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توازنات القوى اإلسالمية حول أسيا الوسطى 
 

: من الجرة إلى المجرة: مقدمة

عاشت منطقة أسيا الوسطى ؼبدة طويلة رىينة غببس 
 126فبعد غياب طويل دام . مزدوج، جغراىف وسياسى

 1865عاًما بني سقوط طشقند أمام اعبيوش القيصرية ىف 
سطى عادت أسيا الو 1991السوفييىت ىف  االرباد وسقوط

من جديد إُف العاَف، فتخلصت من حبسها السياسى 
الضيق الذى حبستهم " القمقم اإلقليمى"وخرجت من 

ونتيجة للموقع . روسيا بداخلو إُف ؾبرة العوؼبة اؽبائلة
االسرتاتيجى اؽبام الذى تتمتع بو ولتوافر كميات ىائلة من 

مواد الطاقة هبا أصبحت منطقة وسط أسيا مسرًحا ؼبا صار 
وفًا باؼبباراة الكربى اعبديدة الىت يتنافس فيها العبون من معر

أوزان دولية وإقليمية ـبتلفة يسعون إُف ترسيخ مواقعهم ىف 
ىذه اؼبنطقة اغبيوية من العاَف، ومن بينهم قوى إسالمية 

ونتيجة لالىتمام الواسع بآسيا الوسطى . أبرزىا تركيا وإيران
اإلقليمية اؼبفتوحة الذى  بدأت اؼبنطقة تعود تدرهبًيا إُف مبط

ميزىا لقرون طويلة قبل االحتكار الروسى ؽبا  حبيث 
السوفييىت وصفها الذى  االرباد اسرتدت اؼبنطقة بعد سقوط

خلعو عليها أندريو جوندرفرانك، كاتب مدرسة التبعية 
كثقب أسود ىف منتصف الكون يبتص وهبمع "الشهري، 

وأقاليم  ثقافات وسياسات وشعوب تنتمى إُف مناطق
( 1)."متفرقة

وقد كانت الدول اإلسالمية ىف مقدمة من جذبتهم 
ففى غضون شهور قليلة من . أسيا الوسطى اعبديدة إليها

السوفييىت تطورت العالقات السياسية  اهنيار االرباد
واالقتصادية والثقافية بني دول أسيا الوسطى وعديد من 

دفع بعض الدول اإلسالمية على كبو غري مسبوق إُف حد 
السوفييىت إُف التنبؤ بأن مآل  االرباد دارسى شئون ما بعد

أسيا الوسطى إن آجاًل أو عاجاًل ىو االندماج مع جرياهنا 
من اؼبسلمني ىف الشرق األوسط ىف نظام شرق أوسطى 

وقد استندت ىذه التنبؤات إُف مربرات ـبتلفة  (2).أوسع

ية مشرتكة يتصل بعضها بوجود روابط ثقافية ودينية وتاريخ
 االرباد ذبمع الوجوه اإلسالمية اعبديدة اؼبستقلة عن

ويتعلق . السوفييىت بالوجوه األقدم ىف العاَف اإلسالمى
بعضها اآلخر بوجود مصاٌف إسالمية مشرتكة تنصرف إُف 
رؤية دول أسيا الوسطى للمحيط اإلسالمى كخط دفاع 

يبكن االحتماء بو لو ذبددت نزعات التوسع اعبغراىف 
الروسية، عالوة على أن العاَف اإلسالمى وباألخص تركيا 

وإيران وباكستان يبكنها أن تفتح عبمهوريات أسيا الوسطى 
اغببيسة جغرافًيا نوافذ جديدة لالتصال بالعاَف اػبارجى 

من ناحيتها، فان الوجوه . بعيًدا عن البوابة الروسية
ألسواق اإلسالمية القديبة رأت أن بإمكاهنا االستفادة من ا

اعبديدة واجملال االسرتاتيجى اغبيوى الذى انفتح ىف وسط 
. السوفييىت االرباد أسيا بعد سقوط

إال إن اؼبتابع لتطور العالقات بني الوجوه اإلسالمية 
اعبديدة ىف أسيا الوسطى والوجوه اإلسالمية القديبة يلحظ 
عدم إقبال الوجوه اعبديدة على الدخول ىف عالقات ذات 

اتيجى مع الوجوه القديبة بل وأن الوجوه اعبديدة طابع إسرت
تفضل أحيانًا روابط خارج نطاق األمة على الروابط مع 

فال تزال دول أسيا الوسطى بعيدة عن . أعضاء من داخلها
 إن بل .أن تكون عناصر فاعلة ىف قضايا األمة اإلسالمية

لببها السياسية سبيل على كبو ال زبطئو عني إُف تطوير 
فنتيجة زبوفها . حيوية مع نظم إقليمية بديلة لألمةصالت 

من استثارة غضب موسكو لو طورت عالقات فعالة مع 
البلدان اإلسالمية، ونتيجة لتخوفها من احتمال تغلغل 
بعض التنظيمات الدينية اؼبتطرفة إُف أراضيها، حرصت 

صبهوريات أسيا الوسطى على عدم إسباغ أى طابع ديىن 
دان اإلسالمية واالتصال هبا على أساس على صالهتا بالبل

فأسيا . قائم على عنصر اؼبصلحة القومية باؼبقام األول
الوسطى دبالؿبها اعبديدة تبدو أقرب ما يكون إُف شكل 
منطقة عائمة تقرتب أحيانًا مع الدول اإلسالمية دون أن 
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إُف األمة اإلسالمية ىدفًا ؿبوريًا لسياساهتا  االنتماء تتخذ
كما أهنا تفضل أن تبىن عالقاهتا مع الدول  اػبارجية،

اإلسالمية على أساس اؼبصاٌف القومية واغبسابات العملية 
. ىف معتقد ديىن واحد االشرتاك الصرفة وليس على أساس

اإلسالمى ليس إال وجو من الوجوه  االنتماء دبعىن آخر، أن
اإلقليمية اؼبتعددة الىت اتشحت هبا صبهوريات أسيا الوسطى 

 (3)حصوؽبا على االستقالل بعد
ىف ىذا اإلطار فإن عالقة دول أسيا الوسطى بالدول 

اإلسالمية زبضع ؼبا يعرف ىف العالقات الدولية حبالة النظم 
، intrusive regional systemsاإلقليمية الدخيلة 

وىو منظور ربليلى طوره كل من لوى كانتورى وستيفن 
ق ىذا اؼبنظور وينطل (4).شبيجل ىف أواخر السبعينيات

بإهباز من أن النظم اإلقليمية اؼبتجاورة جغرافًيا سبارس تأثريًا 
على بعضها البعض سواء سلًبا أو إهبابًا إُف حد قد تبدو 

ويستند تدخل نظام . عنده وكأهنا كل واحد ال يتجزأ
إقليمى ما ىف شئون نظام إقليمى آخر إُف وجود جوار 

مشرتك  اىتمام وجودثقاىف وعرقى أو  امتداد جغراىف أو
ووبدد مقدما ىذا . بقضايا اقتصادية وسياسية ؿبورية

النموذج تسعة أساليب يستخدمها أعضاء النظام اإلقليمى 
الدخيل للتأثري ىف النظام اإلقليمى اآلخر اؼبتدخل فيو 

: وتشمل
. إنشاء مؤسسات صباعية متعددة األطراف (1)
. إقامة ترتيبات ثنائية (2)
. التجارة واالستثمار (3)
. تالك مستعمرة داخل النظام اؼبتدخل فيوام (4)
. التدخل العسكرى اؼبباشر (5)
. التخريب (6)
. استخدام آلية األمم اؼبتحدة (7)
. األنشطة التعليمية والثقافية (8)
. وأخريًا الدعاية (9)

وال تدعى ىذه الدراسة أن مبوذج اإلقليمية الدخيلة 
بالصورة الىت قدمو هبا كل من كانتورى وشبيجل ينطبق 

على حالة العالقات بني دول أسيا الوسطى  انطباقًا تاًما

والقوى اإلسالمية اؼبهتمة هبا سواء كانت قوى إسالمية 
. شرق أوسطية كإيران وتركيا أو من جنوب أسيا كباكستان
ولكن أنبية ىذا النموذج تبقى ىف أنو يساعد على متابعة 
أية تغريات قد ربدث للقواعد اؽبيكلية القائم عليها النظام 

إن مبوذج .  ى الدخيل واؼبتدخل فيو على السواءاإلقليم
اإلقليمية الدخيلة، وإن َف تتبناه ىذه الدراسة حرفًيا، إال أنو  

يساعد على إماطة اللثام عن أىم التأثريات الىت ضبلها 
صعود آسيا الوسطى على الساحة الدولية بالنسبة للقوى 

المية فنتيجة للجوار اعبغراىف بني الوجوه اإلس. اإلسالمية
اعبديدة والقديبة ووجود أرضية ثقافية وتارىبية مشرتكة  فقد 
أصبحت التطورات اؼبتالحقة ىف منطقة آسيا الوسطى تؤثر 

. إُف حد بعيد على ؾبمل العالقات اإلسالمية اإلسالمية
فليس خافًيا أن استقالل  دول أسيا الوسطى قد ولد 

 نبا تركيا منافسة حول النفوذ بني قوتني إسالميتني كبريتني
وإيران تشاركهما أحيانًا باكستان كلما أتيحت ؽبا 

كذلك فإن استقالل  الوجوه اإلسالمية اعبديدة . الظروف
ال يعىن أن العالقة بينها والوجوه اإلسالمية القديبة تتصف 

فاؼبتابع لتطور العالقات بني . دائًما بالتعاون والوداعة
صور التنافر الوجوه اعبديدة والقديبة يكشف عن بعض 

فكما أن الدول اإلسالمية توفر نافذة جغرافية . واالختالف
يبكن أن تطل منها دول أسيا الوسطى على العاَف، فان 
نفس ىذه النافذة يتسرب من خالؽبا مشكالت جديدة 
 ليس أقلها أنبية انتشار اغبركات اإلسالمية اؼبتشددة والىت

سطى إُف ما تنسبها بعض قيادات دول أسيا الو كثريًا
وبنفس القدر فإن  (5).االنفتاح على العاَف اإلسالمى

الفرص اعبديدة الىت تقدمها دول أسيا الوسطى للدول 
اإلسالمية يقابلها ىف الوقت نفسو ربديات غري مسبوقة 
. تتعرض ؽبا ىذه الدول بسبب استقالل  أسيا الوسطى

فقد أشعل استقالل  دول أسيا الوسطى منافسات غري 
ين القوى اإلسالمية وازدادت الشكوك أحيانًا بني ؿبدودة ب

بعضها على كبو جعل عالقات القوى اإلسالمية اؼبهتمة 
بآسيا الوسطى خالفية أحيانًا بل ومال بعضها إُف االلبراط 
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ىف ترتيبات مع قوى غري إسالمية هبدف التفوق على القوى 
.  اإلسالمية اؼبنافسة

اؼبقام األول برصد  وعلى الرغم أن ىذه الدراسة هتتم ىف
توازنات القوى اإلسالمية حول دول أسيا الوسطى خالل 

، فإهنا ستشري بني اغبني واآلخر إُف ؾبموعة 1999عام 
من األحداث والتطورات الىت سبت خالل السنوات السابقة 

السوفييىت وذلك هبدف  منذ اهنيار االرباد 1999على 
ره التحليلى ىف إطا( 1999)وضع التحليل الزمىن اعبزئى 

وسوف تغطى الدراسة ثالثة قضايا تلخص ؾبتمعًة . األمشل
تطور العالقة بني دول أسيا الوسطى والقوى اإلسالمية 

أما القضية األوُف فتعاًف مكانة دول أسيا الوسطى . الفاعلة
فال تزال ىذه اعبمهوريات . وسط اؼبنظومة اإلسالمية

ا وجوًىا ولكونو. وجوًىا جديدة على األمة اإلسالمية
جديدة فإن دخوؽبا ىف منظومة العاَف اإلسالمى يطرح ثالثة 

: أسئلة عن
(i) مصداقية انتماء ىؤالء الوافدين اعبدد إُف األمة .
(ii)  وعن الدور الذى يبكن أن تضطلع بو ىذه الوجوه

 .اعبديدة ىف أسرة األمم اإلسالمية
(iii)  وأخريًا عن الرحبية أو الفوائد الىت يبكن أن ذبنيها كل

جوه اعبديدة والقديبة من إعادة اكتشاف من الو
وتقدم القضية الثانية صورة للتوازنات . بعضها لبعض

اإلسالمية حول أسيا الوسطى منذ استقالل دول 
فالبادى أن تطورات أسيا الوسطى السياسية . اؼبنطقة

واالقتصادية قد شجعت على إشعال حرب إسالمية 
كيا، إيران، صامتة بني أكثر من دولة إسالمية أنبها تر

