

التوصيات
• اوصي الباحثين والمختصين في حقل العالقات الدولية ،بمزيد من الدراسات المتخصصة
بالمنظمات الدولية ،على غرار منظمة شنغهاي ،ومتابعة مستويات تطورهم ودورهم المستقبلي.

• ضرورة االهتمام بدراسة الفاعلين من غير الدول والتعرف على تطور فاعليتهم وتأثيرهم الوازن،
ومتابعة هذا التطور ،وفهم ما يدور في النظام الدولي.

• على دول منظمة شنغهاي والتي تعد سريعة النمو استخدام كافة الطرق المناسبة ،لكي تضفي
على حكمها مزيد من مفاهيم التعاون والشراكة ،والثقة المتبادلة والديمقراطية.

• العمل من التكامل بين الدول ،للوصول الى نظام دولي جديد متعدد األقطاب ،قادر على
مواجهة التحديات مستقبال.

• لضمان االستقرار والتوازن ،على الدول المهيمنة افساح المجال امام القوى الصاعدة ،لتمثيل
دولها وامكاناتها ومقدراتها المتنوعة ،والتي تؤهلها لتكون صاحبة دور فعال في النظام الدولي.
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المترتبة على انسحاب الواليات المتحدة.
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اسيا...العالم؟ ترجمة اسماء عليوة ،مجموعة النيل العربية ،القاهرة.

السياسات ،الدوحة.

دار األحمدي للنشر.

الكتاب األكاديمي ،عمان.
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مارتين غريفيث ووتيري اوكالهان ،)2008( .المفاهيم االساسية في العالقات الدولية،

.86

مارك ليونارد .)2010( .فيم تفكر الصين ،ترجمة هبة عكام ،العبيكان للنشر،

الوطني .1966 -1945 ,دمشق :دار المعرفة.

عالمي جديد :سطور الجديدة للنشر ،القاهرة.
السعودية ،مركز الخليج لألبحاث.

الرياض.

.87

مالك محسن العيساوي .)2014( .الحرب بالوكالة :ادرة االزمة االستراتيجية

.88

مأمون مصطفى .)1998( .قانون المنظمات الدولية .دار النهضة :القاهرة.

االمريكية ،العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة.
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الهوية االوراسية .ط االولى .القاهرة :دار الفكر العربي ،لقاهرة.
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مايكل مازار ،ميراندا بيرايب ،أندرو رادين ،وأستريد سيفالوس .)2016( .فهم النظام

الدولي الحالي .سانتا مونيكا ،كاليفورنيا :مؤسسة .RAND
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محسن حساني ظاهر العبودي ،)2013( .توسع حلف الناتو بعد الحرب الباردة

.92

محسن محمد صالح .)2016( .التقرير االستراتيجي الفلسطيني (،)2015_2014
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محمد السعيد الدقاق ،ومصطفى سالمة حسين .)1990( .المنظمات الدولية
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محمد السيد سليم ،)2011( .تحليل السياسية الخارجية ،ط  ،2دار الجليل ،بيروت.

(دراسة في المدركات والخي ارت االستراتيجية الروسية) ،دار الجنان للنشر والتوزيع ،عمان.
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ,2016 ,بيروت.

المعاصرة (المجلد  .)1اإلسكندرية :الدار الجامعية للنشر والتوزيع ،القاهرة.
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محمد جمال مظلوم ،ممدوح حامد عطية .)2010( .الصراع النووي في قارة اسيا،

المكتبة االكاديمية ،القاهرة.
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محمد سعيد الدقاق .)1986( .التنظيم الدولي .االسكندرية :الدار الجامعية ،القاهرة.

محمد شوقي عبد العال .)2016( ،التنظيم االقليمي العربي جامعة الدول العربية

ومنظماتها المتخصصة .القاهرة :معهد البحوث والدارسات العربية ،القاهرة.

.98

محمد طلعت الغنيمي .)1970( .األحكام العامة في قانون األمم .االسكندرية ،مصر:
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آسيا .القاهرة :مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.

لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.
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محمد كريم كاظم ،وهديل حربي ذاري .)2017( .المتغيرات الدولية المؤثرة في
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محمد نور الدين عبد المنعم .)2009( .النشاط النووي اإليراني من النشأة وحتى

السياسة الروسية تجاه الصين في ظل الهيمنة األمريكية.

فرض العقوبات .القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.
.103
.104

مصطفى مأمون ،)2002( .مدخل الى الدولي العام ،دار روائع مجدالوي ،عمان.

مصطفى يوسف كافي ،)2013( .اقتصاديات البيئة والعولمة ،دار مؤسسة رسالن

لطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق.
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العالم( .سامي الكعكي ،المترجمون) بيروت :دار الكتاب العربي.
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آسيا الوسطى ((دراسة في المقاصد والنتائج)) .بغداد ،كلية التربية للبنات للعلوم اإلنسانية.
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هبة العيني ،مصطفى كامل ،وخالد رسالن .)2016( .المنظمات الدولية واالقليمية.
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هنري كيسنجر ،)2015( .النظام العالمي تأمالت حول طالئع االمم ومسار التاريخ،

دار الكتاب العربي ،بيروت.
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للنشر.

.117
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 .4أميمة على طه .)2002( .العالقات الصينية األمريكية بعد الحرب الباردة .الخرطوم،
السودان :كلية الدراسات االقتصادية واالجتماعية  -جامعة الخرطوم  -رسالة ماجستير.

 .5بن نوح طارق والزين خير الدين ،)2018( .الحركات االنفصالية دراسة تفسيرية مستقبلية

جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية رسالة

ماجستير ،الجزائر.

 .6تغريد حسن الغوطي 19( .نوفمبر .)2015 ,التنسيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم

القطاع الصحي الحكومي بقطاع غزة .غزة ،فلسطين :البرنامج المشترك بين أكاديمية اإلدارة

والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى رسالة ماجستير.

 .7توفيق حكيمي .)2008( .الحوار النيو واقعي ،والنيو ليبرالي حول مضامين صعود الصين،
الجزائر :جامعة باتنة ،رسالة ماجستير.

 .8جبار علي جمال الدين .)2009( .مستقبل منظمات التعاون االقليمي في ظل المتغيرات
الدولية .جامعة الكوفة :كلية القانون ،العراق.

 .9جعفر بهلول ،)2017( .انضمام العراق الى المنظمات االقليمية ،منظمة شنغهاي نموذجاً،
رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية العلوم السياسة ،جامعة النهرين ،العراق.

.10

حذفاني نجيم .)2011( .العالقات الصينية األمريكية بين التنافس والتعاون – فترة ما

بعد الحرب الباردة .الجزائر :جامعة الجزائر  -رسالة ماجستير غير منشورة.
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.11

حسن رزق عبدو .)2010( .النظام العالمي ومستقبل سيادة الدولة في الشرق األوس.

غزة ،فلسطين :جامعة األزهر  -رسالة ماجستير غير منشورة.

.12

خالد القطراوي .)2014( .التحوالت في بنية النظام الدولي وأثرها على السياسة

اإلسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية ( .)2010-1985غزة ،فلسطين :جامعة األزهر  -كلية
االقتصاد والعلوم االدارية  -رسالة ماجستير غير منشوره.

