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:ملخظ
 التي جدظى بثلل حُىاؾتراًجي وبمياهت واػهت في، بلى البدث في مىظمت قىؿهاي للخػاون،تهضف َظٍ الضعاؾت
 بلى ؤي مضي ًمىً اغخباع ؤن مىظمت قىؿهاي للخػاون: مً زالٌ الاهُالق مً بقيالُت فدىاَا،الىظام الضولي
الهِىُت إلاىاحهت الهُمىت ألامغٍىُت في الفًاء ألاوعاس ي وغلى-حكيل بَاع بؾتراجُجي إلاإؾؿت الجهىص الغوؾُت
 ؤن مىظمت قىؿهاي جدىلذ،ً ومً طل،مؿخىي الىظام الضولي؟ وكض زلو َظا البدث بلى مجمىغت مً الىخاثج
 ألاَلس ي في الفًاء- الهُني إلاىاًَت الخؿلؿل ألامغٍيي-بلى ؤصاة بؾتراجُجُت ًغجىؼ غليها اإلادىع الغوس ي
 والضغىة، هما جدىلذ بلى بَاع فػاٌ إلاإؾؿت الػمل اإلاكترن الىفُل بخؿُحر الخىاػهاث الضولُت اللاثمت،ألاوعاس ي
. ًًمً لها َامل ؤوؾؼ مً اإلاىاوعة ومً خغٍت الػمل في الؿُاؾت الضولُت،بلى بىاء هظام صولي مخػضص ألاكُاب
. الهُني؛ مىظمت قىؿهاي؛ الهُمىت ألامغٍىُت؛ الىظام الضولي- الخػاون؛ اإلادىع الغوس ي:الهلماث اإلافخاخيت
Abstract:
This study aims to research in the Shanghai Cooperation Organization, which has
geostrategic importance in the international system, by starting from a problematic
content: How did the Shanghai Cooperation Organization become a strategic
framework to institutionalize Russian-Chinese efforts to confront American
hegemony in the Eurasian region and at the level of the international system?. This
research concluded a set of results, the most important of which is that the
Shanghai organization has turned into a strategic tool used by the Russian-Chinese
axis to confront the American-Atlantic penetration in the Eurasian region, and an
effective framework to institutionalize common efforts capable of changing existing
international balances and calling for building an international system Multipolar,
ensuring a broader margin of maneuver in international politics.
Keywords: Cooperation; Russian-Chinese axis; Shanghai Organization; American
Hegemony; International Order.
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مقذمت:
قهضث الػالكاث الغوؾُت – الهِىُت ،جاعٍش خافل مً الػضاء ألامني ،اهخهى بلى اقدباواث مؿلخت
ؾىت  ،1969وزهىمت بًضًىلىحُت غلى ػغامت الػالم الاقتراوي ،وزالفاث جاعٍسُت جغحؼ بلى الخىؾؼ الغوس ي
اللُهغي في الىهف الثاوي مً اللغن الخاؾؼ غكغ ،والظي جمثل في اجفاكُاث خضوصًت زؿغث الهحن مً
زاللها ؤعاى قاؾػت مً ؤكالُمها .بُض ؤن الانهُاع الىبحر لالجداص الؿىفُاحي وصزىٌ الػالم في غهغ السالم
ألامشٍهي " ،"Pax Americanaباغخباع الىالًاث اإلاخدضة هي اللىة الػظمى الىخُضة التي ؤفغػتها الخىاػهاث الضولُت
لػالم ما بػض الخغب الباعصة ،حػل الػالكاث الغوؾُت– الهِىُت تهخضي بلى خالت مً الخُبُؼ ،وبلى ؾلؿلت مً
الخفاَماث جىحذ بخىكُؼ اجفاكُت قغاهت بؾتراجُجُت قاملت ؾىت  ،1996مبيُت غلى ؤؾاؽ مً الثلت والهضاكت
و غالكاث خؿً الجىاع بحن مىؾيى وبىحن.
ومً الثابذ ؤن الخدضًاث التي فغيتها ألاخاصًت ألامغٍىُت " "American Unilateralismزانت بػض
ؤخضار  11ؾبخمبر  ،2001والتي جمثلذ ؤؾاؾا في الاهفغاص باللغاع الػالمي ،الخضزالث الػؿىغٍت الاهفغاصًت،
الاهتهاواث الهاعزت للكغغُت الضولُت ولخػضصًت ألاَغاف" ،"Multilateralismفًال غً الخؿلؿل ألامغٍيي-
ألاَلس ي في الفًاء ألاوعاس ي لدكضًض الُىق ؤلاؾتراجُجي غلى عوؾُا والهحن ،ؤصث بلى صفؼ الػالكاث الغوؾُت-
الهِىُت بلى اإلاؼٍض مً الخلاعب والخػاون إلاىاحهت الخدضًاث ؤلاؾتراجُجُت اإلاكترهت التي جفغيها الهُمىت ألامغٍىُت.
وجإؾِؿا غلى طلً ،خاوٌ اإلادىع الغوس ي-الهُني حػل مىظمت قىؿهاي للخػاون "Shanghai " "SCO
 "Cooperation Organizationهةَاع إلاإؾؿت الجهىص وحػبئت اللىي ،ومً زم جىحُه الثلل الجُىاؾتراجُجي الظي
جخمخؼ به َظٍ اإلاىظمت مً خُث حػلها هإصاة ولىقطت اسجهاص ئستراجيجيت إلاىاًَت الهُمىت ألاخاصًت ألامغٍىُت،
لِـ فلِ في الفًاء ألاوعاس ي ،وبهما ؤًًا غلى الؿاخت الضولُت ،مً زالٌ الضغىة بلى بىاء هظام صولي مخػضص
ألاكُاب ًًمً لها َامل ؤوؾؼ مً اإلاىاوعة في الؿُاؾت الضولُت.
غلى يىء ما ؾبم ،جداوٌ َظٍ الضعاؾت مػالجت ؤلاقيالُت التي فدىاَا:
ئلى أي مذى ًمنً اعخباس أن مىظمت شىغهاي للخعاون حشهل ئطاس ئستراجيجي إلاأسست حهود اإلادوس الشوس ي-
الطيني إلاواحهت الهيمىت ألامشٍنيت في الفضاء ألاوساس ي وعلى مسخوى الىظام الذولي؟.
وجخفغع َظٍ ؤلاقيالُت بلى الدؿائالث الفغغُت الخالُت:


ما هي اإلاياهت والثلل الظي جدظى به مىظمت قىؿهاي للخػاون في الىظام الضولي؟
هُف ؾاَمذ ألاخاصًت ألامغٍىُت في حػؼٍؼ الخلاعب والخػاون الغوس ي-الهُني في بَاع مىظمت
قىؿهاي؟