ىذه اؼبنافسة اإلسالمية من قبل الوجوه . وباكستان
القديبة على اؼبنافع االقتصادية واالسرتاتيجية الىت 
سبتلكها الوجوه اعبديدة أضعفت مصداقية الوجوه 

القديبة عامًة دبا دفع الوجوه اعبديدة إُف البحث عن 
. بدائل لألمة، وىذا ىو موضوع القضية الثالثة

ب التنسيق اإلسالمى بل وانطالق مباراة فنتيجة غيا
إسالمية حول النفوذ ىف أسيا الوسطى، -إسالمية

بدأت الوجوه اعبديدة زبشى االلبراط ىف عالقة من 

نوع خاص يبكن أن تفضى هبا إُف فقدان استقالؽبا 
. السوفييىت الذى حصلت عليو بعد اهنيار االرباد

-ةوبالتاُف يبكن القول أن العالقات اإلسالمي
اإلسالمية زبدم مصاٌف التنظيمات اإلقليمية البديلة 

ىف اؼبنطقة حيث اندفعت دول أسيا الوسطى مدفوعة 
اإلسالمية  -بعوامل كثرية منها اؼبنافسة اإلسالمية 

من أجل استمالتها إُف تطوير عالقات قوية مع 
 .تنظيمات إقليمية بديلة لألمة

: وجوه جديدة فى األمة: أوواًل 

يار السريع وغري اؼبتوقع لالرباد السوفييىت َف يتح االنو
الوقت الكاىف لدول أسيا الوسطى وأذربيجان لصياغة برامج 
سياسة خارجية تعرب عن أولويات واضحة ىف مرحلة ما بعد 

فقد فاجأ االستقالل  ىذه اعبمهوريات على . االستقالل 
كبو وصفو البعض بأنو كان غري منتظر بل وبأن ىذه الدول 

وبسبب . (6)قد سيقت إُف اغبرية دومبا اختيار منها اعبديدة
حالة الشك التارىبى الىت سادت من قبل ىذه اعبمهوريات 

ذباه روسيا وأيًضا نتيجة الستبعاد روسيا وبيالروس 
السوفييىت  االرباد وأوكرانيا، وىى الدول السالفية الثالثة ىف

السابق، دول أسيا الوسطى من منظومة الكومنولث عند 
، تولدت قناعة 1991سيسها ىف الثامن من ديسمرب تأ

لدى قيادات صبهوريات أسيا الوسطى وأذربيجان بأن أى 
ترتيبات إقليمية ال يبكن أن تقتصر على منظومة 

ديسمرب وبأن من  24الكومنولث بعد توسيعها ىف 
مصلحتها االنفتاح على أقاليم ودول جديدة، من بينها 

.  الغرب واعبنوب منها الدول اإلسالمية الواقعة إُف
من  االتصال وقد تواكب تطلع دول أسيا الوسطى إُف

جديد بدول العاَف اإلسالمى مع سعى عدد من الدول 
اإلسالمية إُف التحرك ناحية تلك اؼبنطقة الىت سلبت 

مسألة استنقاذ اؽبوية  أن إال .ىويتها اإلسالمية لعقود طويلة
اؽبم األكرب  اإلسالمية َف تكن ىى الشغل الشاغل أو

فقد جاءت تلك . للقوى اإلسالمية النافذة إُف قلب أسيا
وَف تفلح الشعارات . القوى إُف اؼبنطقة كل بأجندتو اػباصة

اؼبختلفة الىت ضبلتها ىذه القوى سواء عن التشابو الديىن أو 
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العرقى واللغوى أو الرتاث اإلسالمى اؼبشرتك ىف إخفاء 
وقد ترتب .  تلك القوىحقيقة االختالف بل والتنافس بني

على إقبال صبهوريات أسيا الوسطى على تنويع الشركاء 
-اإلقليميني والدوليني كما ترتب على التنافس اإلسالمى

اإلسالمى حول النفوذ ىف ىذه اعبمهوريات أن تطورت 
عالقة قوامها اغبذر واؼبراقبة ما بني الوجوه القديبة ىف األمة 

قديبة كانت تتطلع إُف كسب فالوجوه ال. والوجوه اعبديدة
اؼبباراة الكربى اعبديدة ضد بعضها البعض وضد القوى 

الدولية واإلقليمية غري اإلسالمية صاحبة االىتمام باؼبنطقة، 
وىو ما أثار ـباوف الوجوه اإلسالمية اعبديدة الىت كانت 
حريصة على احملافظة على استقالؽبا اؼبفاجئ وعلى عدم 

باختصار، . ية بأخرى إسالميةاستبدال الوصاية الروس
اتصفت وال تزال تتصف العالقات بني الوجوه القديبة 

واعبديدة ىف األمة اإلسالمية دبقدار غري قليل من اغبيطة 
واغبذر من كل جانب ذباه اآلخر بشأن ثالثة أبعاد ىى 

. اؼبصداقية، والدور، والرحبية
 فينصرف إُف ثقة الوجوه ،أما البعد األول، المصداقية

القديبة بأن الوجوه اعبديدة ال سبثل مصادر هتديد جديدة 
بل أهنا أصبحت أعضاء كاملة ىف األمة بعد سنوات غياب 

دبعىن أخر اقتناع الوجوه القديبة بأن الوجوه اعبديدة . طويلة
قد أصبحت جديرة بأن توصف بأهنا باتت تشكل مع 

كذلك تنسحب اؼبصداقية . الوجوه القديبة أخوة إسالمية
مع الوجوه  االتصال ُف قناعة الوجوه اعبديدة بأنع

اإلسالمية القديبة من خالل اإلطار التنظيمى لألمة 
 حقيقة)أو اإلطار العقيدى العام ( منظمة اؼبؤسبر اإلسالمى)

سبثل أطرًا ال تقل أنبية عن إطار ( ىف اإلسالم االشرتاك
.  اؼبصاٌف القومية

ىا بأكثر من وقد عربت الشكوك ىف اؼبصداقية عن نفس
أسلوب وىف غري حالة لعل أبرزىا الشكوك اؼبتبادلة بني 
إيران وأذربيجان بسبب العالقة الىت يبكن أن تربط بني 

 17أذربيجان واألقلية األذرية الكبرية الىت تقدر بنحو 
فحرًصا منها . مليون فرد يعيشون داخل اغبدود اإليرانية

منذ اهنيار على أمنها وتكاملها القوميني سعت إيران 

السوفييىت إُف وضع ضوابط على حركة اؼبواطنني عرب  االرباد
أصدر  1992ففى هناية ديسمرب . اغبدود مع أذربيجان

مكتب شئون اؼبهاجرين واؼبواطنني األجانب ىف إيران 
مرسوًما أعلن دبوجبو أن الزواج من مواطنني من صبهورية 

أذربيجان غري قانوىن وأن السلطات ستتخذ كافة 
وكان اإلقبال على ىذه . اإلجراءات ؼبنع تفاقم ىذه الظاىرة

السوفييىت بدافع  الظاىرة قد ازداد ىف أعقاب اهنيار االرباد
رخص مهور اؼبسلمات األذربيجانيات مقارنة بنظرياهتن 

وقد كان اؽبدف من ىذا القرار منع تزايد زواج  (7)اإليرانيات
ص ؾبتمع اإلناث ىف اإليرانيني من غري إيرانيات دبا يضر بفر

ومن ناحية أخرى، وىو األكثر . إيران ىف الزواج من ناحية
أنبية، وقف أى تغيري ديبوجراىف قد ينجم عن نزوح 

وبسبب . اؼبهاجرات األذربيجانيات مع أسرىن إُف إيران
األقلية األذرية، أصبحت إيران شديدة اغبساسية إزاء أى 

وقد . اخل إيراناتصال أذربيجاىن مع اعبماعات األذرية د
أكثر من مرة كان من بينها أزمة  1999ظهر ذلك ىف 

سببها احتجاز السلطات اإليرانية لغنيمات زاىيدوف ؿبرر 
جريدة إكسربيس األذربيجانية ومصادرة أشرطة سجلها ىف 
لقاء مطول مع ؿبمود على شهرجاىن األستاذ جبامعة تربيز 

   (8)وأحد قيادات اإليرانيني ذوى األصول األذرية
وقد عربت إيران عن حساسيتها بشأن ىذا اؼبوضوع بعد 

تصروبات أطلقها رئيس أذربيجان األسبق أبو الفضل 
الشيىب وزعيم حزب اعببهة الشعبية بشأن مظاىرات 

فقد رأى الشيىب . 1999الطالب اإليرانيني ىف صيف 
اؼبظاىرات على أهنا مقدمة غبركة ربرير قومى يبكنها أن 

كذلك وحول . (9)عبالية األذرية ىف إيرانربقق اغبرية ل
نفس اؼبسألة فشلت إيران وأذربيجان ىف إهباد حل ؼبسألة 

فللمرة الثانية بعد . تعيني سفري جديد لطهران ىف باكو
، فشلت 1994فشلها ىف تعيني سفري ؽبا لدى باكو ىف 

إيران ىف تعيني عبد الناصر نباتى كسفري ؽبا ىف أذربيجان، 
ل اؼبنصب بسبب االحتجاجات الصاخبة بعد أن رفض شغ

الىت قادهتا اؼبعارضة األذرية ضد تعيينو بسبب كونو إيرانًيا 
ففى حني ربرص إيران على تعيني سفري . من أصل أذرى
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ؽبا ىف باكو من أصول أذربيجانية كى تؤكد والء اؼبواطنني 
ذوى األصول األذرية لطهران، فإن اؼبعارضة األذربيجانية 

كومة  تضع العراقيل ؼبنع إيران من ربقيق ىذا بدعم من اٌف
. (10)اؽبدف

وقد وصلت أزمة اؼبصداقية بني الوجوه القديبة واعبديدة 
إُف منتهاىا ىف استمرار تردى الثقة بني إيران وأذربيجان 

فقد ذباىلت . حول أمور أخرى غري األقلية األذرية
أذربيجان مرارًا اؼبخاوف اإليرانية من عدم حل مشكلة 

فقد عرضت إيران . ناجورنو كاراباخ بني أذربيجان وأرمينيا
أكثر من مرة الوساطة غبل ىذه اؼبشكلة زبوفًا من أن يؤدى 
تصعيدىا إُف تدخل الواليات اؼبتحدة وحلف الناتو وىو ما 

هبعل إيران عرضة لالنكشاف اإلسرتاتيجى وبالتاُف يهدد 
نذ أمنها القومى، خاصًة وأن أذربيجان تسعى بدأب م

إُف الدخول ربت مظلة الرتتيبات األمنية  1999مطلع 
من ناحيتها تنظر أذربيجان بعني الشك ىف . (11)األمريكية

اؼبساعى اإليرانية خاصًة وأهنا تتهم إيران بإيواء وتشجيع 
.  عناصر أذربيجانية مناىضة لنظام حكم الرئيس علييف

يق ذو قدم وزير اػبارجية األذربيجاىن توف 1999ففى يناير 
الفقار والنائب العام األذرى الدار حسانوف طلًبا رظبًيا إُف 
إيران بتسليم ماىر جوادوف القائد السابق للقوات اػباصة 

مسلحة  انتفاضة ىف 1995األذربيجانية والذى شارك ىف 
ضد قوات األمن األذربيجانية فر على إثرىا إُف النمسا 

ان بأهنا تقدم وقد اهتمت أذربيجان إير. ومنها إُف إيران
. (12)الدعم لو وألنصاره للقيام بأعمال زبريبية ىف أذربيجان

وىف معرض رده على التأكيدات اإليرانية بأن طهران ال 
تدعم اؼبعارضة األذربيجانية وبأن اهتامات باكو من شأهنا 

ربطيم اؼبصداقية بني الطرفني، أكد وزير األمن القومى 
د موقف أذربيجان األذربيجاىن نامق عباسوف من جدي

الشاك ىف إيران بل واهتم طهران استناًدا إُف برنامج التعاون 
العسكرى اؼبوسع مع روسيا بأن الدولتني ضالعتني ىف 

.   (13)أنشطة استخباراتية واسعة ىف بالده
يتصل دبسألة  بعد آخرودارت شكوك اؼبصداقية حول 

تقرار تأثري االرتباط بالوجوه اإلسالمية القديبة على االس

فقد سادت درجة من . السياسى ىف دول الوجوه اعبديدة
الشك لدى عدد من قيادات صبهوريات أسيا الوسطى ىف 
أن ارتباطها من جديد باألمة اإلسالمية يبكن أن وبرمها 

من متعة االستقرار السياسى الىت توفرت خالل فرتة العزلة 
يا وعلى الرغم أن قيادات دول أس. السوفييتية عن العاَف

الوسطى ال تشري بإصبع االهتام إُف دولة  أو منظمة 
إسالمية بعينها على أهنا وراء تشجيع حركات اإلسالم 

قدرًا غري قليل من اؽبلع قد استوُف  أن إال السياسى هبا،
على تلك القيادات بدأت بسببو تظهر تفسريات لنمو 