.13

رائد حسنين .)2011( .البرنامج النووي اإليراني وانعكاساته على األمن القومي

.14

زكريا أزم ،وعبد الفتاح حجاج .)2014( .العالقات الدولية واألطراف الفاعلة في

اإلسرائيلي .2010 -1979 ,غزة ،فلسطين :جامعة األزهر  -رسالة ماجستير غير منشورة.

المجتمع الدولي .المغرب :كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة الحسن

األول ،رسالة دكتوراه غير منشورة.

.15

أسماء عبد الرحيم إرشيدات .)2013( .مستقبل الدور الدولي لمنظمة شنغهاي للتعاون

من  2010إلى 2010م .عمان ،األردن :قسم العلوم السياسية  -كلية اآلداب  -جامعة

اليرموك ،رسالة ماجستير غير منشورة.

.16

سهيل عبد الوهاب كالب .)2013( .العالقات السورية – اإليرانية وأثرها على حزب

.17

عاهد مسلم المشاقبه ،وصايل فالح مقداد .)2018( .النظام الدولي الجديد في ظل

هللا .)2012-2000( ،غزة ،فلسطين :جامعة األزهر  -رسالة ماجستير غير منشورة.

بروز القوى الصاعدة ،الصين أنموذجاً .2016-1991 -الجامعة األردنية ،عمان ،العلوم
اإلنسانية واالجتماعية.

.18

عباس فاضل ،)2012( .العالقات الروسية الصينية بعد احداث 11ايلول:2001

.19

عبد الرسول الفاتح عبد هللا ،حسين ادريس حسين ،شرف الدين آدم عبد هللا ،أسعد

رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم السياسية جامعة النهرين .بغداد ،العراق.

عبد المنعم مصطفى ،انتصار عبد القادر ،فرحة بشير عبد الحي ،وآخرون( .أغسطس,

 .) 2016فاعلية العالقات العامة في المنظمات الدولية بالتطبيق على (منظمة األمم المتحدة
 -مكتب السودان) في الفترة  2016 - 2015م .الخرطوم ،السودان :جامعة السودان للعلوم

والتكنولوجيا بحث بكالوريوس.
.20

عز الدين عبد هللا أبوسمهدانة .)2012( .االستراتيجية الروسية تجاه الشرق األوسط,

 .2008-2000غزة ،فلسطين :جامعة األزهر  -رسالة ماجستير غير منشورة.

.21

عمارة فرحاني ،ونوال قمادي .)2016( .االتفاق النووي اإليراني وانعكاساته على

العالقات األمريكية –السعودية .الجزائر :جامعة العربي التبسي ،رسالة ماجستير غير منشورة.
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.22

فضل عبد علي حسن ،)2018( .المنظمات االقليمية وأثرها في السياسة الدولية قسم

.23

كوثر عباس الربيعي ،ومروان سالم العلي .)2012( .مستقبل النظام الدولي الجديد

العلوم السياسة ،جامعة بغداد ،رسالة دكتوراه غي منشورة ،بغداد ،العرق.

في ظل بروز القوى الصاعدة وأثره على المنطقة العربية – اإلتحاد األوروبي أنموذجاً -جامعة
النهرين ،بغداد.

.24

لبنا باسم .)2016( .انضمام الهند وإيران لمنظمة شنغهاي لتعاون بين تخطي الدور

.25

لزهر وناسي .)2014( .التفاعالت االستراتيجية في آسيا الوسطى  -دراسة في

االقليمي وخلق التوازنات في العالقات الدولية ،فلسطين :كلية الحقوق .جامعة بيرزيت.

العالقات بين مثلث القوة الواليات المتحدة األمريكية  -الصين  -روسيا .باتتة ،الجزائر:

جامعة الحاج لخضر  -رسالة دكتوراه غير منشورة.

.26

لونيسي علي 4( .يوليو .)2012 ,آليات مكافحة اإلرهاب الدولي بين فاعلية القانون

الدولي وواقع الممارسات الدولية االنفرادية .تيزي وزو ،الجزائر :كلية الحقوق والعلوم السياسية
 -جامعة مولود معمري رسالة دكتوراه غير منشورة.

.27

ليلى عاشور حاجم ،وجعفر جابر .)2017( .انضمام العراق إلى المنظمات اإلقليمية

.28

محمد صالح ( .)2010المفاضلة بين التوازن الخارجي والنمو االقتصادي في

– منظمة شنغهاي للتعاون أنموذجا .كلية العلوم السياسية  -جامعة النهرين.

الجزائر ،الجزائر :كلية العلوم االقتصادية ،جامعة حسيبة بن بو علي ،رسالة ماجستير غير

منشورة.

.29

محمود خليفة جودة محمد .)2011( .ابعاد الصعود الصيني في النظام الدولي

وتداعياته ( ،)2010-1991رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم
السياسية.

.30

محمود صبري أبو حبيب .)2014( .واقع تطبيق معايير الشفافية الدولية في

المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة .غزة ،فلسطين :كلية التجارة  -قسم ادارة االعمال -

الجامعة االسالمية رسالة ماجستير غير منشورة.

.31

محمود محمد الكركي 05( .يناير .)2010 ,العالقات الروسية األمريكية في عهدي

الرئيسين "فالديمير بوتين" و"جورج بوش" ( .)2008-2000مؤتة ،الكرك ،األردن :عمادة
الدراسات العليا  -قسم العلوم السياسية  -جامعة مؤتة  -رسالة ماجستير.

.32

المعتصم باهلل هاني أبو الكاس .)2015( .أخالقيات المهنة ودورها في األداء

الوظيفي للعاملين في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة .غزة ،فلسطين :برنامج الماجستير

المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدارسات العليا وجامعة األقصى بغزة رسالة ماجستير.
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.33

مها سليمان محمد شحادة .)2017( .السياسة الخارجية الصينية تجاه النظام الدولي،

جامعة االزهر ،رسالة ماجستير غير منشورة _ كلية اآلداب والعلوم االنسانية ،قسم العلوم
السياسية.

.34

نجاة مدوخ .)2015( .السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق األوسط في ظل

.35

هيا عدنان عاشور .)2013( .الديناميكا السياسية وإدارة األزمات الدولية – اإلدارة

التحوالت الراهنة  .2014-2010تونس :جامعة محمد خيضر ،رسالة ماجستير غير منشورة.

األمريكية ألزمة الملف النووي اإليراني نموذجاً ( .)2012-2000غزة ،فلسطين :جامعة

األزهر  -رسالة ماجستير غير منشورة.
.36

وائل العبد الهمص .)2010( .البرنامج النووي اإلسرائيلي وتأثيره على األمن القومي

.37

الياس قسايسه( .مارس ،)2013,العالقة الروسية الصينية وأثرها على التوازن الدولي

العربي .2000 -1991 ,غزة ،فلسطين :جامعة األزهر  -رسالة ماجستير غير منشورة.

في القرن الحادي والعشرين .الجزائر :كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة الجزائر،

رسالة ماجستير غير منتشرة.


ثالثا :الصحف والمجالت والتقارير
 .1ابتسام محمد العامري ،)2013( .منظمة شنغهاي للتعاون االقليمي ،بغداد ،مركز الدراسات
الدولية واالستراتيجية.

 .2إبراهيم أبراش 20( .نوفمبر .)2016 ,تركيا ما بين االتحاد األوروبي المتمنع ومنظمة
شنغهاي المرحبة .آراء ومناقشات ،صحيفة الشروق اإلماراتية.

