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 )األوراسيانية(
 جيوبوليتيكيا القطبية الدولية الناشئة لروسيا )واقع وتحديات(

 

*سومر منير صالحد.        
 ممخصال

مػػف حيػػث تل ػػأتما وكاػػـ كت اياػػا   تنػػاوؿ اػػلا التحػػث تحليػػؿ االتجااػػات النظييػػة األويا ػػية
ونػػػاق  ومػػػف تػػػـ تنػػػاوؿ األويا ػػػيانية توصػػػأما التطتيػػػؽ الجيوتػػػوليتي    للنظييػػػات األويا ػػػية  

 مػػػا نػػػاق   طييػػػؽ واحػػػد   -التحػػػث الت امػػػؿ األويا ػػػ   مػػػص المشػػػيوع الصػػػين    حػػػ اـ واحػػػد 
ليػػؿح كتػػي  تحػػديات األويا ػػيانية اليو ػػية  التحػػث  اليو ػػن ة ونظػػاـ العولمػػة اليو ػػ   التػػديؿ   وحح

تنيويػػػػايّ كا  داالػػػػؿ االتحػػػػاد األويا ػػػػ    والايجيػػػػاي كا  المشػػػػاييص الجيوتوليتي يػػػػة التػػػػ  تنات ػػػػ  
وللػؾ مػف الػػخؿ االتتػاي جملػةل مػػف الأيحػيات التحتيػة تنطلػػؽ  وتتصػايع تػ  ي ػية الو ػػط ّ

 يا ػػػ   تػػػ  مػػف تيحػػػيةل ي ي ػػػةل واػػ   كف  األويا ػػػيانية  لحػػػد اتجااػػػات الأ ػػي االجتمػػػا    وال
يو يا ا   إطاٌي مأػاايم   ويييػٌة جيوتوليت يػة تمػدؼ إلػ  إحيػاا التقاتػة وال يا ػة واالقتصػاد 
المشتيؾ لتلداف المنطقة األويا ية  وتحويؿ الأحاا األويا    إل  مي ػ  لل يا ػة واالقتصػاد 

تػػادية  حػػ اـ الت امػؿ األويا ػػ  مػػص م العػالمييفّ ويػػيتتط تمػػلر الأيحػػية ج  يتػاف: األولػػ  ي عػػد  
واحػػػد وطييػػػػؽ واحػػػػد  الصػػػػينية كتػػػػي  ا ػػػػتياتيجيات التطتيػػػػؽ األويا ػػػػيان   والتانيػػػػة المشػػػػيوع 
ّ واػو قػدية يو ػيا  لػ  إنتػاج يييػة  اليو   لعالـ متعدد األقطاب ينطلؽ مػف ك ػا ل شػيط و

للمشػيوع  تقاتية للاتما   تي إ ادة إنتاج الو    اليو     وقحػديمحت  اػلر الديا ػة يييػةي مت املػةي 
اليو ػ   لعػالـ متعػدد األقطػػاب انطخقػاي مػف الن  ػػة األويا ػية مػف حيػػث شػ ؿ التنيػاف الػػدول   
وك ػػػ  التعدديػػػة القطتيػػػة  و يأيػػػة تطتيقػػػ  انطخقػػػاي مػػػف تل ػػػي  االتحػػػاد األويا ػػػ   تػػػ  العػػػاـ 

 ػةل (  وا تياتيجية المحاوي الجيوتوليتي ية الت  تطتقما يو يا  وا  تختػة محػاوي ي ي2014)
                                                           

  .د تويار ت  الديا ات ال يا ية *
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طمػػياف(  تحػػخي  -كنقػػية( ومحمػػوي )مو ػػ و -تػػيليف(  ومحمػػوي )مو ػػ و -محػػوي )مو ػػ و
 ف الت امؿ تيف المشيوع اليو    والصين   ت  ك يا الو ط   وتوصلت الد يا ػة إلػ  نتػا   
تحتيةل كامما كف  المشيوع اليو   لعالـ متعدد األقطاب ينطلؽ مف ك ا ل تاتتل شػيط و واػو 

إنتاج ييية تقاتيػة لػلاتما  وكف  الت امػؿ األويا ػ   مػص متػادية  حػ اـ وطييػؽ    قدية يو يا  ل 
الصػػػػينية ت عػػػػد  كتػػػػي  ا ػػػػتياتيجيات التطتيػػػػؽ األويا ػػػػيان   تحػػػػخي  ػػػػف الت امػػػػؿ مػػػػص منظمػػػػة 
شػػػػن ماا للتعػػػػاوف  ول ػػػػف مػػػػيالت العخقػػػػة الصػػػػينية/ اليو ػػػػية تػػػػ  ي ػػػػية الو ػػػػط  )تعاونػػػػاي 

تاي اي لم تقتؿ المشيوع األويا     امخي   ما توصلت الديا ة إلػ   وتنات اي( ت عد  كيحاي محدداي 
نتيجةل مأاداا كف  إش اليات االن ما  االقتصادا  وتتاطي معػدالت النمػو تػ  يو ػيا توصػأما 
ـي  لػ  م ػتقتؿ المشػيوع  قاطية المشيوع األويا     ت ش  ؿ الطياي  ل  م تقتؿ االتحاد ومف ت ػ

 يتػػػدو الطييػػػؽ معتػػػداي كمػػػاـ المشػػػيوع األويا ػػػ   الػػػلا ت عػػػد  ي ػػػية األويا ػػػ   والػػػتـ التاحػػػث ال
الو ػػط  قلتػػ  األويا ػػ    تمنالػػؾ مػػ يٌ  مػػف الصػػياع والتنػػات  الػػدول    لػػ  القلػػب  مػػف قتػػؿ 
الصػػيف وتي يػػا والواليػػات المتحػػدة  األمػػي الػػلا يتطلػػب تي يػػ اي  تيػػياي لل يا ػػة اليو ػػية  لػػ  

.  دوؿ القلب األويا   
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Eurasianism 

Emerging International Polar Geopolitics of Russia 

(Reality and challenges) 
 

*
   D. Sumer Munir Saleh 

 

Abstract 
 

This research deals with an analysis of Eurasian theoretical trends in 

terms of its philosophy and its most important ideas, and then deals with 

Eurasianism as the geopolitical application of Eurasian theories, 

 The paper discusses Eurasian integration with the Chinese project, 

"One Belt - One Road", and the paper also discusses "Russification and 

the alternative Russian globalization system." 

It analyzes the most important challenges of Russian-Eurasianism 

structurally, that is, within the Eurasian Union and externally, that is, the 

geopolitical projects that compete with it and struggle in Central Asia, by 

testing a set of research hypotheses based on a main premise that 

Eurasianism as one of the directions of social and political thought in 

Russia is a conceptual framework and a geopolitical vision aimed at 

Reviving the culture, politics and common economy of the countries of 

the Eurasian region, and transforming the Eurasian space into a center for 

global politics and economy; 

There are two parts related to this hypothesis: the first is the Eurasian 

integration with the Chinese "One Belt and One Road" initiative, the 

most prominent strategy for Eurasian implementation, and the second, the 

Russian project for a multi-polar world based on a conditional basis, 

which is Russia's ability to produce a cultural vision for itself, by 

reproducing Russian consciousness. The study is an integrated vision of 

the Russian project for a multipolar world based on the Eurasian trend in 

terms of the shape of the international architecture and the foundations of 

multipolarity, and how to apply it based on the establishment of the 

European Union in 2014, and the geopolitical axes strategy applied by 

                                                           
   

*
 Doctor of Political Studies. 

 



  ومي صالحد.          جيوتوليتي يا القطتية الدولية الناش ة ليو يا )واقص وتحديات( )األويا يانية(
 
 

290 
 

Russia, which are three main axes (Moscow - Berlin) Mahmour (Moscow 

- Ankara) and Mahmour (Moscow -Tehran), in addition to the integration 

between the Russian and Chinese project in Central Asia, and the study 

reached research results, the most important of which is that the Russian 

project for a multipolar world is based on a stable and conditional basis, 

which is Russia's ability to produce a cultural vision for itself, And that 

the Eurasian integration with the Chinese "Belt and Road" initiative is the 

most prominent strategy for Eurasian implementation, in addition to 

integration with the Shanghai Cooperation Organization, but The 

outcomes of the Chinese / Russian relationship in Central Asia 

(cooperation and competition) are also a prominent determinant of the 

future of the entire Eurasian project, and the study also concluded that the 

problems of economic contraction and slowing growth rates in Russia as 

the locomotive of the Eurasian project pose a threat to the future of the 

Union and thus the future of the Eurasian project. The researcher 

concluded that the road does not seem paved for the Eurasian project, of 

which Central Asia is the Eurasian heart, for there is a mixture of 

international conflict and competition for the heart, by China, Turkey and 

the United States, which requires a great focus of Russian policy on the 

countries of the Eurasian heart. 
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 :المقدمة
عػداي ييػي ال ػا د كو تعػديلما  تتالػل ت   الم ا   اليو ية لت ييي تنية النظاـ الػدول   تدكت 

تقليػػػدا   تعػػػداي  ميقػػػاي مػػػص الجػػػلوي المي ليػػػة  لأل ػػػأة اػػػلا النظػػػاـ القػػػا ـ   تػػػي تقػػػديـ إطػػػايل 
المت يي  إنم ا لحظٌة تايياليٌة لمو  و تدشػف معمػا ميجع   تل أ   جديدل لملا الن ؽ الدول   

جديػػد  ول ػػف قتػػؿ للػػؾ لنياجػػص األحػػداث  مت يػػياي تػػاي اي تػػ  المشػػيوع اليو ػػ   التػػديؿ لعػػالـل 
(  ػػاف الأيتػػو 2008تدايػػةي ونيتتمػػا  مانيػػاي ودالليػػاي لأمػػـ اػػلر المواجمػػة العميقػػة  تػػ  العػػاـ )

تػػػػ  مجلػػػ  األمػػػف إيػػػػلاناي تتعطيػػػؿ األداة ال يا ػػػػية  ؾ مػػػػص الصػػػيف()مشػػػتيح اليو ػػػ  األوؿ
( متل ت ا تعادة يو يا للقـي 2014  وت  العاـ )1(1991لألمي ة  نظاـل دول و تعد العاـ )

تيػػػؾ اليو ػػػ    وتػػػ  العػػػاـ يليييػػػة اليو ػػػية للجيوتولتدايػػػة التطتيػػػؽ الأعلػػػ  لمػػػف كو يانيػػػا 
اجمػػةل مػػص األطل ػػ   منميػػاي حقتػػة إلػػ   ػػويية اػػو قػػياي مو  (  ػػاف الػػدالوؿ اليو ػػ   2015)

( المنتتػؽ  ػف تحػاا )التنمية الجديدتنؾ  ؿح لات  تحشح ي   وت  العاـ األميي   التأيد الع  يا  
الػػلا ي عػػد  العمػػود الأقػػيا  شػن ماا    ػػاجياال متقػػدـل تػػ  المواجمػة مػػص النظػػاـ المػػال   الػدول   

للنظػػاـ العػػالم   الجديػػد  األمػػي الػػلا يعنػػ  دالػػوؿ يو ػػيا تػػ  مواجمػػة مػػص النظػػاـ الػػدول   
واػ    واقتصػاديةل/مالية  المواجمة األولػ  وا     جيوتوليت ية) يا يةل/ د ة  ل  م توياتل 

 لػ  قطػبل دولػ   المواجمة التانية(  ول ف الا ال يعنػ  كتػداي كف  يو ػيا نجحػت تػ  التحػوؿ إ
ـ نأ ما  نمولجل جديدل تمشيو ما األويا     ول ف مف الصعوتة إتتات الع    تيو يا تقد  

تػػػػ  العخقػػػػات الدوليػػػػة  م ػػػػت لةي  ػػػػامليف: األوؿ  اػػػػو حػػػػعؼ األمي ػػػػة  نظػػػػاـل  يا ػػػػ و 
واقتصػػػادا  للعولمػػػة  والعامػػػؿ التػػػان : اػػػو انمػػػداـ األيػػػديولوجيات ال تػػػي  تػػػ  ال ػػػيب تػػػ  

لعامػؿ األوؿ لػـ ي ػف تقػط   الػإتعد الحداتة والتش يؾ تمقوالتمػا ال تػي   تالن ػتة  ميحلة ما
ت ػػػتب ال يا ػػػات اليو ػػػية تمػػػلر متال ػػػٌة لي ػػػت تػػػ  م انمػػػا  تػػػؿ  ػػػتتما األ ػػػا  انح ػػػاي 

  مت يػياف لػإالت  كدت الداالؿ األميي    والتييطان     العولمة تصي تما )النيو ليتيالية( ت 
التيػػاي الشػػعتوا  تػػ  إيصػػاؿ تيامػػب إلػػ   ػػد ة الح ػػـ تػػ  قمػػة المػػـي ف دوليػػاي  نجػػاح مممػػا

                                                           
 ( تيض  قوتاتل دوليةل  ل  دولة  يمتاتوا.2008تمو   11حاولت الدوؿ ال يتية ) 1
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ياليػة قا ػد تالدول   لنظاـ العولمػة تػ   ػاتقةل تايياليػةل  كا  كف يح ػـ منػااٌض للعولمػة النيولي
اػػػلا النظػػػاـ المعػػػولـ  والمت يػػػي التػػػان   اػػػو  التيي  ػػػت  كا  الػػػيوج تييطانيػػػا مػػػف االتحػػػاد 

 ت يتمعن  اليوج تييطانيا كحد قادة العولمة  ف  ّالنيوليتيالية اللا يمت ؿ مشيوع  األويت   
ػػػا تالن ػػػتة  لعامػػػؿ التػػػان  انمػػػداـ األيػػػديولوجيات تمػػػو كتػػػ  نتيجػػػة   الػػػإالعولمػػػة ال ػػػا د  كم 

( الػلا حصػؿ تػ    تعد الصنا     ما إش اليات المجتمص ال يت    وكامما الحعؼ )اليوحػ  
عػد  ػت وف ميت ػ  العولمػة اليو ػية  تنتيجػةي لػدالوؿ والر النقطة تيما ت ّالميحلة الحداتوية
تعػد األمي ػة  نظػاـل ممػيمفل  تعػد العولمػة الػيااف  كا  تعتػايةل كد ؽ  ػالـ مػا العالـ  صي مػا

مػػػص األمي ػػػة  ةدوليػػػاي  ومػػػص النجاحػػػات المتد يػػػة اليو ػػػية  لػػػ  م ػػػتويات المواجمػػػة التختػػػ
  تػػدك النمػػولج اليو ػػ   التػػديؿ يػػ داد    التنػػؾ الػػدول -والماليػػة وليا مػػا الع ػػ يية األطل ػػ   

 للعولمػػػػػػة )التػػػػػػوية اليقميػػػػػػةلاتمػػػػػػا تتلػػػػػػوياي تػػػػػػ   ػػػػػػالـ العولمػػػػػػة لاتػػػػػػ  وتػػػػػػاألدوات التقليديػػػػػػة 
 .االتصالية( ول ف ل اياتل معا  ةل و 

 أواًل: أىمّية البحث. 
ػػػػػتح    ا   القطتيػػػػػة الدوليػػػػػة الناشػػػػػ ة ليو ػػػػػيا )واقػػػػػص  جيوتوليتي يػػػػػا األويا ػػػػػيانية()ديا ػػػػػة  ت  تح  ح

لما  لمػ     وتحديات( ك ػاديم     -كام ييةي  تييةي  وتنتص الر األام يية مف تختة ا تتايات  كو 
.  وتانيما  مل    وتالتما لات  

ة امػػػػتخؾ يو ػػػيا ليييػػػػة االتتػػػاي تيحػػػي األ ػػػػاديم   ي مػػػف تػػػػ : -اال تتػػػاي العلمػػػ     -1
 اقتصػػاداو  ويا ػػ   ك للقطتيػػة الدوليػػة ولػػي  مجػػيد مشػػيوعل     نمػػولجل جيوتوليت يػػةويا ػػيانية ك

التػ  ت تأػ  تأ ػية ت يػي   ت ػية ت ييػي النظػاـ الػدول     فتصحيح النمط التقليدا    و ت امل و 
 الػػػػدول    تيتيػػػب وحػػػػعية القػػػو  الدوليػػػػة تػػػ  الن ػػػػؽ كا   والتنيػػػاف الػػػػدول  األن ػػػاؽ الدوليػػػػة

  دولػػ و  لوحػػعية يو ػػيا وكاليتمػػا للتحػػوؿ إلػػ  قطػػبل المناقشػػة النقدي ػػة  تحػػخي  ػػف  الحػػال 
ت ػػمح لمػػا  قطتيػػةل    ومناقشػػة مػػد  امتخ مػػا لتقاتػػةل قػػديتما  لػػ  ت ييػػي النظػػاـ الػػدول     ػػفو 
 الا الدوي الجديد. لداات
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ػػػػ  -2 لػػػػدوي التػػػػال    وتػػػػالنظي إلػػػػ  ان ػػػػاتا اال تتػػػػاي العملػػػػ   الالتيػػػػاي موحػػػػوع التحػػػػث كمي
 ػويية  يصػتح مػف  وشػيؽ المتو ػط والاصػةي   الشػيؽ األو ػط األامية ليو يا تػ  منطقػة 