اإلسالم السياسى ىف أسيا الوسطى تربطو بتشجيع قوى 
ففى كازاخستان أعلنت اغبكومة ىف سبتمرب . خارجية
عن تأسيس عبنة ؼبكافحة التعصب الديىن يرأسها  1999

سكرتري ؾبلس األمن القومى مراد تاجني من بني مهامها 
مراقبة صالت اغبركات اإلسالمية ىف كازاخستان بنظرياهتا 

وىف أوزبكستان ساد اػبطاب . (14)ىف الدول األخرى
ى قدر عال من الشك ىف دور السياسى للقيادة الرسم

. العوامل اػبارجية ىف دعم اغبركات اإلسالمية األوزبكية
سبر بعملية "فالرئيس األوزبكى إسالم كريبوف يرى أن دولتو 

سياسية غاية ىف الصعوبة وبأن عوامل داخلية وخارجية دبا 
فيها اغبركات الراديكالية اإلسالمية رباول تقويض أمن 

  (15)."التنمية والتحول الديبوقراطىالدولة ووقف عمليىت 
وقد ذىب بعض احملللني إُف أن أحد العوامل اؼبؤثرة ىف 

تطور العالقة بني دول أسيا الوسطى وعدد من الدول 
اإلسالمية، وباألخص اؼبملكة العربية السعودية يعود إُف 

بأن  -وىى ليست بالضرورة صحيحة-انتشار قناعة 
لىت يشار إليها ىف أسيا حركات األصولية اإلسالمية وا

يعود إُف حد كبري إُف الدعم السعودى " بالوىابية"الوسطى 
وىذه ىف اغبقيقة دعاية خاطئة . اؼبقدم إُف ىذه اغبركات

ورثتها تلك الدول من اغبقبة السوفييتية وخاصة ىف فرتة 
حكم جورباتشوف الىت بدأت تظهر خالؽبا الصالت 

. (16)يىت والعاَف اإلسالمىالسويف االرباد الدينية بني مسلمى
وردبا بسبب ىذه الدعاية اذبهت بعض دول أسيا الوسطى، 

وأبرزىا أوزبكستان، ىف ؿباصرة اؼبد اإلسالمى من خالل 
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تشديد الرقابة على اؼبساجد اؼبمولة بدعم أجنىب وكذلك 
اؼبالحقة والتحقيق مع األوزبك الذين سبق ؽبم زيارة 

باعتناق " متهمني"بارىم اؼبملكة العربية السعودية باعت
. (17)الوىابية

وإذا كانت الوجوه اعبديدة تتشكك أن تؤدى العالقة 
بالوجوه القديبة إُف زعزعة االستقرار هبا، فإن الوجوه القديبة 
ال يزال يساورىا الشك ىف مصداقية انتماء الوجوه اعبديدة 

: وقد بدا ذلك ىف عدة أمور لعل أبرزىا. لألمة
ول أسيا الوسطى إُف منظمة اؼبؤسبر تأخر انضمام د-1

اإلسالمى حيث انضمت بعد مرور ما يزيد عن عامني من 
استقالؽبا على الرغم فبا كان يعنيو االنضمام اؼببكر من 

 االنتماء التأكيد على استقالؽبا عن روسيا والعودة إُف دائرة

وقد كان أحد أسباب تأخر . اإلسالمى من جديد
ات دول الوجوه اعبديدة مثل االنضمام ىو شك بعض قياد

الرئيس القرغيزى عسكر أكاييف ىف أن انضمام بالده إُف 
منظمة اؼبؤسبر اإلسالمى يتناىف مع مبدأ العلمانية الذى 

وىو ما ال يستقيم مع اغبقيقة حيث . أخذت بو دولتو
تضم منظمة اؼبؤسبر اإلسالمى دواًل إسالمية ازبذت 

. ركياالعلمانية هنًجا ؽبا لعل أبرزىا ت
تبىن بعض دول أسيا الوسطى مواقف دولية تتناىف  -2

مع اغبد األدىن من الدعم الذى اعتادت الوجوه القديبة 
من ذلك على سبيل . تقديبو ػبدمة القضايا اإلسالمية

اؼبثال ال اغبصر امتناع كازاخستان وقرغيجستان عن 
التصويت على القرارات الىت أصدرهتا األمم اؼبتحدة بشأن 

نفس اؼبوقف . ر التسلح النووى ىف الشرق األوسطـباط
ازبذتو تركمانستان وأوزبكستان بل وزاد عليو االمتناع عن 
التصويت على كل القرارات اػباصة باؼبسألة الفلسطينية 

كما ىو اغبال ىف قرارات اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة ىف 
 واػباصة بتأكيد اغبقوق العربية ىف القدس 52دورهتا رقم 

ونتيجة لتخلى صبهوريات أسيا الوسطى عما .  (18)واعبوالن
يبكن أن يعد بأنو اغبد األدىن للتماسك اإلسالمى يثار 

اإلسالمى ؽبذه  االنتماء عادًة الشك ىف مصداقية
اعبمهوريات، خاصًة وإن البعض منها قد أقدم، مثلما فعل 

باإلعالن عن  1993الرئيس القرغيزى عسكر أكاييف ىف 
د بالده لنقل سفارهتا إُف القدس، وىو ما أثار وقتها استعدا

حفيظة عدد من سفراء الدول العربية واإلسالمية ىف روسيا 
وقت أن كانوا يتولون رعاية مصاٌف دوؽبم أيًضا ىف 

.  قرغيجستان
الرباصباتية الفجة الىت سبارسها بعض قيادات دول -3

وير أسيا الوسطى والىت تقلل من مصداقية سعيها كبو تط
فليس خافًيا . عالقات صحية مع بلدان العاَف اإلسالمى

أن أحد الفوائد الىت حركت دول أسيا الوسطى للتقارب مع 
بلدان العاَف اإلسالمى ىو الدعم اؼباُف الذى يبكن أن 

وألن الرباصباتية طابع غالب على السياسة الدولية . تتلقاه
يبا كما أن الدول اإلسالمية اعتادت على فبارستها ف

بينها، فال غبار إًذا من عبوء دول أسيا الوسطى ؽبا ىف 
ما يوجد عليو غبار . تعامالهتا مع الوجوه اإلسالمية القديبة

ىو اإلفراط ىف الرباصباتية إُف اغبد الذى يثري شكوك لدى 
بعض الوجوه القديبة ىف إقامة والتوسع ىف العالقات مع 

ل زيارة لو إُف على سبيل اؼبثال، وقيب. دول أسيا الوسطى
اؼبملكة العربية السعودية وىف معرض تعليقو على زيارة 

للرئيس األوزبكى كريبوف والرتكماىن نيازوف إُف السعودية 
ىل "ألداء فريضة اغبج سئل الرئيس القرغيزى أكاييف 

لديك خطة للفرتة القادمة؟ ماذا ستفعل ىف غضون األيام 
ابل ملك سوف أق"الثالثة القادمة؟ فأجاب أكاييف 

فسئل ثانيًة   ." اؼبملكة العربية السعودية وأطلب منو نقوًدا
بالطبع لقد قررمت أال تفعلوا كما فعل جريانكم كريبوف "

ال إنىن َف أفكر "فرد أكاييف " ونيازوف وتذىبوا إُف اغبج؟
ولكن لو أن مهمىت تعتمد عليو أو أنىن سأحصل . ىف ذلك

دائو فإنىن سأذىب مليون دوالر أل 100على ائتمان قدره 
   (19)."إُف اغبج دون أدىن تفكري

دعم مواقف فكرية ال تتناسب من حيث اؼببدأ  -4
والشعور اإلسالمى العام مثل الرتويج بأن األديان السماوية  

فنتيجة تبىن . تقف على قدم اؼبساواة مع العقائد الوضعية
صورة راديكالية للعلمانية دعمت دول أسيا الوسطى 

عن العالقة بني األديان والعقائد يساوى بينها سواء  مفهوًما
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ففى مؤسبر دوُف عقد ىف طشقند . كانت ظباوية أو وضعية
 1999نوفمرب  5-2عاصمة أوزبكستان خالل الفرتة من 

" الدين والديبوقراطية"برعاية اغبكومة األوزبكية ربت عنوان 
مراعاة "صدر بيان عن اؼبؤسبر يؤكد من بني فقراتو على 

قوق اإلنسان اؼبتعارف عليها دولًيا مثل حق كل فرد ىف ح
وليس اؼبهم . اغبياة وضباية كرامتو وكذلك تأمني الرفاىية لو

ىنا الطريق الذى يتوصل اإلنسان عربه إُف إدراك أنبية ىذه 
القيم األخالقية عن طريق اإليبان باهلل سبحانو وتعاُف أو 

. (20)بصورة مستقلة
الدور أنبية عن االختالف  وال يقل االختالف على

فقد ترتب على الشكوك ىف اؼبصداقية . حول اؼبصداقية
فما ىو الدور الذى . شكوك فباثلة حول مسألة الدور

ستلعبو صبهوريات أسيا الوسطى ىف منظومة األمة اإلسالمية 
القوى اإلسالمية الكتساب النفوذ ىف " ىجوم"خاصًة وأن 

ا من أن الوجوه القديبة اؼبنطقة أفرز ـباوف لدى بعض دولو
تسعى إُف ربويل الوجوه اعبديدة إُف توابع أو ملحقات 

وىو الدور الذى رفضتو الدول اإلسالمية اؼبستقلة . إقليمية
حديثًا كى ال يتكرر بشكل أو بأخر سيناريو التبعية لقوى 

كربى كما كان اغبال مع روسيا إبان اؼبرحلتني القيصرية 
ركيا وإيران وباكستان كأبرز قوى وقد ظهرت ت. والسوفييتية

إسالمية ساعية للعب دور قيادى ىف أسيا الوسطى وذلك 
وقد بدا ذلك . حبكم قرهبا اعبغراىف وروابطها العرقية والدينية

 1992أكثر ما يكون ىف حالة تركيا إذ قدمت نفسها منذ 
على أهنا نبزة الوصل بني الدول اعبديدة واجملتمع الدوُف 

سرعة انضمام ىذه اعبمهوريات إُف فضغطت من أجل 
األمم اؼبتحدة ووقعت اتفاقيات مع حكومات ىذه الدول 

للقيام بتمثيل مصاغبها ىف اػبارج إُف أن تتمكن من 
وقد عزز من . (21)استكمال مقومات أجهزهتا الدبلوماسية

الشكوك ىف رغبة تركيا ىف لعب دور القائد اعبديد ألسيا 
ة اعبديدة ويدعو إُف توسع الوسطى ظهور تيار العثماين

تركيا وظيفًيا وليس جغرافًيا من خالل اتباع سياسة إقليمية 
نشطة ىف منطقة فبتدة من البلقان وحىت حدود الصني 

. (22)تكون أنقرة موقع القلب منها

وقد شجع اػبطاب السياسى لبعض قيادات صبهوريات 
أسيا الوسطى ىف بداية عهدىا باالستقالل  على االعتقاد 

بأن ىناك رد فعل إهباىب لفكرة القيادة الرتكية لدول 
غري أن األحداث أكدت أكثر من مرة أن . (23)اؼبنطقة

عالقة الوجوه اعبديدة بالقديبة تؤكد حرص األوُف على 
فدول أسيا الوسطى تنظر . تأكيد استقالليتها عن الثانية

إُف القوى اإلسالمية اؼبهتمة باؼبنطقة ليس على أهنم 
. جدد عليها بل كدول صاحبة مصاٌف ىف اؼبنطقة أوصياء

فعالقة ىذه اعبمهوريات الوليدة، كما تراىا ىى، بالقوى 
. اإلسالمية وخباصًة تركيا ليست عالقة خضوع بل ندية
فعلى الرغم من إعجابو بالنموذج الرتكى، فإن الرئيس 

األوزبكى كريبوف نفى أن بالده تسعى إُف نسخ النموذج 
أًخا "ا وأن بالده ال يبكن أن ذبد ىف تركيا الرتكى كربوينً 
كما يشري الرئيس الرتكماىن صابر مراد . (24)."أكرب جديد

( يقصد تركيا)نيازوف إُف أن اكتساب بالده أصدقاء جدد 
وىو . (25)فإن ذلك ال يعىن خسارة األصدقاء القدامى

نفس ما أكده الرئيس الكازاخى نور سلطان نازارباييف بأن 
ده للقمة الدورية للدول الناطقة بالرتكية ال يعىن حضور بال

أن بالده قد انضمت إُف كتلة أو أهنا أصبحت تابعة 
. (26)ألنقرة

وىف مسعاىا إُف التأكيد على االستقاللية عن كافة 
القوى اإلقليمية دبا ىف ذلك القوى اإلسالمية أعلنت واحدة 

د من دول أسيا الوسطى، تركمانستان، عن تبنيها للحيا
فرفضت الدخول ىف أية ترتيبات صباعية سواء مع دول 