فُما جخمثل الخدضًاث ؤلاؾتراجُجُت اإلاكترهت التي جفغيها الهُمىت ألامغٍىُت غلى ول مً عوؾُا
والهحن؟
هُف خاوٌ اإلادىع الغوس ي -الهُني ؤن ًخسظ مً مىظمت قىؿهاي للخػاون هإصاة بؾتراجُجُت
إلاىاحهت الهُمىت ألامغٍىُت في الفًاء ألاوعاس ي وفي الؿاخت الضولُت؟.
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ؾػُا لإلحابت غلى ؤلاقيالُت ،جداوٌ َظٍ الضعاؾت ازخباع الفغيُت الخالُت:
الخدذًاث ؤلاستراجيجيت اإلاشترلت التي جفشضها ألاخادًت ألامشٍنيت على اإلادوس الشوس ي -الطيني ،هي التي أدث
ئلى حعل مىظمت شىغهاي لاطاس إلاأسست الجهود ولأداة ئستراجيجيت ًشجنض عليها اإلادوس الشوس ي -الطيني
إلاواحهت الهيمىت ألامشٍنيت في الفضاء ألاوساس ي وعلى مسخوى الىظام الذولي.
جداوٌ َظٍ الضعاؾت ،مػالجت اإلاىيىع باالغخماص غلى اإلاىهج الىنفي الخدلُلي ،مً زالٌ لِـ فلِ
الاهخفاء بخىنُف الظاَغة ،وبهما ؤًًا البدث غً ؤَغ جدلُلُت وجفؿحرًت مػملت للمىيىع مدل الضعاؾت،
باإليافت بلى الاغخماص غلى الاكتراب البيُىي الىظُفي ،الظي ًغهؼ غلى مفهىمي "البييت" و"الوظيفت" ،وبالخالي
صعاؾت مىظمت قىؿهاي هةخضي البنى الفاغلت في الىظام الضولي ،التي ًداوٌ اإلادىع الغوس ي-الهُني جىحيهها
ألصاء وظاةف ئستراجيجيت مخػضصة ،ومً يمنها الؿعي إلاىاحهت ألاخاصًت ألامغٍىُت والخهضي إلاىُلها الهُمني.
ؾػُا لإلحابت غلى ؤلاقيالُت وازخباع الفغيُت ،فلض جم جلؿُم َظٍ الضعاؾت بلى َُيلُت مىهجُت
مخًمىت للمداوع الخالُت:
.1
.2
.3
.4

مىظمت قىؿهاي للخػاون :اليكإة ،اإلاباصت وألاَضاف.
اللُمت الجُىاؾتراجُجُت إلاىظمت قىؿهاي :كىة واػهت في الىظام الضولي.
ألاخاصًت ألامغٍىُت هخدضي بؾتراجُجي مكترن للمدىع الغوس ي-الهُني في بَاع مىظمت قىؿهاي.
مىظمت قىؿهاي للخػاون هإصاة بؾتراجُجُت للؿُاؾت الغوؾُت-الهِىُت إلاىاحهت الهُمىت ألامغٍىُت.

 .1مىظمت شىغهاي للخعاون :اليشأة ،اإلابادب وألاهذاف
أ .وشأة وجطوس اإلاىظمت :مً شىغهاي الخماسيت ئلى مىظمت شىغهاي للخعاون:
ٌػخبر بوكاء مىظمت قىؿهاي للخػاون " " Shanghai Cooperation Organization" "SCOفىغة
نِىُت بامخُاػ ( ،)Djalili, Kellner, 2006, P.12خُث وكػذ الهحن ؾىت  1996اجفاكُت مؼ عوؾُا وواػازؿخان
وكحرؾحزؾخان وَاحُىؿخان ،لخإؾـ بظلً إلاا غغف "بمجمىغت قىؿهاي" ؤو "قىؿهاي الخماؾُت" ،وواهذ الهحن
تهضف مً وعاء طلً ،بلى جغجِب الػالكاث الثىاثُت والجماغُت بحن ألاَغاف ،وهظا حػل "زماؾُت قىؿهاي"
مىخضي وكِ للخىاع بكإن الدؿىٍت الؿلمُت لللًاًا الخضوصًت الػاللت بحن الهحن وعوؾُا مً حهت ،ومؼ الضوٌ
الخضًثت الاؾخلالٌ في آؾُا الىؾُى التي جخلاؾم ؤَىٌ خضوص في آؾُا مؼ الهحن مً حهت ؤزغيDjalili, ( .
.)Kellner 2008, P.6
باإليافت بلى الخإهُض غلى ؤولىٍت ألامً في اإلاىاَم الخضوصًت وهؼع الؿالح فيها ،وهظا حػؼٍؼ بحغاءاث
بىاء الثلت ،وجدؿحن ألاوياع اإلاشجػت غلى جُىٍغ وجىؾُؼ الخباصٌ الخجاعي وجدلُم الخىمُت في ألاكالُم التي جلؼ
ؾغب الهحن (آؾُا الىؾُى) ،وكض جم بزغاء اجفاكُت قىؿهاي بىزاثم بيافُت جم الخىنل بليها ؤزىاء للاءاث اللمت
الؿىىٍت في ؤإلااجا في  ،1998وبدكىًُ في  1999وصوقاهبي في ؾىت .(Eisenbaum 2010, P. 151) .2000
وفي  15حىان  ،2001جدىلذ "زماؾُت قىؿهاي" بلى مىظمت صولُت بكلُمُت طاث ؤَمُت
حُىاؾتراجُجُت ،حػغف بمىظمت قىؿهاي للخػاون ،جًم في غًىٍتها هال مً عوؾُا،الهحن ،واػازؿخان،
َاحُىؿخان ،كحرؾحزؾخان وؤوػبىؿخان ،غالوة غلى َظٍ الضوٌ الؿخت الضاثمت الػًىٍت ،جًم مىظمت قىؿهاي
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للخػاون ؤعبؼ صوٌ جمخلً نفت "عضو مشاقب" ،وهي الهىض ،بًغان ،مىؿىلُا وباهؿخان ،وقغواء خىاع هي ؾغٍالهيا
وبُالعوؾُا ،باإليافت بلى ضيوفَ ،م مىظمت عابُت صوٌ حىىب قغق ؤؾُا (آلاؾُان) ،مىظمت وىمىىلث الضوٌ
اإلاؿخللت وؤفؿاوؿخان.(Huasheng 2002, P.34) .
وكض ؤكغ اإلاُثاق الخإؾِس ي للمىظمت جُىٍغ وجىؾُؼ آفاق الخػاون ؤلاكلُمي ،لدكمل حمُؼ اإلاجاالث
الؿُاؾُت وألامىُت والاكخهاصًت والثلافُت...الخ.(Eisenbaum 2010, P. 156-158) .
ب .مبادب وأهذاف مىظمت شىغهاي للخعاون:
اهُىي ول مً بغالن صوقاهبي (غانمت َاحُىؿخان) اإلاىكؼ مً َغف "قىؿهاي الخماؾُت" غام
 ،2000وهظا اإلاُثاق الخإؾِس ي إلاىظمت قىؿهاي للخػاون الهاصع غام  ،2002غلى الػضًض مً اإلاباصت وألاَضاف
اإلاىحهت للمىظمت ،ومً طلً( :ؾُل  ،2009م.)74 .


حػؼٍؼ ؾُاؾت الثلت اإلاخباصلت وغالكاث خؿً الجىاع بحن الضوٌ ألاغًاء.
عفٌ اللجىء بلى اللىة ؤو التهضًض باؾخسضامها غلى الهػُض الضولي ،صون مىافلت مجلـ ألامً.



صغم مبضؤ الهحن اإلاىخضة ومىكف عوؾُا الاجداصًت ججاٍ حمهىعٍت الكِكان.
الالتزام باخترام ؾُاصة الضوٌ وغضم الخضزل في الكاون الضازلُت.



جُىٍغ الخػاون بحن الضوٌ ألاغًاء ،في اإلاجاالث الؿُاؾُت والاكخهاصًت والخىىىلىحُت وألامىُت...الخ.



الػمل غلى جدلُم الؿالم والاؾخلغاع ؤلاكلُمي ،مً زالٌ مىاحهت التهضًضاث ألامىُت اإلادضكت
باإلاىُلت.