تعػد األحاديػة القطتيػة  تػ  منطقػة تتصػادـ  الجديػد لعػالـ مػا ديا ة النمولج اليو ػ    الممـ
لخصػػطداـ المتاشػػي   ويػػدت اػػلر الم ػػاحة مػػف العػػالـ  ػػاحةي   تيػػؾيتولو تيمػػا مشػػاييص الجي

متػ  لتقاتتنػا اومػد  موا  لمػلا النمػولج اليو ػ     لميػةل  نقديػةل  تقديـ يييةل  التحث إل  ؼح دح مح تح 
 وتقاطع  مص مصالح دوؿ المنطقة.   ت  المنطقة

يتتط الا التحث تااتمامات التاحػث  الػلا تاا تما يالص اال تتاي اللات   للتاحث كمي  -3
  ػتصويية تعػد األ مػة ال  ػ لت ػوية إم انيػةي  األقطػاب متعػددل  لعػالـل  ت  النمػولج اليو ػ    يي 

 ة  ل  كياحيما.مف الحيب الدولي   ونيؼ  نواتل 
 ة.وتساؤالتو الرئيسثانيًا: إشكالّية البحث 

  تػػػ  حينػػػ المنػػػات القطػػػب   وييتػػػة االتحػػػاد ال ػػػوتيت    اػػػ   يو ػػػيا االتحاديػػػة  كف   مػػػص
 امتخ مػػػػا أليلػػػػب مقومػػػػات الدولػػػػة الع ظمػػػػ   يا ػػػػياي  ومػػػػص  للواليػػػػات المتحػػػػدة األميي يػػػػة

 مميػػػ اي  ج ياتيػػػاي  وتمتلػػػؾ موقعػػػاي  حػػػو دا ػػػـ تػػػ  مجلػػػ  األمػػػف   دولػػػةي  ماوصػػػأت و  ػػػ يياي 
ػػا  ووا ػػعاي  مصػػادي الطاقػػة متػػؿ الػػنأط وال ػػا   وال ػػييما المػػواد الالػػاـ تمتل ػػ  مػػف  تحػػخي  م 

ا إلػػ  مػػ تػػ  العخقػػات الدوليػػة  نظػػياي  ا لػػـ تتحػػوؿ تعػػد إلػػ  قطػػبل  كنم ػػإال  وق ػػديتما النوويػػة  
تػ    ػلو ما الع ػ يا    كفي إالي   القطتية مف إش اليات  ل  م تو  االقتصاد والتقاتة تعاني 

)2008جويجيػػػػػا) (  مػػػػػص تنػػػػػام  الت ػػػػػتخت 2015( و ػػػػػويية)2014( وشػػػػػت  ج يػػػػػية القػػػػػـي
م  حػػػػدود (  مػػػػص تنػػػا)التػػػيي   وشػػػػن ماا واالتحػػػاد األويا ػػػ   تي  ػػػػما االقتصػػػادية التػػػ  

  تػػدكت الأ ػػية األويا ػػية وتطتيقمػػا تعليػػاي  تلػػوية تحػػخي  ػػف  االشػػتتاؾ مػػص الت تػػؿ األطل ػػ   
انطخقػػاي مػػف  .. ؿ تمجملمػػا الميحلػػة االنتقاليػػة مػػف القػػوة اىقليميػػة إلػػ  القطػػب الػػدول   تشػػ   
مػػا اػو:  ي ػي  انطخقػاي مػف ت ػايؿل إشػػ ال    ػػد ة حػاوؿ التحػث اىجاتػػةح  ػف ت ػايالتل  للػؾ

  لعػػػالـ متعػػػدد األقطػػػاب األويا ػػػ   ت يػػػة ليو ػػػيا تػػػ  محيطمػػػا يتولو جي ةل  يييػػػ األويا ػػػيانية
 وييتتط تملا الت ايؿ اىش ال   ت ايالٌت تي يٌة كتي اا:
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 ت  ال يا ة الالايجية اليو ية؟ ا تياتيجيات التطتيؽ األويا يان   ما  -1
 تطتيقما؟ كدواتما و  ؟الدولية اؿ تمتلؾ يو يا تقاتة القطتية -2

 :ثالثًا: فرضّيات البحث
يػيتتط تمػا تيحػياتل   ةل تيحػيةل ي ي ػنطلؽ التاحث ت  تناولػ  ل مأػيدات الموحػوع مػف ا
يو ػػيا تػػ   وال يا ػػ    كحػػد اتجااػػات الأ ػػي االجتمػػا    توصػػأما  األويا ػػيانية : ػػد ة كالػػي 
يا ػػػة واالقتصػػػاد تمػػػدؼ إلػػػ  إحيػػػاا التقاتػػػة وال    جيوتوليت يػػػةٌ  ويييػػػةٌ  مأػػػاايم    إطػػػايٌ  اػػػ   

إلػػػػ  مي ػػػػ  لل يا ػػػػة    وتحويػػػػؿ الأحػػػػاا األويا ػػػػ   األويا ػػػػيةالمشػػػػتيؾ لتلػػػػداف المنطقػػػػة 
 :فتاج  ي فتيحيتايتتط تملر الأيحية وت ّواالقتصاد العالمييف

الصػػػػػينية كتػػػػػي   طييػػػػػؽ واحػػػػػد و مػػػػػص متػػػػػادية  حػػػػػ اـ واحػػػػػد  األويا ػػػػػ    الت امػػػػػؿ عػػػػػد  ي   -
 . األويا يان   ا تياتيجيات التطتيؽ 

 تقاتيػةل  قػدية يو ػيا  لػ  إنتػاج يييػةل ت يػيتتطلعالـ متعدد األقطػاب   المشيوع اليو     -
 .للاتما

 :رابعًا: أىداف البحث
إلػػ  اىجاتػػة  ػػف جملػػة الت  ػػايالت التحتي ػػة التػػ  حػػدداا التاحػػث  وللػػؾ التحػػث  ؼح دح احػػ

تحقيػؽ جملػةل إل   ؼح دح اح   ما  )األويا يانية( موحوع  ف للوصوؿ إل  تمـل واححل و ميؽ
تعػػػػد األحاديػػػػة  لعػػػػالـ مػػػػا طتيعػػػػة المشػػػػيوع اليو ػػػػ    تحديػػػػد كولمػػػػا  مػػػػف األاػػػػداؼ التحتيػػػػة

  ناصػػػي القػػػوة والحػػػعؼ للمشػػػيوع األويا ػػػ   إيحػػػاح   وتانيمػػػا األويا ػػػيانية كا   ّالقطتيػػػة
 .دول و  التحديات الت  تواج   ملية تحوؿ يو يا إل  قطبل إتيا    وتالتما اليو    
  :منيجية البحثخامسًا: 

األاػداؼ كاػـ و     وم وناتػ يقـو اػلا المػنم   لػ  تحليػؿ النظػاـ الػدول   :المنيج النسقيّ 
والنمػػالج المت ػيية تػ   يأيػػة  المتػاد العلميػة التػ  يتوالااػا اػػلا المػنم  اػ  التوصػػؿ إلػ  

ظح   و األن اؽ مؿ الر   الػيااف الا المنم   لػ  م ػتو  تحليػؿ تنيػة النظػاـ الػدول    ؼ   حي وح
 . )النظاـ العالم  الجديد(
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صػػياية  تػػ والمويػػات  النظييػػات التنا يػػة  لػػ  تػػلتيي األت ػػػاي تي  ػػ  المقاربةةة البنائيةةة:
 كف   التنػػػػػا يوفيػػػػػػي  و   اجتمػػػػػا     و ػػػػػاال  اي لاتػػػػػيكيمـ م ونػػػػػ عػػػػػد  التػػػػػ  ت    المصػػػػػلحة الوطنيػػػػػة

ة  تالتنا يػػػػة تمػػػػػتـ ك ا ػػػػػاي تايياليلػػػػ- اجتما يػػػػةل  المصػػػػػلحة والمويػػػػة تتأا ػػػػػؿ  تػػػػػي  مليػػػػاتل 
ؿ التقاتيػػة    ا تنيػػةٌ يػػي  التنػػا يوف تنيػػة النظػػاـ الػػدول   لػػ  كنم ػػ)وتمصػػػدي الت يػػي كو التحػػػو 

اػػػلر التنيػػػة تػػػيتي تػػػ  المويػػػة  ّتتحػػػمف مجمو ػػػة مػػػف القػػػيـ والقوا ػػػد والقػػػوانيف اجتما يػػػةٌ 
التنيػػػة التقاتيػػػػة و ػػػيتـ توظيػػػؼ اػػػلر المقايتػػػة  لػػػ  م ػػػتو  تمػػػـ   2(والمصػػػلحة للأػػػا ليف

ما توصػأ تحليؿ  يا ات التعاوف األويا     تحخي  ف  ة تمعن   اليو ن   للمشيوع اليو    
 .األويا يان   حد ك مدة المشيوع ك

 :سادسًا: حدود البحث
 نقطػػػػة  2008واالتػػػػاي التاحػػػػث العػػػػاـ  ،(2018 -2008)للتحػػػػث: الزَّمنةةةةي النطػػػاؽ  -1

نحػػػو  تػػػ  جويجيػػػا  نقطػػػة انطػػػخؽل     ػػػاـ التػػػدالؿ اليو ػػػ   للتحػػػث توصػػػأ انطػػػخؽل 
 القطتية الدولية.

 .األويا     او يو يا االتحادية ومجالما الحيوا  النطاؽ الم ان   للديا ة:  -2
 :سابعًا: متغيرات البحث

تقية المت ييات التحتية   مت يياي م تقخي  تيتتط ت  األويا يانيةش  ؿ ت   المتغير المستقل: - أ
تػ   األويا ػيان    اليو ػ   للمشػيوع  وال يا ػية واالقتصػادية التنيػة التقاتيػة  ي متؿ توصأ

 .تلوغ القطتية
لمػػػد   تاتعػػاي    مت يػػياي نحػػو القطتيػػة الدوليػػة التحػػوؿ اليو ػػ   ؿ ت ػػيم   :المتغيةةر التةةابع  - ب

 .األويا يانيةتطتيؽ 
 
 

                                                           
د الالد المصيا   النظيية التنا ية ت  العخقات الدولية   مجلة العلـو االقتصادية والقانونية  )دمشؽ: جامعة دمشؽ   2
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 :ثامنًا: الّدراسات الّسابقة
المشػػيوع   ػػفث وتحػػو   تػػبل اتتقػػاي الم تتػػات العيتيػػة إلػػ    لػػإمػػف اىشػػاية  التػػدي  تدايػػةي 

تمػػػػدؼ اىحػػػػااة  لػػػػ  اػػػػلا  األويا ػػػػ  اليو ػػػػ   مػػػػص يلتػػػػة العمػػػػؿ الصػػػػحأ   مقػػػػاالتل 
ث تتقػػ  تػػ  إطػػاي التيجمػػة الحيتيػػة  ػػف يلػػب المتػػواتي لػػدينا مػػف  تػػب وتحػػو كالمشػػيوع  و 

 منمجػػػػ    تي   كل  ػػػندي دويػػػػيف  لػػػللؾ يلمػػػؿ التاحػػػث تػػػػ  تقػػػديـ إطػػػايل يالمنظػػػي الجيوتػػػول
  نمػػػػالج مػػػػف كتػػػػي    وتيمػػػػا يػػػػلتاألويا ػػػػيانيةوتديجػػػػ  نحػػػػو  األويا ػػػػ   للمشػػػػيوع  مت امػػػػؿل 

 يا ات ال اتقة:الد  
اس مسةةتقبل روسةةيا الجيوبةةوليتيكيس ترجمةةةس يةةألكسةةندر دونةةينس أسةةس الجيوبوليتيك  -1

 (.4002عماد حاتم )بيروت: دار الكتاب الجديدة المتحدةس الطبعة األولى 
إلي  تعد انتماا الحػيب التػايدة توصػأ   عاد النظيي    تييل  ك    لـل يحع ي ضح الا ال تاب 

واػػو  تيػػؾ يال وايػػا المن ػػية تػػ  تػػايية ال يا ػػة الدوليػػة  اػػلا العلػػـ اػػو  لػػـ الجيوتول  حػػدك
 يحت تي  تمنمجيػة وتأصػيؿ ك ػ   الجيوتوليتي ياتالل ة اليو ية ت   لـ  تعليم و  ميلؼل 

  ي طػػػػ  ميػػػػداناي وا ػػػػعاي مػػػػف المػػػػداي  والػػػػيي  نيػػػػا  نظييتمػػػػا وتاييالمػػػػا  مػػػػا كيػػػػتي يالجيوتول
قػػانوف التو ػػص نحػػو نظييػػة و ة  حي ػػ ث تالتأصػػيؿ  ػػف الػػدوؿ   ا نػػاتل   وتحػػد  الجيوتوليتي يػػة

 كويوتا الو ط   األيض والتحي.
روسةةيا المعاصةةرةرس مجمةةة  جيوبوليتيكيةةاجمةةة سةةماعينسر حخةةر حةةروب جزيةةرة العةةالم:  -2

 254ت الوحةةةةةدة العربيةةةةةةس العةةةةةدد رالمسةةةةةتقبل العربةةةةةيس )بيةةةةةروت: مركةةةةةز دراسةةةةةا

 (.4002أيار/مايو
ليو ػيا األيض  الجيوتوليتي يػةتناوؿ التاحث تػ  قيااتػ  ل تػاب كل  ػندي دويػيف األ ػ  

  والتحػػي التػػي صػػياع األويا ػػيا ا/ليو ػػي الجيوتوليتي يػػة  مػػا تنػػاوؿ اال ػػتميايية والقلػػب 
 .األويا يا – يو يا ايلجيوتوليتي  الأل أية األ  تناول  تحخي  ف 
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تػػ   ةالي ي ػػ للجمػود التحتيػػة المتصػػلة  وتتي ػ  جمػػود التاحػث اػػلا التحػث ا ػػت ماالي  كتػ 
لمػػػػا  و خقػػػػة  اليو ػػػػية )العالميػػػػة( والتطتيػػػػؽ األويا ػػػػيان    الجيوتوليتي يػػػػةتوحػػػػيح اليييػػػػة 

توحػػيح نظػػاـ تحػػخي  ػػف )حػػ اـ وطييػػؽ( مػػص تعحػػمما   والصػػين    األويا ػػ   المشػػيو يف 
 ...األويا يانيةالتحديات الت  تواج   التديؿ  متي اي  اليو    العولمة 

 المبحث األول: النظام الدولي )النسق والبنية التحتية(.
  تػنع   تػ  وتيتيتمػا ونمطمػا العخقات تيف الأا ليف الدولييف او ش ؿ   النظاـ الدول   

 تايياليةل معينةل.ةل ميحلمنظ ـل للعخقات الدولية الخؿ  كو  يا  و  مي   و  إطايل 
 .المعاصر( )النظام الدوليّ  الراىن البنيان الدوليّ المطمب األول: 

ويتحػػدد  و خقتمػػا تتعحػػما   يأيػػة تيتيػػب وحػػدات الن ػػؽ الػػدول   )التنيػػاف الػػدول  اػػو 
 لػػ  ك ػػا   يأيػػة تو يػػص المقػػديات تػػيف الوحػػدات و لػػ  ديجػػة التػػياتط تػػيف  التنيػػاف الػػدول   
كاػػػداؼ الأػػػا ليف الػػػدولييف وتوقعػػػاتمـ إ اا اظالػػػييف تػػػ  النظػػػاـ    وتػػػيدا3(تلػػػؾ الوحػػػدات

ـي  تػػػػ  تحديػػػػد ديجػػػػة التػػػػياتط  مممػػػػاي  دوياي  الػػػػدول    لا ا ػػػػتندنا إلػػػػ  شػػػػ ؿ النظػػػػاـ   ومػػػػف ت ػػػػ وا 
والواقعيػة التنيويػة وكتػي   اتتياحات النظيية الواقعية والت  كتػي  منظييمػا اػان  موييانتػاو

ولػةل ت ػع  إلػ   يػادة قوتمػا  والأػا لوف يأ ػيوف ويعملػوف   تاف  ؿ  دمنظييما  ينث والت 
وتقػػػػاي لمأمػػػػـو المصػػػػلحة الوطنيػػػػة المطاتقػػػػة للقػػػػوة  وتػػػػللؾ تصػػػػتح المصػػػػلحة اػػػػ   جػػػػواي 

لنم ػػا الصػػياع مػػف كجػػؿ القػػوة  تػػ   ػػالـل تتنات ػػ و لتحصػػيؿ القػػوة  تال يا ػػة  التػػ  تعػػي ؼ 
والتقػات   تػ  مواجمػة الػدوؿ األالػي    إل  حماية تقا مػا الأي يقػ    مدتو ةي وتصتح  ؿ  دولةل 

ػلطة المي  يػة واػو )Anarchyت  نظاـل دول و كناي  و ) افتةرا  الواقعيةة ( ت يب  ن  ال  
وتػ  حالتنػا   او الش ؿ اللا يظمي  لي  النظاـ الدول    التنياف الدول      ومف ت ـي (البنيوية

                                                           
3

 .262ص(  1998  2الالايجية  )القااية: م تتة النمحة  طمحمد  ليـ  تحليؿ ال يا ة  
 ( اػػو كحػػد يواد القػػيف العشػػييف تػػ  مجػػاؿ ديا ػػة ال يا ػػة الدوليػػة  1980–ـ 1904اػػان  مويينتػػاو  )كحمػػد  انظةةر:ـ

