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أهداف قمة سمرقند: 
ــق  ــاون لتحقي ــة شــنغهاي للتع ــة األخــرة ملنظم ســعت القم
عــدد مــن األهــداف، والتــي ميكــن تفصيلهــا عــى النحــو التايل:  

1- توســيع عضويــة املنظمــة: تضــم املنظمــة روســيا والصــن 
والهنــد وكازاخســتان وباكســتان وطاجيكســتان وأوزباكســتان، 
وقرغيزســتان، ومتثــل الــدول األعضــاء 60% مــن مســاحة 
ــا  ــي، م ــايل العامل ــج اإلج ــن النات ــوايل 20% م ــيا، وح أوراس
ــامل.  ــف إقليمــي يف الع ــع وتحال ــر تجم ــة أك ــل املنظم يجع

جديــدة  دول   6 مــن  أكــر  دخــول  القمــة  وشــهدت 
املنظمــة، أبرزهــا إيــران كعضــو كامــل، فضــاً تقديــم روســيا 
البيضــاء أوراق اعتادهــا كعضــو كامــل، باإلضافــة إىل دخــول 
ــراءات  ــدء إج ــوار، وب ــاء ح ــعودية كأعض ــر والس ــر وم قط
دخــول جــزر املالديــف والكويــت وميامنــار واإلمــارات العربيــة 

ــوار.  ــك ح ــة رشي ــع بعضوي ــن للتمت ــدة، والبحري املتح

ــدول  ــة ال ــع جامع ــم م ــرة تفاه ــة مذك ــت املنظم ووقع
العربيــة، واليونســكو، واللجنــة االقتصاديــة واالجتاعيــة آلســيا 

واملحيــط الهــادئ، ويوضــح ذلــك مــدى جاذبيــة التجمــع 
ــرة يف  ــا تضــم الصــن، وهــي مــن القــوى املؤث بالنظــر إىل أنه

ــي.  ــاد العامل االقتص

2- بنــاء مؤسســات دوليــة بديلــة: تحولــت منظمــة شــنغهاي 
ــاً مــن تجمــع ذي أهــداف أمنيــة وسياســية  للتعــاون تدريجي
لتجمــع يقــع ضمــن أهدافــه تعزيــز العاقــات االقتصاديــة بن 
الــدول األعضــاء حتــى أصبحــت موضوعــات الســوق املشــرك 

مطروحــة عــى طاولــة مناقشــات املنظمــة. 

ــر  ــي للمؤمت ــان الختام ــاركة يف اإلع ــدول املش ــدت ال وأك
عــن نيتهــا زيــادة نســبة التجــارة البينيــة بالعمــات املحليــة، 
كــا تــم التأكيــد عــى اســتمرار االستشــارات الفنيــة الخاصــة 
بإنشــاء بنــك تنميــة وصنــدوق للتنميــة تابعــن ملنظمــة 
شــنغهاي للتعــاون؛ ليصــب كل ذلــك يف خطــط املنظمــة 
ــدول األعضــاء، وهــي  ــن ال ــة ب ــتثارات التنموي ــادة االس وزي
الجهــود التــي ينظــر إليهــا عــى أنهــا محاولــة إلضعــاف مركزية 
الــدوالر األمريــي، وكذلــك املنظــات املاليــة الدوليــة املهيمــن 

عليهــا مــن الغــرب. 
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ــة،  ــة ســـمرقند األوزبكيـ ــا فـــي مدينـ ــاون أعمالهـ ــنغهاي للتعـ ــة شـ ــة ســـمرقند 2022 لمنظمـ عقـــدت قمـ
ــاء فـــي ظـــل تصاعـــد  ــا جـ يومـــي 15 و16 ســـبتمبر 2022، وتتمتـــع القمـــة بأهميـــة كبيـــرة لكـــون انعقادهـ
صراعـــات القـــوى الكبـــرى، والتـــي كان أبـــرز تجلياتهـــا انـــدالع الحـــرب الروســـية – األوكرانيـــة، وتنامـــي التوتـــرات 

الصينيـــة – األمريكيـــة حـــول تايـــوان.

