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النعكا�سات ال�سرتاتيجية الدولية والإقليمية

النعكا�صات ال�صرتاتيجية الدولية والإقليمية 

للوجود الإ�صرائيلي يف اآ�صيا الو�صطى

منطقة يف  “اإ�سرائيل”  لوجود  الدولية  النعكا�سات   اأوًل: 

  اآ�سيا الو�سطى:

1. املوقف الأمريكي من وجود “اإ�رسائيل” يف اآ�شيا الو�شطى:

اأ. اأهداف الوليات املتحدة الأمريكية يف اآ�شيا الو�شطى:

�آ�صيا  منطقة  يف  حتقيقها  �إىل  ترنو  �أهد�ف  عدة  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  تر�صد 

�لو�صطى، يكن �إيجازها كالتايل:

حتقيق �لهيمنة �لعاملية بال�صيطرة على �لقلب �الآ�صيوي. •
1
تطويق �لقوى �ل�صاعدة �ملناف�صة على �مل�صتوى �لكوين، ونق�صد بها رو�صيا و�ل�صني. •

�لتز�م جمهوريات �آ�صيا �لو�صطى مبعاهد�ت عدم �نت�صار �الأ�صلحة �لنووية، و�حلر�ص  •
على عدم �نتقال هذه �الأ�صلحة لدول �أو جلماعات معادية لو��صنطن وحلفائها.

�لعربي،  �خلليج  من  �ملتحدة  �لواليات  عليه  تتح�صل  �لذي  و�لغاز  للنفط  بد�ئل  �إيجاد   •
�لرئي�ص عهد  يف  �لطاقة  وزير   Bill Richardson ريت�صارد�صون  بيل  يقول   حيث 

��صرت�تيجية تنويع م�صادر  �الأمريكية  �الأهد�ف  “�إن من   :Bill Clinton بيل كلينتون 

2
�لطاقة بعيد�ً عن منطقة �خلليج �لعربي”.

�حتو�ء �لنفوذ �لرو�صي – �الإير�ين يف �آ�صيا �لو�صطى وتعوي�صه بالنفوذ �الأمريكي. •

�ل�صوفييتي  �الحتاد  عن  ورثتها  �لتي  �ملنطقة  من  �لنووية  �الأ�صلحة  الإز�لة  �ل�صعي  •
�صابقاً، وحما�رشة �إير�ن من �ل�صمال، مع �لتاأكيد على منع ت�رشب �أ�صلحة ��صرت�تيجية 

للجماعات �مل�صلحة.

�صلمان علي ح�صني حممد وهاين �ليا�ص خ�رش، “�لتناف�ص �لدويل يف منطقة �آ�صيا �لو�صطى “در��صة يف �ملقا�صد   1

،2016  ،18 �لعدد   ،10 �ل�صنة  �لكوفة،  جامعة  الإن�شانية،  للعلوم  للبنات  الرتبية  كلية  جملة   و�لنتائج”،” 

�ص 20–21.

عبد �لقادر ور�صمة، “�لت�صابق �الأمريكي – �لرو�صي على منطقة �آ�صيا �لو�صطى: �أ�صبابه و�حتماالته �مل�صتقبليّة،”   2

جملة اآفاق امل�شتقبل، مركز �الإمار�ت للدر��صات و�لبحوث �ال�صرت�تيجية، �ل�صنة 6، �لعدد 28، 2015، �ص 109.
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3
ت�صكيل �أحالف ع�صكرية مع دول جماورة لرو�صيا ك�صيا�صة تطويق.  •

�الأمريكي  �لفلك  يف  و�إدخالها  �لغربية  �لقاطرة  �إىل  �لو�صطى  �آ�صيا  ل�صحب  �ل�صعي   •
وحلفائه، حيث يقول بيل ريت�صارد�صون: “نحاول حتريك هذه �جلمهوريات �مل�صتقلة 

حديثاً جتاه �لغرب، ونريد �أن نر�ها معتمدة كلياً على �مل�صالح �القت�صادية و�ل�صيا�صية 

�لغربية بدل من �أن تتجه �إىل طريق �آخر، لقد �أن�صاأنا ��صتثمار�ت �صيا�صية �إ�صافية هنا، 

ومن �ملهم جد�ً بالن�صبة �إلينا �أن ت�صري خريطة �الأنابيب �لنفطية و�خلريطة �ل�صيا�صية يف 

4
�الجتاه �لذي نريده”.

�حليلولة من �أن تتفرد رو�صيا بتوريد �لنفط �إىل �أوروبا.  •

تخفي�ص �أ�صعار �لنفط �إىل �مل�صتوى �لذي ال ي�رش باالقت�صاد �الأمريكي.  •

�أدو�رهم  من  و�حلد  �لو�صطى  �آ�صيا  يف  و�الإير�ين  و�ل�صيني  �لرو�صي  �لتو�صع  حتجيم   •
�ملتنامية �إقليمياً ودولياً.

