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قمة الناتو تطلق مواجهة مفتوحة
بين الغرب والتحالف المضاد له
الملخص
من المرجح أن يظل “التحالف المناهض للغرب” بقيادة الصين وروسيا قوة كبيرة في
السياسة الدولية في المستقبل المنظور .لذلك ،اتفق قادة حلف “الناتو” على أهمية
تكاتف أوروبا وأميركا الشمالية لمواجهة روسيا والصين كأولوية خالل العقد الجاري.

فباإلضافة للصعود الصيني االقتصادي ،توسع الصين ترسانة نووية متطورة ،وتقترب
من الناتو في المجال السيبراني ،وتتوسع في أفريقيا والمحيط المتجمد الشمالي .ومع
وجود روسيا أكثر حزما ،بات التحول في ميزان القوى يشغل قادة الناتو أكثر من أي وقت
مضى.

على الرغم من أن روسيا والصين ،وغيرهما من الدول المناهضة للغرب ،مازالت ال تمثل
“تحالفا” بالمعنى العسكري التقليدي مقارنة بالناتو ،إال أن هذه الدول باتت أكثر جدية
في التصدي للنفوذ الغربي في مناطقها الحيوية ،معتمدة على تطوير آليات وشراكات
تجارية اقتصادية وأمنية .كما تعمل الدولتان على خلق بدائل ألدوات الهيمنة الغربية
االقتصادية .لذلك ،من المرجح في السنوات القادمة أن يتعزز االستقطاب الدولي بين
هذا التحالف وبين الغرب ،كما سيعمل على تغيير اصطفاف أطراف محورية مثل تركيا.

صفحة 7 - 1

يتوقع أن تزيد التحديات التي يفرضها “التحالف المناهض للغرب” من حدة التنافس
الدولي حول مناطق النفوذ وحول استقطاب حلفاء ووكالء إقليميين ،األمر الذي سيخلق
مزيج من الفرص والتهديدات لألطراف اإلقليمية في الشرق األوسط .وسيكون عليها إذا
أرادت ممارسة سياسة خارجية مستقلة أن تق ّدر التباينات بين هذين المحورين ،وأن
تطور أجندة إقليمية مشتركة تحقق مصالحها وتجنبها االرتهان لدعم القوى الدولية
الذي سيحد من خياراتها السياسية.
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ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻷﻓﻜﺎر
ﺳﻴﺼﺒﺢ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﱄ ﻣﻨﻘﺴﻤﺎً
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﱱاﻳﺪ
ﻻ ﺗﻐﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ
اﳌﻌﺴﻜﺮ اﳌﻀﺎد ﺑﺪون
ﺗﻐﲑ ﻣﺰﻟﺰل ﰲ أوﺿﺎﻋﻬﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮب

اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﲔ اﻟﺼﲔ وروﺳﻴﺎ
ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺤﺪوداً

ﻣﺎزاﻟﺖ اﻟﺼﲔ وروﺳﻴﺎ
ﻻ ﺗﻤﺜﻞ "ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ"
ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﻮ

ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ اﻟﺼﲔ
وروﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ
ﺑﺪاﺋﻞ ﻷدوات اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻷﻣﻨﻴﺔ

ﻣﺂﻻت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻻﻳﺰال رﺧﻮاً
وﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ أﻃﺮ ﻋﻤﻞ
ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ

ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ اﻟﻐﺮب
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﲔ وروﺳﻴﺎ

ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻃﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ
اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم
اﳌﺎﱄ اﻟﺪوﱄ

ﺧﻴﺎرات ﺗﻄﻮر
اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﻤﻀﺎد

ﻧﻤﻮذج :إﻃﻼق اﻟﺼﲔ
ً
ﺑﺪﻳﻼ
ﻧﻈﺎم ""CIPS
ﻟﻨﻈﺎم ""SWIFT

ﻇﻬﻮر ﻧﻈﻢ
وﻣﺆﺳﺴﺎت أﻣﻨﻴﺔ
ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻣﺂﻻت دوﻟﻴﺔ

ﻗﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﻮ ﺗﻄﻠﻖ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﻤﻀﺎد

ﻗﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺼﻴﲏ
اﻟﺮوﳼ إﱃ ﺗﺤﺎﻟﻒ

ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻗﻤﺔ
اﻟﻨﺎﺗﻮ 2021

ﺻﻴﺎﻏﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ
وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

دول
رﺋﻴﺴﻴﺔ

دول أﻗﻞ
أﻗﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮا

ﻛﻴﺎﻧﺎت
دون وﻃﻨﻴﺔ

اﻟﺼﲔ  /روﺳﻴﺎ  /إﻳﺮان
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺳﻮرﻳﺎ  /ﻓﲋوﻳﻼ  /ﻛﻮﺑﺎ /
ﺑﻴﻼروﺳﻴﺎ /ﴏﺑﻴﺎ  /إرﻳﱰﻳﺎ
 /زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺘﺎ أﺑﺨﺎزﻳﺎ  /أوﺳﻴﺘﻴﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﻮرﺟﻴﺎ  /ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺗﺮاﻧﺴﻨﻴﺴﱰﻳﺎ ﰲ ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ /
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﴏب اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﰲ
اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ

أن ﻳﺘﺒﲎ اﻟﻨﺎﺗﻮ
ﻧﻬﺠﺎً أ ﻛﱶ ﻋﺎﳌﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺤﻠﻒ
ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎء ذوي
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮدع واﻟﺪﻓﺎع
وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪرات
ﴪِّع اﺑﺘﻜﺎر
إﻃﻼق ُﻣ َ
دﻓﺎﻋﻲ ﻣﺪﱐ-ﻋﺴﻜﺮي
ﺟﺪﻳﺪ

ﻣﻨﻈﻤﺎت
ﺣﺰب ﷲ اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ
 /ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس /
ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن

الناتو  :2030حتى يكون التحالف القوي أقوى
فـي ديسـمبر  ،2019طلـب قـادة الناتـو مـن األميـن العـام “ينـس سـتولتنبرغ” قيـادة عملية تفكير
وموحدا .وبعد مشـاركة واسـعة
وقويـا
استشـرافية لتعزيـز الناتـو للتأكـد مـن أن الحلـف سـيظل جاهـزًا
ً
ً
مـن خبـراء ومنظمـات مجتمـع مدنـي وبرلمانييـن والقطـاع الخـاص ،حـدد “سـتولتنبرغ” فـي يونيـو
سياسـيا،
عسـكريا ،وأن يصبح أقوى
قويـا
ً
ً
 2020أولويـات لحلـف ناتـو  :2030التأكـد مـن بقـاء الناتـو ً
وأن يتبنـى نهجـا أكثـر عالميـة .وأخيـرا ،فـي قمـة الناتـو  2021فـي بروكسـل 14 ،يونيو/حزيـران
الماضـي ،وافـق قـادة الناتـو علـى أجنـدة الناتـو  2030المقترحـة (حتـى يكـون التحالـف القوي أقوى
 )Making A Strong Alliance Even Strongerلتعزيـز الحلـف علـى مـدى العقـد المقبـل ومـا بعـده،
بهـدف التكيـف مـع :المنافسـة العالميـة المتزايـدة والتهديـد النابـع مـن روسـيا والصيـن ،التهديـدات
خاصـة “اإلرهـاب” ،الهجمـات اإللكترونيـة والتقنيـات التخريبيـة ،وتغيـر المنـاخ.
بينمـا يناقـش تقريـر أولويـات حلـف الناتـو  2030التحديات المتزامنة التي تطرحها الصين وروسـيا،
يشـير بيـان قمـة الناتـو  2021فـي بروكسـل صراحـة إلـى التعـاون العسـكري الصينـي الروسـي ،فـي
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الناتو  :2030حتى يكون التحالف القوي أقوى
إشـارة إلـى القلـق مـن أن البلديـن قـد يشـكالن شـبه تحالف في المسـتقبل .عالوة على ذلـك ،وبينما
تركـز الكثيـر مـن التعليقـات حـول القمـة علـى الصيـن ،من الواضح أن روسـيا ال تـزال في طليعة أذهان
قـادة التحالـف كتهديـد مباشـر .حيـث تـم ذكـر روسـيا  63مـرة ،والصيـن عشـر مـرات فقـط .البيـان لـم
يصـل إلـى حـد وصـف الصيـن بأنهـا تهديـد مباشـر للحلـف ،إال أنه أشـار إلى توافق آراء قـوي بين أعضاء
الناتـو بشـأن التحديـات المختلفـة التـي تطرحها الصين.
تعزيـز الـردع وبقـاء الناتـو قويـا :فـي القمـة ،وافـق قـادة الحلفـاء علـى تعزيـز الـردع والدفـاع
وتحديـث القـدرات ،للدفـاع عـن جميـع الحلفـاء وحمايتهـم ضـد أي تهديـد فـي أي وقـت .وأكـدوا من
جديـد التزامهـم بالحفـاظ علـى مزيـج مناسـب من القـدرات الدفاعية النووية والتقليديـة والصاروخية.
وجـددوا التزامهـم باالسـتمرار فـي السـعي إلـى تلبيـة التوجيهـات المتفـق عليهـا إلنفـاق  2٪مـن
الناتـج المحلـي اإلجمالـي علـى الدفـاع و 20٪مـن اإلنفـاق الدفاعـي السـنوي علـى المعـدات الجديـدة