 )حاشية  ألية(. 93(  ص2011  1نويا النعيم   ال يا ة الالايجية ) ماف: داي  اياف ط
    كميي ي  و حو اي ة التديي  ت   ؿ مف جامعة  اليأوينيا وتيي ل  وجامعة  ولومتيا وكحػد  ينث والت   الـ  يا

  (،2013 -1924)كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ العخقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Waltz.) 
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ؽ وانتمػػػاا تااالتحػػػاد ال ػػػوتييت  ال ػػػعػػػد انميػػػاي كا  مػػػا تّ 1991تعػػػد العػػػاـ  المعاصػػػية مػػػا
واػػػو مػػػا  ّالقطتيػػػة القطتيػػػة إلػػػ  كحػػػادا   مػػػف تنػػػا     انتقػػػؿ التنيػػػاف الػػػدول   الحػػػيب التػػػايدة  

مػػف التمييػػ  تػػيف مأمػػوميف  تدايػػةي  الجديػػد  ولػػللؾ التػػد   النظػػاـ العػػالم    اصػطلح  ليػػ  الحقػػاي 
الجديػػػد والنظػػػاـ  النظػػػاـ العػػػالم    وامػػػا  تشػػػييح تنيػػػة النظػػػاـ الػػػدول   تمتػػػداالليف قتػػػؿ التػػػدا 

التػػػايدة الجديػػػد تعػػػد نمايػػػة الحػػػيب  ظمػػػي ا ػػػتالداـ مصػػػطلح النظػػػاـ العػػػالم    إ ل    الػػػدول   
جويج تو  األب لوصؼ طتيعة حقتة ما تعد الحيب التايدة الي ي    (  تا تالدم1991)
طتيعتػ   كو معالمػ  تي ػوف قػد ا تملػ كفميحلة ما تعد حيب الاللػي  التانيػة دوف  وتحديداي )

الػلا  تعػد الحػيب العالميػة التانيػة تمو نظاـ مػا ا النظاـ الدول     كم  4( ما  يت  تشوم   
ويتػػللؼ مػػف  تيػػي مػػف   5)تنظػػيـ تيتيتػػات النظػػاـ ال يتػػ  الليتيالػػ ( يعيتػػ  جػػاف ان يتػػيا

مػف المي  ػات الدوليػة  مجمو ػةٌ  األن ػاؽ  تشػمؿ تلػؾ اي عحػتالتػ  يعػ   تعحػما  األن اؽ
التػػػ  تشػػػمؿ األمػػػـ المتحػػػدة ومنظمػػػة التجػػػاية العالميػػػة  تحػػػخي  ػػػف  تيػػػي مػػػف المنظمػػػات 
محػػػددة القحػػػايا تػػػ  اػػػلر المجػػػاالت متػػػؿ مياقتػػػة المخحػػػة الجويػػػة والمعػػػاييي اىل تيونيػػػة 

مػػػف كنظمػػػة الػػػتح ـ تػػػ   والمحا ػػػتةّ ومجمو ػػػة مػػػف المعااػػػدات القانونيػػػة الدوليػػػة  تدايػػػةي 
 .مف المعاييي المشتي ة ييي الم تملة ناش ةٌ  يح وحت  قوانيف الحيبّ ومجمو ةٌ الت ل

 (. 0444 -0440) الجديد في النظام العالميّ  االتحادية روسياموقع المطمب الثاني: 
ما كحػحت القػوة القا ػدة للنظػاـ وتوصػأ نماية الحيب التايدة تعدالواليات المتحدة  تدكت
الطػػاتص  مػػف  الليتيالػػ    ال ػػوتييت تػػتطا تػػ  النظػػاـ ال يتػػ   ويتػػة )دمػػ   ػتػػ الجديػػد العػػالم   

متػػػؿ د ػػػـ صػػػأة المياقػػػب تػػػ  االتأاقيػػػة العامػػػة للتعيتػػػة الجمي يػػػة  الػػػخؿ التػػػدا تالطػػػواتل 
وتيمػػا تعػػد كيػػدت الواليػػات المتحػػدة   ال ػػاتؽ والتجػػاية  الجػػات  أل حػػاا االتحػػاد ال ػػوتيت   

                                                           
  1ااية: م تتػػة نمحػػة مصػػي  طنعػـو تشوم ػػ    النظػػاـ العػالم  القػػديـ والجديػػد  تيجمػػة:  ػاطؼ  تػػد المجيػػد  )القػ 4

 .16(  ص2007
 جاف إي نتييا  تيوتي وي ال يا ات والشيوف الدولية ت  جامعة تيين توف. 
 ماي ػػػػؿ جيػػػػ  ما اي كنػػػػديو ياديػػػػف  ك ػػػػتييد  توت ػػػػيأالو   مييانػػػػدا تيياتيػػػػب   تمػػػػـ النظػػػػاـ الػػػػدول  الحػػػػال    ديا ػػػػة  5

 .13(  ص 2016ياند   ) اليأوينيا: مي  ة
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ة تو ػص حلػؼ لتشػمؿ يو ػيا والأأػت مػف حػد  تو يص مجمو ػة ال ػتص إلػ  مجمو ػة التمػان  
وقػػػد كصػػتحت معظػػػـ الػػدوؿ  تمػػػا تػػ  للػػػؾ القػػو  العالميػػػة  تػػ  الوقػػػت   شػػماؿ األطل ػػ   

   مػػا 6  منظمػػة التجػػاية العالميػػة(تل ػػتمالػػيااف جػػ ايا مػػف جػػواي نظػػاـ التجػػاية الحػػية الػػلا 
تأاقيػات متعػددة اال تحػخي  ػف   والتنؾ الدول   شمدت المنظمات متؿ صندوؽ النقد الدول   

ػػا تو ػػص العحػػوية  لػػ  نطػػاؽل   الجوانػػب  متػػؿ معااػػدة  ػػدـ انتشػػاي األ ػػلحة النوويػػة كيحي
قػادر و يػي  جديػدٌ  يو ػ    توج ٌ    قاتؿ الا التوج  األطل    ..تما تيما يو يا و الم    شامؿل 

الالايجيػػة ال ػػاتؽ تػػ   مػػد الػػي ي  تػػويي  يلت ػػف واػػو كندييػػ   و يييػػؼ  الػػلا احتحػػف 
مف كتتاع الي ي  ال اتؽ يويتاتشوؼ تػ  إطػاي التأ يػي الجديػد الػلا د ػا تيػ  إلػ   العديد

 ويي  د اة األطل ية اليو ية كف    7إدماج االتحاد ال وتييت  ت  التيت األويوت  المشتيؾ
تعػػد اي ػػؿ القطتيػػة  اػػو المي ػػ  الجديػػد والمي ػػؿ التػػديؿ لألمػػف العػػالم    الحلػػؼ األطل ػػ   

ة التنا يػػة وتػػوا ف القػػو  النػػووا  اػػلا الحلػػؼ مػػف وجمػػة نظػػي كنصػػاي اػػلا التوجػػ  اػػو صػػل  
مف تان وتوي ت   ندا إل  تخديأو تؾ  د تيف كويوتا واألطل    كا  تج    كمن و  طوؽل و يتط 

 التوجمات األطل ػية لقػادة يو ػيا االتحاديػة مص  ول ف 8ت  كقص  الشيؽ اظ يوا ليو يا
تػػػ   تعلػػػ و  تقػػػدـل  كا   إحػػػيا  اػػػو الم ػػػتو  األوؿ :ا  لػػػ  م ػػػتوييفكالأقػػػو ـ م ػػػكن إال  الجػػػدد  

الدااللية الت  لـ  ت خالمشتأاقـ   تيي  وكماـ اقتصادا   إالأاؽٌ   خقتمـ مص ال يب والتان   
ألت ػػاي األطل ػػييف واػػو التوجػػ   منػػاقٌض  يالػػيٌ  تػػتم ف الح ومػػة مػػف معالجتمػػا  تػػي  تيػػايٌ 

  تعػػد كف تػػـ تحييػػػي تعليػػةل  يمػػدد تمجا ػػػةل   ػػػاف تػػ  حينػػ  وحػػص االقتصػػادا  تال  األويا ػػ   
  لػ  شػياا ال ػلص الحػيويية والم ػتويدة منمػا  نظػياي  األ عاي دوف كف ي وف للمواطف قػديةي 

                                                           
ماي ػػػػػػؿ جيػػػػػػػ  مػػػػػػا اي  كنػػػػػػػديو ياديػػػػػػف  ك ػػػػػػػتييد  توت ػػػػػػيأالو   مييانػػػػػػػدا تيياتيػػػػػػب   تمػػػػػػػـ النظػػػػػػاـ الػػػػػػػدول  الحػػػػػػػال     6

 .19صميجص  اتؽ  
7 Varol Tugce, The Russian Foreign Energy Policy, European Scientific Institute,Republic 

of Macedonia, 2013, Available at: 

http://eujournal.org/files/journals/1/books/TugceVarol.pdf, p 32. 
ااشػػػػػػـ نعمػػػػػػة  ػػػػػػاظـ  يو ػػػػػػيا تػػػػػػ  ال يا ػػػػػػة اظ ػػػػػػيوية تعػػػػػػد الحػػػػػػيب التػػػػػػايدة  داي يمنػػػػػػة للنشػػػػػػي والتو يػػػػػػص  األيدف   8

 .45  ص 2013
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ال ػنوات األولػ  مػف  تدن  دالل  والتحالـ ال تيي اللا ياتؽ تلػؾ الميحلػة  ولػـ تمػض    لإ
 يوتػػػػخي  415و ػػػػاف الػػػػدوالي األميي ػػػػ  ي ػػػػاوا  إال   1992تػػػػ   قيػػػػاـ يو ػػػػيا االتحاديػػػػة كا  

)العملة الوطنية( تعد كف  اف ي اوا يوتخي واحديا ت   مد االتحاد ال وتييت  )وكصتح ت  
 اقتصػػاديةي  ؿ اػػ ةي   ممػػا شػػ   9يوتػػخ( 2800ي ػػاوا  1999نمايػػة  مػػدة الػػي ي  يلت ػػف تػػ  

 .داالؿ يو يا  ل  ح اب التوج  األطل     ويا    للتياي األ وتنامياي 
 .نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية- المطمب الثالث: البنية التحتية لمنظام الدولي

اي كو قانونػاي يػنظـ العخقػات تػيف لي  نظامػاي م توتػاي كو نظامػاي ي ػمي   النظاـ الدول    تدايةي 
ي ػػػا د  لػػػ  تحليػػػؿ شػػػ ؿ العخقػػػات تػػػيف الػػػدوؿ  ومعيتػػػة  نظػػػيا   الػػػدوؿ  تػػػؿ اػػػو إطػػػايٌ 
التاحػػث النظػػاـ  ـح  يػػقح مػػف اػػلا  واأل تػػي نأػػولاي مقاينػػة ت يياػػا  انطخقػػاي  األطػػياؼ األ تػػي قػػوةل 

 إلػػػ  )نظػػػاـ مػػػا تعػػػد الحػػػيب العالميػػػة التانيػػػة( ثالػػػيااف تمػػػا يالػػػدـ كاػػػداؼ التحػػػ الػػػدول   
منظمػػة األمػػػـ المتحػػدة مظمياػػػا  تعػػد  المي ليػػة ال  يا ػػية التػػػ  األولػػػ   اي ليتػػيف متػػياتطتيف
المتمتلػػة تػػد امتيف   االقتصػػادية التػػ  اػػ   األ ػػا  حاليػػاي  التانيػػة اػػ   الالػػايج    والمي ليػػة 

ؿ الػػدوالي إلػػ   ملػػة االحتيػػاط   العػػالم   وك ػػا   األولػػ  اػػ  نظػػاـ التتػػيودوالي الػػلا حػػو 
التجػػاية الدوليػػة  والد امػػػة التانيػػة اػػػ   المي  ػػات الماليػػػة الدوليػػة  صػػػندوؽ النقػػد والتنػػػؾ 

اا ني  ػػوف إل ػػالػػي ي  حػػيف قػػيي  1971إلػػ  العػػاـ ويعػػود نظػػاـ التتػػيودوالي ) الػػدول .. 
  ويعػػ   للػػؾ إلػػ   تػػية نأقػػات 10صػػدمة ني  ػػوف(  ػتمػػا يعػػيؼ تػػايتتػػاط الػػدوالي تالػػلاب 

وقياـ الواليات المتحدة تطتا ة الدوالي دوف وجود يصيد  اؼل مف  الأيتنامية حينماحيب ال
المتأػؽ   Bretton Woods  اللاب  ما تعلة ني  وف ت تب ت  إنمػاا نظػاـ تػييتف وود

 44الػػلا  ػػاف يتػػط العملػػة تالػػلاب مي تػػ  األ ا ػػية  والػػلا واتقػػت  ليػػ   ليػػ  تػػيف األمػػـ 
ك اٌ   -تيكا التاحث –وما يجمص الد امتيف  دولة مف الحلأاا تعد الحيب العالمية التانية

                                                           
تػوتيف  الػداي العيتيػة   يداف ناصي  دوي يو يا تػ  الشػيؽ األو ػط وشػماؿ إتييقيػا مػف تطػي  األ تػي حتػ  تخديميػي 9

 .164  ص2013للعلـو ناشيوف  لتناف  
شػػييؼ تػػػوديا   تنػػػات  العمػػػخت االيت ا يػػة  لػػػ  المعػػػامخت الماليػػػة الدوليػػة   كطيوحػػػة د تػػػويار )غ.ـ(  إشػػػياؼ د  10

 .57(  ص2016محمد ياتوؿ  )الج ا ي: جامعة ح يتة تف  ل    لية العلـو االقتصادية 
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الػػلا يحت ػػي طتا ػػة الػػدوالي تػػ  العػػالـ دوف )واػػو االحتيػػاط   الأيػػديال   األميي ػػ    تاتػػتٌ 
ـي   و 12(ال يتتػػص الح ومػػة األميي يػػة الػػاٌص  واػػو تنػػؾٌ )  11(قيػػود تعليػػة يصػػتح نظػػاـ  مػػف ت ػػ
 يطي  لي  مجمو ػٌة مػف التنػوؾ الالاصػة كاممػا وتكدوات  ت  ال يطية    دإحالتتيودوالي 
يو ألي..(  الا يقودنػا إلػ  ا ػتنتاج كف  التنػؾ االحتيػاط   الأيػديال   و مويياف  و )يوتشيلد  

ـي لم   المػػػال   والنقػػػدا   و األميي ػػػ   اػػػو المػػػتح ـ الأعلػػػ   تالنظػػػاـ العػػػا شػػػ ؿ  النظػػػاـ  مػػػف ت ػػػ
الدول   األحادا  القطتية او انع اٌ  ألحاديػة ال ػيطية  لػ  النظػاـ المػال   الػدول   وحتػ  

يالحص لتنوؾ يؿ يوتشيلد ت  تييطانيػا مقاتػؿ الػدوالي حصػياي الػلا يػيتتط )اللاب تت عيير 
ػػػ  م  13(تنظػػػاـ التتػػػيودوالي ممتػػػدةل مػػػف تدايػػػة ال ػػػتعينيات وحتػػػ  العػػػاـ  ميحلػػػة ا كد   تػػػيمي

 األحادية القطتية  ل  العالـ. ايمنةإل   2013
 تنيػػػػة النظػػػػاـاليو ػػػػية لت ييػػػػي  لأمػػػػـ الم ػػػػا     صػػػػتح حػػػػيويياي اػػػػلا التق ػػػػيـ النظػػػػيا ي  

والجػواب تػيكا    ؟لصػالحمـ الػدول    تنيػة النظػاـلت يػي يو ػيا  محػاوالتٌ  تػنجح   تمؿ الدول  
  تنجاح الييية األويا يانية...التاحث ميتتٌط 

 /النظرية والتطبيق. األوراسية بين المبحث الثاني: 
محػؿ  لتحؿ عقيدةل  األويا ية  انتعتت الأ ية وتأ ؾ دول  تعد انمياي االتحاد ال وتييت   

مػػف النأػػال إلػػ   تمػػدؼ منػػص حلػػؼ األطل ػػ      تياتمػػا متجػػاو ةي  لاتػػ  وتػػ  الوقػػت الشػػيو ية
ـي منظومة الدوؿ ال ػوتيتية ال ػاتقة  و  لختحػاد لاتمػا  الجيوتوليتي يػةا ػت ماؿ الوظيأػة  مػف ت ػ

  ولي  االنػدماج ال لػ    وال يا     واالقتصادا     ول ف  ف طييؽ الت امؿ القيم   ال وتيت   
تودو  ػية ال ني ػة األي  مػص التي يػ   لػ  دوي  ومحيطػ  الجيو يا ػ    تيف المي   اليو ػ   

 .ت  ا تعادة يو يا لدوياا التاييال   

                                                           
ع عالالال  ل ع  الالالاع  أو االالالل قب،عت ع ، الالالا، عاي،الالالل: ه  الالالا اةالالال ، )ع  الالال  ا :     الالالل  -كالالال بي دا،الالالاع، لالالال،   ع ، الالال   11