5
كانت �آ�صيا �لو�صطى عب �لتاريخ منطقة بعيدة كل �لبعد عن �لفلك �الأمريكي.  •

ب. الوليات املتحدة الأمريكية و“اإ�رسائيل” يف اآ�شيا الو�شطى:

توؤيد �لواليات �ملتحدة وتدعم �لتقارب بني “�إ�رش�ئيل” وجمهوريات �آ�صيا �لو�صطى، 

ل �صمعون  حيث يتم ذلك وفق برنامج م�صرتك بني “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة، �إذ تو�صَّ

�الأمريكي  �خلارجية  وزير  نائب   ،Richard Armitage �أرميتاج  ريت�صارد  مع  برييز 

�الأ�صبق، �إىل ت�صكيل فرقة متخ�ص�صة من �خلب�ء لو�صع برنامج حمدد لدعم �الإ�صالحات 

عن  �ملتحدة  �لواليات  ك�صفت  وقد  �جلمهوريات،  هذه  حكومات  مع  �ملبا�رش  بالتعاون 

برناجمها يف �ل�صياق ذ�ته؛ باأنها قد �تفقت على تقدمي �مل�صاعدة �لتقنية �مل�صرتكة، �إ�صافة 

�جلمهوريات  هذه  يف  �لع�صكرية  �مل�صانع  مل�صاعدة  مي�رشة  قرو�صاً  “�إ�رش�ئيل”  منح  �إىل 

عبد �لنا�رش �رشور، “�ل�رش�ع �ال�صرت�تيجي �الأمريكي – �لرو�صي يف �آ�صيا �لو�صطى وبحر قزوين وتد�عياته   3

على دول �ملنطقة: 1991–2007،” جملة جامعة الأزهر، غزة، �ملجلد 11، �لعدد B–1، حزير�ن/ يونيو 2009، 

�ص 62.

عبد �لقادر ور�صمة، “�لت�صابق �الأمريكي – �لرو�صي على منطقة �آ�صيا �لو�صطى: �أ�صبابه و�حتماالته �مل�صتقبليّة،”   4

�ص 109.

عبد �هلل فالح عودة �لع�صايلة، “�لتناف�ص �لدويل يف �آ�صيا �لو�صطى،” �ص 78–79.  5
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للتخلي عن ت�صنيع بع�ص �الأ�صلحة، وعلى جذب �مل�صتثمرين �لغربيني لال�صتثمار فيها، 

كما ت�صاعد �لواليات �ملتحدة “�إ�رش�ئيل” على دخول هذه �جلمهوريات، وذلك عن طريق 

�لتمويل �حلكومي مل�رشوع تكلفته خم�صة ماليني دوالر، يعمل فيه خب�ء �إ�رش�ئيليون يف 

 
6
جماالت �لزر�عة و�لري و�ل�صحة وغريها من �ملجاالت �ملهمة.

نفوذ  �صاحة  تعّد  �لو�صطى  �آ�صيا  منطقة  فاإن  �الأمريكية  �ملتحدة  للواليات  وبالن�صبة 

لتطويق قوى �لب، يجب �تخاذ موقع ��صرت�تيجي فيها، خ�صو�صاً و�أنها تعّد قلب �لعامل، 

لذلك فاإن نظرة �لواليات �ملتحدة �إىل “�إ�رش�ئيل” ون�صاطها يف هذه �ملنطقة نظرة �إيجابية، 

وهذ� لعدة �عتبار�ت:

متقدمة  وقاعدة  �رتكاز،  نقطة  يعني  �لو�صطى  �آ�صيا  منطقة  يف  “�إ�رش�ئيل”  وجود   •
للواليات �ملتحدة يف قلب �لقارة.

ُيعّد  و�لذي  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  عن  نيابة  بالوكالة،  وجود�ً  “�إ�رش�ئيل”  تُعدّ   •
وجودها �ملبا�رش يف �ملنطقة ��صتفز�ز�ً لرو�صيا و�ل�صني ما �صيجعل ذلك �صبباً يف �ل�صد�م.

حدودها  من  لرو�صيا  �خرت�قاً  �لو�صطى  �آ�صيا  منطقة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لوجود  ي�صكل   •
�جلنوبية.

مو��صع  لديها  �ملتحدة  �لواليات  �أن  وهي  ��صرت�تيجية،  ميزة  حتقق  “�إ�رش�ئيل”  �إن   •
لتطويق �ل�صني ورو�صيا يف حدودهما �لبية.

�إن ربط “�إ�رش�ئيل” بجمهوريات �آ�صيا �لو�صطى عب �تفاقيات �أمنية وع�صكرية؛ �صيمّهد   •
�لطريق النت�صار �أو�صع لقو�عد �لقو�ت �الأمريكية يف �ملنطقة.

�صوف تعمل “�إ�رش�ئيل” بفعل عالقاتها �ملتميزة مع هذه �جلمهوريات، على �أن تكون   •
�الأمريكيني،  �حللفاء  ح�صرية  يف  و�إدخالها  �لغربي،  �لعامل  على  �الأخرية  هذه  بو�بة 

و�ل�صعي الجتذ�بها و�إخر�جها من �لفلك �لرو�صي.