. السوفييىت السابق االرباد الشرق األوسط أو مع صبهوريات
كما اذبهت بقية دول اؼبنطقة بدرجات متفاوتة إُف إتباع 

سياسة إقليمية مفتوحة تنوع من خالؽبا شركاءىا اإلقليميني 
إُف اؼبنطقة  على كبو يبكنها من موازنة القوى اؼبتطلعة للنفاذ

وعلى الرغم من ذلك فإن الوجوه اإلسالمية . واحدًة بأخرى
اعبديدة تضطر ىف بعض األحيان لالستجابة لبعض ضغوط 

ويتضح ذلك ىف حالة تركيا أكثر . الوجوه اإلسالمية القديبة
فقد سعت تركيا لتوظيف . من حالىت باكستان وإيران

من . تركيةالوجوه اعبديدة للعب دور اؼبدعم للمواقف ال
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قبيل ذلك تراجع أذربيجان ىذا العام عن إكمال معسكر 
تدريب لفريق أذربيجان القومى لكرة القدم ىف قربص بعد 

احتجاج وزارة اػبارجية الرتكية على إقامة ىذا اؼبعسكر على 
اعبزء اليوناىن من اعبزيرة، الىت ال تزال تركيا واليونان يتنازعان 

استدعى تدخل الرئيس وىو االحتجاج الذى . بشأهنا
األذربيجاىن حيدر علييف بنفسو ليعلن عن إلغاء اؼبعسكر 
ىف قربص وعودة فريق الكرة األذرى إُف باكو واعتبار قرار 

.   (27)إقامة اؼبعسكر من األساس خطًا مؤسًفا
، فقد وقف عاماًل أما البعد الثالث وهو الربحية

المية القديبة حاكًما وراء اشتعال اؼبنافسة بني الوجوه اإلس
فاؼبنطقة غنية بالثروات . حول أسيا الوسطى والقوقاز

الطبيعية وتعترب سوقًا بكرًا جديًدا يتيح للدول اإلسالمية 
كما أن النفاذ . القريبة فرصة ربقيق فوائض ذبارية كبرية

إليها يضمن عمًقا اسرتاتيجًيا يكفل للوجوه القديبة تعزيز 
قوى ؼبصلحتها داخل النظم أمنها القومى وربريك موازين ال

وليس من قبيل اؼببالغة القول . اإلقليمية الىت تنتمى إليها
بأنو لوال ظهور  الوجوه اإلسالمية اعبديدة ؼبا اشتعلت 

فلوال استقالل  . اؼبنافسة بني عدد من الوجوه القديبة
صبهوريات أسيا الوسطى ؼبا بدأت اؼبباراة الكربى اعبديدة 

فقد ربركت الوجوه . لقوى اإلسالميةأو تلك األصغر بني ا
اإلسالمية القديبة إُف اؼبنطقة وبدأت تزاحم بعضها البعض 

ألسباب تتصل مباشرًة دبصاغبها القومية وليس خبدمة 
العقيدة حيث َف يتطور مشروع إسالمى واحد هبمع الوجوه 

وحىت منظمة . اإلسالمية القديبة مًعا ودول أسيا الوسطى
والىت تبدو وكأهنا مشروع ( إيكو)التعاون االقتصادى 

إسالمى صاف هبمع عشرة دول إسالمية من الوجوه 
، إال أهنا العتبارات عديدة ال تعد (28)القديبة واعبديدة مًعا

من ىذه . فعالة ىف دعم العالقات بني ىذه الدول
االعتبارات مثاًل ضعف اؼبوارد اؼبالية الىت ترصدىا الدول 

التفاوت الصارخ ىف مستويات األعضاء لنشاط اؼبنظمة، و
أفغانستان وتركيا على سبيل )التنمية بني الدول األعضاء 

، واالقتصار على البعد االقتصادى دون األبعاد (اؼبثال
السياسية واألمنية، والزيادة اؼبفاجئة لعدد أعضاء اؼبنظمة 

السوفييىت دبا جعل اعتبارات الكم تطغى  بعد اهنيار االرباد
لكيف، واعبمع بني دول ؽبا برامج سياسية على اعتبارات ا

ونتيجة لضعف التنسيق اعبماعى بني الوجوه . (29)متنافرة 
القديبة واعبديدة بدأت العالقات الثنائية تتقدم على 

، وىو ما كانت نتيجتو تصاعد (30)العالقات اعبماعية
اؼبنافسة بني الوجوه القديبة الىت حرص كل منها على مزاضبة 

صًة تركيا وإيران، هبدف كسب أكرب مواقع اآلخر، وخبا
. فبكنة ىف وسط أسيا

ا الحرب اإلسالمية الصامتة : ثانياًل

ازبذت اؼبنافسة بني الوجوه اإلسالمية القديبة ىف أسيا 
الوسطى طابًعا مكتوًما فهى ليست منافسة على التوسع 

اعبغراىف بل من أجل اكتساب النفوذ وربقيق كسب 
لقومى للوجوه القديبة ويزيد إسرتاتيجى يعمق األمن ا

وقد انضم عدد من القوى اإلسالمية . مكاسبها االقتصادية
إُف قافلة اؼبتطلعني للنفاذ إُف وسط أسيا، ودار بني 

اؼبتطلعني اؼبسلمني مباراة  َف ربسم نتيجتها بعد لواحدة 
فاؼبباراة . منهم واألرجح أهنا لن ربسم ؼبصلحة طرف دبفرده

الوسطى ليست صفرية ليس ألن الوجوه اإلسالمية ىف أسيا 
اإلسالمية القديبة تنسق فيما بينها ولكن ألن دول اؼبنطقة 

ربرص على تنويع شركاءىا اإلقليميني واالنفتاح عليهم 
صبيًعا ردبا بتفضيل بعضها على اآلخر ولكن بالتأكيد ليس 

ونظرًا لكثرة الدول . باستبعاد بعضها دون البعض اآلخر
أقامت صالت بدول أسيا الوسطى، فإن  اإلسالمية الىت

الدراسة تقتصر على كل من باكستان وتركيا وإيران 
العتبارات يتصل بعضها باعبغرافيا فهذه الدول ىى األقرب 

فإيران سبتلك . من بني كل الوجوه القديبة ألسيا الوسطى
حدوًدا مع كل من أذربيجان وتركمانستان، وباكستان 

أما . خان الضيق عرب أفغانستانيفصلها عن اؼبنطقة فبر وا
تركيا فتتماس مع إقليم ناخيشفان األذربيجاىن الواقع داخل 

عالوة على ذلك سبتلك كل من تركيا وإيران صالت . أرمينيا
.  عرقية ولغوية، وبالذات تركيا، مع دول اؼبنطقة

أما باكستان فال سبتلك مثل تركيا وإيران جذورًا عرقية أو 
طقة وىو ما هبعلها منافس أضعف لغوية مع سكان اؼبن
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واألىم من ذلك أن نشاط . مقارنًة بكل من أنقرة وطهران
باكستان ىف اؼبنطقة ال يبثل تنافًسا مقصوًدا مع كل من 

تركيا وإيران بقدر ما ىو سلوك غري ـبطط ىدفو األساسى 
ضباية اؼبصاٌف الباكستانية ىف مواجهة االسرتاتيجية اؽبندية 

تأثر اؼبنظور الباكستاىن للوجوه اإلسالمية فقد . ىف اؼبنطقة
اعبديدة إُف حد بعيد هبمومها اإلقليمية اؼبتفاقمة ىف منطقة 

فقد رأت باكستان ىف صبهوريات أسيا . جنوب أسيا
الوسطى العبني إقليميني جدد يبكن توظيفهم لتأييد 

موقفها ضد اؽبند فيما يتصل دبشكلة كشمري، وىو ما 
غبصول عليو كما جاء ىف بيان مؤسبر قبحت إسالم أباد ىف ا

 1992وزراء خارجية منظمة التعاون االقتصادى ىف نوفمرب 
الذى أيد السياسة الباكستانية ذباه كشمري وىى تسوية أزمة 

. (31)جنوب أسيا الكربى وفق قرارات األمم اؼبتحدة 
وبالنظر إُف أن باكستان تعتمد على ميناء حبرى واحد ىف 

ارجية، فإهنا عادًة ما تشعر بالضعف تدبري ذبارهتا اٍف
واالنكشاف إزاء القدرات اؽبندية البحرية لو أدت األمور 

بنيودؽبى لفرض حصار حبرى عليها، وىو ما هبعل باكستان 
هتتم بالنفاذ إُف أسيا الوسطى كبديل برى يضمن ؽبا 

. (32)استمرار ذبارهتا اػبارجية لو ساءت األمور مع اؽبند
السياسة الباكستانية ىف أسيا الوسطى  ونتيجًة الرتباط

بصراعها التقليدى مع اؽبند بدت إسالم أباد وكأهنا فاعل 
إسالمى برىء جاء إُف اؼبنطقة ليس ؼبزاضبة غريه من 
 إال .الفاعلني اؼبسلمني ولكن للتصدى لقوة غري إسالمية

ما يثار حوؽبا الشكوك سواء من  كثريًا براءة باكستان أن
سيا الوسطى أو من قبل اؼبنافسني قبل صبهوريات أ

فنتيجة الدعم الباكستاىن غبركة . اإلسالميني اآلخرين
طالبان ىف أفغانستان وزبوف صبهوريات أسيا الوسطى من 

تطورات اؼبسرح األفغاىن وعلى األخص من أيديولوجية 
الطالبان وزحف اؼبشكلة األفغانية إُف داخل حدود ىذه 

ىف أسيا الوسطى وكأهنا  اعبمهوريات باتت باكستان ترى
سبب غري مباشر وراء القالقل الىت ربدثها اؼبشكلة األفغانية 

وىو ما يفسر دعوة بعض اؼبفكرين . (33). ىف تلك اؼبنطقة
الباكستانيني النافذين إُف دوائر صنع السياسة اػبارجية 

الباكستانية، مثل اعبنرال كمال متني الدين مدير معهد 
ة ىف إسالم أباد، إُف أن تؤسس الدراسات االسرتاتيجي

باكستان صالهتا مع دول أسيا الوسطى على أرضية تبتعد 
. (34)عن البعد اإلسالمى وتركز على بعد اؼبصاٌف اؼبشرتكة

قبيل انقالب الثاىن عشر  1999وىو ما بدأ ينعكس ىف 
فقبل االنقالب دعا وزير اػبارجية . من أكتوبر وبعده

زيز مع وزير خارجية الباكستاىن السابق سر تاج ع
أوزبكستان عبد العزيز كميلوف إُف تكوين حكومة وحدة 
وطنية من ـبتلف اعبماعات العرقية ىف أفغانستان وىو ما 

أفاد أن باكستان قد بدأت زبفف دعمها غري اؼبشروط 
لطالبان وتضع عليها ضغوطًا من شأهنا ربسني صورة إسالم 

ا من تطورات أباد ىف أسيا الوسطى فيما يتعلق دبوقفو
.  (35)القضية األفغانية

أما بعد االنقالب فقد واصلت حكومة اعبنرال برويز 
. مشرف إعادة ىيكلة السياسة الباكستانية ذباه أفغانستان

فزار اعبنرال مشرف طهران واتفق مع الرئيس اإليراىن خاسبى 
على أنبية بدء عملية سالم ىف أفغانستان هبدف تشكيل 

كذلك بدأت . ريضة ىف كابولحكومة ذات قاعدة ع
باكستان ىف تطبيق قرارات األمم اؼبتحدة اػباصة بفرض 
عقوبات اقتصادية على أفغانستان بسبب إيوائها ألسامة 

بن الدن، فأغلقت مصرفيني أفغانيني يعمالن داخل 
والشك أن أحد النتائج احملتملة . (36)األراضى الباكستانية

االستقرار ىف  لو كللت مساعى إسالم أباد لتحقيق
أفغانستان بالنجاح أن تتجدد اؼبنافسة بني إسالم أباد وكل 
من أنقرة وطهران حول مسار خطوط النفط والغاز الطبيعى 

فباكستان سبثل واحد . اػبارج من أسيا الوسطى إُف العاَف
ىذه . من طبس بدائل إلخراج نفط أسيا الوسطى إُف العاَف

، (فغانستان وباكستانأ)البديل اعبنوىب -أ: البدائل ىى
البديل الشماُف -، ج(الصني)البديل الشرقى  -ب
-، ه(جورجيا، تركيا)البديل الشماُف الغرىب -، د(روسيا)

وأخًذا ىف االعتبار ما يبثلو  .(37)(إيران)والبديل الغرىب 
اؼبشروع من ربح اقتصادى إلسالم أباد وبالنظر إُف وجود 

ة برايدس دراسات وعروض تقدمت هبا بالفعل شرك
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األرجنتينية لتنفيذ اػبط اعبنوىب، فإن باكستان ستصبح 
منافًسا نشطًا لكل من إيران وتركيا ىف اقتسام حصيلة رسوم 