نظــام عالمــي جديــد: أهــداف روســيا والصيــن مــن عقــد قمــة منظمــة شــنغهاي للتعــاون، العــدد 1643، 22 ســبتمبر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ويــأيت تبنــي املنظمــة هــذه اإلجــراءات يف ظــل إبــداء 
عــدد كبــر مــن الــدول نيتهــا لانضــام إليهــا، وتأكيــد إعــان 
ســمرقند الختامــي لقمــة منظمــة شــنغهاي للتعــاون رضورة 
ــا  ــدول، وهــو م ــن ال ــر م ــول عــدد أك توســع املنظمــة يف قب
يعكــس أن أحــد أهــداف املنظمــة النهــايئ هــو تقويــض 
الهيمنــة األمريكيــة عــى النظــام االقتصــادي العاملــي. ولعل ما 
يؤكــد ذلــك اعتبار وســائل اإلعــام الروســية الحكوميــة أن قمة 
شــنغهاي تقــدم مثــاالً ناجحــاً للمحــاوالت الدولية للخــروج من 
ــيطرة  ــع تحــت س ــي تق ــة الت ــات االقتصادي ــة املجموع هيمن

ــة الكــرى. ــدول الصناعي ال

ــيا والصــن  ــيا: تســتغل روس ــم للصــن وروس 3- حشــد الدع
ــا،  ــاركة له ــاء املش ــدول األعض ــم ال ــتقطاب دع ــة الس القم
ــدة،  ــات املتح ــع الوالي ــا م ــد رصاعه ــل تصاع ــة يف ظ خاص
إذ تواجــه الصــن باســتفزازات مــن جانــب واشــنطن، والتــي 
اتجهــت مؤخــراً لتأكيــد دعمهــا لتايــوان عســكرياً يف مواجهــة 
بكــن. وكذلــك تواجــه روســيا بعقوبــات غربيــة غــر مســبوقة 

ــا.  ــة حربهــا ضــد أوكراني عــى خلفي

وتسـعى موسـكو إىل إظهـار فشـل الغـرب يف تضييـق الخنـاق 
عـى موسـكو، وأنها قـادرة عـى إيجـاد رشكاء اقتصادين جدد، 
ودعـم عاقتهـا مـع دول أخرى يف شـتى املجـاالت. وياحظ أن 
مثـل هـذا الهـدف يقلـق الغـرب كثراً، فقـد أكدت تايـوان عن 
عـر وزارة خارجيتهـا أن العاقـات الوثيقـة بـن الصن وروسـيا 
سـتعيق السـام الدويل ومبادئ الحريـة والدميقراطية يف العامل، 
وهـو مـا يعكـس لسـان حـال الـدول الغربيـة، التـي تتطلـع 

واشـنطن إىل قيادتهـا يف مواجهـة الدولتـن.

شراكة روسية – صينية:
ياحــظ أن مــن الرســائل األساســية للمنظمــة تأكيــد الرشاكــة 
ــا  ــاً وعســكرياً، وهــو م ــن روســيا والصــن، اقتصادي ــة ب القوي

ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل: 

الــرويس،  الرئيــس  أكــد  االقتصاديــة:  الرشاكــة  تعزيــز   -1
ــن  ــات موســكو وبك ــة أن تحدي ــن، خــال القم ــر بوت فادمي
واحــدة يف إشــارة إىل التهديــد الــذي تفرضــه الواليــات املتحــدة 
ــتفزازات  ــة اس ــة إلدان ــن الفرص ــتغل بوت ــا. واس ــى كليه ع
ــا أكــدت روســيا والصــن  ــوان، ك واشــنطن لبكــن حــول تاي
عــى اهتامهــا ببنــاء نظــام عاملــي متعــدد األقطــاب قائــم 

ــة.  ــة والدميقراطي ــى العدال ع

وانتقــد بوتــن رصاحــة النظــام العاملــي أحــادي القطبيــة، 
ــن إرضاره  ــر ع ــض النظ ــه بغ ــاع عن ــنطن الدف ــة واش ومحاول
ــي،  ــس الصين ــك الرئي ــة الناشــئة، ورد عــى ذل بالقــوى العاملي
ــده أن بكــن مســتعدة التعــاون مــع  ــج، بتأكي تــي جــي بين

موســكو لــرب مثــال “يحتــذى بــه” فيــا يخــص لعــب أدور 
للقــوى العامليــة املســؤولة بغيــة إعــادة العــامل ملســار التنميــة 

ــة.  املســتدامة واإليجابي

ــى  ــن ع ــز بوت ــد رك ــادي، فق ــتوى االقتص ــى املس ــا ع أم
ــادة  ــه بزي ــن اهتام ــّر ع ــن، وع ــع الص ــاون م ــادة التع زي
ــم  ــى الرغ ــن ع ــع الص ــرويس م ــاري ال ــادل التج ــم التب حج
مــن العقوبــات الغربيــة عــى موســكو، حيــث مــن املتوقــع، 
حســب بوتــن، وصــول حجــم التبــادل التجــاري بينهــا بحلول 
ــام 2021،  ــي ع ــد. فف ــايس جدي ــتوى قي ــة 2022 إىل مس نهاي
ــبة  ــيا بنس ــن وروس ــن الص ــة ب ــارة البيني ــم التج ــع حج ارتف
35% مبــا يتجــاوز الـــ 140 مليار دوالر، وخال األشــهر الســبعة 
األوىل مــن 2022 زاد حجــم التبــادل التجــاري بينهــا بنســبة 
25% مقارنــة بالفــرة نفســها مــن العــام الســابق. ولــذا، يتوقع 
بوتــن رفــع إجــايل التبــادل التجــاري بينهــا إىل 200 مليــار 