 .3إبراهيم عرفات 2( .يناير .)2007 ,آسيا الوسطى :التنافس الدولي في منطقة مغلقة .بغداد،
مجلة السياسة الدولية (.)167
 .4ابو بكر الدسوقي 1( .أكتوبر .)2007 ,العالقات الروسية  -الصينية محددات الخالف وآفاق
التعاون .مجلة السياسية الدولية (.)170

 .5احمد علو .)2009( .منظمة شنغهاي بين تحالف المصالح وصراع الحضارات ،مجلة الجيش
العدد ( .)293بيروت :و ازرة الدفاع اللبنانية :لبنان.

 .6ارشيف نشرة فلسطين اليوم ،)2019( .مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت.

 .7أشرف محمد كشك 21( .يناير .)2016 ,رفع العقوبات االقتصادية عن إيران :مرحلة جديدة
من الردع اإلقليمي .صحيفة أخبار الخليج البحرينية.
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 .8االمم المتحدة ،)2000( .الصكوك الدولية لحقوق االنسان :وثيقة اساسية تشكل جزًء من
الدول االطراف .جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

 .9ايغور شيرباك .) 2009( .رسالة موجهه الى األمين العام من القائم باألعمال بالنيابة للبعثة
الدائمة لالتحاد الروسي لدى األمم المتحدة ،الجمعية العامة ،مجلس االمن.

.10

باهر مردان مضخور .)2017( .العراق ومنظمة شنغهاي للتعاون -رؤية استراتيجية

لمرحلة ما بعد االنضمام -الفرص والمكاسب .العراق :مركز بالدي للدراسات واالبحاث

االستراتيجية.

.11

بسنت السيد محمود السمان 31( .يوليو .)2016 ,أثر العالقات االمريكية الروسية

على السياسة الخارجية الروسية تجاه االزمة السورية”  .″2016-2009القاهرة ،المركز
الديمقراطي العربي.

.12

البنك الدولي .)2018-1961( .نمو إجمالي الناتج المحلي ( %سنوياً) .تاريخ

االسترداد يوليو ،2018 ,من البنك الدولي:

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

.13

جبار علي عبد هللا جمال الدين .)2002( .مستقبل منظومات التعاون اإلقليمي في

.14

جمال قنان ،)1994( .نظام دولي عالمي جديد ام سيطرة استعمارية جديدة ،مجلة

.15

الجمعية العامة  -األمم المتحدة .)2013( .تدابير لمنع اإلرهابيين من حيازة أسلحة

.16

الجمعية العامة  -مجلس األمن .)2001( .الدورة الخامسة والخمسون .البنود  9و20

ظل المتغيرات الدولية .بغداد ،مجلة الكوفة.

المستقبل العربي ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية.

الدمار الشامل .نيويورك :الجمعية العامة  -األمم المتحدة.

(ب) و 58و( 73ب) و (ه) و 94و 95و 100و 106و( 163الصفحات .)10-1
نيويورك :مجلس األمن الدولي  -األمم المتحدة.

.17

جهاد عمر محمد الخطيب 17( .يونيو .)2016 ,دراسة بحثية العالقات األمريكية

.18

جواد الحمد ،)2014( .تنامي قوة روسيا االتحادية وعودتها الى الشرق االوسط،

.19

جون بولتون .)2017( .السفير األميركي السابق في األمم المتحدة ،نووي كوريا

.20

حسين توفيق إبراهيم ،)1989( .مصر في النظام اإلقليمي بعد قمة عمان ،مجلة

الصينية “آفاق الصراع والتعاون” 2008م –  2015م .القاهرة ،المركز الديمقراطي العربي.

عمان ،مجلة دراسات شرق اوسطية -العدد (.)68

الشمالية  -األفعال بدل األقوال .جريدة األيام (.)7651

المستقبل العربي ،العدد  ,122مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
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حسين خلف موسى 06( .يوليو .)2015 ,النظام العالمي الجديد ..خصائصه

.21

وسماته .القاهرة ،المركز الديمقراطي العربي.

حنان أبو سكين 10( .يونيو .)2014 ,بين الصراع والتعاون :التنافس الدولي في آسيا

.22

الوسطى .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,القاهرة المركز العربي للبحوث والدراسات.

خير سالم ذيابات .)2016( .الدور األمني لمنظمة شنغهاي للتعاون :2013-1996

.23

تعاون إقليمي أم موازنة حلف "الناتو"؟ مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ،الجامعة األردنية،
عمان.

.24

ذي دبلومات .)2020( .الصين تطلق اجتماعات " "1+5مع اسيا الوسطى ،جريدة

الجريدة الكويتية ,2020/7/22 ,الكويت.
رابعا :الدراسات
 .1راشد عليموف .)2017 ,11( .دور منظمة شنغهاي للتعاون في مجابهة تهديدات السلم
واألمن .تاريخ االسترداد  30يونيو ،2018 ,من الوقائع  -األمم المتحدة:
https://unchronicle.un.org/ar/article/4546

 .2سجاد أشرف .)2012( .العالقات الهندية الباكستانية األسس المشتركة ونقاط الخالف .أبو
ظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية  -سلسلة محاضرات.

 .3سعيد بن علوان السعيدي وفاضل عبد علي ،)2018( .عالقة منظمة شنغهاي للتعاون
بالمنظمات واالحالف االخرى ،مجلة العلوم السياسية ،بغداد.

 .4سعيد عبد هللا المهيري 28( .اكتوبر .)2012 ,النظام العالمي الجديد والعالم اإلسالمي ،من
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالمية.

 .5شاهر اسماعيل الشاهر( .أكتوبر .)2015 ,بنية النظام الدولي كمحدد للسياسة الخارجية
للدولة .مجلة نقد وتنوير.

 .6شاي زي 01( .مايو .)2005 ,المتغيرات في آسيا الوسطى وتوجه االوضاع فيها .تاريخ
االسترداد  02يوليو ،2018 ,من المركز العربي للمعلومات:

http://www.arabsino.com/articles/10-05-11/1414.htm

 .7عبد الحق دحمان( .يناير .)2015 ,التحالف الشرقي المقبل :منظمة شنغهاي للتعاون والتوجه
نحو العالمية .مجلة سياسات عربية (.)12

 .8عبد الفتاح الرشدان ،)1998( .االمم المتحدة والتطورات الجديدة في النظام الدولي ،مجلة
الدراسات الدبلوماسية.
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 .9عبد الكريم صالح المحسن ،)2011( .العالقات الصينية الهندية الشراكة المثمرة والتطور
المتنامي ،صحيفة دنيا الوطن.

.10

عبد هللا المدني .)2017( .منظمة شنغهاي تخيب امال طهران ،صحيفة االتحاد

17يونيو .2017

.11

عبد الناصر سرور .)2009( .الصراع االستراتيجي األمريكي – الروسي في آسيا

الوسطى وبحر قزوين ،وتداعياته على دول المنطقة  .2007 -1991غزة ،فلسطين :مجلة

جامعة األزهر بغزة.