.  تصدير النفط من أسيا الوسطى إُف العاَف
اإليراىن فهو حبق مبوذج جديد -أما التنافس الرتكى

 اإلسالمى والىت-يضاف إُف بقية مباذج التنافس اإلسالمى

ما اذبهت الدول اإلسالمية بسببها إُف بناء ربالفات  يرًاكث
وتعكس اؼبنافسة اإليرانية الرتكية . مع قوى غري إسالمية

اذباه القوى اإلقليمية إُف البحث عن دور يتناسب مع 
قدراهتا ومواردىا ىف أقاليم غري ذلك الذى تنتمى إليو ىف 

ليمى حالة عدم تناسب الدور الذى تلعبو ىف ؿبيطها اإلق
فكل من إيران وتركيا دولىت أقلية . مع طموحاهتا ومواردىا

فنظرًا . ىف الشرق األوسط ذى الغالبية العربية الواضحة
األوروىب على استيعاب تركيا  االرباد للشروط الىت يفرضها

وبالنظر إُف حالة العزلة أو فقدان اؼبصداقية الىت عانت منها 
لوسطى أتاح الفرصة إيران الثورة، فإن ظهور دول أسيا ا

أمام أنقرة وطهران إلعادة تشكيل موازين القوى اإلسالمية 
ىف الشرق األوسط وأسيا الوسطى مًعا وبالصورة الىت تتفق 

.   والطموحات اإلقليمية للدولتني
وال يقف تأثري التنافس الرتكى اإليراىن على  

الدولتني بل يتجاوزه ليؤثر على دول إسالمية أخرى أبرزىا 
فاىتمام تركيا وإيران باجتذاب دول أسيا . دول العربيةال

الوسطى إليهما من شأنو أن يغري الطابع العرىب الغالب 
على الشرق األوسط ويزيد من نسبة العناصر الرتكية 

والفارسية على كبو يؤدى إما إُف هتميش وزن القومية العربية 
رعية ىف اإلقليم أو تفتيت الشرق األوسط إُف ثالثة أنظمة ف

ويستند . أحدىا عرىب منحسر وآخران تركى وفارسى فبتدين
:  (38)ىذا الرأى على عدد من اغبجج أبرزىا

أن صبهوريات أسيا الوسطى قد أعطت للدول -1
الشرق أوسطية غري العربية منفًذا اقتصاديًا كبريًا ال يتمتع بو 

اعبغراىف مع ىذه  االتصال العرب بسبب افتقارىم إُف
. وبالتاُف يقلل من قدرهتم على اؼبنافسةاعبمهوريات 

أن ىذه اعبمهوريات قللت من اعتماد الدول غري -2 
العربية ىف الشرق األوسط وبالتحديد تركيا على النفط 

. العرىب
أن ىذه اعبمهوريات حبكم اقرتاهبا الثقاىف واللغوى -3

من كل من تركيا وإيران سوف سبيل تلقائًيا إُف تأييد أنقرة 
 أية خالفات بينهما من جهة والدول العربية من وطهران ىف
. جهة أخرى

أن ىذه اعبمهوريات قد منحت الدول غري العربية -4
ىف الشرق األوسط وخاصًة تركيا فرصة لعب دور اعبسر 

بينها والدول الغربية، وىو ما يقوى مكانة أنقرة ىف اؼبنطقة 
ل دول باعتبارىا األكثر قربًا إُف العاَف اؼبتقدم من بني ك

. الشرق األوسط
وإذا كان بعض احملللني العرب قد ذىب إُف أن استقالل  

دول أسيا الوسطى سيكون لصاٌف العرب وعلى حساب 
تركيا وإيران استناًدا إُف الذكريات السلبية لتلك الدول مع 

، فإن معظم احملللني (39)اإلمرباطوريتني الفارسية والعثمانية
العربية لن تكون ىف موضع العرب يذىبون إُف أن الدول 

يؤىلها للتنافس مع كل من تركيا وإيران بسبب غياب 
، وأن أقصى ما هبب أن (40)القرب اعبغراىف والتشابو العرقى

تذىب إليو الدول العربية ىو التواجد الفعال ىف اؼبنطقة بغية 
عدم تركها زبضع ألحد القوتني الفارسية أو الرتكية  أو أن 

اتيجية مع إسرائيل دبا هبعل دول تدخل ىف عالقة اسرت
األقلية الثالث ىف الشرق األوسط تتمتع بعمق إسرتاتيجى 
تفتقر إليو دول األغلبية بكل ما يعنيو ذلك من تداعيات 

باختصار فإن . (41)على موازين القوى ىف الشرق األوسط
التنافس الرتكى اإليراىن ىف أسيا الوسطى أخاف مسلمى 

من مسلمى األقلية ( العرب)وسط األغلبية ىف الشرق األ
(. الفرس والرتك)

وعلى نفس اؼبنوال دخل مسلمو األقلية ىف الشرق 
األوسط ىف منافسة اندفعت فيها أنقرة وطهران إُف تطوير 
آليات نشطة على اؼبستوى السياسى واالقتصادى والثقاىف 

فقد  أما تركيا. لكسب سباق النفوذ ىف أسيا الوسطى
سياسية هبذه اعبمهوريات ىف شكل عقد طورت عالقاهتا ال
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قمة دورية لرؤساء الدول الرتكية بدأت ىف أنقرة منذ نوفمرب 
كذلك دعت أنقرة ىذه اعبمهوريات لالنضمام . 1992

إُف منظمة البحر األسود للتعاون االقتصادى ىف أغسطس 
وىف اجملال الثقاىف بدأت تركيا مستفيدة من اعبذور . 1992

عها ودول آسيا الوسطى ىف تطوير سياسة اؼبشرتكة الىت ذبم
فرتكيا ىف . ثقافية نشطة حققت ؽبا قصب السبق على إيران

أسيا الوسطى تبدو إُف حد ما كما كانت فرنسا ىف إفريقيا 
ومن . حيث ركزت على التشابك الثقاىف كمدخل للهيمنة

: أبرز مالمح تلك السياسة الثقافية
مؤسبر لوزراء  بناء إطار تنظيمى حيث يعقد سنويًا-1

الثقافة للدول الناطقة بالرتكية يهدف إُف دفع التعاون 
ولعل اللقاء الثالث الذى عقد ىف أؼبا أتى ىف يوليو . بينها

فمن خالل ىذا اؼبلتقى . ىو أبرز ىذه اللقاءات 1993
قبحت تركيا ىف إقناع دول أسيا الوسطى باؼبشاركة ىف ؿبيط 

كية ىف مناطق الشرق تركى يعمل على تعزيز الثقافة الرت
األوسط والقوقاز والبلقان وأسيا الوسطى والصني والبحر 

كذلك مت تكوين اإلدارة اؼبشرتكة للثقافة والفنون . اؼبتوسط
والىت تطور عنها مشروع التوريسكو  JATAالرتكية 

(TURESCO) (Turkish Republics 

(Educational, Scientifics, and Cultural 

Organzation 
ومن بني أبرز األطر التنظيمية . (42)

األخرى جاء تأسيس مؤسبر ارباد كتاب العاَف الرتكى ىف 
والذى يضم اربادات كتاب تركيا وىذه  1993يونيو 

اعبمهوريات وتنعقد اجتماعاتو بشكل دورى بالتناوب بني 
. عواصم الدول الناطقة بالرتكية

ة بناء روابط غري حكومية لعل أبرزىا مؤسبر الصداق-2
واألخوة والتعاون بني الدول واجملتمعات الرتكية، وتأسس ىف 

ويعقد بشكل دورى كل عام وهتدف ىذه الرابطة  1993
كما أفصح اإلعالن الصادر عن االجتماع الثاىن ؽبذا اؼبؤسبر 

إُف إعطاء الروابط بني اجملتمعات الرتكية  1994ىف أكتوبر 
إزاء األولوية على ما عداىا وتبىن مواقف مشرتكة 

 (43)التهديدات الىت يتعرض ؽبا أتراك العاَف

البث اإلذاعى والتليفزيوىن فمن خالل القمر -3
الصناعى الرتكى سبكنت تركيا من إيصال إرساؽبا التليفزيوىن 

واعبدير بالذكر . إُف صبهوريات أسيا الوسطى بشكل يومى
ىف ىذا اؼبقام أن إيران حاولت عند نقل معدات البث 

أراضيها إُف دول أسيا الوسطى تعطيل وصول الرتكى عرب 
 (44)ىذه اؼبعدات

وقد تفوقت تركيا ىف ىذا . تقدًن اؼبنح الطالبية-4
اؼبضمار على كل دول الشرق األوسط وبالذات إيران الىت 
ترتدد دول اؼبنطقة ىف إرسال مبعوثيها إليها خشية تأثرىم 

عن  فقد وفرت أنقرة ما يزيد. بالنموذج األصوُف اإليراىن
منحة دراسية حكومية، ىذا خبالف ما يقدمو  10000

.  رجال األعمال األتراك لطالب ىذه اعبمهوريات
إدخال مباذج التعليم الرتكى إُف اؼبنطقة وإبراز الطابع -5

. الرتكى لدوؽبا باؼبسانبة النشطة ىف ترميم ابرز الرموز األثرية
ة من قبيل ذلك مساعدة تركيا ىف بناء اعبامعة الدوِف

الكازاخية ىف مدينة تركستان وذبديد مزارات مثل مقربة 
السلطان سنجر ىف تركمانستان وقربى أضبد الياسفى 

. وأصالن بابا ىف كازاخستان
تشجيع التحول من اؽبجائية السرييلية إُف الالتينية -6

وىف سبيل ربقيق ىذا االنتقال الثقاىف . ىف صبهوريات اؼبنطقة
لكتب اؼبدرسية وآالت الطباعة الضخم قدمت تركيا آالف ا

ؾبانًا كما بدأت مشروًعا ال زال يتواصل إلهباد ىجائية 
مشرتكة ووضع قاموس تركى وبتوى على أبرز اؼبصطلحات 

  (45)الثقاىف بني ىذه اعبمهوريات االتصال اؼبشرتكة لتسهيل
وىو ما يعترب تفوقًا على كل من إيران والدول العربية الىت 

. دول إُف استعمال اغبرف العرىبسبنت عودة ىذه ال
وىف اجملال االقتصادى قدمت تركيا مساعدات متنوعة 

 .ؽبذه اعبمهوريات كما قامت بتوجيو استثماراهتا إُف اؼبنطقة
العالقات بني الطرفني ال تزال أقل من مستوى  أن إال

فبعد أن كانت تركيا ربتل مكانة متقدمة . التقارب الثقاىف
ىف بعض صبهوريات أسيا الوسطى  بني الدول اؼبستثمرة

تراجعت بالتدريج نتيجة دخول مستثمرين أكرب قدرة منها 
مثل الواليات اؼبتحدة والدول األوروبية وعدد من القوى 
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وبرغم ذلك ربظى تركيا جباذبية . االقتصادية األسيوية
اقتصادية لدى ىذه الدول حبكم أهنا منفذ التصدير األكثر 

فط الغربية واألمريكية منها بصفة فوزًا برضاء شركات الن
خاصة ىف ظل التخوف الغرىب من إيران واضطراب األوضاع 

. (46)ىف أفغانستان
وإن كانت تتمتع مقارنًة برتكيا دبيزة اعبوار  إيرانأما 

عالقاهتا ال  أن إال اعبغراىف اؼبباشر مع دول أسيا الوسطى،
قافية زبلو من عوائق يعود بعضها إُف اختالف اؼبشارب الث

األصولية  امتداد والبعض اآلخر إُف زبوف ىذه الدول من
فعلى الصعيد السياسى َف تنجح إيران ىف . اإلسالمية إليها

دعوة دول أسيا الوسطى إُف الدخول معها ىف تنظيم متعدد 
األطراف على غرار ما فعلتو تركيا من خالل آلية مؤسبرات 

لعمل اعبماعى وَف يكن أمام إيران فرصة ل. القمة الرتكية
أفضل من منظمة التعاون االقتصادى وىو ما يعوقو دائًما 

وىو ما دفع إيران إُف االعتماد . وجود تركيا وباكستان هبا
ورغبًة . اؼبكثف على قناة التفاعل الثنائى مع تلك الدول

منها ىف عدم إثارة أية حساسيات لدى ىذه اعبمهوريات 
نافستها تركيا من من قضية األصولية اإلسالمية وؼبنع م

اللعب هبذه الورقة اذبهت إيران إُف تغليب اؼبصاٌف على 
فعلى الرغم . العقائد وقبحت طهران ىف ىذا إُف حد كبري

من اغبذر السائد من انتشار األصولية لدى قيادات ىذه 
أيًا منها َف يبتنع عن تطوير عالقة دولتو  أن إال الدول،
حًة أن تكون إيران وراء البعض منهم نفى صرا إن بل .بإيران

فقد عارض الرئيس الرتكماىن . مبو األصولية ىف اؼبنطقة
نيازوف اهتامات الغرب بأن إيران تشجع األصولية وأكد 