الرئيسـية بحلـول عـام .2024
دور سياسي أوسع :اتفق قادة الحلف على تعميق وتوسيع المشاورات السياسية داخل الناتو.
والتزمـوا بمواصلـة التشـاور بشـأن قضايـا مثـل الحـد مـن التسـلح وتغيـر المنـاخ واألمـن والتكنولوجيـات
الناشـئة والمدمـرة؛ واتخـاذ خطـوات إلعـادة إجـراء المشـاورات حـول المسـائل االقتصاديـة المتعلقـة
باألمـن ،مثـل ضوابـط التصديـر ونقـل التكنولوجيـا .كمـا وافـق الحلفـاء علـى عقـد اجتمـاع إضافـي
لـوزراء الخارجيـة كل عـام ،ومزيـد مـن المشـاورات مـع الحلفـاء بأشـكال مختلفـة ،بمـا فـي ذلـك مـع
مستشـاري األمـن القومـي ،سـعيا إلـى مواقـف متماسـكة قبل االجتماعـات الدولية مثـل الجمعية
العامة لألمم المتحدة ومجموعة العشرين .يستهدف توسيع جدول أعمال المشاورات السياسية،
تعزيـز دور الناتـو باعتبـاره المنصـة التـي ال غنـى عنهـا للمشـاورات عبـر األطلسـي حول األمـن والدفاع،
معـا.
ويضمـن أن أوروبـا وأمريـكا الشـمالية يمكنهمـا معالجـة مجموعـة واسـعة مـن التحديـات ً

س ِّـرع ابتـكار دفاعـي مدنـي-
الحفـاظ علـى التفـوق التكنولوجـي :وافـق الحلفـاء علـى إطلاق ُم َ
عسـكري جديـد لمنطقـة شـمال األطلسـي ( ،)DIANAلتعزيـز التعـاون عبـر األطلسـي بشـأن التقنيـات
الحيويـة ،وتعزيـز قابليـة التشـغيل البينـي وتسـخير االبتـكار المدنـي مـن خلال المشـاركة مـع األوسـاط
األكاديميـة والقطـاع الخـاص .سـتضم  DIANAمكاتـب ومراكـز اختبـار عبـر التحالـف ،وسـتدير قاعـدة
أيضـا علـى إنشـاء صنـدوق ابتـكار الناتـو الممـول
بيانـات لمصـادر االسـتثمار الموثوقـة .وافـق الحلفـاء ً
متعـدد الجنسـيات ،لالسـتثمار فـي الشـركات الناشـئة التـي تعمـل علـى التقنيـات ذات االسـتخدام
المـزدوج والناشـئة والمضطربـة .تقـر االسـتراتيجية صراحـة أن الناتـو لـم يعـد بإمكانـه اعتبـار تفوقـه
أمـرا مفرو ًغـا منـه ،خاصـة مـع سـعي الصيـن ألن تصبـح القوة الرائدة فـي العالم في
التكنولوجـي ً
مجـال الـذكاء االصطناعـي فـي العقـد المقبـل .لذلك ،فـإن الناتو مصمم على البقـاء في الطليعة.
في السـنوات األخيرة ،كثف الحلف عمله لضمان تفوقه في سـبع تقنيات رئيسـية تخريبية/معطلة
“ :”Disruptive Technologiesالـذكاء االصطناعـي ،البيانـات والحوسـبة ،التحكـم الذاتـي ،التقنيـات
التـي تدعـم الكـم ،التكنولوجيـا الحيويـة ،التكنولوجيـا فـوق الصوتيـة ،والفضـاء.
التمسـك بالنظـام الدولـي المؤسـس علـى القواعـد :اتفـق قـادة الناتـو علـى تعزيـز عالقـات