.12

عمر العبد هللا واخرون ،)2014( .االتحاد االوروبي واسيا الوسطى قضايا التعاون

والشراكة االستراتيجية ،مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ،سلسلة العلوم
االقتصادية والقانونية المجلد ( ،)36العدد (.)2

.13

فرانسوا غودمو 27( .أكتوبر .)2013 ,العالقات الصينية-األميركية :الجذور

.14

فرج ممدوح ،)2010( .منظمة شنغهاي للتعاون :االهداف المعلنة والخفية ،جريدة

.15

فرنس  ،)2011( .24واشنطن تفرض عقوبات مباشرة على الرئيس بشار االسد وستة

.16

فهد مزبان خزار .)2013( .األهمية الجيوبولتيكية لمنظمة شنغهاي وأثرها في السياسة

التاريخية والمستقبل الغامض .الدوحة مركز الجزيرة للدراسات.
الراية ،العدد (.)302

من اركان نظامه.

الدولية .العراق ،مجلة آداب البصرة (.)65

.17

كارينا فايزولينا 01( .مايو .)2014 ,منظمة شنغهاي للتعاون :آفاق التوسعة

.18

لبنى خميس مهدي ،)2011( .الواليات المتحدة االمريكية والتنافس على منطقة اسيا

ومتطلبات المستقبل .الدوحة ،مركز الجزيرة للدراسات.

الوسطى بعد احداث  11ايلول/سبتمبر ,2011مجلة قضايا سياسة ،كلية العلوم السياسية،

جامعة النهرين ،بغداد.

.19

لو ار الخوري ،)2016( .قمة االمن النووي (" :)2016مكافحة االرهاب النووي" بغياب

.20

مجلة الفيصل .)2005( .العدد ( ،)348الرياض ،الناشر :مركز الملك فيصل

موسكو؟ ،جريدة االخبار الحادي والثالثون من اذار .2016
للبحوث والدراسات االسالمية.

.21

مجلس األمن .)1996( .البندان المتعلقان بالحالة في طاجيكستان -النظر في

المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين -

ملحق .1995-1993

 123

.22

محمد السيد سليم( .أبريل .)2006 ,التحوالت الكبرى في السياسة الخارجية الروسية.

مجلة السياسة الدولية.

.23

محمد عباس ناجي( .يوليو .)2006 ,التوجه اإليراني شرقاً  -الدوافع وحدود الفعالية.

.24

محمد نجيب السعد .)2015( .اسيا الوسطى ..ساحة صراع وتنافس دولي ،عمان،

.25

محمد نور الدين 26( .أغسطس .)2017 ,تركيا :شنغهاي بديالً لالتحاد األوروبي؟

.26

مشاور صيفي .)2017( .روسيا والصين ومنظمة شنغهاي للتعاون :أي شراكة

مجلة مختارات إيرانية.)72( ،

جريدة الوطن22 ,سبتمبر .2015

بغداد ،مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجية.

استراتيجية؟ مجلة وحدة البحث في تنمية وإدارة الموارد البشرية المجلد ( ،)8العدد (،)2

ديسمبر  ,2017جامعة جيجل.

.27

الموسوعة الجزائرية لدراسات السياسية واالستراتيجية ،)2016( .تطور وتحول

العالقات الروسية االمريكية ()2015_1780

.28

الموسوعة الجزائرية لدراسات السياسية واالستراتيجية ،)2019( .تطور وتحول

.29

الموسوعة الجزائرية 11( .مايو .)2015 ,تطور وتحول العالقات األمريكية -

العالقات الروسية االمريكية.

الروسية .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية

واالستراتيجية.

.30

ناجح جرار .)2017( .ماذا لو اندمجت منظمة شنغهاي وبريكس ،صحيفة عربي

.31

بدور
نورهان الشيخ 05( .يناير .)2015 ,البحث عن المكانة :نظام عالمي جديد ْ

.32

يوسف عبد العزيز محمود ،طرفة شريقي ،وبدر زيتي 02( .أكتوبر .)2014 ,دور

 )2017/10/17( ,21القاهرة.

روسي مؤثر .القاهرة ،المركز العربي للبحوث والدراسات.

السورية .مجلة
منظمة شنغهاي للتعاون في إنهاء حالة األحادية القطبية وموقفها من األزمة ّ
جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية  -سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية.
خامسا :المواقع الكترونية واالنترنت
 .1إبراهيم بديوي 30( .سبتمبر .)2015 ,العالقات األمريكية الروسية :من الحرب الباردة إلى
سوريا .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من مصر العربية:

/http://www.masralarabia.comاضاءات/تحليالت747295/
 124

 .2أ.ش.أ 02( .سبتمبر .)2016 ,الرئيس الصيني ونظيره الكازاخستاني يأمالن في أن تعزز

قمة العشرين النمو االقتصادي والثقة العالمية .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من المصري

اليومhttps://www.almasryalyoum.com/news/details/1003543 :

 .3ليونيد ألكسندروفتش 19( .يونيو .)2010 ,منظمة شنغهاي للتعاون ..تحالف عمالق في
آسيا .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من البيانhttps://www.albayan.ae/one- :

world/2010-06-19-1.256924

 .4صحيفة البيان 20( .مارس 29 .)2006 ,مليار دوالر التجارة الصينية الروسية في .2005
تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من البيان:

https://www.albayan.ae/economy/2006-03-20-1.901608

 .5سفارة جمهورية طاجيكستان في جمهورية مصر العربية 02( .فبراير .)2016 ,سياسة

طاجيكستان الخارجية في عام  .2012تاريخ االسترداد يوليوhttp://tajemb- :2018 ,

eg.org/ar/2016-01-21-15-14-43/2016-01-21-16-08-60/351

 .6أحمد عبده طرابيك 29( .يونيو .)2016 ,استراتيجية منظمة شنغهاي للتعاون .تاريخ
االسترداد يوليو ،2018 ,من Pens and Books:

http://pensandbooks.com/article.php?id=2895

 .7أحمد فارس 09( .يونيو .)2017 ,قمة "شنغهاي" تتعهد بالقضاء على اإلرهاب وحل النزاع
في سوريا .تاريخ االسترداد  01يوليو ،2018 ,من البوابة:
http://www.albawabhnews.com/2562892

 .8باسل الحاج جاسم 13( .سبتمبر .)2013 ,قمة منظمة شنغهاي للتعاون تبحث الوضع في
سوريا .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من العربية:

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2013/09/13

 .9باسل الحاج جاسم 23( .ابريل .)2010 ,انقالب قرغيزستان ينتج توافقاً بين واشنطن وموسكو
في مواجهة الطموحات الصينية .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من الحياة:

.10

http://www.alhayat.com/article/1467622

باهر مردان .)2014( .العالقات الصينية  /األمريكية .تاريخ االسترداد يوليو,

 ،2018من Academia: https://www.academia.edu/6003157
.11

بن بالنشارد ،وكريستيان شيبرد 7( .يونيو .)2018 ,الصين تسعى لتعزيز مكافحة

التشدد في قمة منظمة شنغهاي للتعاون .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من Reuters:
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN1J30FI

 125

.12

بول سالم 11( .سبتمبر .)2008 ,مضاعفات حرب جورجيا على النظام العالمي

والمنطقة العربية :متى يتحول الشرق األوسط محطة تعاون بدل حلبة تنافس؟ تاريخ االسترداد
يوليو ،2018 ,من الحياةhttp://www.alhayat.com/article/1397417 :

.13

ترك برس 22( .نوفمبر .)2016 ,منظمة شنغهاي للتعاون ..هل تكون بديل أنقرة

لمماطلة بروكسل؟ تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من ترك برس:

.14

https://www.turkpress.co/node/28165

روسيا اليوم 07( .نوفمبر .)2011 ,روسيا تؤيد فكرة تأسيس منتدى للطاقة تابع

لمنظمة شنغهاي للتعاون .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من روسيا اليوم:

-https://arabic.rt.com/news/571096

.15

روسيا اليوم 12( .سبتمبر .)2014 ,قمة "شنغهاي" تدعو إلى تسوية األزمة السورية

سياسيا .تاريخ االسترداد  01يوليو ،2018 ,من RT:
https://arabic.rt.com/news/758010

.16

روسيا اليوم 24( .ابريل .)2010 ,أحداث قرغيزستان ..ثورة جديدة أم انتفاضة

شعبية؟ تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من روسيا اليوم:
https://arabic.rt.com/prg/telecast/46334

.17

روسيا اليوم 24( .سبتمبر .)2009 ,المؤتمر الدولي "روسيا والعالم االسالمي" يؤيد

فكرة عقد مؤتمر الشرق االوسط في موسكو .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من روسيا اليوم
RT: https://arabic.rt.com/news/35037

.18

روسيا اليوم 27( .مارس .)2009 ,مؤتمر موسكو حول افغانستان يقر خطة العمل

لمكافحة االرهاب وتجارة المخدرات .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من روسيا اليوم RT:

https://arabic.rt.com/news/27302
.19

 .234روسيا اليوم 29( .يونيو .)2009 ,منظمة شنغهاي للتعاون تعرب عن قلقها

إزاء قضية كوريا الشمالية وغيرها من قضايا االمن .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من روسيا

اليوم -RT: https://arabic.rt.com/news/ 30649

.20

روسيا اليوم 28( .اغسطس .)2008 ,مدفيديف :موقف منظمة شنغهاي اشارة لمن

يبرر فعل جورجيا .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من روسيا اليوم RT:
-https://arabic.rt.com/news/18965

.21

روسيا اليوم 29( .مايو .)2018 ,روسيا والصين تسعيان لتبادل تجاري يصل إلى

 200مليار .$تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من روسيا اليوم:
https://arabic.rt.com/business/946970
 126

.22

قناة العالم 16( .يونيو .)2011 ,منظمة شنغهاي تحمي الدول المنضوية لها من

التدخالت .تاريخ االسترداد يوليوhttp://www.alalam.ir/news/572711 :2018 ,

.23

فرنسا  12( .24ديسمبر .)2008 ,الهند وباكستان يفضالن الحوار على الحرب.

تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من france24:

http://www.france24.com/ar/20081228-pakistan-says-no-war-withindia-amid-calls-for-calm

.24

فرنسا  .)June, 2011 15( .24أفغانستان في قلب قمة منظمة شنغهاي للتعاون

في كازاخستان .تاريخ االسترداد  ،July, 2018من France 24:

http://www.france24.com/ar/20110615-kazakhstan-russia-china-

Iran-diplomacy-summit-shanghai-cooperation-organisation-sco

.25

قناة العالم 06( .يونيو .)2012 ,قمة شنغهاي تبحث االمن بأسيا الوسطى والوضع

.26

جورج حداد 30( .اغسطس .)2008 ,االتحاد االوروبي ومنظمة شنغهاي للتعاون:

بأفغانستان .تاريخ االسترداد يوليو/http://www.alalam.ir/news/1155094 :2018 ,
مواقف مختلف من ازمة جورجيا .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من العهد:

.27

https://www.alahednews.com.lb/fastnews/2045

حزب اإلرادة الشعبية 01( .نوفمبر .)2017 ,العالقات الصينية ـ الروسية نموذج

للعالقات الدولية الجديدة .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من حزب اإلرادة الشعبية:

http://kassioun.org/reports-and-opinions/item/22509-2017-11-01.28

11-24-53

ذياب فهد الطائي 21( .مايو .)2010 ,أثر قوة التغييرات الذاتية في التقنيات الحديثة

على وسائل اإلعالم .تاريخ االسترداد  22يونيو ،2018 ,من ankawa.com:

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,414945.0.html?PHPSE
SSID=asf1j8ghmjputgq4pu811pjpg2

.29

رامي القليوبي 08( .أغسطس 8 .)2016 ,سنوات على اجتياح جورجيا ...المحطة

.30

رشيد قويدر 06( .أكتوبر" .)2013 ,منظمة شنغهاي" ..الحلف السياسي العسكري

بالتوسع العسكري الروسي .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من العربي الجديد:
األولى
ّ
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/8/7/8

نحو التعدد القطبي .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من الحوار المتمدن:
r=0&http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=381221

 127

.31

رضا محمد هالل 26( .سبتمبر" .)2013 ,منظمة شنغهاي" لنظام دولي جديد .تاريخ

االسترداد  01يوليو ،2018 ,من الخليج:

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/725fc55f-c383-4031b737-4a5a8aef7bec

.32

رنا مقداد 06( .أكتوبر .)2016 ,ضريبة «الناتو» باتت باهظة ..هل يعيد أعضاؤها

التفكير؟ تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من حزب اإلرادة الشعبية:

http://kassioun.org/reports-and-opinions/item/18579-2016-10-0614-43-15
.33

رئيس «معهد االستشراق» التابع ألكاديمية العلوم الروسية 14( .يونيو.)2018 ,

العالم بعد قمتي «السبع الكبار» و«منظمة شنغهاي» .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من

الشرق األوسطhttps://aawsat.com/home/article/1299631 :

.34

سارة حسين 16( .نوفمبر .)2017 ,روسيا تنتظر رئيس قيرغيزستان .تاريخ االسترداد

يوليو ،2018 ,من أخبار روسياhttp://www.russiannewsar.com/homepage :

.35

سوياش ديساي 07( .ديسمبر .)2017 ,الهند ومنظمة «شنغهاي» للتعاون .تاريخ

االسترداد يوليو ،2018 ,من االتحاد:

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=96716

.36

شفاء ياسر .)2018 ,07 15( .آسيا الوسطى :ميدان لتنافس الواليات المتحدة

والصين وروسيا .تاريخ االسترداد أغسطس ،2018 ,من إضاءات:

https://www.ida2at.com/central-asia-a-field-to-compete-united/states-china-russia

.37

عاطف معتمد عبد الحميد 05( .سبتمبر .)2005 ,مصالح الشياطين من موسكو إلى

بكين .تاريخ االسترداد  02يوليو ،2018 ,من الجزيرة نت:

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2005/9/5

.38

عاطف معتمد عبد الحميد 11( .يوليو .)2010 ,قرغيزستان ..عواصف الحاضر

وهواجس المستقبل :عاطف معتمد عبد الحميد .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من تورس:
https://www.turess.com/alfajrnews/36143

.39

عبد الحافظ الصاوي 19( .اغسطس .)2011 ,النظام الرأسمالي ومستقبله .تاريخ

االسترداد يوليو ،2018 ,من الجزيرة:

/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2011/8/19

.40

عبد الحكيم سليمان وادي .)2013( .األمن القومي الروسي .غزة :دنيا الوطن.
 128

.41

عبد هللا حسن 06( .ديسمبر .)2002 ,بوتين في قيرغيزستان لدعم موقع روسيا في

آسيا الوسطى .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من الشرق األوسط:

&http://archive.aawsat.com/details.asp?article=139957

issueno=8774#.W2nNS9XXLIU

.42

عبد الكريم صالح المحسن 09( .يونيو .)2011 ,العالقات الروسية -الصينية التاريخ

والتطلعات .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من دنيا الوطن:

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/229973.html

.43

عبده جادهللا 25( .مارس .)2011 ,الصين والواليات المتحدة :صراع العمالقة وبوادر

الحرب الباردة الثانية .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من شؤون عالمية:

https://politicalplatform.wordpress.com/category

.44

علي الصالح 10( .مارس .)2014 ,منتدى شنغهاي ..هل يتحول إلى قطب عالمي

جديد؟ تاريخ االسترداد  ،2018 ,06 30من الجزيرة نت:

/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3

.45

علي حسين باكير( .نيسان .)2006 ,العالقات االستراتيجية الصينية -الروسية .تاريخ

االسترداد يوليو ،2018 ,من الدفاع الوطني اللبناني:

/https://www.lebarmy.gov.lb/ar/contentالعالقات-االستراتيجية-الصينية-الروسية

.46

علي شهاب 28( .سبتمبر" .)2010 ,طريق الحرير" الصيني و"البحار األربعة"

السورية في مواجهة أميركا .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من العهد:
/https://www.alahednews.com.lb/36781/76

.47

عماد عنان 22( .نوفمبر .)2016 ,ثالوث يخيف أمريكا من الصين .تاريخ االسترداد

.48

عماد فوزي شعيبي .)2011( .مالمح األفق :النظام السياسي العالمي الجديد (سيرورة

.49

عمر نجيب 18( .سبتمبر .)2017 ,الحرب الباردة المتجددة بين روسيا والواليات

يوليو ،2018 ,من ن بوستhttp://www.noonpost.org/content/15203 :

التش ّكل) .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من أروقة الكتاب:
http://www.siironline.org/alabwab/arweqat_alketab(20)/161.htm

المتحدة معالم ميزان قوى عالمي في طريق التشكل .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من رأي

اليوم/https://www.raialyoum.com/index.php :

.50

محمد البخاري 26( .اغسطس .)2009 ,منظمة شنغهاي للتعاون ورياح التغيير في

آسيا المركزية .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من Bukharimailru:

http://bukharimailru.blogspot.com/2009/08/blog-post_7612.html
 129

.51

محمد الغزالي التجاني سراج 08( .مارس .)2018 ,اختالل اليات الضبط واالستقرار:

هل يشهد النظام الدولي تحوالً؟ تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من سودراس:

https://www.sudaress.com/sudanile/105204
.52

محمد نبيل الشيمي 07( .ديسمبر .)2008 ,التفاوض في مجاالت االتفاقيات

التجارية المفهوم والدوافع والعوائق .تاريخ االسترداد  03يوليو ،2018 ,من الحوار المتمدن:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155344

.53

ناديجدا أنيوتينا 03( .سبتمبر .)2017 ,زيارات بوتين إلى الصين .تاريخ االسترداد

يوليو ،2018 ,من شمرا:

https://shamra.sy/news/article/879c6d19ee82e15d9fa8f685cc0303ac

.54

نظام بركات 03( .أكتوبر .)2004 ,تداعيات أحداث سبتمبر على النظام الدولي.

تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من الجزيرة:

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/452a9426-53ea-4f74a70b-897bb6eef613

.55

وكالة أنباء أوزبكستان 25( .مايو .)2016 ,جلسة مجلس وزراء خارجية الدول

األعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون .تاريخ االسترداد يوليو:2018 ,

&year=2017&http://uza.uz/ar/politics/130497?month=6

&politics=SECTION_CODE&ELEMENT_CODE=130497
bxajaxid=7a95025902f2110f0a021324d87641cf

.56

وكالة أنباء أوزبكستان 08( .سبتمبر .)2017 ,رئيس جمهورية أوزبكستان سيزور

.57

وكالة أنباء أوزبكستان 14( .مارس .)2018 ,زيارة رئيس جمهورية أوزبكستان

كازاخستان .تاريخ االسترداد يوليوhttp://uza.uz/ar/politics/165965 :2018 ,

لكازاخستان .تاريخ االسترداد يوليوhttp://uza.uz/ar/politics/185736 ،2018 ،

.58

تشانع تزى كوين 17( .سبتمبر .)2011 ,قضية االمن النفطى في الصين .تاريخ

االسترداد  02يوليو ،2018 ,من الموجز:

http://www.almogaz.com/economy/news/2011/09/17/6989

.59

يوسف شلي ،وياسر سعد 28( .اغسطس .)2008 ,تعثر الواليات المتحدة أمام حلف

شمال األطلسي واألزمة الدولية...تصعيد وتداعيات .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من
متابعة أخبار العالم:

http://islam4world.blogspot.com/2008_08_28_archive.html

 130

.60

الجزيرة 24( .نوفمبر" .)2016 ,منظمة شنغهاي" ..بديل محتمل لتركيا يعوضها عن

أوروبا .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من الجزيرة:

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/11/24

.61

الجزيرة 28( .أغسطس .)2008 ,قمة منظمة شنغهاي تدعم روسيا في نزاعها مع

جورجيا .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من الجزيرة:

.62

http://www.aljazeera.net/news/international/2008/8/28

الجزيرة 31( .ديسمبر .)2015 ,النظام الدولي .تاريخ االسترداد سبتمبر ،2018 ,من

الجزيرة .نت:

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/
.63

12/23

عربي  11( .Sptnkneمايو .)2018 ,ألمانيا :نبحث مع روسيا والصين تطورات

االتفاق النووي اإليراني بعد انسحاب أمريكا .تاريخ االسترداد اغسطس ،2018 ,من عربي

Sptnkne: https://sptnkne.ws/h4mz

.64

عربي  28( .Sptnkneمايو .)2018 ,الصين تستضيف الرئيس اإليراني الشهر

المقبل لبحث الملف النووي .تاريخ االسترداد أغسطس ،2018 ,من عربي Sptnkne:

https://sptnkne.ws/hCum

.65

عربي  31( .Sptnkneمارس .)2017 ,انضمام قوات من أوسيتيا الجنوبية إلى

الجيش الروسي .تاريخ االسترداد سبتمبر ،2018 ,من عربي Sptnkne:

https://sptnkne.ws/dXq7

.66

عربي 17( .Sptnkneيوليو .)2018 ,ترامب :العالقة بين موسكو وواشنطن لم تكن

أسوأ من اآلن بسبب "غباء" الجانب األمريكي .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من

عربيSptnkne: https://sptnkne.ws/jbBd

.67

نقطة وأول السطر 11( .يوليو .)2015 ,من البيان الختامي لقمة منظمة شنغهاي

للتعاون في أوفا الروسية .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من نقطة وأول السطر:

http://www.noqta.info/page-86038-ar.html
.68

نيوز عربي ،)BBC, 2013( ،قضية التسريبات االستخباراتية االمريكية :سنودن

يشكر روسيا لمنحة حق اللجوء.2013/8/1 ,

.69

الوطن 10( .يونيو .)2018 ,قمة شنغهاي للتعاون تؤكد أنه ال بديل عن الحل

السياسي للخروج من األزمة السورية .تاريخ االسترداد يوليو ،2018 ,من الوطن:

http://www.al-watan.com/Latest-News/ArtMID/424/ArticleID/32964
 131

, تاريخ االسترداد يوليو. العالقات األمريكية الروسية.)2018 , أبريل20( .المعرفة

.70

https://www.marefa.org : من المعرفة،2018

 تاريخ.)SCO(  منظمة شنغهاي لألمن والتعاون.)2016 ,10 29( .منارة دمشق

.71

html.1239- /https://www.babonej.com : من بابونج،2018 ,06 30 االسترداد

. الفيتو الروسي لحماية األسد من األول إلى الثامن.)2017 , ابريل13( .48 عرب

.72

-أخبار/https://www.arab48.com :48  من عرب،2018 ,تاريخ االسترداد يوليو
/13/04/2017/سورية-أخبار/ودولية-عربية