ــزة.  ــرة وجي دوالر خــال ف

2- تأكيــد التعــاون العســكري: قامــت القــوات البحريــة 
للدولتــن بالقيــام بدوريــات مشــركة يف املحيــط الهــادئ أثنــاء 
ــة  ــة البحري ــي الدوري ــة، وه ــاد القم ــن انعق ــوم األول م الي
ــن  ــة م ــة محوري ــع بحري ــده قط ــم ع ــة لتض ــركة الثاني املش
ــة  ــري وحاي ــاون البح ــز التع ــدف تعزي ــدان؛ به ــة البل بحري
املصالــح املشــركة يف اقتصــاد بحــري مســتقر لــدى البلديــن، 
ــن،  ــن البلدي ــات ب ــوة العاق ــدى ق ــالة مب ــد رس ــا يع ــو م وه
وعــدم اقتصارهــا عــى العاقــات السياســية واالقتصاديــة 

ــط.   فق

تحركات روسية الفتة: 
ــات  ــوة العاق ــد ق ــر لتأكي ــتغال املؤمت ــكو الس ــعت موس س
الروســية بالعديــد مــن الــدول، مبــا يف ذلــك تلــك الــدول التــي 
ترتبــط بعاقــات وثيقــة مــع الغــرب، وهــو مــا ميكــن تفصيلــه 

عــى النحــو التــايل: 

1- تعزيــز العالقــات الروســية – الهنديــة: تجنبــت الهنــد 
إدانــة العمليــات العســكرية الروســية، واكتفــى رئيــس وزرائها، 
ــر  ــت غ ــة أن “الوق ــال القم ــح خ ــودي، بالتري ــدرا م نارين
مناســب للحــرب”، وأكــد بوتــن لنظــره الهنــدي ســعي روســيا 
الدائــم لوقــف الحــرب ضــد أوكرانيــا، كــا ترغــب نيودلهــي، 
غــر أنــه ألقــى باللــوم عــى األخــرة، التــي ترفــض اســتئناف 
املفاوضــات، وكذلــك الغــرب الســاعي إىل إطالــة أمــد الحــرب، 

عــر إمدادهــا باألســلحة. 

وتســعى الهنــد ملوازنــة عاقاتهــا مــع الغــرب مــن جهــة، 
وروســيا والصــن مــن جهــة أخــرى؛ حيــث إنهــا رشيــك أســايس 
يف منظمــة شــنغهاي للتعــاون، باإلضافــة إىل عضويتهــا يف 
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ــعى  ــذي تس ــية، ال ــات السياس ــد التجمع ــو أح ــواد”، وه “ك
واشــنطن مــن خالــه إىل مواجهــة النفــوذ الصينــي املتصاعــد. 

ــر  ــاين أك ــا ث ــد يف كونه ــتمر الهن ــرى، تس ــة أخ ــن جه وم
ــة  مســتورد لألســلحة الروســية، إذ ســجلت املشــريات الهندي
مــن الســاح الــرويس حــوايل نصــف وارداتهــا مــن الســاح بــن 
2016، و2020، كــا أن الهنــد تعتــر مســتورداً رئيســياً للنفــط 

الــرويس، وذلــك يف تحــٍد واضــح للعقوبــات األمريكيــة.

2- تعاون رويس – باكســتاين محتمل: رصح الســفر الباكســتاين 
لــدى موســكو، يف يونيــو 2022، أن هنــاك مفاوضــات مــع 
روســيا الســتراد الغــاز الطبيعــي املســال. وتســعى موســكو إىل 
تغيــر اتجــاه صادراتهــا مــن الطاقــة مــن أوروبــا إىل رشق آســيا 
وجنــوب رشق آســيا، ومنهــا باكســتان، وذلــك بســبب اتجــاه 
ــاز  ــى الغ ــا ع ــص اعتاده ــاً لتقلي ــة تدريجي ــدول األوروبي ال

الــرويس، واالتجــاه إىل مصــادر بديلــة. 

ــوزراء الباكســتاين  ــس ال ــع رئي ــاع م ــن، يف اجت ــد بوت وأك
شــهباز رشيــف، عــى هامــش املؤمتــر، أن إمــدادات الغــاز مــن 
روســيا إىل باكســتان ممكنــة، حيــث تــم إنشــاء جزء مــن البنية 
التحتيــة لذلــك، وهــو خــط أنابيــب بــن روســيا وكازاخســتان 
وأوزبكســتان. ويبقــى العائــق الوحيــد أمــام مثــل هــذا الخــط 
هــو عــدم االســتقرار يف أفغانســتان، إذ إن مــد أي خــط مــن 
روســيا إىل باكســتان يجــب أن ميــر كذلــك بأفغانســتان. وميكن 
ــل  ــم مــد مث ــة اســتقرار األوضــاع يف أفغانســتان أن يت يف حال
هــذا الخــط، خاصــة أن باكســتان تتمتــع بعاقــات قويــة مــع 
ــك  ــا تبحــث كذل ــول. وأعلنــت روســيا، خــال القمــة، أنه كاب

عــن إمكانيــة توريــد الغــاز الطبيعــي املســال إىل باكســتان. 