 .12(، ص2015، 1 ،اعبع، ط
12 http://www.federalreserve.gov/fomc/fundsrate.htm   

13 William Kay,"Rothschild, the bank built on gold, quits market", the independent, 
Wednesday 14 April 2004, Link: 
https://www.independent.co.uk/news/business/news/rothschild-the-bank-built-on-gold-
quits-market-56047. 

http://www.federalreserve.gov/fomc/fundsrate.htm


  ومي صالحد.          جيوتوليتي يا القطتية الدولية الناش ة ليو يا )واقص وتحديات( )األويا يانية(
 
 

302 
 

 ياسية األوراسية.النظريات السّ المطمب األول: 
التيػاي   لمػلا االتجػاريم ف يصد تيػاييف ي ي ػيف  أطمسيّ  -التكامل األوراالتجاه األول: 

يل ػػتف( الػػلا اقتنػػص تػػلتوؿ القطتيػػة ال ػػوتيتية وتحػػوؿ يو ػػيا  -واػػو تيػػاي ) و يييػػؼ األوؿ
(  ي ػا د يو ػيا واقتصػادياي  االندماج مػص ال ػيب األطل ػ  ) يا ػياي  ف  كو   إقليميةل  إل  دولةل 

ػػػ  14المشػػػ خت الداالليػػػة ومنػػػص  ػػػودة الشػػػيو ية وحػػػؿ    لػػػ  النمػػػوض اقتصػػػادياي  ا التيػػػاي كم 
تقػػػـو  لػػػ  الديمقياطيػػػة ال يتيػػػة  مػػػص القوميػػػة  قويػػػةل  التػػػان  تيػػػداتص  ػػػف ت ػػػية وجػػػود دولػػػةل 

دة واويتمػػػػالجديػػػػدة اليو ػػػػية  يأجينػػػػ  تييمػػػػا وؼ ي ػػػػي  و ياا يو ػػػػيا تػػػػ   عػػػػد  وي   ا المتأػػػػي 
  وتاالنتقػػاؿ 15 نػػ    كتػػي  المنتمػػيف إليػػ  والػػليف يػػداتعوف1999إلػػ   1998مػػف  ال ػػنوات

ل ػ س)أفكار نزاربةاييف( متعدد المنافع التكامل  األوراسيّ االتجاه الثاني: إل    نػ  مػف  فح ك   
كلقػار تػ  المعمػد المل ػ  للشػيوف الدوليػة  الطػابل  قتؿ ي ي   ا ال تاف ف.ك. ن ايتاييؼ ت 

تلػدف مػف العخقػات النو يػة تػيف  جديػدل  لخنتقاؿ إل  م ػتو ي  تي   د ا 1994 كلاي 22ت  
صػي ت   شػ ؿ  لػ  متػاد  الطو يػة والم ػاواةتت جديػدةل  دوليػةل   ل  ك ا  جمعيػةل  كويا يا

تش يؿ اتحاد الدوؿ األويوتية   ف  ت  م ودة ي ميا  لن ايتاييؼ اال تياتيجية األويوي يوية 
ل نحت  األاػداؼ الي ي ػ 1994 ح يياف 3 تتاييةاظ يوية   ت ػم   جديػدةل  لتشػ يؿ ياتطػةل ة وك   

لػػػدوؿ االتحػػػاد ال ػػػوتيات   الحاجػػػة إلػػػ  الت امػػػؿ االقتصػػػادا  ت اظ ػػػيوا /االتحػػػاد األويوتػػػ 
ع وا ػتيعاب الصػيا ات الحاجة إل  تطويي يليات الػيدو لل وؽ   جديدل  ال اتؽ  ل  ك ا ل 

ا أّمةة  16الحاجػػة إلػػ  ت امػػؿ التحػػوث والتنميػػة تػػ  العلػػـو والت نولوجيػػا تحػػخي  ػػف  الجديػػدة
ي  ػػ  كنصػػاي اػػلر المدي ػػة  لػػ  دوي )س اقتصةةادية-المدرسةةة الجيةةواالتجةةاه الثالةةث فيةةو 

   تمػ   الاصػةل  اقتصادية تػ   ػالـ مػا تعػد الحػيب التػايدة واألويا ػ  تصػأةل -العوامؿ الجيو

                                                           
، 59   مجلة الأ ي ال يا    )دمشؽ: اتحاد ال تاب العيب  عمحمد الحويان   يو يا األويا ية  مف الي ي  توتيف 14

 .14(  ص2016  اليتص التالث 17 
كمينة مصطأ  دل    الماليلة الجيوتوليتي ية اليو ية والأحاا األويا     ديا ات ا تياتيجية  )القااية: المعمد  15

 .6(  ص2016المصيا للديا ات ال يا ية واال تياتيجية 
16 Sadykova Raikhan / Procedia, "Eurasian idea of N.A. Nazarbayev as the basis of 

integration", Social and Behavioral Sciences 89 (2013), p382. 
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تػػداتص  ػػف صػػوية المويػػة األويا ػػية ليو ػػيا إلػػ  جانػػب التقػػاطص تػػيف التػػلتييات االقتصػػادية 
ـي و   والتقاتيػػػة تػػػػ  المنطقػػػة  ةاالقتصػػػػادي يػػػػةليو ػػػػيا معػػػي ؼ تاليتاا   المػػػػدؼ األمنػػػ   مػػػػف ت ػػػ
أيػػػػد يو ػػػػيا مػػػػف موقعمػػػػا تكف  اػػػػ   لمػػػػلا االتجػػػػار  ة ي ي ػػػػالأ ػػػػية وال  والتطػػػػو ي االجتمػػػػا  
تيػػػػػػػػؾ يمػػػػػػػػف الػػػػػػػػخؿ جيوتول وي ػػػػػػػػيةتػػػػػػػػيف كويوتػػػػػػػػا  و ػػػػػػػػيطةل   دولػػػػػػػػةل  الج ياتػػػػػػػػ  المتمي ػػػػػػػػ 

  تتػدالي او المممػة األمنيػة ليو ػياو س األوراسيّ  االستقرار: الرابعاالتجاه  وكاليياي  17التعاوف(
لاتيػاي  يجػب كف تحػتأظ يو ػيا  م تأيػةل  كو  ححايةل  تقليديةل  إقليميةل  مف تقديمما  امتياطوييةل 

  تقػػـو تػػدوي المػػوا ف اىقليمػػ    وال ػػيطية ييػػي الي ػػمية  لػػ  كويا ػػيا  كا   تالػػدوي التنظيمػػ   
تصػادية اقال يا ػية  ومشػاييص الدولػة الجيو و تتا ما ل يا ات الموا نػة الع ػ يية امف الخؿ 

ػػ  ويتحػػح م  18المالتلأػػة تػػ  المنطقػػة  نشػػطةي  الأ ػػية األويا ػػية تع ػػ  دينامي يػػةي  ا  ػػتؽ كف  مي
الاللأيػػػات األيديولوجيػػػة لمنظييمػػػا  وتلتقػػػ  تػػػ  الخلمػػػا   تع ػػػ  تػػػ  التطػػػوي النظػػػيا   جػػػداي 

 متعدد األقطاب. تمدؼ إل  تناا  الـل و الحي  الج يات   ييي المي  ا  ألويا يا  
 .(ةوراسيأ-)النيو األوراسية الجيوبوليتيكياالمطمب الثاني: 

 إال   للعػػالـ تمعنػػ  يييػة ت يػةل يجيوتول ونظػػيةل  إلػػ   قيػدةل  األويا ػيةلػـ تتحػوؿ االتجااػػات 
 انػت األطػيوحػػة الي ي ػة ى ػػػادة التأ يػي تػػ   إ ل    ال  ندي دويػيف اليو      اديم   مص األ

الػلا )ن ايتػاييؼ حعت مػف قتؿ ي ي   ا اال تاف نػوي  لطاف األويا ػيػة ال خ ي ية قػد و  
ا مشيوع كل  ندي كم    19(و تي حأظ ا تميايية االتحاد    ون    قػػدـ األويا ػيػة مف مقتيبل 

تتجػاو  مت املػة اليييػة وا ػعة النطػاؽ  جيوتوليت يػةل  كويا يا تيتدو  عقيػدةل /النيو  فدوييف 
تتج ػػد   لنطػػاؽ يو ػػيا وحتػػ  االتحػػاد ال ػػوتييت  ال ػػاتؽ نطػاؽ الحػػدود الج ياتيػػة التقليديػػة

ػتح واػو مػا   العػدوان    تمػا الن  ػة اىمتياطوييػة ول ػف لي ػت تػالمعن  التو ػع    التاحػػث     لي صح
 يا ػية والع ػ ييةوالميا ػؿ ال    تقط نظػـ القػيـ تتالأ ية األويا ية لي  ت  المتحث األاليي 

                                                           
 .8كمينة مصطأ  دل    الماليلة الجيوتوليتي ية اليو ية والأحاا األويا     ديا ات ا تياتيجية  ميجص  اتؽ  ص 17
 .9الميجص ال اتؽ  ص   18
 .128-127(  ص2017  كيلوؿ 463)تييوت: مي   ديا ات الوحدة العيتية  عليونيد  اتليف  األويا ية ت   ياؽ القيف الحادا والعشييف   تيجمة: جل ة  ما يف  مجلة الم تقتؿ العيت     19
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للجميػػػص  تمػػػا تػػػ  للػػػؾ الواليػػػات المتحػػػدة   يا ػػػيةٌ  م ػػػاحةٌ  المحػػػادة لألطل ػػػ   تػػػؿ اػػػ   
تقػػـو  لػػ  اىمتياطوييػػة الن  ػػة  اػػلرححػػايات األالػػي   الإلػػ  جنػػب مػػص  األميي يػػة  جنتػػاي 

 كمةٌ  وال دولةٌ  جمويةٌ  ال ينت   لإلمتياطويية القادمة كف ت وف دولةٌ ) واححةل  ميت  اتل  ةتخت
اػػػو  والميت ػػػ  التػػػان  لتجنػػػب التناقحػػػات الجيوتوليتي يػػػة واالجتما يػػػة التػػػ  ال حػػػؿ  لما ػػػػ

   الميت ػػػػ  التالػػػػث اػػػػو امتياطوييػػػػة واحػػػػدةي  حػػػػيوية كف تقػػػػاـ اىمتياطوييػػػػة الجديػػػػدة دتعػػػػةي 
المخمػػح الجيوتوليتي يػػة واىيديولوجيػػة ىمتياطوييػػة الػػيو  الجديػػدة يجػػب كف تتحػػدد  لػػ  
ك ػػا  الػػتاللص مػػف تلػػؾ اللحظػػات التػػ  كدت مػػف الناحيػػة التايياليػػة إلػػ  إتػػخ  الصػػي  

مينة  وكف يتـ  تعدديةل  دينيةل  – إتنيةل  تتنيةل  اىمتياطويية ال اتقة لللؾ يجب كف ت وف متمي ةي 
-نػػػة  لػػػ  مشػػػاي ة الدولػػػة تػػػ  توجيػػػ  االقتصػػػاد  وشػػػحف المعادلػػػة الدينيػػػةإحػػػأاا الميو 

يلت   تػاب و   20(القيصيية تالمحموف المقد  الصات  وتحقيؽ توية كيتولو  ية محاتظة
 الػػػػػلا تػػيجػػمػػػػ  جػػػػوف تػػيايػػنػػػت  ػػػف الػنػ ػالػػػة  ج يػية العػالـ يالػػي حػػيوب كل  ػندي دويػيف 

لموقػػص يو ػػيا الػيو ػيػػػة حػػمف التنػػاا الجيوتػػوليتي   للعػػالـ   ػامػػػةي  )ليحػػص لػوحػػػةي  اليو ػػية
الوظيأػػػػػة    يػشػػػػػػيح للشػػػػػعب األويا ػػػػػػػ   إنػػػػػػ    الػتػػػػػػي والػتػحػػػػػػي الػػػػػلا يتحػػػػػدد وتػػػػػػؽ ح نػظػامػػػػػػ   

اال ػػتياتيجية والج ياتيػػة الخ مػػة لمنااحػػة المالططػػات األطل ػػية  ويقػػدـ الييطػػة لم ػػتقتؿ 
تػقػػػيي كف الػجػيػوتػولػيػتػيػ ػيػػػات المحليػػة واظليػػات اال ػػتياتيجية  شػػموليةل  يو ػػيا تنتػػص مػػف نظػػيةل 

الصػػػياع تػػيف قػػػو  التػػػي )التيلييو ياتيػػا( وقػػػو  التحػػػي  ديال تيػػػؾ تػػ  ال تصػػػب إالي جميعمػػا 
)التاال و ياتيا( ا تناداي إلػ  التعايض الػلا وحع  مف قتػؿ الجيوتػوليتي   األلمػان   ػايؿ 

ي عي ؼ  تػالنأ  للعػدو المشػتيؾ أل حػا ما  العػدو  دتا     مأموـٌ  لويا يا ا    ت21(ااو موتي
 )التييػػػػة( يحػػػػيةألتػػػػالقوة التحييػػػػة مقاتػػػػؿ القػػػػوة ا    كو مػػػػا ي ػػػػمي  دويػػػػيف كحيانػػػػاي طل ػػػػ   ألا

 ة للتػػػوية حػػػد  دويػػػيف  اػػػ  المنطقػػػة المعػػػد   تعتيػػػياتتح ػػػب  واػػػ     ةاليو ػػػي لإلمتياطوييػػػة

                                                           
يوت: داي ال تاب كل  ندي دوييف  ك   الجيوتوليتي يا  م تقتؿ يو يا الجيوتوليتي    تيجمة   ماد حاتـ )تيا 20

 .257-256(  ص 2004الجديدة المتحدة  الطتعة األول  
جلة  ما يف   يالي حيوب ج يية العالـ: جيوتوليتي يا يو يا المعاصية   مجلة  الم تقتؿ العيت   )تييوت: مي    21

 .208(  ص2017كياي/مايو 459ديا ات الوحدة العيتية  العدد 
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ا مي ػػػ  األويا ػػػيا واال ػػػتميايية التايياليػػػة تقػػػط  إنم ػػػ ج ياتيػػػة)يو يا لي ػػػت ميػػػي ييف  تػػػػألا
 واليوح الححايية  تتطلب وظيأتما الجيوتوليتي ية الم تملػة  ػيطيتما  لػ  المػد  الم ػان   

 للقػػػػػيـ والت امػػػػػؿ االقتصػػػػػادا   وحػػػػػـ مجمػػػػػوع الػػػػػدوؿ األويا ػػػػػية إلػػػػػ  نظػػػػػاـل   المحػػػػػيط تمػػػػػا
تعمػػؿ  لػػ  إ الػػة ومنػػص  دتا يػػةٌ  تػػؿ اػػ     ال تعنػػ  اػػلر الوظيأػػة  ػػمة للتو ػػص  وال يا ػػ   

ي ػف  تلويا ػيا اػ     22اللا تحقػؽ تػ  المنطقػة تعػد انميػاي تػوا ف يالطػا( التو ص األطل    
لػػف يتحقػػؽ إال  مػػف )والػػلا  األطل ػػ حػػد  الصػػياع الجيو يا ػػ  الػػلا يالطػػط لػػ  دويػػيف

الو ػػط  محػػوي  ي ػػيةتػػايي   وتػػ  –مو ػػ و -: محػػوي تػػيليفمحػػاوي ةالػػخؿ تحػػالؼ تختػػ
ل  شيؽ ي يا محوي طو يو -طمياف لتحقيؽ اػدؼ نمػا   تػ   ل   مو  و الا –مو  و وا 

الوصػػػوؿ إلػػػ  التحػػػاي والمحيطػػػات تػػػ  الشػػػماؿ والجنػػػوب والشػػػيؽ لتصػػػتح اىمتياطوييػػػة 
 إلػػ  ا ػػتحداث دولػػةل  األويا ػػيانيةالنظييػػة  ت  تح دح احػػ سخالصةةةً  23(لاتيػػاي  الجيوتوليتي يػػة م تأيػػةي 

 ظمػػ   ػػف طييػػؽ الت امػػؿ مػػص الجمموييػػات ال ػػوتيتية ال ػػاتقة  وتالديجػػة األولػػ   يو ػػيةل 
  يا ػيةل   تػي تل ػأةل  األقاليـ الت  ينطؽ كااليما الل ة اليو ية متؿ القـي وكو يانيا الشيقية 

لل يا ػة الالايجيػة اليو ػية مػػص تختػة م ػتويات )الايجيػة وو ػط  وداالليػػة(   ؿ نمجػاي شػ   ت  
انػاؾ ك تػي  متعػدد األقطػاب  كا   لعالـل  يج   تشتمؿ الر النظيية يييةي تعل  الم تو  الالا
ال ػػوتيت   االتحػػادلصػػنص القػػياي  كحػػداا كويا ػػيا التػػ  تحػػـ يو ػػيا ودوؿ  مػػف مي ػػ  دولػػ   

ال ػػػػاتؽ  و األويا ػػػػيانية  لػػػػ  الم ػػػػتو  المتو ػػػػط  تقػػػػوؿ تالتقػػػػاا دوؿ االتحػػػػاد ال ػػػػوتيت  
ػػػا  لػػػ  م ػػػتو   تشػػػ يؿ دوؿل    كا   ػػػاتي للحػػػدود ال ػػػاتؽ  إلػػػ  جانػػػب نمػػػولجل  م ػػػتقلة  كم 