عفٌ بكامت مىظىمت صفاع ناعوخي جىخُيي كاثمت غلى ؤؾاؽ حبهت واخضة في مىُلت آؾُا-اإلادُِ
الهاصي ،كض تهضص الاؾخلغاع ،وجاصي بلى الؿباق هدى الدؿلح.



الػمل غلى جُىٍغ ألافياع التي مً قإنها اإلاؿاَمت في بلىعة هظام ؾُاس ي واكخهاصي غالمي صًملغاَي
غاصٌ وغلالوي ومخىاػن ،وهظا الدؿلُم بالجزغت بلى اغخماص الخػضصًت اللُبُت ،وعفٌ مداولت ؤي
صولت ؤو مجمىغت مً الضوٌ الاهفغاص باللغاع الػالمي واخخياع الكاون الضولُت.




حػض ول مً الهحن وعوؾُا بمثابت هواة اإلاىظمت ،وَما ًًُلػان مػا بضوع القاطشة ؤلاقليميت،
وبأصاء ؤصواع مدىعٍت في مىاحهت الخدضًاث ألامىُت اإلاكترهت في مىُلت آؾُا الىؾُى ،وبسانت الخهضي إلاا ٌػغف
"بمثلث القلق ألامني" اإلاالػم إلاىظمت قىؿهاي للخػاون ،واإلاخمثل في "الخطشف الذًني والعشقي -ؤلاسهاب-
الاهفطاى" ،الؾُما في بكلُم هؿِىجُاهج باليؿبت للهحن والكِكان باليؿبت لغوؾُا ،وهظا اخخىاء التهضًضاث
الىاحمت غً اإلاشنالث وألاصماث الهيهليت التي حػغفها صوٌ آؾُا الىؾُى الخضًثت الاؾخلالٌ ،باإليافت بلى
مىاحهت تهضًضاث الجغٍمت اإلاىظمت ،ججاعة اإلاسضعاث ،ؤمً الخضوص ،ؤمً الُاكت ،اهدكاع ؤؾلخت الضماع الكامل،
وبسانت الهغاغاث الػغكُت التي باجذ حػهف باإلاىُلت وجلىى ؤمنها ؤلاكلُمي.)Djalili, Kellner 2008, P.6( .
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 .2القيمت الجيواستراجيجيت إلاىظمت شىغهاي :قوة واصهت في الىظام الذولي
أ .قشاءة في مذخالث وعىاضش القوة التي جخمخع بها مىظمت شىغهاي:
بالغؾم مً ؤن مىظمت قىؿهاي للخػاون ،وكإث هما ًلىٌ "بوجين" "لخدلُم ؤَضاف مخىايػت مثل
جغؾُم الخضوص( ".وػمت  ،2013م ،)417.بُض ؤن اإلاىظمت احؿػذ وكاَاتها واهدؿبذ زبرة مؼ جُىعاث الؿاخت
ؤلاكلُمُت والضولُت ،فةنها ما فخئذ ؤصواعَا الؿیاؾیت والػؿىغیت ؤن جغسخذ بػامل الؼمً بما یكبه جدالف
ؾیاس ي وغؿىغي حضًض ًلف في وحه اإلاكغوع ألامغٍيي الؼاخف في الفًاء آلاؾُىي ،وفي مىُلت آؾُا الىؾُى
بهفت زانت (وهاس ي ،2013م.)197.
وجإؾِؿا غلى طلًً ،مىً اللىٌ ،ؤن مىظمت قىؿهاي للخػاون ،ؤنبدذ بػضما اهًمذ بليها ول مً
بیغان والهىض وباهؿخان ومىؿىلیا ،بهفت غًى مغاكب ،حكيل قطبا حيواستراجيجيا واصها في الفضاء آلاسيوي
وفي الىظام الذولي بطفت عامت ،زانت وؤن َظٍ اإلاىظمت باجذ جمخلً مً مضزالث وغىانغ اللىة الكاملت
ؾىاء:





على اإلاسخوى العسنشي :مً زالٌ جمخؼ بػٌ الضوٌ ألاغًاء بلضعاث هىوٍت ،غلى ؾغاع عوؾُا
والهحن.
على اإلاسخوى السياس ي :مً زالٌ جمخؼ الهحن وعوؾُا بدف الىلٌ في مجلـ ألامً الضولي.
على اإلاسخوى الاقخطادي :مً زالٌ جىاحض كىي فاغلت في خغهت الاكخهاص الػالمي صازل اإلاىظمت
مثل الهحن وعوؾُا "الػاثضة" والهىض "غًى مغاكب".
على اإلاسخوى الطاقوي :باغخباع صوٌ آؾُا الىؾُى ألاغًاء في اإلاىظمت ،جمثل زاوي ؤهبر اخخُاَي
غالمي مً الىفِ بػض الخلُج الػغبي.