 أول رئيس أجنبي يمنح هذه الجائزة.. بوتن.)2018 , يونيو08( .سكاي نيوز عربية

.73

:عربيةSkyNews  من،2018 , تاريخ االسترداد يوليو.الصينية
https://www.skynewsarabia.com/world/1054831

, يونيو20  تاريخ االسترداد. التوازن الدولي.)2011 , أكتوبر16( .السياسي كوم

.74

: من السياسي كوم،2018

http://www.elsyasi.com/article_detail.aspx?id=647


: المراجع األجنبية:ًثانيا
1. Ahmad, N. (2011, July 04). SCO faces real challenges ahead. European
Dialogue, pp. 1-2.
2. Albert, E. (2015, Oct 14). The Shanghai Cooperation Organization.
Retrieved July 2018, from The Council on Foreign Relations (CFR):
https://www.cfr.org/backgrounder/shanghai-cooperation-organization.
3. Alimov, R. (2018, August 7). The Shanghai Cooperation Organization:
Its role and place in the development of Eurasia. Journal of Eurasian
studies, 9(2), pp. 114-124.
4. Antkiewicz, A., & Whalley, J. (2004). CHINA’S NEW REGIONAL
TRADE AGREEMENTS. Cambridge: NATIONAL BUREAU OF
ECONOMIC RESEARCH.
5. Antonenko, O. (2007). The EU and the Shanghai Cooperation
Organization. Iwashita, pp. 1-14.
6. Aris, S. (2008, Sep). Russian – Chinese Relations through the Lens of
the SCO. Paris: Russia – NIS Center.
7. Aris, S. (2009, April 09). The Shanghai Cooperation Organization:
‘Tackling the three evils. A regional response to non-traditional
security challenges or an anti-Western bloc? Europe-Asia Studies, pp.
457-482.

 132

8. Austin, G. (2002, December). European Union Policy Responses to the
Shanghai Cooperation Organization. (EIAS) European Institute for
Asian Studies, pp. 1-13.
9. Azarkan, E. (2010). The Interests of the Central Asian States and the
Shanghai Cooperation Organization. Ege Academic Review, 10(1), pp.
395-420.
10. Bailes, A. J., & Dunay, P. (2007). The Shanghai Cooperation
Organization as a regional institution. In A. J. Bailes, P. Dunay, M.
Troitskiy, & P. Guang, The Shanghai Cooperation Organization (pp. 129). Bromma: SIPRI.
11. Bhadrakumar, M. K. (2011, June 23). SCO Faces the Afghan
Challenge. Diplomatic perspective, pp. 1-4.
12. Boland, J. (2011). Ten Years of the Shanghai Cooperation
Organization: A Lost Decade? A Partner for the U.S.? Foreign Policy
at BROOKINGS.
13. Bolt, P. J., & Cross, S. N. (2009). Contemporary Sino-Russian security
partnership: Challenges and opportunities for the United States. Air
Force Academy Co Dept of Political Science, pp. 1-24.
14. Buzan, B., & Waever, O. (2003). Regions and Powers: The Structure of
International Security. NewYork: Cambridge University Press.
15. Chin, G., & Thakur, R. (2010, Sep 22). Will China change the rules of
global order? The Washington Quarterly, 33(4), pp. 119-138.
16. Cohen, A. (2006, Sep 7). The Dragon Looks West: China and the
Shanghai Cooperation Organization. Retrieved July 2018, from The
Heritage Foundation: https://www.heritage.org/asia/report/the-dragonlooks-west-china-and-the-shanghai-cooperation-organization
17. Dugin, A. (2012). The Fourth Political Theory. London: ARKTOS
Media LTD.
18. Dzeng, R.-J. (2014). 2014 International Conference on Social Science
and and Environment Protection (SSEP2014). Shanghai: DEStech
Publications, Inc.
19. Frank, A. G. (1992). The Centrality of Central Asia (Comparative
Asian Studies) (Vol. 8). Amsterdam: VU University Press.
20. GOV.cn. (2011, Sep 03). China mulls free trade zone among SCO
member states. Retrieved July 2018, from THE STATE COUNCIL
THE
PEOPLE'S
REPUBLIC
OF
CHINA:
http://www.gov.cn/misc/2011-09/03/content_1939681.htm
21. Grainger, S. (2013). Meeting the Shanghai Cooperation Organisation’s
(SCO) Challenges: what role can technology play? International
Journal of Learning and Change, pp. 68-85.
22. Grainger, S. (2014). Challenges and the future direction of the
Shanghai Cooperation Organization (SCO). 12th EBES Conference,
(pp. 1691-1710). Singapore.
 133

23. Grieger, G. (2015). The Shanghai Cooperation Organization. EPRS |
European Parliamentary Research Service, pp. 1-12.
24. Guang, P. (2007). A Chinese perspective on the Shanghai Cooperation
Organization. In A. J. Bailes, P. Dunay, P. Guang, & M. Troitskiy, The
Shanghai Cooperation Organization (pp. 45-59). Bromma: Stockholm
International Peace Research Institute (sipri).
25. Hanova selbi. (2009). Berspectives of let sco: images discourses china
and Eurasia forum quarterly.
26. Haacke, J., & Williams, P. D. (2009). REGIONAL ARRANGEMENTS
AND SECURITY CHALLENGES: A COMPARATIVE ANALYSIS.
London: Crisis States Research Centre & George Washington
University.
27. Hessbruegge, J. A. (2004, Spring). The Shanghai Cooperation
Organization: A Holy Alliance for Central Asia? The Fletcher School
Online Journal for Issues related to Southwest Asia and Islamic
Civilization, pp. 1-9.
28. Hoffman, S. (2011). case study: The Shanghai Cooperation
Organization. Alumnus: American Military University-Intelligence
Studies.
29. Hong, Z. (2011, June 17). Shanghai Cooperation Organization not
Asia's NATO. Retrieved Nov 2018, from China Daily:
http://www.chinadaily.com.cn/opinion/201106/17/content_12724201.htm
30. HRIC. (2012). Military and Law Enforcement Cooperation between
Member States of the Shanghai Cooperation Organization. HRIC.
31. HRIChina. (2011, June 10). On the Eve of the Tenth Anniversary of the
Shanghai Cooperation Organization, States Must Account for Human
Rights
Impact.
Retrieved
July
2018,
from
HRIC:
https://www.hrichina.org/en/content/5373
32. Huasheng, Z. (2002, Feb.). Establishment and Development of
Shanghai Cooperation Organization. SIIS Journal, pp. 1-36.
33. Huasheng, Z. (2005). Security Building in Central Asia and the
Shanghai Cooperation Organization. pp. 283-314.
34. Hussain, N. (2008). The role of media in national security: A case study
of 1998 Nuclear Explosions by Pakistan. South Asian Strategic
Stability Institute.
35. Ikenberry, G. (2004, April). Illusions of Empire: Defining the New
American Order. Foreign Affairs, 83(2), pp. 144-154.
36. IWASHITA, A. (2007). The Shanghai Cooperation Organization and
Japan—Moving Together to Reshape the Eurasian Community. Toward
a New Dialogue on Eurasia: The Shanghai Cooperation Organization
and Its Partners. Sapporo, Japan: Slavic Research Center.
 134