الحلـف مـع الشـركاء ذوي التوجهـات المماثلـة خاصـة االتحـاد األوروبـي والمنظمـات الدوليـة وصياغـة
أيضـا ملتزمـ ًا بجـواره المباشـر
ارتباطـات جديـدة فـي إفريقيـا وآسـيا وأمريـكا الالتينيـة .وسـيظل الناتـو ً
وتجـاه البلـدان التـي تتطلـع إلـى عضويـة التحالـف مؤكـدا علـى أهميـة سياسـة البـاب المفتـوح .لكـي
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الناتو  :2030حتى يكون التحالف القوي أقوى
ناجحـا ،تؤكـد االسـتراتيجية علـى ضـرورة تبني نهج أكثر عالميـة لمواجهة التحديات ألمن
يظـل الناتـو
ً
الحلفـاء ،وتعزيـز مسـاهمة الحلـف فـي الحفـاظ علـى النظـام الدولـي القائـم علـى القواعـد فـي
مواجهـة ضغـوط روسـيا والصيـن ،والجهـات التـي ال تشـارك دول التحالـف نفـس القيـم.

مناهضو الغرب“ ...تحالف” رخو بال مأسسة
ال يعكـس مصطلـح “التحالـف المناهـض للغـرب” تحالفـا بالمعنـى المؤسسـي مقارنـة بتحالـف
“الناتو” ،كما ال يتم اسـتخدام هذا المصطلح بشـكل رسـمي من قبل الحكومات الغربيةّ .
لكنه أصبح
متعارفـا عليـه فـي األوسـاط األكاديميـة ومراكـز األبحـاث واألدبيـات الغربيـة  .حيـث يشـير إلـى الجهـات
التـي تراهـا الحكومـات والمؤسسـات الغربيـة تهديـدا لهيمنة الغـرب ولنمط الثقافـة الليبرالية واقتصاد
السـوق وقيـم الغـرب الديمقراطيـة .ويتـم تعريـف “مناهضـة الغـرب” مـن قبـل مراكـز األبحـاث الغربية
واألوسـاط األكاديمية بطريقة سياسـية وأيديولوجية وتاريخية .حيث تتسـم البلدان المصنفة ضمن
“التحالـف المناهـض للغـرب” بأنظمـة سياسـية سـلطوية مسـتبدة غيـر ليبرالية ،وأنظمـة اقتصادية
تهيمـن عليهـا الدولـة ،ومعارضـة قوميـة أو أيديولوجيـة لـ”القيـم الغربيـة” ،باإلضافـة إلـي تبنـي
سياسـات خارجيـة تقـاوم محـاوالت الغـرب الترويـج ألنظمتـه االجتماعيـة واالقتصادية والسياسـية.
ليـس مـن المفاجـئ أن بلـدان هـذا التحالـف الرئيسـية هي الصين وروسـيا وإيران وكوريا الشـمالية،
باإلضافـة إلـى دول أضعـف وأقـل تأثيـرا فـي السياسـة الدولية مثل سـوريا ،فنزويال ،كوبا ،بيالروسـيا،
صربيـا ،إريتريـا ،وزيمبابـوي .كذلـك ،ال تتجاهـل األدبيـات الغربيـة في حسـاباتها لتحديد هذا “التحالف”
المنظمـات مـن غيـر الـدول مثـل حـزب اهلل اللبنانـي وحركـة حمـاس وحركـة طالبـان ،باإلضافـة إلـى
كيانـات دون وطنيـة ال تتمتـع باعتـراف دولـي مثـل جمهوريتـا أبخازيا وأوسـيتيا الجنوبية في جورجيا،
جمهوريـة ترانسنيسـتريا فـي مولدوفـا ،وجمهوريـة صـرب البوسـنة في البوسـنة والهرسـك.
بـرز مـا يعـرف بـ”التحالـف المناهـض للغـرب” رويـد ًا رويـد ًا منـذ العقـد األول من األلفيـة الثالثة ،حين
بـدأت الصيـن تصبـح قـوة اقتصاديـة كبـرى وبـدأت روسـيا تسـتعيد نفوذهـا الجيوسياسـي خاصـة في
حـرب جورجيـا عـام  .2008علاوة علـى ذلـك ،فـإن تراجـع شـهية الواليـات المتحـدة لشـن الحـروب بعد
األزمـة الماليـة العالميـة عـام  2008/2009والمـآزق العسـكرية فـي أفغانسـتان والعـراق قـد منـح
روسـيا والصيـن المزيـد مـن الفـرص لتشـكيل نفـوذ دولـي بحكـم الواقـع .وقـد ثبـت َّأن هـذا مفيـد
بصفـة خاصـة إليـران وكوريـا الشـمالية ،اللتيـن واجهتـا العزلـة سـابق ًا حيـن كانـت الصين وروسـيا أضعف
صعـد الواليـات المتحـدة مـن جهـة
مـن أن تدعماهمـا فـي مواجهـة الضغـط األمريكـي .وبينمـا ُت ِّ
والصيـن وروسـيا مـن جهـة أخـرى التنافس الجيوسياسـي على مسـتوى العالمَّ ،
فـإن هناك احتماالت
ألن يصبـح النظـام الدولـي منقسـم ًا بشـكل متزايـد ،األمـر الـذي يضـع بحكـم الواقـع البلـدان التـي
تصطـف إلـى جانـب الصيـن أو روسـيا ضمـن المعسـكر المناهـض للغـرب.
1