بىاء غلى مضزالث وغىانغ اللىة الػؿىغٍت والؿُاؾُت والاكخهاصًت التي جمخلىها اإلاىظمت ،فلض
طَب بػٌ الباخثحن ،بلى ونفها بإنها مىخذى إلاىاهضت الهيمىت ألامشٍنيت ،فًال غً وىنها غباعة غً "أوبيو
هووي" ،واحخماغاتها جاطن بمُالص "خلف واسسو حذًذ" لِـ في ؤوعوبا الكغكُت ولىً في الفًاء آلاؾُىي (زاها
 ،2009م.)126.
ب .مىظمت شىغهاي للخعاون لقوة واصهت في الىظام الذولي:
مً الثابذ ،ؤن مضزالث وغىانغ اللىة الكاملت (هىوٍت ،اكخهاصًت ،ؾُاؾُتَ ،اكىٍت) التي جخمخؼ
بها مىظمت قىؿهاي التي ًلىصَا اإلادىع الغوس ي-الهُني ،جاَلها لدكيل قوة واصهت ومإثشة في الىظام الذولي،
هما ؾخػُي لها قوة دفع هامت لاليُالع بإصواع فاغلت في الخواصهاث الجيواستراجيجيت العاإلايت ،وفي الخإزحر غلى
اإلاهالح الجُىؾُاؾُت للىالًاث اإلاخدضة لِـ فلِ في الفًاء ألاوعاس ي ،وبهما ؤًًا في الؿاخت الضولُت.
وكض حػؼػث ؤهثر كىة ومياهت اإلاىظمت ،زهىنا بػضما ؤبضث الػضًض مً الضوٌ الغؾبت في اهدؿاب
الػًىٍت في َظٍ اإلاىظمت ،التي جلىصَا ؤهبر كىجحن في اللاعة آلاؾُىٍت وفي الػالم بػض الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت،
هما ؤن الضوٌ التي جخمخؼ بهفت غًى مغاكب في اإلاىظمت ،مثل الهىض وبًغان وباهؿخان ،باجذ جُمذ بلى الػًىٍت
الياملت فيها ،ألامغ الظي ٌػؼػ مً زلل ومياهت اإلاىظمت ومً كىة جإزحرَا الجُىاؾتراجُجي في الؿاخت الػاإلاُت
(اإلاكهضاوي  ،2017م.)280
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واإلاالخظ ؤهه مؼ غامل الىكذ ،اهدؿبذ مىظمت قىؿهاي زبرة في اإلاماعؾت الضولُت ،وبظلً ،ؤزظث
جدكيل في ألافم الضولي جىاػهاث جىكف غً همى كىة مازغة في الؿُاؾت الضولُت ،زانت وؤن اإلاىظمت باجذ جُغح
عئي ومىاكف مسالفت لخىحهاث الؿُاؾت ألامغٍىُت في الفًاء ألاوعاس ي ،وفي بصاعة ألاػماث الضولُت بهفت غامت
(وػمت،2013م.)432.
غلى يىء ما ؾبمً ،بضو ؤن مىظمت قىؿهاي للخػاون ؾدخمىً في اإلاؿخلبل مً احتراح مياؾب
مهمت في الػضًض اللًاًا الضولُت ،الؾُما في الفًاء ألاوعاس ي ،وَى ما ًجػلها َغفا ؤؾاؾُا في الخىاػهاث
الجُىاؾتراجُجُت زانت مؼ امياهُت اهًمام الهىض وبًغان بلى اإلاىظمت ،غالوة غلى اخخماٌ جدىٌ الهحن بلى ؤهبر
مغهؼ اكخهاصي ،واهخلالها بمؿاغضة عوؾُا بما بالخدالف الػؿىغي مػها ،وبما بتزوٍضَا بإؾلخت خضًثت بلى كىة
غؿىغٍت ياعبت ،فةن مىاػًٍ اللىي ؾدىللب في اللاعة ألاوعاؾُت مً هاخُت ،وؾخػمل مً هاخُت ؤزغي غلى
جصخُذ مؿاعاث الخىاػهاث الجُىاؾتراجُجُت في الىظام الضولي (ؤؾبحن  ،2012م.)110 .
 .3ألاخادًت ألامشٍنيت لخدذي ئستراجيجي مشترك للمدوس الشوس ي -الطيني في ئطاس مىظمت شىغهاي
أ .ألاخادًت ألامشٍنيت لخدذي مشترك للمدوس الشوس ي -الطيني في الفضاء ألاوساس ي:
حكيل ألاخاصًت ألامغٍىُت ؤخض الخدضًاث ؤلاؾتراجُجُت اإلاكترهت ،التي ججمؼ اإلادىع الغوس ي-الهُني في
بَاع مىظمت قىؿهاي ،زانت في ظل وحىص بصعاواث مكترهت بكإن التهضًضاث التي حكيلها الهُمىت ألامغٍىُت غلى
مهالح الضولخحن ،لِـ فلِ في الفًاء آلاؾُىي ،وبهما ؤًًا غلى مؿخىي الؿاخت الضولُت.
وجإؾِؿا غلى طلً ،فلض ؤصث كاثمت مً الخدضًاث اإلاكترهت ،بلى صفؼ اإلادىع الغوس ي -الهُني لجػل
مىظمت قىؿهاي للخػاون هظهحر وؤصاة إلاىاػهت ومىاحهت الخؿلؿل ألامغٍيي – ألاَلس ي ،الظي ونل بلى جسىم عوؾُا
والهحن غبر الخىاحض الػؿىغي في آؾُا الىؾُى جدذ ؾُاء الخغب غلى ؤلاعَاب.
ولظلً ،فلض غاعيذ ول مً عوؾُا والهحن الؿُاؾت الاهفغاصًت ألامغٍىُت في الخػامل مؼ اللًاًا
الضولُت ،وبسانت في مجاٌ ميافدت ؤلاعَاب ،وغلى َظا ،ؤهضث ول مً مىؾيى وبىحن في احخماع مىظمت
قىؿهاي للخػاون ؾىت  " ،2003ؤن الخغب غلى ؤلاعَاب ًجب ؤن جلىم غلى ؤؾاؽ اللاهىن الضولي ولِـ غلى
الؿُاؾاث الاهفغاصًت(".وػمت  ،2013م.)425.
هما ؤبضي اإلادىع الغوس ي -الهُني هىع مً الللم وغضم الاعجُاح ججاٍ الخىاحض الػؿىغي ألامغٍيي
الُىٍل ألاحل في آؾُا الىؾُى بظعَػت ميافدت ؤلاعَاب ،طلً ؤن الخىاحض ألامغٍيي في اإلاىُلت ال يهضف فلِ بلى
اخخىاء ول مً عوؾُا والهحن ،وبهما ؤًًا حؿعى الىالًاث اإلاخدضة لخىظُفه للؿُُغة غلى مهاصع الُاكت
وزُىٍ ومؿاعاث هللها في آؾُا الىؾُى -بدغ كؼوًٍ ،ألامغ الظي ٌكيل مهضع تهضًض لألمً الُاكىي الهُني
والغوس ي.
وحػض الؿُاؾت التي اهخهجتها الىالًاث اإلاخدضة إليػاف عوؾُا والهحن والًؿِ غليهما ،مً زالٌ
دعم الحشماث الاهفطاليت في الشيشان ،وفي ئقليم لسيىجياهج وجاًوان ،..ؤخض ؤَم الخدضًاث ؤلاؾتراجُجُت
اإلاكترهت التي جىظع بتهضًض الىخضة الترابُت والؿالمت ؤلاكلُمُت ليل مً عوؾُا والهحن ،يف بلى طلً اإلاساَغ
اإلاترجبت غً وكغ الضعع الهاعوخي في حكُىُا وبىلىضا ،والؿعي بلى يم حىعحُا وؤوهغاهُا بلى الخلف ألاَلس ي،
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فًال اإلاساَغ الىاججت غً صغم "الثوساث اإلالوهت" في صوٌ فًاء اليىمىىلث الغوس ي ،في حىعحُا في هىفمبر
 ،2003وؤوهغاهُا في صٌؿمبر  ،2004وفي كحرؾحزؾخان في ماعؽ )Djalili, Kellner, 2006, P.5( .2005
وغلُه ،للض غىؿذ ؤلاؾتراجیجیت ألامغیىیت في آؾیا ،جىامي اإلاساوف الغوؾیت-الهیىیت ججاٍ َظٍ
ؤلاؾتراجیجیت ،اللاثمت غلى صغم الخغواث الاهفهالُت في ألاكالُم الهِىُت والغوؾُت ،وهظا بطواء وجفجحر
الهغاغاث ؤلازيیت والػغكیت ،وصغم الثىعاث اإلالىهت في اإلاىُلت ،مما ػاص مً مساوف ول مً عوؾیا والهحن مً
امياهُت امخضاصَا بلى صازل ؤعاييها.
وكض جإهضث َظٍ اإلاساوف بػض "زىعة الخىلیب" " "Tulip Revolutionالتي اهضلػذ في كحرؾحزؾخان التي
ججمػها خضوص مكترهت مؼ عوؾیا والهحن واإلاضغىمت ؤمغیىیا وؾغبیا ،والتي عؤث فيها عوؾیا اؾخمغاعا لخللاث
"الثىعاث اإلالىهت" في الفًاء الؿىفیاحي ؾابلا ،خُث قيلذ َظٍ الثىعاث حجغ الؼاویت في ؤلاؾتراجیجیت ألامغیىیت
لخؿیحر ألاهظمت في حمهىعٍاث آؾیا الىؾُى بضغىي وكغ الضیملغاَیت وخلىق ؤلاوؿان ،والتي عؤث فيها ول مً
عوؾیا والهحن ؾلؿلت مً التهضًضاث الجیىؾیاؾیت والجیىاكخهاصیت لألمً اللىمي ليلخا الضولخحن ،هما ؤنها
غامل ؤؾاس ي في ػغؼغذ الاؾخلغاع ؤلاكلیمي ،وبزاعة الايُغاباث اإلاخىللت غبر الخضوص بفػل جضازل وحكابً
الػىامل ؤلازيیت والضیيیت والػغكیت في ول الفًاء اإلامخض بحن اللىكاػ وعوؾیا وألاكالیم الؿغبیت للهحن مغوعا
بأؾیا الىؾُى.(Djalili, Kellner, 2006, PP.5-6) .
ولػل َظا ما صفؼ بىحن لإلغغاب ،غً كللها بكإن مساَغ اهدكاع غضوي الثىعاث اإلالىهت في
كحرؾحزؾخان في ماعؽ  ،2005وؤطعبیجان في ماي  ،2005في بكلُم هؿِىجُاهج ؾغب الهحن الظي جلُىه ؤكلیت مً
ؤلایؿىع اإلاؿلمحن اإلاخُلػحن لالهفهاٌ إلكامت صولت "جغهؿخان ؤلاؾالمُت" بضغم مً ألاَغاف الؿغبیت ،وبسانت
الىالیاث اإلاخدضة والاجداص ألاوعوبي وجغهیا( .وهاس ي  ،2013م.)245.
غلى يىء ما جلضمً ،مىً اللىٌ ،ؤن اإلادىع الغوس ي -الهُني في بَاع مىظمت قىؿهايً ،خلاؾم
َىاحـ وجدضًاث بؾتراجُجُت مكترهت هاججت غً الؿُاؾت ألامغٍىُت الؿاغُت بلى:


صغم الخغواث الاهفهالُت في ألاكالُم الهِىُت ( هؿِىج ًاهج ،جاًىان) ،والغوؾُت ( في الكِكان).



صغم الثىعاث اإلالىهت والػمل غلى وكغَا صازل ألاكالُم الغوؾُت والهِىُت.
اجساط اللىاغض الػؿىغٍت في آؾُا الىؾُى هىلاٍ اعجياػ لفغى َىق بؾتراجُجي غلى عوؾُا والهحن.



اؾخؿالٌ الخىاحض الػؿىغي ألامغٍيي في آؾُا الىؾُى ،للؿُُغة غلى مهاصع الُاكت وزُىٍ هللها،
ألامغ الظي ٌكيل مهضع تهضًض لألمً الُاكىي الغوس ي والهُني.



ب .ألاخادًت ألامشٍنيت لخدذي مشترك للمدوس الشوس ي -الطيني في الىظام الذولي:
مً الىاضح ؤن ألاخاصًت ألامغٍىُت ،ال حكيل فلِ جدضي بؾتراجُجي مكترن للمدىع الغوس ي-الهُني
في الفًاء ألاوعاس ي ،وبهما ؤًًا ختى غلى مؿخىي الىظام الضولي .بط ًمىً ببغاػ وجبُان اإلاساَغ والخدضًاث التي
حكيلها ألاخاصًت ألامغٍىُت غلى عوؾُا والهحن في الؿاخت الضولُت في الىلاٍ الخالُت:
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بغالن الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ،بكيل اهفغاصي ،اوسخابها مً مػاَضة الخض مً الهىاعٍش
البالِؿدُت ( ،)ABMخُث غؼمذ غلى بكامت الضعع اإلاًاص للهىاعٍش في بىلىضا وحكُىُا ،وَى ما ًمثل
اهتهان ناعر لهظٍ اإلاػاَضة .



اهتهان الكغغُت الضولُت ،مً زالٌ الخضزالث الػؿىغٍت الاهفغاصًت بظعَػت ميافدت ؤلاعَاب في
ؤفؿاوؿخان والػغاق.
الاهفغاص باللغاع الػالمي ،وحؿلُب مىُم اللىة والؿُغؾت وتهمِل باقي الضوٌ الفاغلت في الىظام
الضولي ،وَى ما ًمثل اهتهان لخػضصًت ألاَغاف " ."Multilateralismوفي َظا الؿُاق جلىٌ "لوهذوليزا
ساٌس" ؤن مفهىم اإلاجخمؼ الضولي وحػضصًت ألاَغاف هي مجغص ؤوَام وال جىحض ؤًت مهالح مكترهت في
الػالم( ".ؾػضي  ،2006م.)336.



الؿُاؾاث الخماثُت التي جيخهجها الىالًاث اإلاخدضة ،زانت في مجاالث الاكخهاص والخجاعة والبِئت.
الاوسخاب ألامغٍيي مً الاجفاق الىىوي مؼ بًغان التي حكيل خلُف بؾتراجُجي للمدىع الغوس ي-
الهُني.
الخػامل ألامغٍيي باؾخسفاف مؼ اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،مً زالٌ ويؼ الػغاكُل ؤمام بعؾاء
مدىمت حىاثُت صولُت فػالت ،بؿُت ؤلافالث مً مداهمت الجىىص ألامغٍىُحن ؤزىاء اعجيابهم لجغاثم
الخغب ؤو حغاثم يض ؤلاوؿاهُت.



مػاعيت مجهىصاث اإلاجخمؼ الضولي للخض مً اهدكاع ؤؾلخت الضماع الكامل ،خُث عفًذ الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍىُت جىكُؼ اجفاكُت مىؼ الخجاعب الىىوٍت.
عفٌ بصاعة اإلادافظحن الجضص بغوجىوىٌ هُىجى الخام بالخؿحر اإلاىاخي ،ومازغا كغاعاث كمت باعَـ
خىٌ اإلاىار ،وهظا عفٌ الاجفاكُت اإلاخػللت ببُؼ وهلل ألاؾلخت الهؿحرة ،والبروجىوىٌ اإلاخػلم
باجفاكُت خظغ ألاؾلخت البُىلىحُت( ،بىر ،صًىن  ،2005م.)305-158 .