أن بعض األشخاص قد يشجعون األصولية ولكن ىذا "
وىو ما اشرتك فيو  (47)."ليس موقف اغبكومة اإليرانية

صور السيئة الىت الرئيس الكازاخى نازارباييف الذى نفى ال
تلصق بإيران فأشار إُف أن الوجو اغبقيقى إليران ال يشبو 

على اإلطالق الصورة اإلعالمية الرائجة عنها كدولة 
فصورة إيران الصحيحة صورة دولة ليربالية أكثر . "أصولية

 (48)."منها صورة دولة سقطت فريسة للشمولية

تشجيع وقد شجع الطابع العملى للسياسة اإليرانية على 
ىذه الدول على االنفتاح على طهران فأصبحت ىى 

الشريك السياسى واالقتصادى األول لرتكمانستان من بني 
كل الدول اإلسالمية فتم فتح أكثر من نقطة حدودية 

لربط الدولتني كما مت بناء خط سكة حديدية بطول 
كم بني البلدين وظبحت إيران بدخول الرعايا 140

ومن . اغبصول على تأشرية دخولالرتكمان إليها بدون 
الناحية االقتصادية وبالرغم من اؼبعارضة األمريكية واؼبنافسة 

الرتكية إليران فقد قبحت طهران ىف حفز تركمانستان، 
واحدة من أكرب دول آسيا الوسطى إنتاًجا للنفط، ىف مد 

ولكون إيران . خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعى إليران
جغرافًيا إُف موانئ التصدير فقد  األنسب فنًيا واألقرب

قبحت على الرغم من الضغوط اإلقليمية والدولية الىت 
تواجهها ىف إقناع بعض دول اؼبنطقة ىف تبىن ضبلة إلقناع 

الواليات اؼبتحدة بإعادة النظر ىف مشروع خطوط األنابيب 
وعلى الرغم من  .(49)وإعادة التفكري ىف البديل اإليراىن

الت االقتصادية إليران مع جارهتا تركز معظم التفاع
تركمانستان، إال أهنا َف تغفل الدول األخرى فتعددت صور 
التفاعل االقتصادى معها سواء من خالل فتح فروع لبنوك 

إيرانية فيها مثل البنك الوطىن للجمهورية اإلسالمية ىف 
طاجيكستان أو من خالل تقدًن منح تدريبية لكوادر إدارية 

. من ىذه الدول
وعلى الصعيد الثقاىف اتبعت إيران منهًجا حذرًا لسببني 

األول ىو عدم اشرتاكها ىف اعبذور الثقافية مع دول 
فحىت طاجيكستان صاحبة الثقافة الفارسية ال . اؼبنطقة

أما السبب الثاىن فيعود إُف خشية . تدين باؼبذىب الشيعى
إيران أن يتم تفسري أى نشاط ثقاىف واسع ؽبا على أنو 

ولة لنشر األصولية اإلسالمية وىو ما قد ينعكس سلًبا ؿبا
وبناء على ذلك . على إسرتاتيجيتها وأىدافها ىف اؼبنطقة

ركزت إيران جانًبا كبريًا من تفاعالهتا الثقافية مع 
كذلك . طاجيكستان فتم تأسيس منظمة اللغة الفارسية

وقعت إيران اتفاقية للتعاون ىف ؾبال البث اإلذاعى 
وىن مع طاجيكستان تصل دبوجبها اؼبواد اإلعالمية والتليفزي
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وحرًصا منها على النفاذ إُف . اإليرانية إُف األخرية
اعبمهوريات األخرى ذات األصول الرتكية دخلت إيران ىف 
منافسة مع تركيا ىف إحياء الرموز التارىبية وخاصًة ما يتصل 

من قبيل ذلك التعاون اإليراىن . منها بالرتاث الفارسى
لرتكماىن ىف صبع وتوثيق الرموز الثقافية الفارسية ىف الفرتة ما ا

بني القرنني التاسع والثاىن عشر اؼبيالديني، كما قبحت ىف 
إقناع أوزبكستان ىف إدخال مقرر لتعليم اللغة الفارسية ىف 

. عدد من مدارسها ومعاىدىا العليا
د واؼبالحظ على كل من إيران وتركيا أن أيًا منهما ال يرتد
ىف بناء عالقات وربالفات مع أطراف غري إسالمية هبدف 

يربز . ؿباصرة نفوذ منافسو اإلسالمى ىف أسيا الوسطى
. اإلسرائيلى-ذلك مثاًل ىف اتفاق التعاون العسكرى الرتكى

فقد أثار اإلنفاق انتقادات واسعة من قبل إيران من جهة 
ب ألنو يعطى الفرصة إلسرائيل أن تضع قواهتا وذبرى جان
من تدريباهتا العسكرية على مرمى حجر من األراضى 

ومن جهة ثانية . اإليرانية دبا يسهل التجسس على إيران
ألن االتفاق هبرب إيران على تركيز انتباىها على الشرق 
. األوسط ويسعى إُف صرف انتباىها عن أسيا الوسطى

فأى تنازل تركى إليران بشأن عالقة أنقرة بتل أبيب سيقابلو 
زل رباول تركيا أن ذبرب إيران على تقديبو ىف أسيا تنا

وليس أقل من ربالف تركيا مع إسرائيل . (50)الوسطى
اعتماد تركيا على عالقتها حبلف الناتو كإطار رباول أنقرة 

فقد أعلنت . من خاللو اجتذاب دول أسيا الوسطى إليها
تركيا عن استعدادىا إغباق الفرقة األذربيجانية الىت قررت 

كو إرساؽبا إُف كوسوفا بالكتيبة الرتكية العاملة بقوات با
. (51)اغبلف وأن تتحمل أنقرة بالكامل تكاليف ىذه الفرقة

وحبكم عضويتها ىف الناتو قدمت تركيا نفسها لدول أسيا 
الوسطى اؼبهتمة بتطوير عالقاهتا بالناتو كبوابة يبكنهم من 

تركيا وقد انعكس ذلك ىف دعم . خالؽبا االنضمام إليو
مطالب دول اؼبنطقة ىف االنضمام إُف برنامج الشراكة من 

أجل السالم، وىف مشاركة قوات تركية تابعة للناتو مع قوات 
عسكرية أوزبكية ىف تدريبات عسكرية جرت ىف 

أوزبكستان، وىف سعى أذربيجان استضافة قواعد تركية أو 

أخرى خاصة بالناتو تكفل ؽبا اغبماية من هتديد التعاون 
. (52)العسكرى بني أرمينيا وروسيا

وَف زبتلف إيران عن تركيا ىف توظيف عالقاهتا مع غري 
. اؼبسلمني ىف الرد على السياسة الرتكية ىف أسيا الوسطى

شكلت إيران مع كل من اليونان وأرمينيا،  1997ففى 
وكلتانبا عدوين لرتكيا، صباعة التعاون االقتصادى الثالثية 

ين الدول الثالثة ىف اؼبسائل اإلقليمية هبدف دعم التعاون ب
وىف اجتماع لوزراء خارجية . وتعزيز التجارة البينية فيما بينها

 1999سبتمرب  8اعبماعة ىف يريفان عاصمة أرمينيا ىف 
اتفقت الدول الثالثة على تطوير برنامج تعاون ىف ؾبال 

الطاقة والنقل من بني عناصره مشاركة اليونان ىف سبويل بناء 
ط لنقل الغاز الطبيعى من إيران إُف أرمينيا بتكلفة تقدر خ

وعلى الرغم من إشارة وزراء . مليون دوالر 120حبواُف 
خارجية اعبماعة أهنا ليست موجهة ضد أطراف أخرى، 
فإنو ال ىبفى ما للمشروع اؼبقرتح، خاصًة وأنو تعاون بني 
عرب إيران وخصمني لرتكيا، من إشارة إُف أنبية دور إيران كم
مستقبلى منافس لرتكيا ىف نقل مصادر الطاقة من أسيا 

.     (53)الوسطى والقوقاز إُف أوروبا
ا : بدائل األمة: ثالثاًل

تضافرت منافسة الوجوه اإلسالمية القديبة مع سعى 
الوجوه اعبديدة لطرق كافة البدائل اإلقليمية لتأكيد 

أسيا استقالؽبا الوليد ىف هتميش األمة كإطار انتماء لدول 
فمن أجل ذبنب ـباطر االنزالق ىف عالقات غري . الوسطى

متكافئة مع القوى اإلسالمية الفاعلة، عبأت دول أسيا 
الوسطى إُف البحث عن بدائل إقليمية متنوعة كان من 

بينها تطوير عالقاهتا البينية باعتبارىا تنتمى إُف كتلة 
مى جغرافية وثقافية واحدة مهما تشاهبت مع احمليط اإلسال

الواسع، إال أنو يظل ؽبا مفاىيم وتطبيقات متميزة لإلسالم 
. وخربة تارىبية تفرقها عن بقية مناطق العاَف اإلسالمى

وتعود فكرة التعاون اإلقليمى بني دول أسيا الوسطى إُف 
السوفييىت حيث اجتمع  وقت اهنيار االرباد 1991ديسمرب 

تان لدراسة قادة دول اؼبنطقة ىف عشق أباد عاصمة تركمانس
أسلوب الرد على إعالن روسيا وبيالروس وأوكرانيا عن 
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وكان من . السوفييىت االرباد تكوين كومنولث سالىف يرث
بني البدائل اؼبطروحة تكوين كومنولث إسالمى هبمع 

 أن إال .السوفييىت السابق االرباد اعبمهوريات اإلسالمية ىف

ل السالفية ىذه الفكرة مت استبعادىا بعد أن وافقت الدو
على توسيع إطار التنظيم الذى أسسوه ليضم صبهوريات 

وبناء عليو فقد بقى التعاون بني . أسيا الوسطى والقوقاز
صبهوريات أسيا الوسطى اإلسالمية رىني برغبة ىذه الدول 

ىف توظيف عالقاهتا البينية كأداة لتجنب الضغوط الىت 
ة إُف قلب تواجهها من القوى الدولية واإلقليمية الزاحف

وحىت اليوم أن رغبة  1992إال أنو من الثابت منذ . أسيا
دول أسيا الوسطى ىف حفز تعاوهنا اإلقليمى َف يسندىا 

فقد ثارت بني ىذه الدول نفس اؼبشكالت . عمل كاف
الىت ثارت بينها والقوى اإلسالمية الفاعلة ىف اؼبنطقة وىى 

مشكالت اؼبصداقية والدور والرحبية حبيث أضحت 
العالقات بني الوجوه اإلسالمية اعبديدة ليست بأحسن 

وقد . حااًل من العالقات بينها والوجوه اإلسالمية القديبة
ساىم ىف تضاؤل أفاق التعاون اإلقليمى بني دول ىذه 

: اؼبنطقة عدة عوامل يبكن إهبازىا ىف التاُف
تشابو قواعد اإلنتاج االقتصادى بينها حيث أهنا إما -1

والغاز الطبيعى أو للقطن، وىو ما يقلل من  منتجة للنفط
مصداقية التكامل االقتصادى بينها باعتبار أن الدول 

اؼبتشاهبة اقتصاديًا تتنافس أكثر ما تتكامل وتسعى للبحث 
عن شركاء من خارج وليس من داخل اؼبنطقة الىت تنتمى 

.  إليها
وجود تنافس ال ىبطئو مراقب حول دور القائد -2

اؼبنطقة وعلى وجو التحديد بني كازاخستان اإلقليمى ىف 
األكرب من حيث اؼبساحة اعبغرافية واؼبوارد االقتصادية 

وأوزبكستان أكرب الدول من حيث السكان وأقدمها من 
وقد سانبت بعض اؼبشكالت . ناحية اؼبرياث التارىبى

اغبدودية عالوة على وجود أقليات سكانية من كل دولة 
تفاقمة شكوك ىذه الدول حول داخل الدول األخرى ىف م

نوايا دولىت اؼبنطقة الكبريتني وخباصًة أوزبكستان الىت تتهم 
وقد نتج عن .  (54)أحيانًا بالتدخل ىف شئون دول اعبوار

التنافس األوزبكى الكازاخى عزوف واحدة من دول اؼبنطقة 
وىى تركمانستان عن الدخول ىف أية عالقة إقليمية صباعية 

واالكتفاء بتطوير عالقاهتا معهم على مع دول اؼبنطقة 
أساس ثنائى، كما بعدت أذربيجان عن أية روابط صباعية 
مع مسلمى أسيا الوسطى حبجة أهنا تنتمى حمليط جغراىف 

أما طاجيكستان وقرغيجستان وإن . ـبتلف ىو القوقاز
دخال مع أوزبكستان وكازاخستان ىف بعض الرتتيبات 

لك َف يشفع ؽبما ىف ذبنب ذ أن إال اإلقليمية اعبماعية،
. قبضة دولىت أسيا الوسطى القويتني عليهما