�إن وجود عالقات متميزة بني “�إ�رش�ئيل” وهذه �جلمهوريات يعّد لعباً يف مناطق �لعدو   •
�لد�خلية.

معني �أحمد حممود، اإ�رسائيل واخرتاق جبهة اآ�شيا، �ص 159.  6
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2. املوقف الرو�شي من وجود “اإ�رسائيل” يف اآ�شيا الو�شطى:

اأ. اأهداف رو�شيا يف اآ�شيا الو�شطى: 

يكن �أن نر�صد �أهم �الأهد�ف �لرو�صية يف منطقة �آ�صيا �لو�صطى كالتايل:

7
�صمان وجود منطقة عازلة حلماية �أمن رو�صيا.  •

على  تد�عيات  من  لذلك  وما  �لعرقية،  �لتوتر�ت  وجتنب  �ملنطقة  يف  �ال�صتقر�ر  �صمان   •
 
�لد�خل �لرو�صي.

�ل�صعي قدر �الإمكان لتفكيك �لقوة �الأمريكية يف �ملنطقة.  •

�لعمل على توطيد �لعالقات مع �إير�ن.  •

حماوالت  ي�صد  �مل�صتقلة”،  �لدول  “كومنولث  ��صرت�تيجي  حز�م  تكوين  �إىل  �ل�صعي   •
8
�لتغلغل �ل�صيني و�الأمريكي.

�لرو�صية؛  �الأر��صي  عب  متر  قزوين  بحر  �صمال  يف  نفطية  خطوط  الإقامة  �ل�صعي   •
لل�صغط على �أوروبا و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

9
�حلد من تغلغل �ل�رشكات �لنفطية �لغربية و�الأمريكية يف منطقة �آ�صيا �لو�صطى.  •

و�لطموح  �لعامل،  وقلب  �حليوي  �ملجال  هي  لرو�صيا  بالن�صبة  �لو�صطى  �آ�صيا  منطقة   •
�لرو�صي للقيادة �لعاملية يبد�أ من �ل�صيطرة عليها.

تهدف رو�صيا من �ل�صيطرة على �آ�صيا �لو�صطى؛ �صّق قناة للو�صول �إىل �الأقاليم �حليوية   •
كال�رشق �الأو�صط وجنوب �رشق �آ�صيا و�أور��صيا.

تهدف رو�صيا من �ل�صيطرة على منطقة �آ�صيا �لو�صطى مل�صاطاأة بحر قزوين من �لناحية   •
10

�ل�رشقية، و�ل�صيطرة على �أكب �حتياطيات �لنفط �لعاملية بعد �خلليج �لعربي.

عبد �لنا�رش �رشور، “�ل�رش�ع �ال�صرت�تيجي �الأمريكي – �لرو�صي يف �آ�صيا �لو�صطى وبحر قزوين وتد�عياته   7

على دول �ملنطقة: 1991–2007،” �ص 68.

عبد �لقادر ور�صمة، “�لت�صابق �الأمريكي – �لرو�صي على منطقة �آ�صيا �لو�صطى: �أ�صبابه و�حتماالته �مل�صتقبليّة،”   8

�ص 108.

عبد �هلل فالح عودة �لع�صايلة، “�لتناف�ص �لدويل يف �آ�صيا �لو�صطى،” �ص 68–69.  9

يزن عو�ص �أحمد �لورد�ت، “عالقات رو�صيا �الحتادية بجمهوريات �آ�صيا �لو�صطى �الإ�صالمية )كاز�خ�صتان،   10

�أوزباك�صتان، تركمان�صتان، طاجيك�صتان، قريغ�صتان(،” �ص 26.
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ب. املنظور الرو�شي لوجود “اإ�رسائيل” يف اآ�شيا الو�شطى:

من �جلدير بالذكر �أن �صيا�صات “�إ�رش�ئيل” يف �آ�صيا �لو�صطى ال تعّد بال�رشورة تهديد�ً 

لرو�صيا، وذلك لكونها تخدم �مل�صالح �الأمريكية يف �ملنطقة، فـ“�إ�رش�ئيل” تعي جيد�ً باأن 

رو�صيا قطب دويل ال ي�صح تهديده وال معاد�ته، ويكن تبيان ذلك يف �لنقاط �لتالية:

�حلاجة �الإ�رش�ئيلية �ملا�صة للمهاجرين �لرو�ص �ملتدفقني با�صتمر�ر �إليها.  •

�إقناع رو�صيا بعدم  �أجل  “�إ�رش�ئيل” لعالقاتها �القت�صادية و�لت�صليحية من  ��صتغالل   •
جدوى ت�صدير �لتقنيات �لنووية و�ل�صو�ريخ �إىل �إير�ن.

تطوير �لعالقات �القت�صادية و�لتجارية يف جو�نب خمتلفة، خ�صو�صاً �الأملا�ص و�ملعادن   •
�لثمينة و�الأخ�صاب.