يا ػػ  للمجتمػػص وتقػػاي لليتياليػػة المحاتظػػػة ال يا ػػة الداالليػػة  تمػػ  تعنػػ  تحديػػد المي ػػػؿ ال   
  األقطػػاب للعولمػػة ةكو متعػػدد تديلػػةٌ  ن ػػالةٌ  ؽ الػػدويين  اػػ   ط  ت ػػية كويا ػػيا تػػالمنالقوميػػة
 حواح  العالـ.الم م  تيتض النمولج الو ط  وا   
 

                                                           
 .216الميجص ال اتؽ  ص  22
مصطأ  دل    الماليلة الجيوتوليتي ية اليو ية والأحاا األويا     ديا ات ا تياتيجية  ميجص  اتؽ  كمينة  23
 .17-16ص
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 السياسة الخارجية الروسية. االستراتيجية األوراسية في المبحث الثالث:
 2000ا ػػتخـ الػػي ي  تخديميػػي تػػوتيف الي ا ػػة اليو ػػية تػػ  العػػاـ يو ػػيا منػػل  تػػدكت

مجالمػػا الحيػػوا يمتػػد مػػف    وكف  كويا ػػيةٌ  ا قػػوةٌ صػػياية اويتمػػا اال ػػتياتيجية   لػػ  كنم ػػ ت عيػػد  
اػلر المويػة  ل ػلأ  تػويي  يلت ػف  تقايتيػةل  ك قاب  يا ةل ت  وللؾ   ي يةكويوتا إل  شيؽ 

تػد وتما التعػاوف المأتػوح  و انػت تػ  تػدايتما متاليػةي   مػص قدومػ  األويا ية  لـ ت ػف متتلػويةي 
 .جميعما وكويوتا ي ية  تيف شعوب و   يياي  و يا ياي  وتقاتياي  والشامؿ  اقتصادياي 
 .جدل اليوية األوراسيةالمطمب األول: 

كولػ  المممػات الي ا ػية للػي ي   خمة اىقليمية ليو ػيا تحػ ـل ا تعادة ال    م للة لتش   
التطػػػيؼ تػػػ  شػػػماؿ القأقػػػا  تم اتحػػػة   ك ا ػػػيةل  تخديميػػػي تػػػوتيف   تػػػي تختػػػة اتجااػػػاتل 

ف مػػػف الع ػػػ يييف   اى ػػػخم    ميف مػػػف اال ػػػتالتايات المي  يػػػة و النأصػػػالييف المػػػد   االم ػػػوي
واالتجػػػار نحػػػو إيجػػػاد   ت ػػػوية الن ا ػػػات الحدوديػػػة مػػػص الصػػػيفوتعػػػداا متاشػػػية األميي يػػػة  

 يا ػة تػوتيف الداالليػة والالايجيػة )ل ػف   ج ي ال وييػؿ مػص الياتػاف   ل للالختات  ت ويةل 
نتيجػػة الحػػو ما لتجالتػػات تييػػؽ التػػي وتييػػؽ  ومتعايحػػةي   ػػتعيؼ تتاينػػاي وت ػػوف ممت جػػةي 

تػػ  التوجمػػات  يو ػػيا صػػيا اي  شػػمدت التحػػي داالػػؿ ميا ػػ  القػػياي اليو ػػية المي  يػػة وتػػللؾ
ك ػػاد شػػػماؿ  األوؿ تيلييو ياتػػ )تػػػوتيف   تي يػػة ليو ػػيا واػػو صػػػياع  تػػوتيف حػػد  يتولو الجي

ومعػػػ  كتالا يػػػا وك ػػػتونيا  وك ػػػمـ تػػػ  تشػػػ  ؿ محػػػوي  القأقػػػا  إلػػػ  ححػػػف اىقلػػػيـ اليو ػػػ   
تعػػد مقتػػيح    وكنشػػل االتحػػاد األويا ػػ   (2003)تػػايي  حػػد حػػيب العػػياؽ -تػػيليف -مو ػػ و

ت تيليويو ياتيػة تػوتيف وتجل ػ  مػا تػوؽ قوميػة  مي  ػةل ن ايتػاييؼ ي ي   ا اال تاف  لطاف 
ا ػػتعداد يو ػػيا الػػلا ك  ػػد  تللمانيػػا ٧٠٠٢الطػػاب ميػػونية  النقطػػة التامنػػة تػػ  تالأعػػؿ  تػػ 
  انتمػػػ   صػػػي  ػػػيادة وكن ػػػاأليض  ححػػػاية وظيأتمػػػا التقليديػػػة تصػػػأتما جػػػواي للعػػػودة إلػػػ 
ػ  التحػي والميمنػة األحاديػةإمتياطوييػة   الػػيو  مػف الليتػيالييف ا تػوتيف التػان   تمػو قييػبٌ كم 

الالايجيػة    مػف تػيف اػيالا و يػياألطل ػ    تػالحلؼالمػيتتطيف(  الديمقياطييف المتقػيتيف )كو
                                                           

 .التيلييو ياتيا( قو  التي ت  حيف )التاال و ياتيا( ا  قو  التحي( 
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مػف الشالصػيات ال يا ػية  تحػااي مممػاي يجمػص العديػد  تالداا عد نادا وي    ييي  التيوؼ
و مػؿ   واألويا ػيانيةاألويا ػية  تػيف لت  يا ة تػوتيف م يجػاي ش   مف ت ـي و   24 (والدتلوما ية

 تػػػيوحل تػػػوتيف تصػػػيؼ  ت معينػػػةل كوقػػػاول نػػػ  تػػػ    ويا ػػػيةك ا قػػػوةٌ لنم ػػػت لػػػ  تعييػػػؼ يو ػػػيا 
 مػػػا نجػػػح تػػػ  حػػػـ   (2014)وكو يانيػػػا (2008)تتػػػدالؿ   ػػػ يياي تػػػ  جويجيػػػا كويا ػػػيانيةل 

تػػدك يظمػػي تػػ  الطاتػػات تخديميػػي  2000عػػاـ الومنػػل  ( 2014)ج يػػية القػػـي اال ػػتياتيجية
 لػػػ  تتنػػػ  األويا ػػػية  لولويػػػةل تػػػ  ال يا ػػػة الالايجيػػػة ال ػػػتعادة القطتيػػػة  ميشػػػياتٌ تػػػوتيف 

نمػػاا ميحلػػة األحاديػػة القطتيػػة  وتػػدك   خقػػات  تيتيػػب يعيػػداليو ػػية تػػ  العخقػػات الدوليػػة وا 
 تاف... وصوالي إل  الياالو ط  و يا مص كلمانيا وتي يا ودوؿ ي يةي 

 .المطمب الثاني: أوراسيا من النظرية إلى التطبيق األوراسيانيّ 
مػػف كاػػـ محػػددات ال يا ػػة الالايجيػػة ليو ػػيا  مػػف الػػخؿ تل يػػد   األويا ػػية  واحػػدةٌ  عػػد  ت  

قامػة العخقػات والتحػالؼ مػص القػو  اىقليميػة   الموية المتمي ة ليو ػيا تػ  مقاتػؿ ال ػيب  وا 
تػػػدا  الصػػػيف  ومػػػيالياي  والشػػػييؾ األاػػػـ ليو ػػػيا واػػػ تحػػػخي  ػػػفوتي يػػػا تمػػػا تػػػ  للػػػؾ إيػػػياف 

 تي  يتػػولو تػػالمعن  الجي األويا ػػيةتطتيػػؽ  اليو ػػ    ومػػف الػػخؿ ال ػػلوؾ ال يا ػػ    واحػػحاي 
 ؿ تعليػػاي المشػ    والتقػات    وال يا ػػ    )األويا ػيانية(  تمعنػ  االنتقػاؿ مػػف الأحػاا االقتصػادا  

تيػ   واػلا  قطتػاي  األويا ػيةؿ متعدد األقطػاب تشػ    الييية العالمية لعالـل  إل ( 2014تالعاـ)
  .ت ية الل  ندي دوييفيتولو تطتيؽ نظيية المحاوي الجي إل يتطلب االنتقاؿ 

  المجمو ػػػػة االقتصػػػػادية األويا ػػػػية  واػػػػو وييػػػػث :االتحةةةةاد االقتصةةةةادي األوراسةةةةيّ  :أوالً 
تػـ إنشػاير تػ    25األويا   االقتصادا  يمدؼ إل  الت امؿ  اقتصادا   او اتحادٌ وتالتعييؼ 

و ا اال ػػػػتاف تػػػػ  ك ػػػػتانا  اصػػػػمة  اوقػػػػص يي ػػػػاا يو ػػػػيا وتيخيو ػػػػ حػػػػيف (29/5/2014)
تلػـ  الػدوؿ الػتخث تموجػب   األويا      ا اال تاف  ل  اتأاقية تل ي  االتحاد االقتصادا  
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25 "The Eurasian Economic Union: Power, Politics and Trade", International Crisis Group, 

20 July 2016, Europe and Central Asia Report N°240, p1  
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االتأاقيػػة تحػػماف حييػػة حي ػػة التحػػا ص والالػػدمات ويك  المػػاؿ والقػػوة العاملػػة تػػ  حػػدود 
تتن يؽ  يا اتما ت  القطا ات الحيويػة لخقتصػاد متػؿ الطاقػة والصػنا ة  حاد  وكيحاي االت

 .26ملحقاي  32مادة و 118و ق ماي  28ويحـ نص االتأاقية  وال يا ة والنقؿ 
 واػ    ّات ػع  يو ػيا إلػ  تنا مػ ةمحػاوي ي ي ػ ةتختػ واػ   : الجيوبوليتيكية: المحاور ثانياً 

تعتمػػد و   طمػػياف( -و)محػػوي مو ػػ و  (كنقػػية-ومحػػوي )مو ػػ و  تػػيليف( -محػػوي )مو ػػ و
كناتيػػػب الطاقػػػة   يو ػػػيا تػػػ  تنػػػاا اػػػلا المحػػػاوي  لػػػ  اال تماديػػػة االقتصػػػادية والصوصػػػاي 

 يا ية.ال   األمنية و  يية و والشيا ة الع   
الالختات ال تيية تيف الطيتيف  لػ  اللأيػة األ مػة  مص برلين(: -محور )موسكو -1

تدك يظمي مص االتأػاؽ  لػ  إنشػاا الػط يػا   ملحوظاي  تح ناي   كف  إال    (2014األو يانية )
مػػف كنتػػوتيف لنقػػؿ ال ػػا  مػػف يو ػػيا إلػػ  كلمانيػػا  تػػي  شػػت ةٌ  اػػ   و   «2الشػػمال  ال ػػيؿ »

 األ تي ليو يا تػ  االتحػاد األويوتػ    الشييؾ االقتصادا   كلمانيا ا   و   27التلطيؽ  تحي
 ػػػيحقؽ تتػػػـ  إلا مػػػيٌ كتػػػ  العخقػػػة   تػػػاييال و  تعػػػوؿ يو ػػػيا  لػػػ  اػػػلا الالػػػط لتػػػدا تحػػػوؿل 

اػلا التحػالؼ  ال يطية التامة لقو  التي  ل  قو  التحي وتػؽ يييػة اػالأويد ما نػدي ألف  
 لعالـ تل ير. ا ل  ومف تـ   ي مح تال يطية  ل  قلب العالـ

يجػب ا ػتعادتما إلػ  كويا ػيا  اػلا اػو  كطل ػيةٌ  تي يػا دولػةٌ  (:أنقةرة -محور )موسكو -2
كل  ػػػندي دويػػػيف تػػػ   التػػػ  ل ياػػػا التاحػػػث اليو ػػػ     تي يػػػاالعقيػػػدة األويا ػػػية تجػػػار  مالتصػػػي

ليو ػيا  -حاليػاي –محا ؽ التو أوي والػديدنيؿ الممػي الوحيػد  وت عد   ا  ي تات   ك   الجيوتوليتي 
تػيف  ة الممتػدةالميحلػالتي ية تػ   –تشمد العخقات التنا ية اليو ية لللؾ  تاتجار الميار الدات ة 

تػػ   ػػويية  حادتػػة  إقليمػػ    وتنػػاتٌ   ةٌ مػػمػػا مواجتللتال  يا ػػيةل  تطػػوياتل ( 2018-2012) ػػام 
تعتمػػد يو ػػيا  لػػ  متػػدكيف ك ا ػػييف و   (24/11/2015ية اليو ػػية تػػ   ػػويية)الطػػا  إ ػػقاط

                                                           
26 For more information, see: http://www.un.org/en/ga/sixth/70/docs/treaty_on_eeu.pdf  
27 Gazprom, (2007). Nord Stream: Historical Background. Retrieved 03-08- 2012, from 

https://www.nord stream.com/historical background. 
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الحتػػػػػػواا تي يػػػػػػا كو تحييػػػػػػػداا  ػػػػػػف ال تلػػػػػػة األطل ػػػػػػػية المنات ػػػػػػة  المتػػػػػػدك األوؿ اال تماديػػػػػػػة 
اال تماديػػة االقتصػػادية تمػػدؼ و والمتػػدك التػػان  الشػػيا ة اال ػػتياتيجية الع ػػ يية    االقتصػػادية

 إلػػ مػػف تحويػػؿ تي يػػا  تػػدااي )   لػػ  االقتصػػاد اليو ػػ    تي يػػةل  اقتصػػاديةل  إلػػ  اللػػؽ ا تماديػػةل 
يتػص قيمػة التتػادؿ التجػايا )و 28ال ػيؿ التي ػ ( الطاقػة كناتيػبللطاقػة  تػي الػط  إقليم و  مي  ل 
ػػػ29(م ػػػة مليػػػاي دوالي تػػػي مػػػف ك إلػػػ  ا الشػػػيا ة اال ػػػتياتيجية تتتج ػػػد تػػػ  متلػػػث الشػػػيا ة   كمي

ا تػ  تي يػا  وتػوطيف متي يػا وتػوطيف جػ ا مػف صػنا ت إلػ ( s400الع  يية تيص منظومػات )
( 2018)التػدا تعليػاي  تحػخي  ػف  والػػ  ون ويت  المحػادة للػديوع ال وينيػتمنظومات صنا ة 

 ت  تي يا. ( النوويةك ويوتتنأيل مأا خت)
ا ػتياتيجية التانيػة للمشػيوع  إيػياف الي يػ ة الجيػو ت عػد   طيران(: -محور )موسكو -3
تالتحػػالؼ مػػص إيػػياف يم ػػف يو ػػيا كف   )كن ػػ يو ػػ    دياؾٌ إوتمػػة   اليو ػػ    تي    يتػػولو الجي

  وتػ  مقػدوي 30 (واو الاليوج إل  الميػار الدات ػة تصؿ إل  المدؼ اال تياتيج  اليو    
يم ػػػف  مػػػف للػػػؾ   انطخقػػػاي لمػػػلر المعحػػػلة الجيوتوليتي يػػػة ال تػػػي  ت ػػػوف الحػػػؿ  إيػػػياف كف 

يػػياف  واػػ   : تحديػػد تختػػة محػػاوي ك ا ػػية للشػػيا ة اال ػػتياتيجية المتناميػػة تػػيف يو ػػيا وا 
 فيتػػ تاقػػخعلا تدمشػػو    الطاقػػة  وال ػػخح  والقحػػايا اىقليميػػة لات االاتمػػاـ المشػػتيؾ 
 (بو نةةج-لامشةة رمةةم) عو ر شةةم :ػتػػ تد ػػجت     ػػاي و ألا ياطػػىا  تػػ ةي مػػمم ةي لػػقن فيتلو دلػػا
 في قػػػلا  تػػػ ةيػػػلو دلا ؿقػػػنلا صيي اشػػػم ـالحػػػك دحػػػكو  ؿقػػػنلل ةي ػػػاي و ألا تاي مػػػملا دحػػػك  أصػػػو ت
جمموييػػػػػة إيػػػػػياف واالتحػػػػػاد توقيػػػػػص و                                                      31اتػػػػػو ي و كو  ةيػػػػػتو نجلا ةي ػػػػػي طتي يػػػػػ ثيػػػػػح   لاحػلػػػػػا

                       .2018 كياي 17ت   مماتين ةل حي   نشاا منطقة تجايةل إ ل   األويا     االقتصادا  

                                                           
28

متطورة"، تحليل سياسات، )الدوحة: المركز العربي لألبحاث وبحوث  عالقات وتركيا روسياعماد قدورة، " 
 .13(، ص2015السياسات، أيار 

29
 .23/9/2015يمكن مراجعة تصريحات الرئيس الروسي فالديمير بوتين في ختام زيارته إلى أنقرة بتاريخ  

30 Mohammad al-Sa’eed Idris, Alliance of Necessity between Iran and Russia Dialectical 
Interaction between Opportunities and Challenges, Arabian Gulf Centre for Iranian 
Studies, Journal for Iranian Studies, Year 1. Issue 3 - June 2017, p36. 
31 Hriday Ch. Sarma, Vusala Jafarova," INTERNATIONAL NORTH-SOUTH 

TRANSPORTATION-, CORRIDOR: AZERBAIJAN AT CROSSROADS, Azerbaijan's 

Economic and Social Research Magazine Journal Volume 4, Number 1, 2017, p15. 
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 طريق واحدر. -المطمب الثالث: التكامل األوراسي مع مبادرة رحزام واحد 
الصػػيف تػػاديت    تأػػ  حػػيف كف  ا ػػتياتيجيةل  تػػيتط مو ػػ و وت ػػيف مصػػالح جيواقتصػػاديةل 