ومً َظا اإلاىُلم ،ؤنبدذ الىالًاث اإلاخدضة ،زانت بػض ؤخضار  11ؾبخمبر ،جخهغف بمىُم
ؤلامبراَىعٍت اإلاخؿُغؾت التي ال حػحر ؤي اَخمام إلاهالح وبعاصاث باقي ؤغًاء اإلاجخمؼ الضولي ،ألامغ الظي ؤصي بلى
جغاحؼ اللاهىن الضولي وجلىٌٍ الكغغُت الضولُت بفػل جهاغض الؿُاؾاث الاهفغاصًت ألامغٍىُت ،وبالخالي زغق ول
اللىاغض اإلاػُاعٍت التي ؤكغَا اللاهىن الضولي همبضؤ غضم الخضزل واخترام ؾُاصة الضوٌ (ولض ؤباٍ ،2004
م ،)132.وبهزا ،جنون الوالًاث اإلاخدذة قذ وضعت أمام ألامش الواقع الذوى الطامدت ئلى بىاء هظام دولي مخعذد
ألاقطاب ًضمً لها هامش مً اإلاىاوسة على اإلاسشح الذولي ،مثل سوسيا والطين( .ؾلُىن  ،2005م.)58.
وغلُه ،بن َظٍ الخدضًاث اإلاكترهت التي جىاحه ول مً عوؾُا والهحن ،غؼػث جلاعب مىاكف
الضولخحن في بَاع مىظمت قىؿهاي ،التي خاوٌ اإلادىع الغوس ي– الهُني بلى جدىيها بلى ؤصاة فػالت إلاىاحهت ألاخاصًت
ألامغٍىُت لِـ فلِ في الفًاء ألاوعاس ي وبهما ؤًًا غلى الؿاخت الػاإلاُت.
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 .4مىظمت شىغهاي للخعاون لأداة ئستراجيجيت للسياست الشوسيت -الطيىيت إلاواحهت الهيمىت ألامشٍنيت
أ .مىظمت شىغهاي لأداة إلاىاهضت الهيمىت ألامشٍنيت في الفضاء ألاوساس ي:
ؤصث الخدضًاث ؤلاؾتراجُجُت اإلاكترهت التي فغيتها ألاخاصًت ألامغٍىُت زانت بػض ؤخضار  11ؾبخمبر
 ،2001بلى صفؼ اإلادىع الغوس ي -الهُني بلى حػل مىظمت قىؿهاي ،هةَاع بكلُمي للعمل اإلاشترك ولخعبئت القوى
والجهود إلاىاهضت الهيمىت ألامشٍنيت ،لِـ فلِ في الفًاء ألاوعاس ي.)Facon, 2006, P.27( .
وكض ؤفًذ ؤخضار  11ؾبخمبر  ،2001وما جالَا مً حؿلؿل ؤمغیيي-ؤَلس ي غلى الخضوص الغوؾُت
والهِىُت في آؾیا الىؾُى ،بلى بصعان الضولخحن مضي اإلاساَغ الجُىاؾتراجیجیت اإلاترجبت غً الخىاحض ألامغیيي في
مىُلت طاث ؤَمُت خُىٍت ،حؿعى الىالًاث اإلاخدضة بلى جىظُفها لىقطت اسجهاص الخخىاء عوؾُا والهحن،
والؿُُغة غلى مهاصع الُاكت وزُىٍ هللها ،فًال غً الخدىم في الخىاػهاث الجُىؾُاؾُت وؤلاكلُمُت في
اإلاىُلت.
اهُالكا مً َظا الخدضي ؤلاؾتراجُجي الظي ًفغيه الخىاحض ألامغٍيي في اإلاىُلت ،اججهذ الجهىص
الغوؾُت والهِىُت في بَاع مىظمت قىؿهاي للخػاون ،بلى الػمل غلى ؾلم آزغ كاغضة غؿىغٍت ؤمغٍىُت في آؾُا
الىؾُى ،وبنهاء الخىاحض ألاَلس ي في اإلاىُلت ،وَى ألامغ الظي ؤهضجه مىظمت قىؿهاي مً زالٌ كغاعاث كمت
ؤؾخاها في  5حىٍلُت  ،2005خُث ؤهضث غلى مىاًَت ول ؤقياٌ الخضزل الخاعجي في آؾیا الىؾُى وعفٌ
غؿىغة اإلاىُلت بظعَػت ميافدت ؤلاعَاب ،وَالبذ اللىاث ألامغیىیت بالغخیل مً كىاغضَا في آؾیا الىؾُى،
هما صغذ الخدالف الظي ٌػمل غلى ميافدت ؤلاعَاب في ؤفؿاوؿخان بلى جدضًض حضوٌ ػمني الوسخابه النهاجي مً
اإلاىُلت.)Eisenbaum2010, P.160( .
وغلى َظا ،فلض ؤهض البُان الظي ؤنضعجه اإلاىظمت غلى ما ًلي" :بالىظغ بلى اهتهاء اإلاغخلت الػؿىغٍت
الػملُت للخملت التي حؿتهضف ؤلاعَاب في ؤفؿاوؿخان ،جغي الضوٌ ألاغًاء في مىظمت قىؿهاي للخػاون لؼاما غلى
ؤغًاء الخدالف اإلاػاصي لإلعَاب ،جدضًض حضوٌ ػمني نهاجي الؾخسضامهم اإلااكذ إلايكأث البيُت الخدخُت
واللىاغض الػؿىغٍت في اإلاىُلت( ".ؾُل  ،2009م ،)239.وكض هجخذ اإلاىظمت بالفػل في ؾلم اللاغضة ألامغٍىُت
"واعاش ي زان ؤباص" الجىٍت في ؤوػبىؿخان ،وكاغضة "ماهاؽ" في كحرؾحزؾخان.)Eisenbaum,2010, P.160( .
ومً َىا ،جظهغ ؤَمُت الكغاهت ؤلاؾتراجُجُت الغوؾُت-الهِىُت في بَاع مىظمت قىؿهاي التي ؤنبدذ
هإصاة للخض مً الىفىط ألامغیيي-ألاَلس ي اإلاخىامي في اإلاىُلت ،وَى ما یكيل تهضًضا مباقغا للمهالح الغوؾیت في
مجالها الخیىي ،وغامال ؤؾاؾیا في خهاع واخخىاء الهحن ومىػها مً الخمضص ؤلاكلیمي ؾغبا .وغلى َظا ،غمضث
ول مً عوؾُا والهحن بلى جدىٍل مىظمت قىؿهاي بلى ضشب مً خلف واسسو حذًذ ،وحػل اإلاىظمت لجبهت
مضادة ومواصهت للترجِباث ألامىُت ألامغٍىُت-ألاَلؿُت في آؾُا الىؾُى ،عؾم ؤن ؤصبُاث ووزاثم اإلاىظمت جلغ بإنها
لِؿذ مىحهت يض ؤي َغف ،هما ؤنها ؤنها لِؿذ هخلت ؾُاؾُت-غؿىغٍت ،ؤو َىق مىحه يض كىة ما ،بل بنها ال
جخسُى وىنها هاصًا للىلاف.)Lukin, A. 2007, P.150(.
بُض ؤن مؿاعي عوؾُا لخػؼٍؼ البنى الػؿىغٍت وبحغاء جماعًٍ غؿىغٍت مىظ  ،2007-2005جؼغم ؤنها
ألؾغاى مدضوصة ،بال ؤنها في الىاكؼ طاث صالالث ؤمىُت -غؿىغٍتً ،خمثل فيها الخػامل مؼ مكاَض ؤكغب بلى
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مىاوعاث خلف واعؾى ،ألامغ الظي ؤزاع مساوف الىالًاث اإلاخدضة مً ايُالع اإلاىظمت بذوس الشافعت ؤلاقليميت،
وجدىٍلها بلى حبهت مًاصة مىاػهت ومىافؿت للترجِباث ألامىُت ألامغٍىُت في آؾُا الىؾُى( .وػمت ،2013 ،م.)435
واإلاالخظ ؤهه مؼ نهاًت غام  ،2011بضؤث مىظمت قىؿهاي في البدث غً الخىؾؼ في اللاعة آلاؾُىٍت