�إمكانية �أن ت�صتغل “�إ�رش�ئيل” عالقاتها مع رو�صيا للتاأثري يف �أحد�ث �ل�رشق �الأو�صط.  •

طموح “�إ�رش�ئيل” يف تعزيز جتارة �ل�صالح مع رو�صيا كقوة ع�صكرية �صاعدة.  •
11

�لتطلع �الإ�رش�ئيلي �إىل �لتعاون �لتقني مع رو�صيا لالأغر��ص �لع�صكرية و�لتج�ص�ّصية.  •

خالله  من  يتم  حمتمل  ��صرت�تيجي  ك�رشيك  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  رو�صيا  تنظر  �ملقابل  يف 

�إىل  �لتعرف على �لغرب، ورمبا يكون ثغرة يف �ملع�صكر �لغربي، ومع ذلك تنظر رو�صيا 

�إنها  �لريبة و�حلذر، حيث  �لو�صطى بعني  �آ�صيا  �ملتز�يدة يف منطقة  “�إ�رش�ئيل”  ن�صاطات 

رو�صيا  فاإن  لذلك  �الأمريكية،  لال�صرت�تيجية  �متد�د�ً  تعني  “�إ�رش�ئيل”  باأن  جيدً�  تعرف 

متعمق  غربي  قدم  وموطئ  تهديد  م�صدر  �ملنطقة،  يف  �ملفرط  “�إ�رش�ئيل”  وجود  ترى 

�لرو�صية  �لنظرة  تف�رش  �لتي  �لنقاط  �أهم  �أنه يكن ر�صد  كما  �حليوية،  جد�ً يف جماالتها 

ل�صيا�صات “�إ�رش�ئيل” يف �آ�صيا �لو�صطى كالتايل: 

�جلنوبية  �حلدود  على  �الأمريكية  �ملتحدة  للواليات  مبا�رش  غري  وكيل  “�إ�رش�ئيل”   •
لرو�صيا.

�أنو�ع  من  نوعاً  لرو�صيا؛  بالن�صبة  �لو�صطى  �آ�صيا  منطقة  يف  “�إ�رش�ئيل”  ن�صاط  يعدّ   •
�الخرت�ق ال�صرت�تيجيتها �الأور��صية.

موقع  �ال�صرت�تيجي،”  و�لتحالف  �مل�صرتكة  �مل�صالح  �الإ�رش�ئيلية..  �لرو�صية  “�لعالقات  عامر،  �أبو  عدنان   11

http://adnanabuamer.com/ :لدكتور عدنان �أبو عامر، 2018/1/15، �نظر�
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“�إ�رش�ئيل” مع حكومات  �لتي تبمها  �الإغر�ء�ت �القت�صادية و�التفاقيات  قد تت�صبب   •
هذه �جلمهوريات بف�صلها عن �ل�صاحة �لرو�صية و�ن�صمامها �إىل �ملع�صكر �الأمريكي.

لها  �لو�صطى  �آ�صيا  من  الأقليات  �النف�صالية  �لنزعات  تهييج  يف  “�إ�رش�ئيل”  ت�صهم  قد   •
�متد�د يف �لد�خل �لرو�صي.

وجود “�إ�رش�ئيل” يف �آ�صيا �لو�صطى ون�صجها عالقات جيدة مع �أغلب دولها، يعّد �أقرب   •
نقطة تقدّم الأمريكا وحلفائها يف �أور��صيا، رمبا مل تعرفها �أيام �حلرب �لباردة.

بني  �لر�بط  �لبي  للو�صل  وتفكيكاً  ف�صالً  �لو�صطى  �آ�صيا  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لوجود  يعّد   •
رو�صيا وحلفائها يف �ل�رشق �الأو�صط، خ�صو�صاً �إير�ن.

�إن �لعالقات �لع�صكرية و�الأمنية مع دول �ملنطقة قد جت�صد م�صتقبالً قو�عد ع�صكرية   •
على �حلدود مع �ل�صني.

3. املوقف ال�شيني من وجود “اإ�رسائيل” يف اآ�شيا الو�شطى:

اأ. اأهداف ال�شني يف اآ�شيا الو�شطى:

يكن �إيجاز �أهد�ف �ل�صني �لتي ترمي �إىل حتقيقها فيما يلي:

�لو�صطى،  �آ�صيا  جمهوريات  د�خل  �لدينية  و�ل�صحو�ت  �لقومية  �لنزعات  من  �حلد   •
و�حليلولة دون �نتقالها �إىل �لد�خل �لغربي لل�صني وخ�صو�صاً �إقليم �صينجيانغ.

�الهتمام باحلدود و�إيجاد مناطق عازلة �آمنة حتمي �لد�خل �ل�صيني.  •

ت�صعى �ل�صني �إىل تنمية �قت�صاديات دول �ملنطقة �ملجاورة لتغييب �لبعد �الأيديولوجي   •
و�لديني يف �لعالقات �لثنائية مع �جلو�ر.