إل  تل ي  تنؾ  تيي    للتنمية والتنػؾ اظ ػيوا لخ ػتتماي تػ  التنيػة التحتيػة  وصػندوؽ 
 ل  حاجػة  يو يا تعقد يماالي  طييؽ الحييي اللا ي تمدؼ تع ي  التجاية مص كويا يا  تاف  

لػػ  مصػػادي الطاقػػة اليو ػػية التػػ  تػػلت  مػػف   الصػػيف إلػػ   تػػوي كياحػػيما نحػػو كويوتػػا  وا 
المحػػػػػػػػػػػػيط المػػػػػػػػػػػػاد   –ف ك ا ػػػػػػػػػػػػييف مػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػط كناتيػػػػػػػػػػػػب شػػػػػػػػػػػػيؽ  ػػػػػػػػػػػػيتيييا مصػػػػػػػػػػػػديي

ػ 2015   ػاـ وتػوالط كناتيػب ) موا /داتشػين (    )  وتويودينو/موا ( قػياي يتػط  لح ا ت ال 
 -مػػػص المشػػػيوع الصػػػين   حػػػ اـ واحػػػد  تػػػ  االتحػػػاد األويا ػػػ     مليػػػة الت امػػػؿ االقتصػػػادا  

 تعمػؿوتاالتجػاايف تأػ  حػيف  ت امليػةٌ  والطوات الت امػؿ تػيف المشػي يف اػ     طييؽ واحد 
المشاي ة ت  التنيػة التحتيػة للطػيؽ والحػ اـ ومشػيو ات العتػوي لتع يػ   ل   يو يا تنشاطل 

 تنػاا ممػيل  ،4/1/2015اقتيح و يي الالايجية الصين   وانػ  يػ   )  32الت امؿ االقتصادا
دمػػ   ةتمن لػػ عػػد  ي    33(مػػااألويا ػػية  ل   المنطقػػة  يعتػػي يو ػػ    -من ػػول   -صػػين    اقتصػػاداو 

تعلػػػػػؽ تانشػػػػػاا حػػػػػ اـ طييػػػػػؽ الحييػػػػػي يا الػػػػػل  مػػػػػص االتحػػػػػاد األويا ػػػػػ    المشػػػػػيوع الصػػػػػين   
الػػػلا يمػػػيي تجػػػاية الصػػػيف للمنطقػػػة األويا ػػػية  مػػػص الأ ػػػية المن وليػػػة  طييػػػؽ  االقتصػػػادا  

اىشػػ الية  ول ػػف يعتقػػد التاحػػث كف    ال ػػموب  والأ ػػية اليو ػػية  تنػػاا ممػػي  ػػاتي ألويا ػػيا 
ػػػػ  والمشػػػػيوع الصػػػػين  لي ػػػػت تػػػػ   مليػػػػة الت امػػػػؿ تػػػػيف المشػػػػيوع األويا ػػػػ    نمي ت مػػػػف  اوا 

كـ الصػػػيف  األويا ػػػيانيةيو ػػػيا تيييتمػػا  اىشػػ الية تػػػ  قا ػػػد اػػلا الت امػػػؿ تمعنػػػ  اػػؿ اػػػ   
الو ط  إل  جانتما  وتحاوؿ  ي يةتنظيتما الجيو اقتصادية؟  تالصيف تجلب جمموييات 

ف دوي القػػػػػاطية االقتصػػػػػادية القويػػػػة التػػػػػ  يم ػػػػػف كف ت ػػػػػحب وياااػػػػػا مو ػػػػػ و مػػػػػ   يقلػػػػة 
ـي   تلػدافلتلؾ الاالقتصادات الحعيأة  ػ ومػف ت ػ تالصػيف   /اال ػتياتيج     ال يا    دوي الموج 

                                                           
32 ANNA GUSSAROVA/FARKHOD AMINJONOV/YEVGENIY KHON | THE EEU & 

THE SREB, "The Eurasian Economic Union and the Silk Road Economic Belt", 

Friedrich-Ebert-Stiftung Foundation, July 2017, p17 
33 B. Otgonsuren," Mongolia–China–Russia Economic Corridor Infrastructure 

Cooperation", ERINA REPORT No.127, 2015 DECEMBER, p3. 
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قػػػاطية التنيػػة التحتيػػة لػػدوؿ ك ػػػيا  وت عػػد  الو ػػط  تح ـ تشػػت ة كناتيػػب الطاقػػة تػػػ  ي ػػيةتػػ
الو ػط  مػف تي مان ػتاف إلػ  الصػيف  الػط كناتيػب  ي ػيةمتؿ الط كناتيب يػا   الو ط )

تنػاا طػيؽ وكنأػاؽ جديػدة تػ  تحػخي  ػف  و مػف  ا اال ػتاف إلػ  الصػيف  و كالشػان /كتيياو 
القػيوض لات  تقػديـ تحخي  فقييي  تاف  مص  وتو يص العخقات وك تا  تاف طاجي  تاف

 10 إلػػػ    2012 صػػػلت تػػػ  ح يػػػيافوكو تا  ػػػتاف و الأا ػػػدة المنالأحػػػة إلػػػ  طاجي  ػػػتاف 

  لػللؾ يم ػف 34(شػن ماا للتعػاوفمنظمة مليايات دوالي مف القيوض للدوؿ األ حاا ت  
تػػػػيف المشػػػػيو يف لػػػػـ تتلػػػػ  تعػػػػد م ػػػػتو  الت امػػػػؿ   مليػػػػة الت امػػػػؿ االقتصػػػػادا   إف   :القػػػػوؿ

  واػلا والصين     ية للطيتيف اليو    يتياالتخؼ اليي  الجيوتول  لإ الجيوا تياتيج   نظياي 
 .يو يةل  ويييةل  ويا يانية  مشيوعل لأل تحدياي ؿ يمت  

 (.والتحديات القطبية الروسية )الثقافة المبحث الرابع:
 مقتولػػةل  دوف وجػػود تقاتػػة قطتيػػةل  دولػػ و   ظمػػ  إلػػ  قطػػبل  ال يم ػػف تصػػوي تحػػوؿ قػػوةل 

لمػلر التقاتػة اػو ي ػوالما    واأل ػا  الشػيط   لمػلا التحػوؿ التػاييال     ل  الصػعيد الػدول   
 ت  مي   نشوا القطتية الجديدة لاتما.

 البديل. ة ونظام العولمة الروسيّ الروسنّ المطمب األول: 
ويا ػية  ينطلػؽ مػف ك ػا ل داي تالن  ػة األمتعػدد األقطػاب مج  ػ لعػالـل  المشيوع اليو ػ   

 إ ػػادة إنتػػاج الػػو     تػػي  لػػلاتما  تقاتيػػةل  تاتػػتل شػػيط و واػػو قػػدية يو ػػيا  لػػ  إنتػػاج يييػػةل 
نطولوجياي يلالل  ينونت  مػف لاتػ  اليو ػية تيوحمػا كلي دو اىن اف اليو     ا ناي )اليو     

  واػلا يتطلػب كف تنػتم  يو ػيا ليتياليػةي محاتظػةي 35(األويا   ولي  مػف الميجعيػة ال يتيػة
 ػالم و  تتماش  مص الالصا ص اليو ية  ووحػداا الأل ػأة األويا ػية و تػي العولمػة  نظػاـل 

يااػػفل يم ػػػف كف تنتقػػؿ إلػػػ  تقيػػة الشػػػعوب تػػػ  مواجمػػة األمي ػػػة الحاصػػلة  تأ ػػػية العولمػػػة 

                                                           
34 Bernardo Mariani, China’s role and interests in Central Asia, briefing, (London: 

Saferworld, October 2013), p1. 
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وكا  تقاتػػػػة تالػػػػيج مػػػػف إطاياػػػػا الػػػػوطن   والقػػػػوم   إلػػػػ  مجالمػػػػا   ميتتطػػػػة  تمأمػػػػـو العالميػػػػة
الا العالـ المعولـ  واو مػا يعػوؿ   لإالعالم   يم ف كف تتحوؿ إل  تقاتة المي   تالن تة 

قامػػػة النظػػػاـ العػػػالم   تصػػػي ت  اليو ػػػية يقػػػـو  ليػػػ  ا ليو ػػػ    تػػػالأ ية اليو ػػػية لليو ػػػنة وا 
تجاو  الطايا الحداتة األويتية  وتصحيح م اياا تا ادة اليوح إل  الأيد والأيد إل   ) ل 

الجما ػػة  وتأ ػػؾ ت ػػية التقػػدـ الحصػػيية االتجػػار تػػ  التقاتػػة ال يتيػػة  لتأػػتح األتػػؽ لتعدديػػةل 
  قا مػػػةل  لػػػ  ت ػػػية تصػػػديي مأمػػػـو المويػػػة 36(معيتيػػػة  مػػػا تعػػػد حداتيػػػة ومػػػا تعػػػد تنيويػػػة..

ة للشػػعوب  تػػي كدوات التتػػاقؼ الػػدول   تمػػا تيمػػا كدوات العولمػػة نأ ػػما  القوميػػة والححػػايي
واػػػو كحػػػد األ ػػػ  الأل ػػػأية لألمي ػػػة  نظػػػاـل   تمػػػا يتػػػيح إنمػػػاا مأمػػػـو صػػػداـ الححػػػايات

للعولمػػة  جػػواي العولمػػة اليو ػػية  اليو ػػنة  اػو معا  ػػة الجػػلي األميي ػػ    في إللعولمػة  كا  
يطل واػو تقػداف الواليػات المتحػدة المويػة الححػايية واو تجاو  المويػات الوطنيػة ل ػتبل ت ػ

ليعيد تناا الا الجلي  ل ا ل للعولمة المعا  ة   ولمػٌة تقػـو  لػ   تلت  النمولج اليو    
تعدديػػػةل ححػػػايية  وتل ػػػأة العولمػػػة اليو ػػػية التديلػػػة ت ػػػت ؿ لات ال ػػػياؽ المعػػػولـ ى ػػػادة 

ونػات تقاتتمػا القوميػة الجديػدة  اليو ػنة   تش يؿ التنية التقاتية للنظاـ الدول   مف الخؿ م 
الما ت  العخقػات يا ية اليو ية  تي كدوات القوة النا مة  ل  تي ي  الت  تعمؿ النالتة ال   

 ّالدولية  الت  يم ف إجمالما تاطالي  اـل واو إ ادة تناا الميجعيػة الأل ػأية للنظػاـ الػدول   
وا  ادتمػػػػا إلػػػػ    (Neoلطػػػػاتص )النيػػػػوليتيال  لوجيػػػػة الليتياليػػػػة لات ايو كا  إ ػػػػادة تنػػػػاا األيد

الليتياليػػػة المحاتظػػػة  وتعتػػػايةل كدؽ  تقػػػويض األ ػػػا  االقتصػػػادا  القػػػا ـ لمػػػلر العولمػػػة مػػػص 
المحاتظة  ل  القػيـ ال  يا ػية  الحييػة والديموقياطيػة...  ول ػف مػص االتختػاتل جلييػةل تػ  

  يعػػة الأوحػػوية للنظػػاـ الػػدول   اليييػػة إلػػ  العخقػػات الدوليػػة تتل ػػ  اػػلر اليييػػة مػػف الطت
األولػػ  كولويػػة اال ػػتقياي  لػػ  الديموقياطيػػة تػػ  حػػؿ  الن ا ػػات  :ويم ػػف إجمالمػػا تػػيييتيف

الدوليػػة كا  تحويػػؿ اال ػػتقياي إلػػ  القيمػػة المي  يػػة التػػ  يجػػب الػػدتاع  نمػػا تػػ  العخقػػات 
الدوليػػة ولػػي  نشػػي األنظمػػة الديموقياطيػػة  تػػي الحػػيوب واللػػؽ األ مػػات  اليييػػة التانيػػة 
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ػػدي واػػ    ىداية العخقػػات الدوليػػة تشػػيط تحػػيير مػػف  أل ا ػػ   اػػو المعيػػاي ا القػػانوف الػػدول     ح
ة تمن لػالل  ػندي دويػيف  النظيية الياتعة وتعدلليتيالية ال يتية  الا  االنحيا  األيديولوج   

ّ  ػالـل )الميجعية الأ يية لنظاـ العولمة اليو    التديؿ الػلا  يػيمف تعػالـ تعػددا  وكالخقػ  
 ويعتقػػد التاحػػث كف   37(مػػف قػػيـ المي  يػػة ال يتيػػة يعتػػيؼ تالشػػعوب األالػػي  وتحييتمػػا تعيػػداي 

األ ػػػا  اػػػو لػػػد  شػػػعوب المنطقػػػة األويا ػػػية تاألويا ػػػية لاتمػػػا  تي ػػػية الػػػو   األويا ػػػ   
 ويتمػا تديلػةي   منات ةي  قطتيةي  ما تقاتةي تقاتة القطتية األويا ية  توصأالخـ  لنشوا ال الشيط   

يعتمػػد  لػػ  التت ػػيط لمػػلر التقاتػػػة )  اػػلا التي ػػية  ػػف التقاتػػة ال يتيػػة تطاتعمػػا األميي ػػ   
  38(حما ت  كاداتما وتي ية الاليا ط الج ياتية األويا ية ت  لانية شعوب المنطقةو ووح

 الج ياتيػػةلت ييػػي محػػوي  )محاولػػةي  ماالشػػعتية توصػػأواػػو مػػا اصػػطلح  ليػػ  الجيوتولتي يػػا 
وتأ ػػػييات األحػػػداث مػػػف الػػػخؿ المويوتػػػات التقاتيػػػة المم وجػػػة   يا ػػػية نحػػػو الجمػػػااييال   

 :ػت كويا  و  تي ية و  و  إل تي يا الشعتية يتمدؼ الر الجيوتولو   39تالمويات الوطنية(
  ك ا  التعاوف وال خـ واألمػف  الػلا يمػدؼ توصأ حيوية تطويي الأحاا األويا     -1
 ومنػػػص ظمػػػوي حػػػيوبل   الحػػػيب التػػػايدةحقتػػػة لت لػػػب  لػػػ  االنق ػػػامات المتتقيػػػة مػػػف   الػػػإ

االحتػػػػياـ ييػػػػي و   األويا ػػػػيةجديػػػدة  وت ػػػػوية الالختػػػػات والن ا ػػػػات تػػػػيف ك حػػػػاا الشػػػػيا ة 
ويتػض التػدالؿ تػ    لشػعوب القػاية يا ػية وحييػة االالتيػاي ال يا ػ   المشيوط للتعددية ال   

 .تعحاي الشيوف الدااللية لتعحما 
قامػة يواتػط تقاتيػةي التي ي   ل  الحأػاظ  لػ  تنػوع التقاتػات وت -2  جديػدةي  تايياليػةي  نميتمػا وا 

ػػػػ خـ والتعػػػػاوف واىتػػػػياا  تػػػػي الحػػػػواي تػػػػيف الححػػػػايات األويوتيػػػػة واظ ػػػػيوية مػػػػف كجػػػػؿ ال  
 المتتادؿ.

                                                           
  تعد تشؿ المشيوع الحدات  ال يت  والمصيي «نماية األيديولوجيات»تتدك النظيية ال يا ية الياتعة مف حيث تدكت  

 المل اوا اللا كنتجت  كيديولوجيات  التخث الي ي ة: الليتيالية والشيو ية والأاشية.
 .171صالحادا والعشييف   ميجص  اتؽ  جلة  ما يف   النظيية ال يا ية الياتعة: يو يا واألت اي ال يا ية للقيف 37
 .174الميجص ال اتؽ  ص 38
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current situation and trends in America ،"Bachelor thesis, Department of Political Science 
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الحػػواي والتأا ػػؿ  ا ػػتمياي ول ػػف  ل ػػيبامػػص يا ػػية التحػػيي مػػف التتعيػػة األالخقيػػة وال    -3
يتحػػػػح  األويا ػػػػيةوتمقاينػػػػة التقاتػػػػة القطتيػػػػة األميي يػػػػة )األمي ػػػػة( مػػػػص التقاتػػػػة   .40معػػػػ 

تقػػـو  لػػ  تجػػاو  الالصوصػػيات التقاتيػػة   األمي ػػة   ول ػػف الليتياليػػةتشػػاتممما تػػ  التنيػػة 
تػػػػد و إلػػػػ  احتػػػػياـ  محاتظػػػػةٌ  ليتياليػػػػةٌ  واػػػػ    األويا ػػػػية  لػػػػ  نقػػػػيضوصػػػػداـ الححػػػػايات 

 الالصوصيات التقاتية وحواي الححايات.
 الروسية. ألوراسيانيةل المعيقة تحدياتالالمطمب الثاني: 

كولػػػ  العقتػػػات الجيو يا ػػػة كمػػػاـ  سالقوقةةةاز الجنةةةوبيّ  عمةةةى: التنةةةافس الجيوسياسةةةي أوالً 
ويو يا  ل  منطقة  ال تلة األطل يةمشيوع األويا ية او التنات  والصياع الحاصؿ تيف 

ػػػا عػػػد  ت   التػػػ  األ ػػػودومنطقػػػة التحػػػي   القوقػػػا  الجنػػػوت    وتشػػػتد تيمػػػا   ك تػػػي المنػػػاطؽ تنو ي
تشػػػػمؿ تػػػػخث دوؿ اػػػػ  كيمينيػػػػا وكليتيجػػػػاف وجويجيػػػػا  تػػػػـ  الصػػػػيا ات تػػػػ  العػػػػالـ  واػػػػ   

لخنػدماج  (EaP) ت  تينام  الشيا ة الشيقية لختحاد األويوتػ  2008منل  اـ  ماتحمين
االتحػػاد األويوتػػ  تمػػدؼ إلػػ  تطػػويي مػػف  ػػف )متػػادية  واػػو  تػػايةٌ  تػػ  االتحػػاد األويتػػ  

  تمعنػػػ  منػػػص 41جويجيػػػا ومولػػػدوتا وكو يانيػػػا( الػػػيواتط مػػػص كيمينيػػػا وكليتيجػػػاف وتيخيو ػػػيا 
 يو يا مف التمدد  ل  شواطئ التحي األ ود. 