العائق الروسى حيث تنظر موسكو بعني الشك إُف -3
بلورة أية كتلة إقليمية إُف جنوهبا خشية أن وبمل ذلك 
هتديًدا ألمن وسالمة اعبالية الروسية الكبرية اؼبقيمة ىف 

ن التواجد أو أن وبرمها م(مليون فرد 8حواُف )اؼبنطقة 
إسرتاتيجًيا ىف منطقة تعتربىا حيوية ألمنها القومى حبجة 

ذبفيف عناصر األصولية اإلسالمية عند اؼبنبع قبل أن سبتد 
الروسى  االرباد إُف األقاليم ذات األغلبية اؼبسلمة داخل

نفسو مثل الشيشان وأقبوشيا وداغستان وقره شاى 
. والشركس

مى بني الوجوه وقد انعكست ىشاشة التنسيق اإلقلي
اإلسالمية اعبديدة بشكل واضح ىف تعدد التفاعالت 

اػبالفية الىت ال ترتك ؾبااًل واسًعا للتفاؤل بشأن قباح الوجوه 
ما عصفت  كثريًا اإلسالمية اعبديدة ىف ذباوز األزمات الىت

فعلى الرغم من توقيع . بعالقات الوجوه اإلسالمية القديبة
ات واتفاقيات الصداقة ىذه الدول عدًدا من اؼبعاىد

مثل معاىدة الصداقة والتعاون بني كازاخستان )والتعاون 
، أو بني أوزبكستان 1992وأوزبكستان ىف يونيو 

، أو بني كازاخستان 1992قرغيجستان ىف سبتمرب 
، وعلى الرغم من إعالن كل (1993وتركمانستان ىف مايو 

من كازاخستان وقرغيجستان وأوزبكستان عن تأسيس 
مشرتكة ذبمع دول اؼبنطقة، فإن ذلك َف وبل دون  سوق

نشوب خالفات وصلت ىف بعض األحيان إُف إغالق 
من قبيل ذلك توتر العالقات االقتصادية . (55)اغبدود بينها

بني ىذه اعبمهوريات بسبب مشكلة اؼبدفوعات اؼبتأخرة 
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نتيجة تضارب أسعار صرف العمالت احمللية مع الروبل 
 1999شكلة الىت ال تزال حىت هناية والدوالر، وىى اَف

تبحث ؽبا عن حل وال تزال تسبب تفاقم ىف الشكوك 
اؼبتبادلة عند كل مرة تقطع دولة على أخرى إمداداهتا من 

كذلك ىناك . (56)الغاز الطبيعى، أو اؼبياه، أو الكهرباء
االختالف حول الرحبية من نفط حبر قزوين وكيفية اقتسام 

دولو اإلسالمية األربعة إيران  ثرواتو من الطاقة بني
وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان باإلضافة إُف دولة 

. (57)خامسة غري إسالمية ىى روسيا
ونتيجة إخفاق التعاون اإلقليمى بني الوجوه اعبديدة 

وبعضها البعض ونتيجة احملاذير على االنفتاح الكامل على 
طوير عالقاهتا الوجوه القديبة مالت دول أسيا الوسطى إُف ت

وقد عربت أذربيجان . ببدائل تأخذىا بعيًدا عن إطار األمة
بشكل واضح عن رغبتها ىف اللحاق بإحدى ىذه البدائل 

إذ أكدت قيادات أذربيجانية ـبتلفة خالل عام . وىو الناتو
عن رغبة بالدىا ىف إقامة قواعد عسكرية تابعة  1999

التعاون  للناتو ىف أذربيجان كرد فعل على استمرار
فقد عرب وزير اػبارجية . العسكرى الروسى األرميىن

األذربيجاىن عن أن بالده ستضطر إُف ازباذ إجراءات كافية 
لضمان أمنها واستقالؽبا لو استمرت روسيا ىف تعاوهنا مع 

وىف أعقاب جولة من اؼبفاوضات بني وفد من الناتو . أرمينيا
موف نائب وزير ومسئولني أذريني ىف باكو، أعلن أراز عظي

اػبارجية األذربيجاىن أن بالده تتبىن مفهوم شراكة التكامل 
مع الناتو كخطوة أوُف كبو انضمام أذربيجان الكامل 

كذلك طالب اختيار شرينبوف زعيم . (58)للتحالف الغرىب
اؼبؤسبر الوطىن األذربيجاىن أن زبتار باكو ما بني استدعاء 

مركز ىف أذربيجان كرد قوات تركية أو قوات من الناتو للت
. (59)إُف أرمينيا 300-على إرسال روسيا صواريخ إس

وسعًيا إُف تطوير عالقاهتما بالناتو انسحبت كل من 
أذربيجان وأوزبكستان من معاىدة طشقند لألمن اعبماعى 

السوفييىت  االرباد الىت كانت تربطهما بروسيا وعدد من دول
ما باؼبعاىدة قبل فرفضت الدولتان ذبديد عضويتو. السابق

مفضلتني التقارب مع  1999مدة من هنايتها ىف مايو 

الواليات اؼبتحدة األمريكية وىو ما أثار حفيظة كل من 
ولدعم موقفيهما اعبديدين انضمت كل . (60)إيران وروسيا

من أذربيجان وأوزبكستان إُف جورجيا وأوكرانيا ومولدوفا، 
الساعية بشدة السوفييىت السابق  االرباد وىى من دول

للتقارب مع الغرب، ىف ؾبموعة إقليمية جديدة تعرف 
هتدف إُف تنسيق اؼبواقف األمنية " جوام"دبجموعة 

ومن الدال ىف ىذا الصدد أن . والدفاعية بني أعضاءىا
اإلعالن عن اكتمال ؾبموعة جوام بانضمام أوزبكستان ؽبا 

وربديد أىدافها جاء على ىامش القمة اػبمسني غبلف 
ناتو الىت عقدت بواشنطن ىف ربيع ىذا العام، وقد كان ىف ال

مقدمة أىداف اجملموعة دعم التعاون بني أعضاءىا وؾبلس 
وعلى الرغم من اؼبعارضة . (61)الشراكة األوروبية األطلنطية

القوية من قبل روسيا للعالقات الناشئة بني أوزبكستان 
 تطوير وأذربيجان مع الناتو، فقد مضت الدولتان قدًما ىف

عالقاهتما بالتحالف الغرىب فنظمت أوزبكستان بالتنسيق 
مع الناتو دورات تدريبية لتطوير قدرات اؼبؤسسات اؼبدنية 

. (62)على التعامل مع األزمات
وإُف جانب الناتو مالت بعض دول أسيا الوسطى إُف 

بدائل أخرى تقع خارج نطاق األمة بل وتتعارض أحيانًا مع 
فقد تبنت . اإلسالمية األقدم فيها مصاٌف بعض الوجوه

كازاخستان مبادرة لتأسيس منظمة شبيهة دبنظمة األمن 
مؤسبرًا  1999والتعاون ىف أوروبا حيث استضافت ىف مايو 

التفاعل وبناء الثقة "تأسيسًيا على مستوى اػبرباء بعنوان 
وكان اؼبؤسبر اػبطوة األوُف لعقد مؤسبر آخر على " ىف أسيا

خارجية ست عشرة دولة عقد ىف سبتمرب مستوى وزراء 
ىف كازاخستان لتفعيل إطار إقليمى جديد بني دول  1999

من أسيا والشرق األوسط صبيعهم دول إسالمية باستثناء 
وتصطدم اؼببادرة الكازاخية . روسيا والصني واؽبند وإسرائيل

دبصاٌف معظم الشعوب اإلسالمية حيث تدعو على سبيل 
ا يتعلق بالصراع العرىب اإلسرائيلى إُف اؼبثال ال اغبصر فيم

االنتقال مباشرًة إُف بناء الثقة بني اعبانبني العرىب 
واإلسرائيلى بصرف النظر عن القضايا اعبوىرية الىت ال تزال 
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عالقة بني الطرفني وىى بذلك ذبمد الوضع القائم وتكرس 
 .(63)اؽبيمنة اإلسرائيلية

الوسطى َف  وعلى كبو ال يقبل الشك فإن دول أسيا
ترتدد ىف ازباذ أية خطوة سبكنها من التقارب مع دول غري 

إسالمية حىت لو جاء ذلك على حساب االتساق ولو أدى 
على سبيل اؼبثال فإنو ىف . بتلك الدول للكيل دبكيلني

الوقت الذى تتعقب فيو أوزبكستان وتضيق اػبناق على 
ة الناشطني اإلسالميني وتفرض قيوًدا ؿبكمة على حري

الدعوة اإلسالمية ىف بلد غالبيتو من اؼبسلمني، فإهنا ألغت 
العقوبة الىت كان قد حكم هبا على  1999ىف أغسطس 

عدد من أعضاء ضبالت التبشري اؼبسيحية اؼبتواجدة على 
أراضيها وكانت ترتاوح بالسجن ما بني عشرة إُف طبس 
عشرة سنة وذلك هبدف إرضاء وزارة اػبارجية األمريكية 

أن تبعث بتقريرىا السنوى إُف الكوقبرس األمريكى قبل 
، وىو ما يتشابو مع سلوك (64)بشأن حرية األديان ىف العاَف

كازاخستان الىت تسعى لتحسني عالقاهتا بالصني بكل 
الوسائل اؼبمكنة دبا ىف ذلك تسليم مسلمى اليغور الذين 

تتهمهم الصني بالتحريض على الدعوة وإثارة نزعات 
 .   (65) إقليم سينكيانج الصيىنانفصالية ىف

اإلقليمية السائلة  : خاتمة

َف تنضم دول أسيا الوسطى على مدار األعوام الثمانية 
. السوفييىت إُف نظام إقليمى ؿبدد االرباد الىت تلت سقوط

فبعد أن زبلصت من التبعية اؼبطلقة لروسيا دخلت 
 صبهوريات اؼبنطقة ىف شبكة واسعة من العالقات صبعتها
 .مع عديد من الشركاء اإلقليميني البعض منهم مسلمون

العامل العقيدى َف يكن ىو العامل اغباسم لربط  أن إال
ىذه اعبمهوريات بالوجوه اإلسالمية القديبة إذ تقدمت 
اؼبصاٌف القومية على اعتبارات األيديولوجية سواء كان 

ونتيجة . اغبديث عن سلوك الوجوه القديبة أو اعبديدة
صباتية من اعبانبني ولوجود شكوك حول اؼبصداقية الربا

والدور والرحبية بني الطرفني َف يكن مستغربًا أن ترتاجع 
. مكانة الشركاء اإلسالميني كلما دعت اؼبصاٌف إُف ذلك

وإلنصاف الوجوه اعبديدة فإنو ذبدر اإلشارة إُف أن سلوكها 

ىا عن سلوك كثريًا مع الوجوه اإلسالمية القديبة ال ىبتلف
مع بقية دول العاَف حيث تتحكم اعتبارات اؼبصاٌف ىف 

السياسات اػبارجية لدول أسيا الوسطى مع اعبميع وذلك 
ىف حد ذاتو دليل على غياب مفهوم الدائرة اإلسالمية لدى 

ويعزى إقدام الوجوه اعبديدة على تفضيل . تلك الدول
عالقات إقليمية مفتوحة على عالقات قوية مع الوجوه 

مية القديبة إُف عدة اعتبارات يبكن تلخيصها ىف اإلسال
: األتى
طبيعة اؼبوقع اعبغراىف ؽبذه الدول والذى يفرض عليها -1

التعامل مع قوى غري مسلمة ردبا أكثر فبا تتعامل مع دول 
فكازاخستان وطاجيكستان وقرغيجستان ؽبم . مسلمة

حدود مع الصني تفرض عليهم التعامل مع ىذا العمالق 
ى وذبنب التوتر معو حىت لو اضطرهتم األحوال األسيو

للتضحية دبسلمى اليغور الصينيني اؼبطالبني حبكم ذاتى 
كما أن اؼبوقع اعبغراىف غري البعيد عن روسيا، كما . موسع

ىو اغبال بالنسبة لكازاخستان الىت سبتلك حدوًدا طويلة 
مشرتكة مع روسيا، فرض على ىذه الدول الصمت اؼبطبق 

القضايا الىت هتم األمة كما ىو اغبال بالنسبة إزاء بعض 
. لقضية اإلبادة الروسية لشعب الشيشان

وجود زبوف من الشراكة مع الوجوه اإلسالمية -2
القديبة إذ قد يؤدى ذلك إُف الوقوع ىف مشكلة اؼبفاضلة 

. بني قوى وأخرى، وىو ما ال تريده دول أسيا الوسطى
ى استمرار التنافس فحىت اآلن تبدو ىذه الدول حريصة عل

اإلسالمى طاؼبا تستفيد منو سواء من خالل -اإلسالمى
األموال اؼبرصودة ػبدمة الوجوه اعبديدة أو الدعم السياسى 