تطويق  منها  �لغاية  �ملنطقة؛  مع دول  للرت�بط  �أمريكية  هنالك حماولة  �أن  �ل�صني  ترى   •
�إ�صافة  �لو�صطى،  �آ�صيا  �لع�صكرية يف  بن�رشها لقو�عدها  �ل�صني، وخ�صو�صاً  و�حتو�ء 

هذ�  تك�رش  �أن  يجب  ولذلك  �لو�صطى،  الآ�صيا  �الأمريكية  �لنفطية  �ل�رشكات  �خرت�ق  �إىل 

12
�الحتو�ء بتكثيف توجهها �القت�صادي للمنطقة.

رو�بطها  �إحياء  �إعادة  خالل  من  �ل�صني؛  الحتو�ء  ت�صعى  رو�صيا  �أن  �ل�صني  ترى   •
�لتاريخية مع هذه �جلمهوريات وحرمان �ل�صني من هذه �ملنطقة.

عبد �هلل فالح عودة �لع�صايلة، “�لتناف�ص �لدويل يف �آ�صيا �لو�صطى،” �ص 98–99.  12
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�لتقليل من �العتماد على نفط �خلليج باال�صتثمار يف �آ�صيا �لو�صطى، ما يعني ذلك حتقيق   •
�الأو�صط  �ل�رشق  من  �ل�صني  �إىل  �لقادمة  �لنفط  �إمد�د�ت  �أن  باعتبار  �أكب،  طاقوي  �أمن 

13
معر�صة للتهديد ب�صبب �ال�صطر�بات هناك.

حّل م�صكالت �حلدود مع �ملنطقة.  •

�حل�صول على قو�عد نفطية ثابتة والأمد م�صتقبلي طويل.  •

حماربة �الأن�صطة غري �ل�رشعية كاالجتار باملخدر�ت، و�الإرهاب، ومنع �نت�صار �أ�صلحة   •
�لدمار �ل�صامل، كون هذه �لتهديد�ت توجد حالة من �لتوتر �لذي بدوره ين�ّصط �خلاليا 

14
�ملطالبة باالنف�صال، وهذ� ما يهدد ب�صورة تلقائية �لد�خل �ل�صيني.

ب. القراءة ال�شينية لوجود “اإ�رسائيل” يف اآ�شيا الو�شطى:

“�إ�رش�ئيل” يف منطقة �آ�صيا �لو�صطى، وذلك  ال تنظر �ل�صني بعني �الرتياح لتحركات 

لعدة �عتبار�ت �أهمها:

قد يثري �لوجود �الإ�رش�ئيلي �ل�صحوة �الإ�صالمية يف �إقليم �صينجيانغ �مل�صلم، وهو �الأمر   •
�لذي يعّد تهديد�ً لالأمن �لقومي �ل�صيني.

“�لطريق  �ل�صيني  �لعاملي  �مل�رشوع  ممر�ت  الأغلب  جماالً  �جلمهوريات  هذه  تعّد   •
و�حلز�م”، ويف حال ما ب�صطت “�إ�رش�ئيل” نفوذها على �ملنطقة فاإنها �صتهدد �مل�رشوع 

�ل�صيني.

�جلهة  على  �الأمريكية  �ملتحدة  للواليات  ��صرت�تيجي  �رتكاز  نقطة  “�إ�رش�ئيل”  تعدّ   •
�لغربية لل�صني، ما يعني �أنها ��صرت�تيجية تطويق.

�إن �لوجود �ليهودي وح�صا�صيته بحدود �ل�صني قد يكون حمدد�ً لل�صيا�صة �ل�صينية يف   •
�ل�رشق �الأو�صط م�صتقبالً.

لل�صني  �لو�صطى �صيجعلها مناف�صاً جديد�ً  �آ�صيا  “�إ�رش�ئيل” يف جمهوريات  �إن وجود   •
على �ملو�رد �لطاقوية و�القت�صادية يف هذه �ملنطقة.

ونا�صي لزهر، “�لتفاعالت �ال�صرت�تيجيّة يف �آ�صيا �لو�صطى: در��صة يف �لعالقات بني مثلث �لقوة،” �ص 193.  13

�ملرجع نف�صه، �ص 197.  14
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�إن �لعالقات �لع�صكرية و�الأمنية مع دول �ملنطقة قد جت�صد م�صتقبالً قو�عد ع�صكرية   •
على �حلدود مع �ل�صني.

على  �لو�صطى  �آ�صيا  منطقة  يف  “�إ�رش�ئيل”  وجود  �نعكا�صات  باأن  �لقول  يكن  لذلك 

�مل�صتوى �لدويل، له عدة �أبعاد هي:

�إن هذ� �لوجود يعّد ��صرت�تيجية تطويق من طرف قوى �لبحر لقوى �لب، وهو ما جاءت   •
به �لنظريات �جليو–بوليتيكية.