باإلضافة لما هو مذكور في مصادر هذه الورقة ،يمكن على سبيل المثال اإلشارة لألمثلة التالية:
Milani, A. (2007). Russia and Iran: An anti-Western alliance? Current History, 106(702), 328-332. https://www.proquest.com/openview/51280e53a38a8e40ab307569b1b27177/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=41559
Özkan, V., & Dinc, A. (2014). How is Turkey posotioned in Russia anti-Western Policies? West East Journal of Social Sciences, 3(2), 21-35. http://westeastinstitute.com/journals/wp-content/uploads/2014/10/3Vildane-%C3%96zkan.pdf
Ebbighausen, R. (2014, September 11). Anti-Western alliance in Asia. Deutsche Welle. https://www.dw.com/en/anti-western-alliance-in-asia/a-17914677
Saki, K. (2021, April 4). Russia and China›s anti-West partnership threatens global order. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Comment/Russia-and-China-s-anti-West-partnership-threatens-global-order
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مناهضو الغرب“ ...تحالف” رخو بال مأسسة
المفتَ َـرض
ليـس مـن المتوقـع حـدوث تغيـر كبيـر فـي مواقـف البلـدان الرئيسـية فـي التحالـف ُ
المناهـض للغـرب –الصيـن وروسـيا وإيـران وكوريـا الشـمالية -بـدون حدوث تغير مزلـزل في أوضاعها
السياسـية الداخليـة ،مثـل حـدوث تغيـر فـي النظـام ،أو صعـود فصائـل لهـا رؤى عالميـة مختلفـة
تمامـ ًا إلـى المسـتويات العليـا لصانعـي القـرار .أمـا البلـدان األخـرى المناهضـة للغـرب ،مثـل بيالروسـيا
وفنزويلاَّ ،
فإنهـا أضعـف مـن أن تتحـدى المصالـح الغربيـة بصـورة حقيقيـة بمفردهـاُ ،
وت َ
عت َبـر إلـى
غيـرون
ٍ
حـد كبيـر “مصـادر إزعـاج” وليسـت تهديـدات أمنيـة .األعضـاء األصغـر واألكثـر هامشـية قـد ُي ِّ
انتماءاتهـم ،بحسـب مـا يـرون َّأنـه أفضـل مـا يخـدم مصالحهـم ،كمـا فـي حالـة السـودان مؤخـرا.
سـيكون التوجـه الجيوسياسـي المسـتقبلي لتركيـا حاسـم ًا للمعسـكرين الغربـي والمناهـض
للغـربَّ ،
ألن تركيـا لديهـا عـدد كبيـر مـن السـكان واقتصـاد وجيـش كبيرين ،وتحتل موقعـ ًا بالغ األهمية
مـن الناحيـة االسـتراتيجية بيـن أوروبـا والشـرق األوسـط وغربـي أوراسـيا .ومـع أن تركيـا عضـو قديـم
فـي الناتـوَّ ،
لكنهـا خلال العقـد المنصـرم فـي خلاف مـع شـركائها الغربييـن ،ألسـباب متعـددةّ .
لكـن
الحكومـات الغربيـة حتـى اآلن حـذرة بشـأن اتخـاذ مواقـف متشـددة تجـاه تركيـا ،خشـية أن يدفـع
ذلـك أنقـرة للخـروج مـن الناتـو و/أو إقامـة عالقـات أعمـق مـع روسـيا والصيـن .مـن جانبهـا ،ال ترغـب
تركيـا أصلا فـي القطيعـة مـع الغـربَّ ،
ألن هـذا قـد يضـر باقتصادهـا وبيئـة األعمـال فيهـا .كمـا أنهـا
فـي تنافـس تاريخـي مـع روسـيا .فـي الواقـع ،تحـاول تركيـا وحلفائهـا الغربييـن منـذ مطلـع 2021
تحسـين عالقاتهمـا ،وإعـادة االسـتقرار للشـراكة االسـتراتيجية التـي تخـدم مصالـح حيويـة للطرفيـن؛
لكـن احتمـاالت التوتـر مازالـت قائمـة ،وهـو مـا يعطـي فرصـا لروسـيا والصيـن لتعزيـز عالقاتهمـا مـع
أنقـرةّ .
لكـن المرجـح فـي المـدى المنظـور ،أن تظـل عالقـة تركيا بالغرب عالقة شـراكة اسـتراتيجية،
بينمـا تقـف العالقـة مـع روسـيا والصيـن عنـد حـدود التعـاون.