تحػيط  ةل منػاطؽ ي ي ػ تمان     تاية  ف وا س األقواس األوروحسيوية لعدم االستقرار :ثانياً 
الشػػيؽ و التلطيػػؽ  و ويتػػا الشػػيقية  كمنػػاطؽ    واػػ   لنشػػو ما كمنيػػةل  ؿ تمديػػداتل شػػ   تلويا ػػيا ت  
  ػػػيةي  و منطقػػػة القوقػػػا  الجنػػػوت   و   المحػػػيط المتجمػػػد الشػػػمال   و   ي ػػػيةجنػػػوب و األو ػػػط  

 التنظيمػات المتطيتػة  كمنيػةل  تمديػداتل  لػ    الر المنػاطؽ تحػوا 42الياتافالو ط   تحي 
واحػػدة  اػػلر المنطقػػة اػػ   - لمتلػػث الػػلات   تػػ  ا تػػ  كت ان ػػتاف والقوقػػا   وتجػػاية المالػػديات

                                                           
لػػياتط ، ا2017 مػػف االنعطػػاؼ إلػػ  الشػػيؽ نحػػو الأحػػاا األويا ػػ  ال تيػػي   مجلػػة الحيػػاة الدوليػػة   ػػدد كيػػاي  ػػييي   اييػػانوؼ   40

   https://lang.interaffairs.ru/index.php/ar/glavnaya/2013-07-01-11-45-47:اىل تيون 
41 Evelin Andrespok, Adriana Zaharia, Miriam Sutrop, "Eastern Partnership and Development 

Cooperation", N°5, October 2013, http://hand.org.hu/media/files/1416300556.pdf 
42 Alexey Khlebnikov,"What are the major security threats for Russia in Eurasia?", Sep 
20, 2016, look in: http://www.russia-direct.org/debates/what-are-major-security-threats-
russia-eurasia 

https://lang.interaffairs.ru/index.php/ar/glavnaya/2013-07-01-11-45-47
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  -وتشػػػػمؿ ميانمػػػػاي والو  وتايخنػػػػد ي ػػػػية األتيػػػػوف تػػػػ   ىنتػػػػاجف ي ي ػػػػتيمػػػػف منطقتػػػػيف 
   الياتػػػان   -  واليو ػػػ   التا  ػػػتان   -ومنػػػاطؽ  ػػػدـ ا ػػػتقياي وصػػػيا ات  الصػػػياع المنػػػدا  

 ...األيمن    ليا    واألالجويج    -واليو    
     قا ػػد قػػدية يو ػػيا وجالتيتمػػا   إف   ساألوراسةةيّ لالتحةةاد  الييكمةةيّ  : التحةةدي االقتصةةاديّ ثالثةةاً 

يعػان  مػف    ول ػف االقتصػاد اليو ػ    ل  تحدد تحامف االتحاد   مف ا    األويا    ختحاد ل
دوؿ األمػػػي الػػػلا دتػػػص   2015مػػػف العػػػاـ  معػػػدالت النمػػػو تػػػدااي تػػػ  إشػػػ اليات االن مػػػا  

 اال ػػػتاف لمنظمػػػة ا انحػػػماـ   مػػػص االقتصػػػاد العػػػالم    ك تػػػي لخنػػػدماج األويا ػػػيةالمنطقػػػة 
االتحػػػاد األويوتػػػ   إلػػػ وطلػػػب قييي  ػػػتاف   و ػػػدـ التعويػػػؿ  لػػػ  يو ػػػيا التجػػػاية العالميػػػة

وتوقيص كيمينيا والواليات المتحدة اتأاقيػة إطػاي   +(GSP)تطتيؽ نظاـ األتحليات المعمـ 
اػػػو حػػػعؼ اال ػػػتتماي  األويا ػػػية  الػػػلا تعانيػػػ  التينػػػة الاللػػػؿ التػػػان  و  التجػػػاية واال ػػػتتماي 

ان مػػػا  االقتصػػػاديات  تحػػػخي  ػػػف ومحدوديتػػػ   المتاشػػػي المتتػػػادؿ تػػػيف الػػػدوؿ األ حػػػاا
الاللػػؿ التالػػث اػػو تشػػات  التينػػة االقتصػػادية لػػدوؿ المنطقػػة و   المي  ػػة لختحػػاد األويا ػػ   

ـي و   األويا ػػية   لػػللؾ 43يصػػتح التشػػتيؾ مػػص االقتصػػاديات الالايجيػػة م ػػللة حػػيوية  مػػف تحػػ
 الت لب  ليما. جب  ل  يو ياكصعب التحديات الت  ي عد  الا التحدا ي   يي  التاحث كف  
 (.األوراسية األطمسيةلدول أسيا الوسطى ) االحتواء األطمسيّ  المطمب الثالث:

 )إف   ّاأل ػاديم  األميي ػ   تي نيػػو تييجين ػ   تػ   تاتػػة يقعػة الشػطين  ال تػػي  يقػوؿ
 كويا يا  وال يطية العالمية ألميي ا تعتمد تشػ ؿل  الي ي ة ألميي ا ا    الجيوتوليتي يةالجا  ة 
 لػػػػػ  القػػػػػاية  ةال ػػػػػيطية األميي يػػػػػاؿ ال ػػػػػتمياي اػػػػػلر الأعيػػػػػ  لػػػػػ  المػػػػػد  ال منػػػػػ    متاشػػػػػيل 

ميػ  العقػد األوؿ تتقػد   منل انمياي االتحػاد ال ػوتيت  تعلياي اللا حصؿ   واو 44األويا ية(
تػػيف مو ػػ و وواشػػنطف  حػػادل  تتنػػات ل  (1991)مػػف ميحلػػة مػػا تعػػد  ػػقوط االتحػػاد ال ػػوتيات 

                                                           
43 Li Ziguo,"Eurasian Economic Union: Achievements, Problems and Prospects", 

(Beijing: China Institute of International Studies No.3, May/Jun. 2016). 
 ت نيو تييجن     يقعة الشطين  ال تي  ال يطية األميي ية وما يتيتب  ليما جيوا تياتيجيا  )مي   الديا ات  44

 .32(  ص1999  2الع  يية  ط
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األولػ    «كويا ػيتيف» يييتػيفتيف  الو ط   ت   ياؽ تنات ل  ي ية ل  النأول ت  منطقة 
وا ػتطا ت الواليػات المتحػدة  اليو ية  األويا يةاالتجااات  والتانية ا   كطل يةٌ  كويا يةٌ 

مػػػػص الصػػػػحوة اليو ػػػػية األويا ػػػػية  تعػػػػد ك مػػػػة كو ػػػػيتا ) ول ػػػػف   تدايػػػػةي  ؿ الع ػػػػ يا   ػػػػالت ل
 اليو ػػ    المػػد   وتنػػام   تياجػػصالمنطقػػة ي تػػ  تػػدك النأػػول األميي ػػ    2008الجنوتيػػة تػػ  يب 

حػػػمف اػػػلر الأ يأ ػػػاا   45( قييي  ػػػتاف كالػػػي  تيمػػػا  تػػػ  تعػػػض تلػػػؾ الجمموييػػػات مػػػيةي 
الجيو يا ػػية المعقػػدة ك لػػف قػػادة يو ػػيا والصػػيف و ا اال ػػتاف وقيييي  ػػتاف وطاجي  ػػتاف  

  ووقعػػػوا ميتػػػاؽ التل ػػػي   ػػػاـ «منظمػػػة شػػػن ماا للتعػػػاوف»و ػػػللؾ كو ت  ػػػتاف  تل ػػػي  
مػف اليقعػة األويا ػية  وتعػد  %60تمتػد  لػ   جديػدةٌ  يػةٌ دول ظميت منظمةٌ  وتللؾ  2002

 2017  ا اال ػػػػتاف تػػػػ  القمػػػػة التػػػػ   قػػػػدت تػػػػ انحػػػػماـ المنػػػػد وتا  ػػػػتاف إلػػػػ  المنظمػػػػة 
مػػف الج ياتيػػا األويا ػػية  ومػػف الػػخؿ اػػلر  %70 لػػ   كصػػتحت منظمػػة شػػن ماا ممتػػدةي 

 ا اال ػػػػتاف  الو ػػػػط  اػػػػ    ي ػػػػيةجمموييػػػػات مػػػػف  4المنظمػػػػة تت تػػػػت يو ػػػػيا نأولاػػػػا مػػػػص 
د الع ػػػ يا و جػػػف الو  ك  إال   واػػػـ  قلػػػب كويا ػػػيا    46وقيييي  ػػػتاف وكو ت  ػػػتاف وطاجي  ػػػتاف

جػػد تػػخث قوا ػػػد )حيػػث تو   ويا ػػػيانيةلأل مػػاي مم ؿ تحػػدياي لو ػػػط  يمت ػػا تػػ  ك ػػية األميي ػػ   
 ل  اتأاقية  ت  لات العاـ ما تـ التوقيص   2001جوية كميي ية ت  طاج  تاف تعد العاـ 

SOFA ة قوا ػد تػ  الػتخد لعػد   واشػنطفاألميي ية وت مح تموجتما تا ػتالداـ  -األو ت ية 
  ػ يا تتمي ػ  تػ  مطػاي مانػا   1500متعددة الجن يات قواممػا   ما توجد قوة ا تخؼل 

ليػ  إالػلا كشػاي  االقتصػادا   التحػدا   ا ػتميايللػؾ  تحػخي  ػف  47ت  قييي  ػتاف( الدول   
الو ػػػػػط  ل يػػػػػادة اال تماديػػػػػة االقتصػػػػػادية  لػػػػػ   دوؿ ي ػػػػػية  واػػػػػو اتجػػػػػار  ػػػػػاتقاي التاحػػػػػث 

تػػدك العمػػؿ مػػف قتػػؿ الواليػػات المتحػػدة  لػػ  تشػػ يؿ  2016  ومنػػل العػػاـ االقتصػػاد ال يتػػ   

                                                           
اليو    ل  ي يا الو ط   مجلة يتاؽ الم تقتؿ  )كتو ظت   مي   - تد القادي وي مة   الت اتؽ األميي   45

 . 109(  ص2015  ك توتي/نوتمتي/دي متي 28  ع6اىمايات للديا ات والتحوث اال تياتيجية  ال نة
شمي يتيص التان   4 -  جييدة الشيؽ األو ط  ال تت «يا ياكو »ط   تد الواحد   ال يمليف يح ـ قتحت   ل   46

 .1  ملحؽ ص14270مػ يقـ العدد  2017دي متي  23 -اػ  1439
47 Susan L. Clark-Sestak, U.S. Bases in Central Asia, I NSTITUT E FOR DEF ENSE A 
NA LYSES, Virginia, September 2003, p7-10. 
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مص الواليات المتحدة لتع ي  المصالح  الالم الو ط   دوؿ ك ية كا   (C5+ 1)مجمو ة 
 .كويا يااألميي ية ت  

 .ألوراسيّ المطمب الثالث: مستقبل المشروع ا
 الػت يو ػيا  مػاو  إقليميػةٌ  ن ا ػاتٌ  تيمػاولػي    خقات يو يا مػص دوؿ قلػب كويا ػيا جيػدةٌ 

 ال ػػاتؽ  الاصػػةي  تتمتػػص تميػػ ات القػػوة النا مػػة التقاتيػػة والل ويػػة تػػ  تلػػداف االتحػػاد ال ػػوتييت   
قيييي  ػػػتاف  الػػػلا يتمتػػػص مواطنواػػػا تقػػػدية العمػػػؿ تػػػ  يو ػػػيا ت ػػػتب  حػػػويتما تػػػ  االتحػػػاد 

تػػ  تعػػض  مشػػتي ةل  تعػػض التقػػدـ تػػ  إنشػػاا  ػػوؽل    وقػػد كحػػي  االتحػػاد األويا ػػ    األويا  ػػ
  والم ػػاحات الشا ػػعة تحػػا  التنػػوع الشػػديد تػػ  التقاتػػة والػػديف والل ػػة تػػ    كف  المجػػاالت  إال  

يا ية ت  طتيعة األنظمػة ال يا ػية    واالالتختات ال   مص حعؼ ت  التتادؿ التقات    ج ياتياي 
تتاطي النمو االقتصادا و دـ تحقيػؽ النمػو المتػوال  مػف جػياا إنشػاا ال ػوؽ المشػتي ة  مص 

تػيف كيمينيػا وكليتيجػاف  و ػدـ  و دـ ا تقياي العملة اليو ية  وا ػتميايا الصػياع الجيو يا ػ   
  حػػػدإواػػػو مػػػا يعنػػػ   ػػػدـ ا ػػػتقياي -ح ػػـ موقػػػص تي يػػػا تػػػيف ال تلتػػػيف األويا ػػػية واألطل ػػػية 

كويا ػيا لػف  ة الر الميشيات إلػ  كف    تقودنا جمل  -تياتيجية للمشيوع األويا    الي ا   الجيوا 
ييػي  اي ال م اي شيط امالر الج  يات توصأ ولجت  ا    لإ إال   تتل   يانيا مشاتميا لختحاد األويوت   

 :لم تقتؿ االتحاد األويا      يناييوااتل  ة  تخت  وتيما يلت اؼل 
كمػػػاـ اػػػلا ال ػػػيناييو العديػػػد مػػػف العقتػػػات التػػػ  يجػػػب يقػػػؼ  :سةةةيناريو التكامةةةل الكمةةةيّ 

طتيعػػة العخقػػات االقتصػػادية التينيػػة والمي ليػػة  مػػا  اػػلر العقتػػات اػػو  الت لػػب  ليمػػا  كولػػ
)مالػػاوؼ  ا اال ػػتاف وتيخيو ػػيا مػػف احتمػػاؿ    والعقتػػة التانيػػة اػػ    ػػدداا التاحػػث  ػػاتقاي 

 شػػيونما الداالليػػة والالايجيػػة تشػػ ؿل تقػػداف ال ػػيادة  تمػػا تػػ  للػػؾ تقليػػؿ قػػديتما  لػػ  إداية 
ييتػػة الػػػدوؿ  تػػوؽ قوميػػة  والعقتػػػة التالتػػة اػػ    عنػػ  تحػػوؿ االتحػػاد إلػػػ   ػػلطةل مت  م ػػتقؿل 

  لػػػللؾ تتػػػدو الالطػػػط 48يو ػػػيا(   واػػػ   واحػػػدةل  تػػػ  تجنػػػب اال تمػػػاد  لػػػ  دولػػػةل   صػػػ ي ال
                                                           

48 Ardak Yesdauletova and Aitmukhanbet Yesdauletov," THE EURASIAN UNION DYNAMICS 

AND IFFICULTIES OF THE POST-SOVIET-INTEGRATION", L. N. Gumilyov Eurasian National 

University, Astana, Kazakhstan، and Columbia University, TRAMES, 2014, 18, p3.    
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ة  لػػ  لل يا ػػة اليو ػػي   األمػػي الػػلا يتطلػػب تي يػػ اي اليو ػية كمػػاـ اػػلر المعطيػػات طموحػػةي 
 .كويا ياالدوؿ ال تي  ت  

 جػػ  يو ػػيا  ػػف حػػؿ العقتػػات االقتصػػادية وال يا ػػية التػػ   إف   سةةيناريو راألسةةيانر:
ياتطة دوؿ جنػوب شػيؽ ت شتي ل  اقتصاداو   يقود االتحاد إل  نظاـل  تواج  االتحاد األويا    

ت ػػييص  دوؿ تمػػدؼ إلػػ   شػيتحػػـ  اقتصػػاديةٌ  منظمػػةٌ  واػ    ّالمعػػيوؼ تا ػػـ ي ػػياف ي ػية
 مشػػتيؾل  والتنميػػة التقاتيػػة مػػف الػػخؿ  مػػؿل  وتحقيػػؽ التقػػدـ االجتمػػا      النمػػو االقتصػػادا

ػػػػو يقػػػػـو  لػػػػ  التعػػػػاوف والت ػػػػاتي     ومػػػػف واالقتصػػػػادا   خـ واال ػػػػتقياي ال يا ػػػػ   تع يػػػػ  ال  
  يػػػتـ الػػػدوؿ المجػػػاوية تػػػيف تػػػيف األ حػػػاا وحتػػػ  ةل حػػػي   كاػػػداتما  ػػػللؾ إقامػػػة منطقػػػة تجػػػايةل 

  ويتع   الا ال يناييو مص ال يا ات االقتصػادية لػدوؿ  ل ما ا القيود الجمي يةالخلما إل ا
 .االتحاد  الت  تدكت تتج  ييتاي 