�إحد�ث ثغرة يف �لكتلة �الأور��صية.  •

تطويق �أهم قوتني عامليتني �ل�صني ورو�صيا.  •

�خرت�ق وتغلغل غربي لالأقطاب �لدولية.  •

تفكيك �الت�صال �جلغر�يف للتحالفات �ملناف�صة للواليات �ملتحدة �الأمريكية.  •

يف “اإ�سرائيل”  لوجود  الإقليمية  النعكا�سات   ثانيًا: 

        اآ�سيا الو�سطى:

1. املوقف الإيراين من وجود “اإ�رسائيل” يف اآ�شيا الو�شطى:

اأ. اأهداف اإيران يف اآ�شيا الو�شطى:

من  جمموعة  حتقيق  �إىل  �لو�صطى  �آ�صيا  منطقة  يف  �صيا�صتها  خالل  من  �إير�ن  تهدف 

�الأهد�ف:

دول بع�ص  مع  �الإير�ين  �لتوتر  حالة  عن  يعّو�ص  جديد  �قت�صادي  ف�صاء  �إيجاد   • 
�ل�رشق �الأو�صط.

حماولة �خلروج من �حل�صار �لذي تفر�صه �لواليات �ملتحدة �الأمريكية وحلفاوؤها على   •
�إير�ن.

�لد�خل  يف  ذ�ته  و�لوجود  �لو�صطى  �آ�صيا  يف  �نتماء�ت  لها  �لتي  �الأقليات  تهدئة  حماولة   •
�ملنطقة  يف  �الأمريكي  �لوجود  ظّل  يف  خ�صو�صاً  �الأ�صل،  دول  ��صتقطاب  عب  �الإير�ين 

15
�لذي �صيعمل على تاأجيج هذه �ل�صحو�ت �لهوياتية.

عبد �هلل فالح عودة �لع�صايلة، “�لتناف�ص �لدويل يف �آ�صيا �لو�صطى،” �ص 114.  15
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مناورتها  يف  ذلك  ويتمثل  �ملنطقة،  يف  لوجودها  �ملعيقة  �لكو�بح  لك�رش  �إير�ن  ت�صعى   •
�صّد  �إير�ن  �أيدته  �لذي  �لهندي  للدعم  ��صتقطابها  يف  جلياً  تظهر  و�لتي  �ال�صرت�تيجية، 

�لكو�بح  مو�جهة  يف  �لرو�صي،  �لتقليدي  �لدعم  لديها  كما  ك�صمري،  ق�صية  يف  باك�صتان 

�إبعاد  �إىل  ت�صعى  �لتي  و�لعربية  و�لباك�صتانية،  و�الإ�رش�ئيلية،  و�لرتكية،  �الأمريكية، 

16
�إير�ن عن �ملنطقة.

�ل�صعي �إىل حتقيق �مل�رشوع �الإقليمي حتت م�صمى “�إير�ن �آ�صيا �لو�صطى �لقزوينية”،   •
وذلك باإحياء �لتجربة �لتاريخية لهذه �ل�صعوب، فاالإير�نيون و�الأفغان و�صعوب �آ�صيا 

و�لبارثانية  �الأخمينية  فدر�يل  كومنولث  يف  تاريخياً  �جتمعت  كلها  و�لقوقاز  �لو�صطى 

�لفار�صية  و�الإمب�طوريات  �لعبا�صية،  �خلالفة  �أثناء  ويف  و�لغزنوية،  و�ل�صا�صانية 

و�ل�صامانية و�ل�صا�صانية و�ل�صفوية، ترى �إير�ن فيها حقها �لتاريخي و�أنه لها �الأولوية 

يف �لوجود يف �آ�صيا �لو�صطى.

17
�ل�صيطرة على بحر قزوين حمل �لتناف�ص �لدويل.  •

ب. املنظور الإيراين لوجود “اإ�رسائيل” يف اآ�شيا الو�شطى:

لـ“�إ�رش�ئيل” يف �ل�رشق �الأو�صط، �صو�ء من �لناحية  تعدّ �إير�ن غرياً تقليدياً ومهدد�ً 

للغرب  �ملعادي  �ل�صيعي  �الإ�صالمي  �خلطاب  يف  و�ملتمثل  �الأيديولوجية،  �أم  �لعقائدية 

ولـ“�إ�رش�ئيل” خ�صو�صاً، ويف �ل�صق �الآخر �مللف �لنووي �لذي يهددها ب�صورة مبا�رشة، 

ما  �إير�ن  �أن  �إال   
18

�لنووي، �مللف  ب�صاأن  �لغرب  مع  �التفاق  يف  �لتذبذب  من  �لرغم  على 

تز�ل يف موقع قوة وذلك من باب ح�صن توظيفها ملوقعها �جلغر�يف �ل�صاغط على �لغرب 

�رشيان  هرمز  م�صيق  على  �ل�صيطرة  �أم  �خلليج  مع  �جلغر�يف  باجلو�ر  �صو�ء  وحلفائه، 

�لطاقة �لعاملي، لذلك يكتفي �لغرب ويف مقدمته �لواليات �ملتحدة �الأمريكية بنبة �لتهديد، 

وال تنتقل تهديد�ته �إىل م�صتوى �لتنفيذ حتى كتابة هذه �ل�صطور، وعليه فاإن �إير�ن �الآن 

بالن�صبة للغرب و“�إ�رش�ئيل” ت�صكل �لتهديد�ت �لتالية:

حميد �صهاب �أحمد، “�لتناف�ص �الإقليمي و�لدويل يف منطقة �جلمهوريات �الإ�صالمية الآ�صيا �لو�صطى،” �ص 14.  16