37. Karin, E. (2015). The Shanghai Cooperation Organization and Its
Implications for Central Asia. pp. 315-326.
38. Karl salum, (2013). Russian Chinese relations and their leadership
potential in the sco.
39. Kniazev, A., & Migranian, A. (2009, Sep. 30). SCO and Islamic
Observer States: Realia’s, Potential and Prospects. Infor’s News
Agency, pp. 1-3.
40. Kulikova, N. (2006, May 03). Economic cooperation within SCO.
Retrieved
July
2018,
from
SPUTNIKNEWS:
https://sputniknews.com/analysis/2006050347173696/
41. Kupchan, C. (2011). Enmity into Amity: how Peace Breaks Out.
NewYork: Friedrich-Ebert-Stiftung, Global Policy and Development.
42. Legro, J. W. (2007, Sep.). What China Will Want: The Future
Intentions of a Rising power. Perspectives on Politics, 3(5), pp. 514 534.
43. Lukin, A. (2007, Aug. 08). The Shanghai Cooperation Organization:
What Next? Retrieved July 2018, from RUSSIA IN GLOBAL
AFFAIRS: http://eng.globalaffairs.ru/number/n_9132
44. Maksutov, R. (2008, Aug.). The Shanghai Cooperation Organization A
central Asian Perspective. Sipri Porject Paper.
45. Marizza, G. (2018). NATO-SCO: The Missing Dialogue. Retrieved July
2018,
from
Italian
Atlantic
Committee:
http://www.comitatoatlantico.it/?studi=2333
46. Marsel de has, (2007). The sco: toward a full-grown security alliance.
47. Marsh, C., & Gvosdev, N. K. (2013). Russian Foreign Policy:
Interests, Vectors, and Sectors. London: CQ Press.
48. Matveeva, A., & Giustozzi, A. (2008). The SCO: A Regional
Organisation in the Making. Crisis States Research Centre.
49. Matveeva, A., & Giustozzi, A. (2008). THE SCO: A REGIONAL
ORGANISATION IN THE MAKING. Crisis States Research Centre
LSE.
50. Mingwen, Z. (2011). SCO in the past 10 years: achievements and
challenges. China Institute of International Studies.
51. Mingwen, Z. (2018, Summer). Shanghai Cooperation Organization: A
New Stage, New Challenges, and A New Journey. Foreign Affairs
Journal, pp. 1-14.
52. Ministry of Commerce of the People's Republic of China. (2012, Sep).
Retrieved
July
2018,
from
http://mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201209/2012
0908326040.html
53. Regional Trade Agreements in the ECE. (2007, Jan. 30). NEW
KAZAKH CHAIR OF SHANGHAI ORGANIZATION OUTLINES
 135

PRIORITIES.
Retrieved
July
2018,
from
http://ecetrade.typepad.com/rtas/sco_rtg/
54. Reuters Staff. (2009, June 15). FACTBOX: Trade relations between
China and Russia. Retrieved July 2018, from Reuters:
https://www.reuters.com/article/us-summit-sco-trade-sb/factbox-traderelations-between-china-and-russia-idUSTRE55E1DJ20090615
55. Rothacher, A. (2008, Mar 06). Allying with an Evil Axis? The RUSI
Journal, 153(1), pp. 68-73.
56. Roy, M. S. (2010, June 14). Role of the Shanghai Cooperation
Organization in Afghanistan: scope and limitations. Strategic Analysis,
34(4), pp. 545-561.
57. Sajjad, M. W., Hafeez, M., & Firdous, K. (2010). The search for peace
- Pakistan and India. Institute of Strategic Studies, pp. 1-33.
58. SCO. (2003, Sep.). Joint communiqué Meeting of the Council of Heads
of Government of the SCO. Retrieved July 2018, from The Shanghai
cooperation organization: http://eng.sectsco.org/documents/
59. SCO. (2017, Jan 10). General information about the SCO Secretariat.
Retrieved June 2018, from SCO: http://eng.sectsco.org/secretariat/
60. Shanghai Cooperation Organization. (2018, 06 06). Member states of
the Shanghai Cooperation Organization. Retrieved 06 30, 2018, from
Shanghai
Cooperation
Organization:
http://eng.sectsco.org/for_media/20180606/441009.html
61. Stephen aris, (2009). Anew model of Asian: regionalism: dose the sco
have more potential than Asian?
62. Sharma, R. K. (2015, June 6). SCO’s Role in Afghanistan: Prospects
and Challenges. Retrieved July 2018, from Mainstream Weekly:
http://www.mainstreamweekly.net/article5721.html
63. Siddique, Q. (2011). PAKISTAN’S FUTURE POLICY TOWARDS
AFGHANISTAN A LOOK AT STRATEGIC DEPTH, MILITANT
MOVEMENTS AND THE ROLE OF INDIA AND THE US.
Copenhagen, Denmark: DIIS.
64. Song, W. (2014, July 07). Interests, Power and China's Difficult Game
in the Shanghai Cooperation Organization (SCO). Journal of
Contemporary China, 23(85), pp. 85-101.
65. Sorkina, M. (2010). SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION
[Geopolitics at the Crossroads of Eurasia]. Gent: Universiteit Gent.
66. Stobdan, P. (2008, Jul 15). Shanghai Cooperation Organization:
challenges to China's leadership. Strategic Analysis, 32(4), pp. 527-547.
67. Swanström, N., & Norling, N. (2007, Sep). The Shanghai Cooperation
Organization, trade, and the roles of Iran, India. Central Asian Survey,
pp. 429-444.
68. Sznajder, A. P. (2006). China's Shanghai Cooperation Organization
Strategy. Journal of IPS (International Studies Association).
 136

69. Turner, J. E. (2005). SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION:
PAPER TIGER OR REGIONAL POWERHOUSE? MONTEREY,
CALIFORNIA: Naval Postgraduate School.
70. United nations office on drugs and crime. (2017). Report of the
international narcotics control board for (2016). United nations, 2017.
71. Weir, F. (2005, Oct. 26). Russia, China looking to form 'NATO of the
East'? Retrieved July 2018, from The Christian Science Monitor:
https://www.csmonitor.com/2005/1026/p04s01-woeu.html
72. Xiaokun, L., & Chang, B. (2011, Sep. 03). SCO calls for FTA to be set
up.
Retrieved
July
2018,
from
China
Daily
USA:
http://usa.chinadaily.com.cn/business/201109/03/content_13611362.htm
73. xinhuanet. (2015, Dec. 15). Full text of joint communique on outcomes
of 14th SCO prime ministers' meeting. Retrieved يوليو01, 2018, from
Xinhuanet:
http://www.xinhuanet.com/english/china/201512/15/c_134920145.htm
74. zhaohuasheng, (2006). The SCO at 5: achievements and challenges
ahead china and Eurasia form.
75. Yuan, J.-D. (2010, Oct 20). China's Role in Establishing and Building
the Shanghai Cooperation Organization (SCO). Journal of
Contemporary China, 19(67), pp. 855-869.

 137