حىىبا ،بًم الهىض وباهؿخان ووىعٍا الكمالُت ومىدهما الػًىٍت الياملت ،بضال مً نفت مغاكب لهضف اخخىاء
الىفىط ألامغٍيي في اللاعة آلاؾُىٍت ،وجىمً زُىعة َظا الخدىٌ هدى حىىب قغق آؾُا في اؾخضغاثه لخدالف
صولي مىاوت للىالًاث اإلاخدضة وازتراكه إلاىُلت خُىٍت إلاهالخها ،مما صفؼ ألازحرة لضغم وحىصَا الػؿىغي
وجىَُض مىظىمت جدالفاتها ؤلاكلُمُت(.اإلاكهضاوي  ،2017م.)282.
هما لجإ اإلادىع الغوس ي-الهُني ،في بَاع الؿعي لخػظُم اللىة وجيىًٍ حبهت مىؾػت إلاىاًَت
للترجِباث الػؿىغٍت ألامغٍىُت -ألاَلؿُت في اإلاىُلت ،بلى جىكُؼ اجفاكُت حػاون بحن مىظمت قىؿهاي ومىظمت
مػاَضة ألامً الجماعي في ماعؽ  ،)Eisenbaum,2010, P.162( .2007وَػض َظا الخلاعب بحن اإلاىظمخحن زُىة
َامت هدى بكامت هظام صفاعي غؿىغيً ،فخذ ؤفاق إلحغاء مىاوعاث غؿىغٍت مكترهت حكاعن فيها الهحن ،الؾُما
ؤن اإلادىع الغوس ي-الهُني هما كاٌ "هينوالي بوسدًجا" ألامحن الػام إلاىظمت مػاَضة ألامً الجماعي في مُلؼ
" ، 2006ججمػه الىثحر مً اإلاهالح ألامىُت اإلاكترهت ،وفي جلُُم اإلاىكف الػام بكلُمُا وغاإلاُا( ".وػمت ،2013
م.م .)410-409
ومً بحن جلً اإلاهالح اإلاكترهت ،مػاعيت وكغ الضعع الهاعوخي في بىلىضا وحكىُا ،وعفٌ الخىاحض
الػؿىغي ألامغٍيي في آؾُا الىؾُى ولػبت الخُىٍم التي جماعؾها الىالًاث اإلاخدضة ،ومػاعيت الضغم ألامغٍيي
للخغواث الاهفهالُت في ألاكالُم الهِىُت والغوؾُت ،فًال غً مىاًَت ألاخاصًت ألامغٍىُت...الخ.
وَػخبر جفػُل الخػاون الػؿىغي الغوس ي-الهُني في بَاع مىظمت قىؿهاي ،ؤخض ؤَم ؤعوان الكغاهت
ؤلاؾتراجُجُت بحن البلضًً ،باغخباعٍ ًجؿض اإلاىظىع ؤلاؾتراجُجي ألامني وؾُاؾت الضفاع ليل منهما ،في يىء
مخؿحراث وجدضًاث البِئت ؤلاكلُمُت والػاإلاُت ،وبسانت اإلاساَغ التي جفغيها الهُمىت ألامغٍىُت ،وكض ؾمذ َظا
الخػاون ؤلاؾتراجُجي في بَاع مىظمت قىؿهاي ،بةحغاء ؾلؿلت مً الخماعًٍ واإلاىاوعاث الػؿىغٍت اإلاكترهت بحن
مىؾيى وبىحن ،امخضث مً  18بلى  25ؤوث  ،2005وكض ؤَلم غليها "بمهمت الؿالم"( .اإلاكهضاوي  ،2017م.)278.
واإلاالخظ ،ؤن َظٍ اإلاىاوعاث اإلاكترهت ،هي لِؿذ فلِ مً ؤحل الًؿِ غلى الىالًاث لالوسخاب
مً اإلاىُلت ،بػضما هجخذ في الخهىٌ غلى امخُاػاث وحؿهُالث غؿىغٍت ؤفًذ بلى جىغَـ جىاحض غؿىغي
َىٍل ألاحل في آؾُا الىؾُى ،التي جدظى بإَمُت بالؿت باليؿبت للخغب الضاثغة غلى الجبهت ألافؿاهُت ،وبهما
ؤًًا هي عؾالت للىالًاث اإلاخدضة لػضم الاهجغاع في صغم الخغواث الاهفهالُت في ألاكالُم الغوؾُت والهِىُت غلى
ؾغاع جاًىان ،هؿِىجُاهج والكِكان...الخ.
وغلُه ،بن َظا الخػاون الػؿىغي الغوس ي-الهُني في بَاع مىظمت قىؿهايً ،ىظع بميالد خلف
واسسو حذًذ ،وغلى َظا ألاؾاؽ ،ؤنبدذ مىظمت قىؿهاي جثحر مساوف الىالًاث اإلاخدضة ،ولظلًً ،غي "أسٍيل
لوهين" الباخث الباعػ في صاثغة الضعاؾاث الغوؾُت ألاوعاؾُت في "" ،"Heritage Fondationؤن الخػاون الغوس ي
ُ
الهُني في بَاع مىظمت قىؿهاي ،وؤصواعَما في آؾُا الىؾُى ًجب ؤن جضق لها ؤحغاؽ ؤلاهظاع في الىالًاث
اإلاخدضة ،زانت في ظل ألاَمُت الخُىٍت لهظٍ اإلاىُلت الؿىُت بالُاكت باليؿبت لللىة ألامغٍىُت وإلاؿخلبلها
الػالمي( ".وهاس ي  ،2013م ،)200.وَى ألامغ الظي حػل الىالًاث اإلاخدضة خظعة في ؾُاؾتها خُاٌ اإلاىظمت ،وفي
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َظا ؤلاَاع ،ؤهض "بوالث هوسغاليف"  ،ألامحن الػام إلاىظمت قىؿهاي في  27فُفغي  ،2009بلىله" :بن الىالًاث
اإلاخدضة جغاكب بكضة وكاَاث اإلاىظمت( ".وػمت  ،2017م.)432.
ب .مىظمت شىغهاي لأداة إلاىاهضت الهيمىت ألامشٍنيت على مسخوى الىظام الذولي:
حػض مىظمت قىؿهاي للخػاون ،آليت هامت إلاأسست الجهود الشوسيت-الطيىيت إلاىاًَت ألاخاصًت
ألامغٍىُت ،وعفٌ الؿُاؾاث الخىؾػُت التي تهضف بلى اسخذامت الهيمىت ألامشٍنيت على الىظام الذولي .وفي َظا
ؤلاَاع ،ؤهض اإلادىع الغوس ي-الهُني بمىاؾبت الاخخفاٌ بالظهغي الؿخحن لنهاًت الخغب الباعصة في  6ماي ،2005
غلى الضغىة إلقامت هظام دولي مخعذد ألاقطاب ًلىم غلى الخيافا واإلاؿاواة وغضم الخضزل في الكاون الضازلُت
للضوٌ.(Burdman, 1998, PP.48-49) .
هما ؤهض البُان اإلاكترن الظي ؤنضعٍ الُغفان في  4حىٍلُت " 2005ؤن الضوٌ وخضَا جلضع ؾُاؾتها
باؾخلالٌ جام بكإن قاونها الضازلُت والخاعحُت ،وؤن صوٌ الػالم ال ًيبغي ؤن جىػع بلى مػؿىغ كاثض وآزغ
زايؼ ،وال ًجب ؤن ًيىن َىان ؾعي الخخياع الهُمىت غلى الكاون الضولُت ،وال ًيبغي حؿىٍت الخالفاث غبر
ألاخاصًت وؤلاعؾام ؤو التهضًض باؾخسضام اللىة( ".وػمت  ،2013م.)123.
وفي الؿُاق طاجه ،ؤهض البُان الخخامي للماجمغ الخاؾؼ لغئؾاء صوٌ مىظمت قىؿهاي الظي غلض في
مضًىت بًياجغٍىبرؽ ما بحن  15و  16خؼٍغان  ،2009غلى الػضًض مً الىلاٍ الهامت ،ومً طلً( :اإلاكهضاوي ،2017
م.م .)282-281