اؼبقدم ؽبا أو منافذ التصدير اؼبتاحة لتصريف مواردىا من 
.  الطاقة
برغم وجود دعم من قبل الوجوه القديبة لتلك -3

من احتياجات صبهوريات  اعبديدة إال أنو يظل أقل بكثري
أسيا الوسطى، وىو ما يدفعها لتطوير عالقات قوية بغري 
اؼبسلمني لتعويض ما ال تستطيع الدول اإلسالمية تقديبو 

فالدول اإلسالمية ال تستطيع . وبالذات ىف ؾبال األمن
تأمني صبهوريات أسيا الوسطى ىف مواجهة اآللة العسكرية 
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لدى بعض التيارات السياسية واألطماع الروسية غري اػبافية 
الروسية والىت تعترب أسيا الوسطى أراضى سياسية غائبة 

.  مؤقًتا
ىف ظل مثل ىذا النوع من التهديد وىف ظل غياب إطار 
أمىن إسالمى جامع أصبح على دول أسيا الوسطى اللجوء 
إُف اإلقليمية اؼبفتوحة ومناشدة وتطوير العالقة مع كل من 

صًة من األقوياء بصرف النظر عن أية يبكنو مساعدهتا وخا
فاإلقليمية اؼبفتوحة أصبحت ضرورة غبل . اعتبارات عقيدية

معضلة بقاء الوجوه اإلسالمية اعبديدة الىت ال تزال زبوض 
.  عملية بناء الدولة وتأكيد االستقالل 
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تتوُف الثانية دبوجبو تزويد األوُف عرب أنبوب سيتم بناؤه عرب البحر اؼبتوسط دبا يقدر 
وعلى الرغم أن بناء ىذا اػبط . بليون مرت مكعب من الغاز الطبيعى 10بنحو 

تعرتضو عوائق عديدة،  
وريات أسيا الوسطى وىو ما يعمق ويفاقم إال أن االتفاق زج دبصر كمنافس عبمو

. اإلسالمى-التنافس اإلسالمى
Charles Recknagel, Turkey: Egypt Joins Race to Sell 

Energy,   http://www.RFERL.ORG/nca/ 

features/F.RU.990721133650.html. 
 (47 )Interfax, 29 January 1993, in FBIS-SOV., 

1 February 1993, 48. 

(48 )Izvestiya, 6 November 1992, in FBIS-

SOV., 10 November 1992, 67. 

ىف أكثر من زيارة قام هبا الرئيس الكازاخى نور سلطان نازارباييف  ( 49)
ورئيس تركمانستان صابر مراد نيازوف إُف واشنطن، سبت مناقشة مسألة سبديد 

ىف إقناع الواليات خطوط أنابيب النفط عرب إيران دون أن تنجح ىذه القيادات 
كان الرفض أيًضا من نصيب مقرتحات تقدم هبا . اؼبتحدة أن تغري مواقفها اؼبعارضة

بعض اؼبتخصصني ىف شئون اؼبنطقة وعلى رأسهم بول جوبيل الذى كان يشغل 
منصب مستشار ؼبساعد وزير اػبارجية األمريكى لشئون أسيا الوسطى والقوقاز ىف 

جود ضغوط من قبل بعض قادة ىذه اؼبنطقة على و أن إال .إدارة الرئيس بوش
واشنطن للتفكري ىف البديل اإليراىن يعد ىف حد ذاتو قباًحا إليران ىف حشد أنصار 

 : أنظر ىف ىذا اػبصوص. ومؤيدين

Sonia Winter, Turkmenistan: U.S. Questions Gas 

Pipeline Via 

Iran,http://www.rferl.org/nca/features/1997/10F.RU. 

971016135301.htm1; Chris Bird,Central Asia Eyes Iran 

as Route to Export Oil, http://armen-

info.com/hol/07306.htm; Paul Goble, An Opening on 

Iran?, http://www.RFERL.ORG/nca/features/1996/ 

11/F.RU.961113163723.htm1; Paul Goble, No Light at 

the End of the Pipeline, 

http://www.rferl.org/nca/features/1997/F.RU.9707 29 

110926. Htm1. 

(50 )Ibrahim M. Arafat, Israeli-Turkish 

Military Cooperation: Building A Regional Bogeyman, 

A paper presented  at the international symposium titled 

"The New Geopolitical Environment in the Eastern 

Mediterranean and Beyond" organized by the Research 

and Development Center and the Hellenic Foundation 

for European Policy, Nicosia-Cyprus, October 21-23, 

1999 

(51 )Http://www.RFERL.ORG/newsline/2-

tca.html, 5-3-1999. 

(52 )http://www.RFERL.ORG/newsline/2-

tca.html,4-2-1999; http://www.RFERL.ORG/newsline/ 

2-tca.html, 2-3-1999.  

(53 )http://www.RFERL.ORG/newsline/2-tca.html, 

9-9-1999. 

أثار تكوين ىذه اعبماعة شكوك لدى واشنطن وجورجيا وأذربيجان وتركيا بأهنا 
ستكون صباعة عسكرية دفاعية يبكن أن تضر بالتوازنات ىف منطقة القوقاز وىو ما 

وزير الدفاع اليوناىن أكيس تسوىاتسوبولوس َف  أن إال .سارعت أرمينيا بنفيو
. ىيستبعد أن تنمو اعبماعة وتتحول إُف حلف دفاع

 http://www.RFERL.ORG/newsline/2-tca.html, 7-7-

1999. 

أثناء أزمة احتجاز ؾبموعة أوزبكية تنتمى إُف حزب التحرير اإلسالمى ( 54)
 لعدد من الرىائن اليابانيني ىف أراضى قرغيجستان، قامت القوات اعبوية األوزبكية

وعلى ىامش تلك األزمة، اهتمت . دبهاصبة اؼبناطق الىت أوى ؽبا اؼبختطفون
طاجيكستان أوزبكستان بأهنا وىف استعراض ظاىر للقوة قامت باخرتاق اغبدود 

وىف اؼبقابل اهتمت أوزبكستان ربالف . الطاجيكية وضربت بعض القرى داخلها
طاجيكستان بدعم اغبركات اؼبعارضة الطاجيكية اؼبشارك ىف االئتالف اغبكومى ىف 

. اإلسالمية األوزبكية
http://www.RFERL.ORG/newsline/2-tca.html,17-8-

1999;http://www.RFERL.ORG /newsline/   2-tca.html, 

10-9-1999.  

ىف أكثر من مرة قامت أوزبكستان وقرغيجستان بإغالق ( 55)
كذلك . حدودنبا أمام الالجئني الطاجيك الفارين من اغبرب األىلية الطاجيكية

 1993أغلقت كل من أوزبكستان وكازاخستان حدودنبا مع قرغيجستان ىف مايو 
نت حكومة األخرية ؼبنع تدفق ماليني الروبالت إليهما من قرغيجستان بعد أن أعل

. عن استبدال الروبل بعملة جديدة ىى السم القرغيزى
على سبيل اؼبثال اختلف كل من أوزبكستان  1993ىف عام ( 56)

وكازاخستان حول تقدير واردات الثانية من الغاز الطبيعى األوزبكى وواردات األوُف 
بعد تصفية قيمة فبينما أشارت اغبسابات الكازاخية إُف أنو . من القمح الكازاخى

واردات كازاخستان من الغاز الطبيعى األوزبكى مقابل قيمة صادراهتا من القمح 
مليون دوالر، فإن  39إُف أوزبكستان، فإن كازاخستان تكون دائنة دببلغ مقداره 

مليون  130اغبسابات األوزبكية تشري إُف أن كازاخستان مدينة دببلغ مقداره 
 شبانية اؼباضية ىف حل مشكلة اؼبدفوعات اؼبتأخرة والىتوَف تفلح األعوام ال. دوالر

. ما تسببت ىف دفع واحدة من الدولتني لوقف صادراهتا إُف الدولة األخرى كثريًا
حول تسوية  1999مثال أخر هبسده اختالف كازاخستان وقرغيجستان ىف 

ية من متأخرات الواردات القرغيزية من الفحم والغاز الكازاخى والواردات الكازاخ
.  اؼبياه والكهرباء القرغيزيني

Moscow Radio Mayak, 14 June 1993, in FBIS-SOV., 18 

june 1993, 50; Segodnya, 21 June 1993, in FBOIS-SOV., 

23 June 1993, 9;  
http://www.RFERL.ORG/newsline/2-tca.html, 1-6-

1999. 

تنقسم ىذه الدول فيما بينها حول مسألة تعريف حبر قزوين وىل ( 57) 
تنطبق عليو قواعد القانون الدوُف اػباصة بالبحار اؼبفتوحة أم أنو وبتاج حبكم أنو 
. حبر مغلق إُف ترتيبات من نوع خاص يتعني على الدول اؼبطلة عليو الوصول إليها

اخستان ترى كل من روسيا وإيران أن قزوين ال فعلى خالف كل من أذربيجان وكاز
تنطبق عليو قواعد البحر اؼبفتوح وبالتاُف ال يبكن تقسيمو إُف مناطق زبضع لسيادة 

الدول اؼبطلة عليو، وؽبذا السبب تعترب موسكو وطهران عدًدا من االتفاقيات الىت 
وبسبب . نيةعقدهتا أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان الستخراج النفط غري قانو

عدم االتفاق ربدث بني اغبني واآلخر منازعات حول ملكية بعض اغبقول النفطية 
البحرية من أبرزىا تنازع تركمانستان وأذربيجان ملكية حبر سريدار كما تسميو 

وقد امتد اػبالف بني اعبانبني إُف مسألة . األوُف أو كياباز كما تسميو الثانية
من طاقة أنبوب الغاز اؼبمتد من قزوين إُف تركيا  ربديد اغبصة اػباصة بكل دولة

حيث تتهم أذربيجان تركمانستان بأهنا تطالب حبصة تصديرية تصل قيمتها إُف 
من طاقة الضخ عرب ىذا األنبوب ىف حني أهنا َف تتحمل نسبة فباثلة من % 50

راجع ىف ىذا الصدد . تكاليف مد وتطوير خط األنابيب
Merhat Sharipzhan,Kazakhstan: Oil frpm Troubled 

Waters: A Caspian Sea Analysis, 

http://RFERL.ORG/nca/features/ F.RU. 

970604110833.html; Michael Lelyveld, Iran: Claim to 

Share of Caspian Sea Oil Renewed, 

http://www.RFERL.ORG/nca/features/ 

F.RU.990629125537.html; Michael Lelyveld, 

Azerbaijan: Turkmenistan Pay Dearly for Turkish Gas 

http://www.rferl.org/nca/features/1997/10F.RU.971016135301.htm1;
http://www.rferl.org/nca/features/1997/10F.RU.971016135301.htm1;
http://armen-info.com/hol/07306.htm;
http://armen-info.com/hol/07306.htm;
http://www/
http://www.rferl.org/nca/features/1997/F.RU.970729110926.htm1
http://www.rferl.org/nca/features/1997/F.RU.970729110926.htm1
http://www.rferl.org/newsline/2-tca.html
http://www.rferl.org/newsline/2-tca.html
http://www.rferl.org/newsline/2-tca.html
http://www.rferl.org/newsline/2-tca.html
http://www.rferl.org/newsline/2-tca.html
http://www.rferl.org/newsline/2-tca.html
http://www.rferl.org/newsline/2-tca.html
http://www.rferl.org/newsline/2-tca.html
http://www.rferl.org/newsline/2-tca.html
http://www.rferl.org/newsline/2-tca.html
http://www.rferl.org/newsline/2-tca.html
http://www.rferl.org/newsline/2-tca.html
http://www.rferl.org/newsline/2-tca.html
http://www.rferl.org/newsline/2-tca.html
http://www.rferl.org/newsline/2-tca.html


إبراهيم عرفات . د
 

أسيا الوسطى    
 

 

 

418 
 

مركز الحضارة للدراسات السياسية   
 

 

Line, http://www. RFERL.ORG/nca/features/F.RU. 

9907 21133650.htm1 

(58 )http://www.RFERL.ORG/newsline/2-

tca.html, 27-5-1999. 

(59 )http://www.RFERL.ORG/newsline/2-

tca.html, 1-2-1999. 

(60 )http://www.RFERL.ORG/newsline/2-

tca.html, 25-1-1999. 

(61 )http://www.RFERL.ORG/newsline/2-

tca.html, 26-4-1999. 

(62 )http://www.RFERL.ORG/newsline/2-

tca.html, 29-6-1999. 

(63 )http://www.RFERL.ORG/newsline/2-tca.html, 

36-1999; http://www.RFERL.ORG/newsline/ 2-tca.html, 

15-9-1999. 

، العدد السابع، يناير أسيانان األسيوى، ؿبمد السيد سليم، العرب وإسرائيل واألم
1999،1 .

(64       )http://www.RFERL.ORG/newsline/2-tca.html, 

24-8-1999. 

 (65       )http://www.RFERL.ORG/newsline/2-tca.html, 

17-2-1999. 
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