بدائل نحو التحرر من نظام الهيمنة الغربية
أوال :ترتيبات تجارية وأمنية
علـى الرغـم مـن أن للصيـن وروسـيا مصلحـة قويـة فـي دعـم وتعزيـز “تحالفهمـا” غيـر الرسـمي
بهـدف مقاومـة الضغـوط المتزايـدة مـن الغرب ،فإن ما تصفه األدبيـات الغربية بـ”التحالف المناهض
للغـرب” مـا يـزال رخـوا ويفتقـر إلـى أطـر العمـل المؤسسـية ،بعكـس الغـربَّ .
لكـن هـذه األطـر قـد
تظهـر تدريجيـ ًا فـي صـورة ترتيبـات تجاريـة وأمنيـة جديـدة تتمحـور حـول الصيـن وروسـيا .وأقـرب
مكافـئ لحلـف شـمال األطلسـي (الناتـو) فـي نصـف الكـرة الشـرقي هـو “منظمة شـنغهاي للتعاون
 ،“ Shanghai Cooperation Organisationوهـو تجمـع أمنـي يتألـف مـن الصيـن وروسـيا ومعظـم
دول آسـيا الوسـطى وباكسـتان والهنـد وعـدة دول أخـرىَّ .
لكـن منظمـة شـنغهاي للتعـاون تمثـل
إطـارا فضفاضـا ليـس قريبـا بـأي شـكل مـن األشـكال مـن التطور المؤسسـي للناتـو ،ومـن المرجح أن
عمـق التعـاون األمنـي بالنظـر إلـى التنافـس بيـن الصيـن والهنـد وبيـن الهنـد وباكسـتان،
تعانـي كـي ُت ِّ
بـل وبيـن الصيـن وروسـيا أيضـا.
ُ
وت َعـد “مبـادرة الحـزام والطريـق” مظلـة أخـرى فضفاضـة تجمـع العديـد مـن البلـدان المناهضـة
للغـرب معـ ًاَّ ،
لكنهـا ليسـت منظمـة فـي حـد ذاتهـا ،فضلا عن كونها تضـم الكثير من البلـدان الصديقة
والحليفـة للغـرب ،بمـا فـي ذلـك العديـد مـن أعضاء االتحـاد األوروبي .األمر نفسـه ينطبق على “البنك
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بدائل نحو التحرر من نظام الهيمنة الغربية
اآلسـيوي لالسـتثمار فـي البنيـة التحتيـة” المدعـوم مـن الصيـن .لكـن عمومـ ًا ،كـي يتحـدى الهيمنـة
الغربيـة ،ال يحتـاج “التحالـف المناهـض للغـرب” في البداية بالضـرورة إلى تطوير أطر عمل متعددة
األطـراف .بـل يمكـن تحقيـق أهدافـه مـن خلال الترتيبـات الثنائيـة بيـن الصيـن و/أو روسـيا والبلـدان
األخرى .ومع ذلك ،من المتوقع ظهور مؤسسـات أمنية واقتصادية جديدة تهيمن عليها الصين
وروسـيا في نهاية المطاف اسـتجاب ًة لتصاعد الضغط الغربي على بكين وموسـكو .فعلى سـبيل
المثـال ،يمكـن أن يزيـد التكتـل التجـاري المعـروف باسـم “الشـراكة االقتصاديـة اإلقليميـة الشـاملة”2
 Regional Comprehensive Economic Partnershipنفوذ الصين في منطقة المحيطين الهادي
والهنـدي .وال ُت َعـد الشـراكة بـأي حـال مـن األحـوال هيـك ًال مناهضـ ًا للغـرب ،إذ َّإن معظـم األطـراف
الم ِّ
وقعـة عليـه حلفـاء غربيـونَّ .
لكـن اسـتثناء الواليـات المتحدة والهند من الشـراكة قد يـؤدي تلقائي ًا
ُ
إلـى تقليـص النفـوذ الغربـي فـي المنطقـة مقابـل تعزيز نفـوذ الصيـن االقتصادي.