عبد �هلل فالح عودة �لع�صايلة، “�لتناف�ص �لدويل يف �آ�صيا �لو�صطى،” �ص 113–114.  17

عامو�ص يادلني، “حان وقت �تخاذ �لقر�ر�ت: نحو �التفاقات و�خلطط �لبديلة،” �صل�صلة ترجمات �لزيتونة )76(،   18

مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، بريوت، 2014/4/2، �ص 8–15.
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تعزيز قوة �إير�ن �الإقليمية يف �ملنطقة.  •

تهديد مناطق �إنتاج �لطاقة.  •

�لو�صطى،  �آ�صيا  دول  �صيخ�رش  �لغرب  �أن  يعني  نووي،  �صالح  تطوير  يف  �إير�ن  جناح   •
هذ�  �أعقاب  يف  �إير�ن  من  تقرتب  �أن  �إما  �خليارين،  �أحد  �أمام  �لدول  هذه  �صتكون  حيث 

�لتطور، �أو �أن تلجاأ لرو�صيا �أو �ل�صني للح�صول على مظلّة نووية.

مثل نووية،  �أ�صلحة  لـ“�إ�رش�ئيل”  معادية  منظمات  بت�صليم  �إير�ن  تقوم  �أن  يكن   • 
حزب �هلل وحركات �جلهاد �الإ�صالمي، وهذه �لتنظيمات يكن �أن ت�صتخدمها يف �رشب 

�أهد�ف �إ�رش�ئيلية وغربية.

جناح �إير�ن يف تطوير �صالح نووي يعني �صباق ت�صلح نووي يف �ملنطقة، حيث من �ل�صبه   •
�أن ت�صعى كل من تركيا وم�رش و�ل�صعودية المتالك �ل�صالح، مما يعني نهاية  �ملوؤكد 

عهد �لتفوق �لنوعي �الإ�رش�ئيلي على �لعرب، ويوؤذن بانهيار قوة �لردع �الإ�رش�ئيلية.

تطوير �صالح نووي �صيفتح �صهية �إير�ن يف تطوير منظوماتها �ل�صاروخية �لبالي�صتية،   •
19

�لتي تكون قادرة على �رشب �أهد�ف �إ�رش�ئيلية وغربية.

لها،  �ملهدد  �الإقليمي  ودورها  �إير�ن  ملو�صع  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ال�صرت�تيجي  �الإدر�ك  �إن 

جعلها تقوم بخطة �لتفاف وتطويق �إير�ن من جهة �ل�صمال �ل�رشقي، وذلك بالتمركز يف 

�آ�صيا �لو�صطى و�ل�صعي لقطع �لطريق �أمام تنامي �لنفوذ �الإير�ين يف هذه �جلمهوريات، 

فاإن  �أو�صطية،  �ل�رشق  بيئته  يف  لـ“�إ�رش�ئيل”  تهديد�ً  متثل  �إير�ن  كانت  فاإذ�  وبالتايل 

“�إ�رش�ئيل” متثل تهديد�ً الإير�ن يف بيئتها �الآ�صيوية، وعليه فاإن �لوجود �الإ�رش�ئيلي يثل 
بالن�صبة الإير�ن:

حليفتها  عن  �إير�ن  يف�صل  �إقليمياً  حاجزً�  �لو�صطى  �آ�صيا  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لوجود  يعدّ   •
�ال�صرت�تيجية رو�صيا، ويقطع �جل�رش �لبي �لر�بط بينهما.

جناح “�إ�رش�ئيل” يعّد جناحاً �أمريكياً على �حلدود �ل�صمالية �الإير�نية.  •

�صالح �لنعامي، العقل الإ�شرتاتيجي الإ�رسائيلي: قراءة يف الثورات العربية وا�شت�رساف ماآلتها )بريوت:   19

�لد�ر �لعربية للعلوم نا�رشون، 2013(، �ص 96.
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�جلهتني؛  من  �صتطوق  �إير�ن  فاإن  �لو�صطى؛  �آ�صيا  يف  �لوجود  يف  “�إ�رش�ئيل”  بنجاح   •
�لغربية من طرف دول �خلليج، و�ل�رشقية من طرف جمهوريات �آ�صيا �لو�صطى.

�تفاق “�إ�رش�ئيل” مع جمهوريات �آ�صيا �لو�صطى �صيعزز من فر�صية �ل�رشبة �لع�صكرية   •
الإير�ن وت�صبح ممكنة.

وجود “�إ�رش�ئيل” يف �آ�صيا �لو�صطى يعني �أن �للعب على ورقة �الأقليات �لتي لها �متد�د   •
يف �إير�ن �أ�صبح �أكرث ح�صا�صية وخطورة.