يغوعة الخىحه بلى بىاء هظام غالمي مخػضص ألاكُاب بػُضا غً ألاخاصًت ألامغٍىُت.
صغىة الضوٌ ألاغًاء في اإلاجخمؼ الضولي ،للػمل ؾىٍا إلغاصة نُاؾت هظام مالي واكخهاصي غالمي
كاثم غلى الػضالت واإلاؿاواة ،وَؿمذ للجمُؼ باالؾخفاصة مً فىاثض الػىإلات وبكيل مىاؾب.



حػؼٍؼ مغهؼٍت ومكاعهت مىظمت ألامم اإلاخدضة في الػالكاث الضولُت وجفػُل آلُاث غملها لخخىاءم مؼ
مساَغ الػهغ وجدضًاجه.
بنالح مجلـ ألامً مً زالٌ جىؾُؼ غًىٍخه ختى ال ًبلى خىغا غلى الضوٌ الخؿمت الىباع.





غالوة غلى ما ؾبم ،فلض بدث احخماع مىظمت قىؿهاي للخػاون في حكغًٍ  ،2011مىيىع وحىص
غضو مكترن ،ممثال في الخلف ألاَلس ي الظي جلىصٍ الىالًاث اإلاخدضة ،واهخهى الاحخماع بةبغام مػاَضة ؤمىُت بحن
الضوٌ ألاغًاء التي جمخلً مً اللضعاث واإلااَالث ،التي جمىنها مً جدلُم الخىاػن الجُىاؾتراجُجي مؼ الخلف
ألاَلس ي .هما ؤهضث كمت قىؿهاي اإلاىػلضة في  14-13ؾبخمبر  ،2013غلى ؤَمُت جدىٍل الىظام الضولي الخالي مً
هظام ؤخاصي اللُبُت بؼغامت ؤمغٍىُت بلى هظام مخػضص ألاكُاب ،هما هجخذ اللمت في بلىعة مىاكف وعئي
مسخلفت مً ػواًا هثحرة غً الغئٍت والؿُاؾت ألامغٍىُت في الىثحر مً اللًاًا ؤلاكلُمُت والػاإلاُت.
واإلاالخظ ؤن مىظمت قىؿهاي للخػاون ،هي بمثابت ججسيذ لشؤٍت سوسيت -ضيىيت لعالم ما بعذ
الىيوليبراليت ،وعصا آؾُىٍا غلى الػىإلات بمفهىمها الؿغبي "ألمغهت الػالم" ،هما ؤن صغىاث ؤغًاءَا للخىاع بحن
الخًاعاث اإلاسخلفت حكيل حىابا غلى بُالن صغاوي نغاع الخًاعاث التي َغخها "َاهخِىؿخىن" في جفؿحرٍ
إلاؿخلبل الهغاغاث الضولُت.)Huasheng, 2002, P.38( .

اإلاجلت الجضاةشٍت لألمً والخىميت

اإلاجلذ  /00العذد  /02حوٍليت  /2020ص160 -157 :

167

"الخعاون الشوس ي -الطيني إلاواحهت الهيمىت ألامشٍنيت :مىظمت شىغهاي همورحا"

ؾمحر خمُاػ

وغلُه ،فالػالكاث الغوؾُت -الهِىُت في بَاع مىظمت قىؿهاي ،جلىم غلى جلاؾم مجمىغت مً
الغئي اإلاكترهت بسهىم عفٌ اإلاؿاعي ألامغٍىُت لخىميط العالم وفق الىمورج ألامشٍهي-الغشبي ،وما ًىُىي
غلُه مً كُم ؾُاؾُت وخًاعٍت هي ولُضة الفىغ الؿُاس ي الؿغبي بالضعحت ألاولى ،وما ؤهخجه طلً الفىغ مً
مفاَُم ؾُاؾُت ،مً كبُل الخيامت الػاإلاُت ،الخضزل ؤلاوؿاوي ،غىإلات خلىق ؤلاوؿان ،مؿاولُت الخماًت،
الؿُاصة اإلادضوصة ،هألُاث لإلمبرًالُت الجضًضة ،وباإلالابلً ،غاًَ اإلادىع الغوس ي – الهُني غلى ؤَمُت الخمؿً
بكضة باإلافهىم الخللُضي إلابضؤي غضم الخضزل والؿُاصة( .ؾُل  ،2009م.م .)173-172
ُوٍفهم مً طلً ،ؤن اإلادىع الغوس ي – الهُني ٌؿعى الجساط َظٍ اإلاباصت اإلاػُاعٍت التي ؤكغَا اللاهىن
الضولي ،هدهً مىُؼ في مىاحهت اإلاداوالث ألامغٍىُت لضغم الخغواث الاهفهالُت في ألاكالُم الهِىُت والغوؾُت
وبسانت في الكِكان ،جاًىان وهؿِىجُاهج والخُبذ.
خاجمت:
مً زالٌ جًاغُف نفداث َظٍ الضعاؾت ،جم الخىنل بلى مجمىغت مً الىخاثج ،ومً طلً ،ؤن
الخدضًاث ؤلاؾتراجُجُت اإلاكترهت التي جفغيها ألاخاصًت ألامغٍىُت غلى اإلادىع الغوس ي -الهُني واإلهفغاص باللغاع
الػالمي وجلىٌٍ حػضصًت ألاَغاف ،الخىاحض الػؿىغي ألامغٍيي في الفًاء ألاوعاس ي للؿُُغة غلى مهاصع
الُاكت والخخىاء عوؾُا والهحن ،وهظا الػمل غلى صغم الخغواث الاهفهالُت في ألاكالُم الغوؾُت (الكِكان)
والهِىُت (هؿِىجُاهج وجاًىان) ،ولها غىامل صفػذ عوؾُا والهحن بلى حػل مىظمت هإصاة بؾتراجُجُت إلاىاًَت
الهُمىت ألامغٍىُت في الفًاء ألاوعاس ي وغلى مؿخىي الىظام الضولي.
هما جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن مىظمت قىؿهاي للخػاون ال حكيل فلِ بَاع للػمل اإلاكترن إلاإؾؿت
الجهىص الغوؾُت-الهِىُت للثىعة غلى الىيؼ اللاثم" "Status quoوغلى الخىاػهاث الضولُت الخالُت ،مً زالٌ
الضغىة بلى بىاء هظام صولي مخػضص ألاكُابًً ،مً لها َامل ؤوؾؼ مً اإلاىاوعة ومً خغٍت الػمل في الؿاخت
الضولُت ،وبهما ؤًًا حؿعى ول مً عوؾُا والهحن لخىظُفها همىبر للدكهحر بغفٌ اإلاىظىمت اللُمُت الىُىلُبرالُت،
وول اإلاؿاعي الهاصفت بلى جىمُِ الػالم وفم الىمىطج الؿغبي ألامغٍيي.
وبىاء غلى طلً ،اهخللذ مىظمت قىؿهاي مً ويؼ الخىظُم ؤلاكلُمي طي الهضف اإلادضوص ،بلى ويؼ
الخىظُم الضولي الفاغل والهاصف بلى مغاحػت الخىػَؼ الػالمي لللىة والؿلُت ،والؿعي بلى مىاػهت وهبذ الهُمىت
ألامغٍىُت غلى اإلاؿخىٍاث ؤلاكلُمُت والػاإلاُت.
وجإؾِؿا غلى ما ؾبم ،هسلو بلى اللىٌ ،ؤن مىظمت قىؿهاي للخػاون باجذ حكيل جدضي
حُىؾُاس ي هبحر لِـ فلِ لإلؾتراجُجُت ألامغٍىُت في اإلاىُلت ألاوعاؾُت ،وبهما ؤًًا إلاؿخلبل اللُاصة ألامغٍىُت
للىظام الضولي ،زانت وؤن َظٍ اإلاىظمت باجذ حكيل بَاع إلاإؾؿت ما خظع مىه "بشٍجييسهي" وما ؤؾماٍ
"ماليىذس" بخدالف اللىي البرًت "الخيلوسولشاجيا" " "Telorocratiaاإلاخمثل في مدىع مىؾيى -بىحن إلاىاحهت
اإلاىُم الهُمني "للخاالسولشاجيا" " "Thalassocratiaألامغٍىُت.
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