ثانيا :تطوير أطر مالية مستقلة

سـيحاول “التحالـف المناهـض للغـرب” تطويـر أطـر عمـل ماليـة بديلـة لتقليـص اعتمـاده علـى
النظـام المالـي الدولـي الـذي تهيمـن عليه الواليـات المتحدة ،لكن من المسـتبعد تحقيق هذا خالل
رجـح أن يبقـى الـدوالر األمريكـي مهيمنـا فـي العالـم علـى
السـنوات القليلـة القادمـة .فـي الواقـعُ ،ي َّ
مـدار العقـود القليلـة المقبلـة .ومـع ذلـك ،قـد تسـعى الصيـن للتدويـل التدريجـي لعملتهـا اليـوان مـن
خلال مبـادرات مثـل “البترويـوان” ،أي اسـتخدام اليـوان لدفـع عقـود واردات النفـط طويلـة األجـل بـد ًال
مـن الـدوالر األمريكـي .وبـدأت الصيـن الترويـج للبترويـوان في  2017بدعم من إيران وروسـيا وفنزويال.
َّ
لكـن العقبـات الرئيسـية أمـام تدويـل اليـوان هـي اسـتخدامه الضئيـل جـد ًا عالميـ ًا ونقـص سـيولته،
وتـردد الصيـن فـي الفتـح الكامـل لحسـابها الرأسـمالي.
باإلضافـة إلـى ذلـك ،سـتجد الصيـن وروسـيا أكثـر فأكثـر سـب ًال لتجـاوز العقوبـات الغربيـة المفروضـة
عليهمـا وعلـى الـدول الصديقـة مثـل إيـران وكوريـا الشـمالية .وستسـعيان للتعجيـل بتطويـر بديـل
لنظـام “سـويفت ( ”SWIFT -جمعيـة االتصـاالت الماليـة العالميـة بيـن البنـوك) ،نظـر ًا إلـى َّأن إيـران قد
ُبعدت بالفعـل مـن سـويفت منـذ  2018وباتـت الشـركات الصينيـة والروسـية تشـعر َّ
هـددة
اسـت ِ
بأنهـا ُم َّ
باحتمالية تعرضها السـتبعاد مماثلَّ .إن التصور السـائد في بكين وموسـكو هو أنَّ نظام سـويفت،
ومقـره بلجيـكا ،يخضـع للضغـوط األمريكيـة واألوروبيـة ،وبالتالـي ُي َعـد أداة هيمنـة غربيـة .لذلـك،
أطلقـت الصيـن نظـام “( ”CIPSنظـام الدفـع عبـر الحـدود بيـن البنـوك) و”نظـام خدمـات المقاصـة
والتسـوية” في عام  2015للمسـاعدة في تدويل اسـتخدام اليوان .ويخضع نظام “ ”CIPSإلشـراف
يحـول  135.7مليـار يـوان صيني ( 21.1مليـار دوالر أمريكي) يومي ًا في
“بنـك الشـعب الصينـي” ،وكان ِّ
عـام  ،2019بمشـاركة مـن  980مؤسسـة ماليـة فـي  96بلـد ًا ومنطقـة .يشـمل هـذا  30بنـك ًا فـي
اليابـان ،و 23بنـك ًا فـي روسـيا ،و 31بنـك ًا مـن دول إفريقيـة تتلقـى تمويلات باليـوان ألجـل مشـروعات
بنيـة تحتيـة مرتبطـة بمبـادرة الحـزام والطريـق .وتتمثـل إحـدى المزايـا للـدول التـي تسـتخدم نظـام
“ ”CIPSفـي َّأنـه يمكـن تحويـل المعاملات دون إبلاغ الواليـات المتحدة ،التي تراقب نظام سـويفت
كجـزء مـن جهودهـا لتتبـع تمويـل اإلرهـاب.
“2الشــراكة االقتصاديــة اإلقليميــة الشــاملة” :اتفاقيــة تجــارة حــرة بيــن خمســة عشــر دولــة مــن دول آســيا والمحيــط الهــادئ :أســتراليا ،برونــاي ،كمبوديــا،
الصين،إندونيســيا ،اليابــان ،الوس ،ماليزيــا ،ميانمــار ،نيوزيلنــدا ،الفلبيــن ،ســنغافورة ،كوريــا الجنوبيــة ،تايالنــد ،وفيتنــام .يعتبــر هــذا التكتــل التجــاري هــو األكبــر علــى
اإلطــاق فــي التاريــخ حيــث تمثــل هــذه الــدول حوالــي  30٪مــن ســكان العالــم ( 2.2مليــار شــخص) و 30٪مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي ( 26.2تريليــون
دوالر) اعتبــا ًرا مــن عــام  .2020كانــت الهنــد منخرطــة فــي مفاوضــات تأســيس التكتــل ،لكنهــا انســحبت قبيــل التوقيــع الرســمي علــى االتفــاق الــذي تــم فــي 15
نوفمبــر  ،2020هانوي-فيتنــام.
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 كمـا أن. مـازال مـن الصعـب تصـور تحالـف بالمعنـى التقليـدي بيـن روسـيا والصيـن،ومـع هـذا
التحالـف االقتصـادي بينهمـا سـيظل محـدود وغيـر متكافـئ في ضـوء الضعف االقتصادي الروسـي
 التعـاون حول سلسـلة مـن السياسـات واإلجراءات، لكـن مـن المرجـح تصـور تحالـف واحـد.وقـوة الصيـن
 وبالتالي، الواليات المتحـدة،المنسـقة والتـي تهـدف إلـى إضعـاف أو إعاقـة العـدو الرئيسـي لكليهمـا
.تقليـل ضغـط واشـنطن وحلفائهـا عليهمـا
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