مناف�صة �إير�ن يف �ملو�رد �لطاقوية و�ملخزونات �ال�صرت�تيجية يف �آ�صيا �لو�صطى.  •

2. املوقف الرتكي من وجود “اإ�رسائيل” يف اآ�شيا الو�شطى:

اأ. اأهداف تركيا يف اآ�شيا الو�شطى:

تو�صل �لباحث �إىل �أن هناك جمموعة من �الأهد�ف تهدف تركيا �إىل حتقيقها من خالل 

نفوذها يف منطقة �آ�صيا �لو�صطى، ونذكر منها:

تقدمي تركيا نف�صها يف �ملنطقة على �أ�صا�ص حليف قوي للغرب ال يكن �ال�صتغناء عنه.  •

�إحياء �لهوية �لطور�نية حتت مظلة �جلمهورية �لرتكية �الأم.  •
20 

�ال�صتفادة من �ملوقع �ال�صرت�تيجي لرتكيا يف �صمان �مل�صاعد�ت �لغربية لها.  •

�إر�صاء نظام �إقليمي تكون تركيا هي �لدولة �ملحورية �لقائدة فيه.  •

�إق�صاء �لنموذج �الإير�ين عن دول �ملنطقة.  •
21

ن�رش �لنموذج �لرتكي يف �ملنطقة �الآ�صيوية �لو�صطى.  •

�ل�صغط جتاه �الن�صمام �إىل �الحتاد �الأوروبي.  •

تعزيز �ملكانة �لدولية لرتكيا وتاأكيد قوتها على �ل�صعيد �ال�صرت�تيجي.  •
22

تعديد م�صادر �لطاقة باالعتماد على نفط �آ�صيا �لو�صطى بدل نفط رو�صيا و�إير�ن.  •

عمار جفال، التناف�س الرتكي – الإيراين: يف اآ�شيا الو�شطى والقوقاز، �ص 19.  20

حميد �صهاب �أحمد، “�لتناف�ص �الإقليمي و�لدويل يف منطقة �جلمهوريات �الإ�صالمية الآ�صيا �لو�صطى،” �ص 10.  21

عبد �هلل فالح عودة �لع�صايلة، “�لتناف�ص �لدويل يف �آ�صيا �لو�صطى،” �ص 121.  22
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ب. املنظور الرتكي لوجود “اإ�رسائيل” يف اآ�شيا الو�شطى:

منطقة  يف  وكذلك  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  وتركيا  “�إ�رش�ئيل”  بني  �إقليمي  تناف�ص  هناك 

�آ�صيا �لو�صطى، غري �أن �لعالقات �لرتكية – �الإ�رش�ئيلية يف �آ�صيا �لو�صطى لي�صت �صد�مية 

�أو �رش�عية، و�إمنا تناف�صية بر�جماتية. وقد �رتاأى �لكثري من �ل�صيا�صيني و�صنّاع �لقر�ر 

�الأتر�ك  �لتعاون مع  Think Tanks؛ �أنه يجب  �لتفكري  �الإ�رش�ئيليني يف مر�كز  و�خلب�ء 

ميكا  ر�أى  حيث  �الأ�صويل”،  �الإير�ين  “�لنموذج  حماربة  بهدف  وم�صرتك  منّظم  جهد  يف 

�الإ�رش�ئيلي  و�ل�صناعة  �لتجارة  وزير  حري�ص(،  )ميخائيل   Micha Harish هاري�ص 

�ل�صابق يف مطلع �لت�صعينيات، �أن �لنفوذ �لرتكي خالل فرتة �لت�صعينيات، يف هذه �ملنطقة، 

يكن �أن ُي�صّكل ج�رش عبور لـ“�إ�رش�ئيل” وال�صتثمار�تها �ملالية و�القت�صادية وم�صاريعها 

�لتوتر  �صابها  �لرتكية   – �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  �أن  غري 
 23

�لو�صطى. �آ�صيا  �إىل  �ل�صيا�صية 

�ل�صيا�صي يف عهد حزب �لعد�لة و�لتنمية، بقيادة �أردوغان، وخ�صو�صاً يف �لعقد �لثاين من 

�لقرن �حلادي و�لع�رشين. وبالرغم من �لنقد �لرتكي �ل�صديد لل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية جتاه 

�أبقت على �صيا�صتها  �لقد�ص وح�صار قطاع غزة، فاإن تركيا  �لفل�صطيني وجتاه  �ل�صعب 

�لب�جماتية فيما يتعلق بالعالقات �لتجارية مع “�إ�رش�ئيل”؛ مع �الأخذ بعني �العتبار �أن 

تطور �القت�صاد �لرتكي و�ل�صناعات �لع�صكرية �لرتكية ب�صكل كبري، �أعطت تركيا م�صاحة 

�أكب للتفاعل و�لتاأثري يف �آ�صيا �لو�صطى.

ق�شايا  جملة  �ال�صرت�تيجية،”  �ل�رش�كة  و�آفاق  �لبد�يات  �لو�صطى:  �آ�صيا  ودول  “�إ�رش�ئيل  �لفطاطة،  حممود   23

نوفمب  �لثاين/  ت�رشين   ،71 �لعدد  �هلل،  ر�م  “مد�ر”،  �الإ�رش�ئيلية  للدر��صات  �لفل�صطيني  �ملركز  اإ�رسائيلية، 

2018، �ص 73.