تأ ػػؾ يو ػػيا لاتمػػا   تيف األولػػ  اػػواػػلا ال ػػيناييو يػػلت  مػػف تيحػػيسةةيناريو التككةةك: 
 ك تي مي  يػةي ما كصتحت اظف  كني    إالي يو يا ال ت اؿ ت م   االتحاد اليو     تأ  حيف كف  

 ا ػػػتمي إلا والصوصػػػاي    واػػػو مػػػا يمػػػدد طتيعتمػػػا الأدياليػػػة ال ػػػاتؽ مػػػف االتحػػػاد ال ػػػوتيات 
تمػػا ي يػػد مػػف الشػػعوي تػػال تف مػػف األقػػاليـ اليو ػػية الأقيػػية   اليو ػػ    االقتصػػادا   االن مػا 

الر العقوتات ال يتية حد   العقوتات ال يتية  ل  االقتصاد اليو        الأيحية التانية او 
التػ   انػت  ل مػا دوؿ الياتطػة الم ػتقلة  حػعت تطييقػةل ييػي متاشػيةل و  )  االقتصاد اليو ػ   

واقتصػػادية  تحػػت  تجاييػػةٌ   ػػاتقاي والتػػ  تيتطمػػا تيو ػػيا  خقػػاتٌ  تاتعػػة لختحػػاد ال ػػوتيات   
مػػص يو ػػيا وطػػلة الالطػػي  مػػا جعػػؿ اػػلر األاليػػية تتػػيدد تػػ  تو ػػيص مشػػاييعما االقتصػػادية 

   تا ػػػتمياي الحػػػيب االقتصػػػادية والعقوتػػػات ال يتيػػػة حػػػد  49(االتحاديػػػة  وكولمػػػا  ا اال ػػػتاف
 األويا ػ   وان ماشػ   يشػجص دوؿ القلػب  يو يا مص التطا الحاصػؿ تػ  االقتصػاد اليو ػ   

                                                           
49

 21األيتعػػػاا  2498األويا ػػػ    جييػػػدة األالتػػػاي اللتنانيػػػة  دوليػػػات  العػػػدد  االتحػػػاد« ي تػػػاؿ»لػػػوي الالػػػويا   ال ػػػيب  
 .2015  انوف التان 
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مف االنع ا ات االقتصػادية  ليمػا    ل  االتتعاد  ف يو يا الوتاي  األويا    ونواة االتحاد 
 .م تقتخي  األويا    دتص نحو تأ ؾ االتحاد يا مي م  

 مػػيالت اػػو كحػػد كاػػـ العوامػػؿ الميجحػػة لم ػػتقتؿ االتحػػاد األويا ػػ    ويعتقػػد التاحػػث كف  
تػ  تلػؾ المنطقػة  حيػث ت ػود حاليػاي   الو ط  تحديػداي  ي ية اليو ية ت  -العخقة الصينية

الجانػػػػػب ال ػػػػا د لمأمػػػػػـو  الشػػػػػيا ة و تنا يػػػػة الشػػػػػيا ة اال ػػػػػتياتيجية والتنػػػػات  االقتصػػػػػادا  
يا ػػية منممػػا يػػد ـ مصػػالح  ال     ػػؿ  ول ػػف   واألمنػػ    التعػػاوف الع ػػ يا  اػػو اال ػػتياتيجية  

لصػػي ة الت امليػػة لمنظمػػة شػػن ماا اد ـ تػػالصػػيف ت  كحاديػػةل  اقتصػػاديةل  تقطػػاياتل   الالاصػػة
 امليػػة تػػ  تأحػػيخت يو ػػيا ت مػػف تػػ  تنأيػػل المشػػاييص الت تػػ  حػػيف كف   ( SCOللتعػػاوف )

 ومنظمػػػة معااػػػدة األمػػػف الجمػػػا     (EurAsECإطػػػاي الجما ػػػة االقتصػػػادية األويوتيػػػة )
(CSTO) نشػػػاا مجتمػػػصل   و مػػػا وحػػػح التاحػػػث األويا ػػػ   االتحػػػاد  اػػػو جديػػػدل  إقليمػػػ      وا 

الو ط   ت  ي ية واليو     يو يا تعوؿ  ل  الت امؿ تيف المشيو يف الصين      كف   اتقاي 
  تمػا  ل  كف تصتح الصيف قاطية النمو االقتصادا ويو يا ي ي ة اال تقياي الجيو يا    

العخقػػات تػػيف يو ػػيا  يعتقػػد التاحػػث كف   ولػػللؾؾ  النأػػول األطل ػػ  انػػا يحػػوؿ مػػف تنػػام   
مو ػ و  لا شػعيت الصػيف تػلف  إالو ػط   تػ  ي ػية حػاداي  تنات ػياي  والصيف قػد تتالػل منحنػ ي 

   ومػػاالو ػػط ي ػػية وتػػتح ـ تشػػت ة كناتيػػب الطاقػػة تػػ   تاتػػت تػػتح ـ تالمنطقػػة ا ػػتياتيجياي 
 الو ػط   ومػف جمػةل ي ػية لػدوؿ  تجػاياو  تػي شػييؾل ك  إلػ يع   الا االتجار تحوؿ الصيف 

( مليػػاي دوالي 25الو ػط  تحػػة )ي ػػية دالػػوؿ الياتػاف  لػػ  الػػط التنػات  تػػ   كالػي  تػػاف  
  يشػػعؿ تنات ػػاي   50الو ػػط   ا ػػد الياتػػاف(ي ػػية ) حػػمف تينامجمػػا الحيػػوا   تػػ  اقتصػػاداتما

  ؾ.يتعد يو يا  ف دا ية التنات  اناوصياع تيف الياتاف والصيف  
 
 

                                                           
50 Central Asia plus Japan Dialogue, Action Plan, Ministry of Foreign Affairs of Japan، 

2006 ،http://www.mofa.go.jp/region/europe/dialogue/action0606.html 
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 البحث: خاتمة
( نقطػػة التدايػػة لنمػػوض يو ػػيا 2000ؿ ا ػػتخـ الػػي ي  تخديميػػي تػػوتيف تػػ  العػػاـ )شػػ   

  إل  التطتيػؽ الأعلػ    النتقاؿ األويا ية مف الحي  النظيا  ؿ مع  نقطة التداية االتحادية  ومت  
مػف كاػـ محػددات ال يا ػة الالايجيػة ليو ػيا  مػف الػخؿ تل يػد  حت  تاتػت  األويا ػية  واحػدةي 

قامة العخقات والتحػالؼ مػص القػو  اىقليميػة  تمػا  الموية المتمي ة ليو يا ت  مقاتؿ ال يب  وا 
يػػياف و ي ػػية تػػ  للػػؾ دوؿ  الشػػييؾ األاػػـ ليو ػػيا واػػ  الصػػيف   تحػػخي  ػػفتي يػػا الو ػػط  وا 

لتتنػػ   حقيقيػػةل  تللمانيػػا لي ػػوف نقطػػة تل ػػي ل  ٧٠٠٢ليػػلت  الطػػاب الػػي ي  تػػوتيف تػػ  ميػػونية 
وتدايػػػة  ػػػودة يو ػػػيا إلػػػ    لل يا ػػػة الالايجيػػػة اليو ػػػية وتطتيقػػػ   مػػػدؼل  المشػػػيوع األويا ػػػ   

يػػلاناي  موقعمػػا الػػدول   التػػاييال    تانتمػػاا  صػػي  ػػيادة إمتياطوييػػة التحػػي والميمنػػة القطتيػػة  وا 
وانتقػػػػػاؿ  للجمػػػػػود اليو ػػػػػية تػػػػػ  محيطمػػػػػا الحيػػػػػوا   ( تتويجػػػػػاي 2014ؿ العػػػػػاـ )األحاديػػػػػة  ومت ػػػػػ

  تػػي إ ػػػخف إنشػػاا االتحػػاد األويا ػػػ    كويا ػػيان   األويا ػػية مػػف مشػػػيوع نظػػيا إلػػ  تطتيػػػؽ 

 قيييي  ػػػػتافمػػػف   ػػػؿ   ت الحقػػػػاي وانحػػػم  تػػػيف يو ػػػيا وتػػػػيخيو  و ا اال ػػػتاف2014 /29/5
ويا ػػيانية اليو ػػية الياميػػة التطتيػػؽ الأعلػػ  لأل ؿ االتحػػاد األويا ػػ   شػػ    بالنتيجةةةسو وكيمينيػػا  

ما توصػأمتعدد األقطاب  ومف الخؿ تشػتي   مػص منظمػة شػان ماا للتعػاوف  إل  تحقيؽ  الـل 
م ػػػتويات لتلػػػوغ  ةكويا ػػػية  تػػػدك العمػػػؿ  لػػػ  تختػػػ وكمنيػػػةي  واقتصػػػاديةي   يا ػػػيةي  دوليػػػةي  منظمػػػةي 

قطتيػة   إلػ  تعدديػةل  ت ييػي الن ػؽ الػدول    كا   التعددية القطتيػة  األوؿ م ػتو  التنيػاف الػدول   
 ػػف المنظومػػة  ومصػػيتيةل  المي ليػػة االقتصػػادية والماليػػة  تطػػيح تػػدا ؿ ماليػػةل  والم ػػتو  التػػان   

 تقاتيػػاي  التػػ  تػػتح ـ تمػػا اليك ػػمالية ال يتيػػة  والم ػػتو  التالػػث التقاتػػة القطتيػػة  تطيحمػػا تػػديخي 
 ػػػػف األمي ػػػػة   لػػػػ  التعدديػػػػة والالصوصػػػػية التقاتيػػػػة واحتػػػػياـ الشػػػػعوب تػػػػديخي  اي كويا ػػػػياي قا مػػػػ

اىجػػيااات تطاتعمػػا النيػػوليتيال  الػػلا ال يعتػػيؼ تالالصوصػػيات التقاتيػػة لألمػػـ  وكمػػاـ اػػلر 
)نظػػاـ مػػا تعػػد الحػػيب  النظػػاـ الػػدول    يعتقػػد التاحػػث كف   ةوال يا ػػات  تػػي الم ػػتويات التختػػ

 الجديػػد( إلػػ  ميحلػػةل  القطتيػػة )النظػػاـ العػػالم    كحػػادا   مػػف نظػػاـل  انتقاليػػةل  ( يمػػي تحالػػةل التػػايدة
دداتل والمشػػيوع الصػػين  )حػػ اـ وطييػػؽ( محػػ ؿ االتحػػاد األويا ػػ   كالػػي  لػػـ تتشػػ ؿ تعػػد يمت ػػ
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 تي يػػا(  تػػدكت تاالتحػػاد األويا ػػػ   يللعػػالـ )جيوتول يييػػةامػػتخؾ يو ػػيا  مػػصلم ػػتقتل   ول ػػف  
وتػػػيص نجاحػػػ    م ػػػتقتؿ اػػػلا االتحػػػاد مػػػا اؿ يامحػػػاي   كف  نحػػػو تطتيقمػػػا  إال   مممػػػةل   الطػػػوةل 

  ما االقتصػػادية منمػػا ػػيي والتتوقػػؼ  لػػ  قػػدية يو ػػيا  لػػ  تجػػاو  العقتػػات والت ػػيات تدااللػػ   
( كمػػػػاـ الجمعيػػػػة الأيدياليػػػػة 2018يلاي 1الطػػػػاب الػػػػي ي  تػػػػوتيف ) يعتقػػػػد التاحػػػػث كف   لػػػػللؾ

  أيلػػػةٌ    تتيجمػػػة اػػػلا الالطػػػاب تعليػػػاي لم ػػػتقتؿ االتحػػػاد األويا ػػ    حػػػا ـٌ  اػػػو الطػػػابٌ اليو ػػية 
وللػػػػػؾ لدولػػػػػ   ّاي وقاطيتػػػػػ  الع ػػػػػ يية واالقتصػػػػػادية يو ػػػػػي    ػػػػػادة التقػػػػػة تاالتحػػػػػاد األويا ػػػػػ   تا

ت يو ػػػيا كولويػػة كف تتت ػػ لتقيػػة الػػػدوؿ الم ػػتمدتة تالجػػلب  تالالطػػاب ك ػػػد   وجالتػػةي    ػػةالمي ل 
   .م انما حمف االقتصادات ال تي  الالم ة  المياي 

 نتائج البحث: 
 ةل ة  ) يييػاني األويا ػيمف كاـػ محػددات ال يا ػة الالايجيػة ليو ػيا  و واحدةي   األويا ية  عد  ت   .1

د  الجديػػ مػػدؼ إلػػ  تقػػويض  النظػػاـ العػػالم   ت  األقطػػاب ي تمػػا لعػػالـ متعػػدد ي  ( اػػ   جيوتوليت يػػةل 
األويا ػية اػ   ن ػالٌة تديلػٌة كو    ومػف ت ػـي قطتيػةاللتعدديػة  لػ  ا قػا ـل  تنياف دولػ و   ت وكحف  ي   تحت دحؿح 

 متعددة األقطاب للعولمة  تيتض النمولج الو ط الم م  حواح  العالـ.
ينطلػؽ مػػف ك ػا ل تاتػتل شػيط و واػػو قػدية يو ػيا  لػ  إنتػػاج  اليو ػ    المشػيوع األويا ػ    .2

اىن اف اليو ػ    ينونتػ  مػف لاتػ   لي تمداليو      للاتما   تي إ ادة إنتاج الو     تقاتيةل  يييةل 
 مف التتعية األالخقية وال يا ية  لل يب . والتحيي  األويا    اليو ية تيوحما 

حل ػػت محػػؿ الشػػيو ية تعػػد انميػػاي االتحػػاد ال ػػوتييت   انتعتػػت الأ ػػية األويا ػػية  عقيػػدةل  .3
التػػػ  كدت تايياليػػػاي إلػػػ  إتػػػخ    ل مػػػا األالطػػػااو  -نظييػػػاي -وتأ ػػػؾ دولػػػ   متجػػػاو ةي  تياتمػػػا

تمػػػدؼ منػػػص حلػػػؼ األطل ػػػ   مػػػف النأػػػال إلػػػ  و   الصػػػي  اىمتياطوييػػػة اليو ػػػية مػػػف جمػػػة
ا ت ماؿ الوظيأة الجيوتوليتي ية  مف ت ـي   و كالي  مف جمةل  منظومة الدوؿ ال وتيتية ال اتقة

  ول ػػف  ػػف طييػػؽ الت امػػؿ القيمػػ   واالقتصػػادا  وال يا ػػ   ولػػي  لاتمػػا لختحػػاد ال ػػوتيت   
ومحيطػػػػ  الجيو يا ػػػػ    مػػػػص التي يػػػػ   لػػػػ  دوي  االنػػػػدماج ال لػػػػ    تػػػػيف المي ػػػػ  اليو ػػػػ   

.  ال ني ة األيتودو  ية ت  ا تعادة يو يا لدوياا التاييال  
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مػػص متػػادية  حػػ اـ وطييػػؽ  الصػػينية كتػػي  ا ػػتياتيجيات التطتيػػؽ  ؿ األويا ػػ   الت امػػ عػػد  ي   .4
مػػػيالت العخقػػػة  ول ػػػف   الت امػػػؿ مػػػص منظمػػػة شػػػن ماا للتعػػػاوف  تحػػػخي  ػػػف  األويا ػػػيان   

المشػيوع م ػتقتؿ ل تػاي اي  محػدداي  عػد  ت   (وتنات ػاي  )تعاوناي  الو ط  ي يةاليو ية ت   /الصينية
 . ل   األويا    

قػػػدية ت  تحػػديات االتحػػاد داالليػػاي  كتػػي  لختحػػاد األويا ػػػ    المي لػػ    التحػػدا االقتصػػادا   عػػد  ي   .5
   ول ػػف  م ػػتقتخي   ل ػػ مػػف تحػػدد تحػػامف االتحػػاد  اػػ    لختحػػاد األويا ػػ    يو ػػيا وجالتيتمػػا  قا ػػدل 

  تػػ  معػػدالت النمػػو تتػػاطيالو  االقتصػػادا   يعػػان  مػػف إشػػ اليات االن مػػا  االقتصػػاد اليو ػػ   
 .األويا    م تقتؿ المشيوع    ومف تحـي  ل  م تقتؿ االتحاد ؿ الطياي ش   ي  تدك اللا األمي 

الو ػط  قلتػ   ي ػية عػد  الػلا ت   اليو ػ    كمػاـ المشػيوع األويا ػ    يتدو الطييؽ معتداي  ال .6
  مػػػف قتػػػؿ القلػػػب األويا ػػػ    لػػػ   مػػػف الصػػػياع والتنػػػات  الػػػدول    ؾ مػػػ ي ٌ   تمنػػػااألويا ػػػ   

لل يا ػة اليو ػية  لػ    تيػياي  األمػي الػلا يتطلػب تي يػ اي  ّوالواليػات المتحػدةالصيف وتي يا 
ا ػػػػتياتيجياي تػػػػ   توجمػػػػاي  عػػػػد  ت   كطل ػػػػيةل  ما مػػػػص وجػػػػود كويا ػػػػيةل  ػػػػيي وال  األويا ػػػػ   دوؿ القلػػػػب 

 ال يا ة الالايجية األميي ية.
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