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التنافس الجديد بين القوى العظمى في آسيا الوسطى
الفرص والتحديات أمام منطقة الخليج

ميدانــًا  الوســطى  آســيا  منطقــة  أصبحــت  الســوفيتي،  االتحــاد  انهيــار  بعــد 
روســيا،  وأبرزهــا  مختلفــة،  قــوى  بيــن  الجديــد"  العظمــى  القــوى  "لصــراع 
والصيــن، والواليــات المتحــدة األمريكيــة، واالتحــاد األوروبــي، وتركيــا، وإيــران، 
والهنــد. وفــي الوضــع الراهــن، بــدأت دول مجلــس التعــاون الخليجــي أيضــًا فــي 

ممارســة بعــض النفــوذ فــي المنطقــة.

إلــى موقعهــا  الوســطى  آســيا  العظمــى بمنطقــة  القــوى  اهتمــام  ويرجــع 
اإلســتراتيجي فــي مفتــرق الطــرق بيــن الممــرات االقتصاديــة الرئيســية لــدول 
مختلفــة، والتــي تربــط بيــن الشــرق والغــرب، وكذلــك بيــن الشــمال والجنــوب. 
ويوجــد فــي المنطقــة كذلــك كميــات هائلــة مــن مصــادر الطاقــة، ممــا يزيــد 

مــن أهميتهــا علــى الصعيــد العالمــي.

تواصــل روســيا النهــوض بــدور هــام فــي ضمان االســتقرار واألمن لوســط آســيا، 
وتربطهــا عالقــات سياســية واقتصاديــة متطــورة مــع دول المنطقــة، ودخلــت 
فــي معاهــدات ثنائيــة مختلفــة معهــا، ممــا يجعــل كل هــذه الــدول، باســتثناء 
تركمنســتان، حلفــاًء لروســيا. كازاخســتان، وقيرجيزســتان، وطاجيكســتان  هــم 
 .)CSTO( أعضــاء فــي منظمــة معاهــدة األمــن الجماعــي التــي تقودهــا روســيا
كازاخســتان وقيرجيزســتان أيضــًا مــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد االقتصــادي 

.)EAEU( األوروآســيوي

نفوذهــا  لممارســة  متعــددة  قنــوات  الغربيــة  الــدول  أنشــأت  جانبهــا،  مــن 
فــي المنطقــة، وخصوصــًا عبــر تقديــم المســاعدات الماليــة والترويــج للقيــم 
الديموقراطيــة. وقــد ســعت الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى إشــراك دول 
ــه. وهــذه  ــد )NSR( الــذي أطلقت ــر الجدي ــق الحري المنطقــة فــي مشــروع طري
المنطقــة لهــا أهميــة بالغــة لحلــف الناتــو أيضــًا فــي نقــل المعــدات إلــى قواتــه 
العاملــة فــي أفغانســتان. ويربــط االتحــاد األوروبــي بيــن آســيا مــن خــالل  ممــّر 
النقــل بيــن أوروبــا والقوقــاز وآســيا )TRACECA( الخــاص بــه، والــذي تشــترك 

فــي عضويتــه كل الــدول الواقعــة فــي آســيا الوســطى.

مــع تركيــز الهنــد علــى النمــو االقتصــادي، زادت وتيــرة تعاونهــا مــع المنطقــة، 
 ،)INSTC( وخصوصــًا عبــر  ممــر النقــل الدولــي الرابــط بيــن الشــمال والجنــوب
والــذي يتيــح الفرصــة أيضــًا أمــام دول آســيا الوســطى للوصــول إلــى الســوق 

الهنــدي الضخــم. 
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تركيــا وإيــران أيضــًا لديهمــا مصالــح سياســية واقتصاديــة فــي المنطقــة ولكــن 
بدرجــات متفاوتــة مــن التأثيــر. ففــي حيــن أن النفــوذ التركــي يشــهد تصاعــدًا 
آســيا  المعزولــة دوليــًا كقــوة عظمــى فــي  إيــران  فــإن دور  المنطقــة،  فــي 

الوســطى انخفــض انخفاضــًا ملحوظــًا.

الصيــن تحقــق مكاســب ضخمــة بتعزيــز عالقاتهــا االقتصاديــة واللوجســتية 
الطبيعيــة،  بالمــوارد  والغنيــة  المضطربــة  المنطقــة  هــذه  فــي  والسياســية 
ممــا قــد يزيــد مــن حــدة التنافــس بيــن القــوى العظمــى. وتنهــض منظمــة 
شــانغنهاي للتعــاون )CSO( بــدور هــام فــي المســاهمة فــي اســتقرار وأمــن 
عــن  الحديــث  وعنــد  وأفغانســتان.  الوســطى  آســيا  فــي  الواقعــة  الــدول 
الفتــرة المقبلــة، فــإن منظمــة شــانغهاي للتعــاون ســتواجه صعوبــًة خاصــًة 
فــي تحقيــق التــوازن بيــن المصالــح المتضاربــة بيــن أعضــاء المنظمــة أنفســهم 
وبينهــم وبيــن اآلخريــن، غيــر أن ذلــك قــد يكــون بمثابــة فرصــة لتوســيع النطــاق 

الجغرافــي لنفــوذ المنظمــة، ممــا يعــزز مــن مكانــة المنظمــة وصالحياتهــا.

وأخيــرًا، فــإن دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن الالعبيــن الجــدد فــي شــؤون 
ــا المنطقتيــن للتعــاون  آســيا الوســطى، ولكــن هنــاك فرصــًا ضخمــة أمــام كلت
اإلشــارة  وينبغــي  واألمنيــة.  السياســية  والشــؤون  والتجــارة،  الطاقــة،  فــي 
البــري  المكــون  )وهــو  االقتصــادي  والحــزام  الحريــر  طريــق  أن  إلــى  تحديــدًا 
ــط  ــي الراب ــة( وممــر النقــل الدول ــق الصيني ــادرة الحــزام والطري الرئيــس فــي مب
ــر الروابــط بيــن  بيــن الشــمال والجنــوب )INSTC( واتفــاق عشــق أبــاد قــد ُتيسِّ
المنطقتيــن. وقــد يكــون مشــروع "الجــواز اللوجســتي العالمــي" الجديــد الــذي 
أطلقتــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، بمثابــة جســر 

هــام للتواصــل بيــن دول المنطقتيــن.

كل هــذه التطــورات مــن المنتظــر أن تؤثــر علــى مصالــح دول الخليــج ســواء 
إيجابــًا أو خــالف ذلــك، وهــو مــا يــرد بالتفصيــل فــي هــذه الورقــة البحثيــة.
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