3- اســتمرار التعــاون الــرويس – الــريك: أكــد بوتــن أنــه ســيتم 
رشاء 25% مــن احتياجــات تركيــا مــن الغــاز الــرويس بالروبــل. 
ــول  ــرة ح ــن أنق ــارة” م ــى “إش ــه تلق ــن أن ــن بوت ــا أعل ك
ــة.  ــر املنتجــات الروســية مــن املوانــئ الركي الســاح بتصدي

ــريك،  ــس ال ــع الرئي ــن م ــش بوت ــرى، ناق ــة أخ ــن جه وم
رجــب طيــب أردوغــان، أســباب توجــه أغلــب الحبــوب 
ــة، فضــاً عــن  ــة، وليــس النامي ــدول األوروبي ــة إىل ال األوكراني
ــق  ــذي يتعل ــوب، وال ــذ باقــي اتفــاق الحب أســباب عــدم تنفي
بتصديــر املنتجــات الزراعيــة الروســية مــن دون عوائــق. وأكــد 
ــة  ــة منظم ــل عضوي ــى ني ــاده ع ــرص ب ــك ح ــان كذل أردوغ

ــاون. ــنغهاي للتع ش

تحديات قائمة:
ــة  ــز منظم ــيا تعزي ــن وروس ــة الص ــن محاول ــم م ــى الرغ ع
شــنغهاي للتعــاون، فإنهــا يواجهــان تحديــات، والتــي ميكــن 

ــايل:  ــل أبرزهــا عــى النحــو الت تفصي

ــنغهاي  ــة ش ــه منظم ــة: تواج ــات اإلقليمي ــد الرصاع 1- تهدي
للتعــاون تحديــات إقليميــة واســعة، حيــث شــهدت الحــدود 
الطاجيكيــة والقرغيزيــة مناوشــات حدوديــة بــن 16 و17 
بــن  بعــد مفاوضــات مبــارشة  توقفــت  والتــي  ســبتمر، 
الجانبــن. كــا تجــددت االشــتباكات بــن أرمينيــا وأذربيجــان 
الحاصلتــن عــى صفــة رشيــك حــوار يف إطــار املنظمــة، يف 14 

ســبتمر. 

وعــى الرغــم مــن أن الرئيــس األذري شــكر الرئيــس بوتــن 
عــى جهــوده لخفــض التوتــر عــى الحــدود مــع أرمينيــا، غــر 
أنــه مــن الواضــح أن الواليــات املتحــدة ســعت للدخــول عــى 
خــط األزمــة، ومحاولــة إضعــاف النفــوذ الــرويس عــى أرمينيــا، 
ــي،  ــواب األمري ــس الن ــارة رئيســة مجل ــك مــن خــال زي وذل
نانــي بيلــويس، إىل العاصمــة األرمينيــة يريفــان، إذ أطلقــت 
منهــا تريحــات حملــت فيهــا أذربيجــان مســؤولية التصعيــد. 
ــا تبقــى ذات أهميــة خاصــة للواليــات  كــا أكــدت أن أرميني

املتحــدة األمريكيــة.

2- السياســات األمريكيــة املضــادة: ياحــظ أن الواليــات 
ــوره  ــون مح ــاون دويل يك ــض أي تع ــعى لتقوي ــدة تس املتح
ــة ضــم  ــن خــال محاول ــا يتضــح م ــيا والصــن، وهــو م روس
ــي  ــا لتبن ــط عليه ــة الضغ ــواد، ومحاول ــف ك ــد إىل تحال الهن
مواقــف أكــر رصامــة مــن الصــن، وهــو مــا تتحاشــاه نيودلهي 
ــة  ــاع للضغــوط الغربي ــا االنضي ــى اآلن. كــا رفضــت تركي حت
ــن  ــم م ــى الرغ ــيا، ع ــع روس ــادي م ــاون االقتص ــف التع لوق
تلويــح االتحــاد األورويب بفــرض عقوبــات اقتصاديــة عــى 
أنقــرة، يف 6 أغســطس، بحجــة مســاعدة موســكو عــى تجــاوز 

ــة.  ــات الغربي العقوب

ــي،  ــس األمري ــف الرئي ــد كش ــر، فق ــب اآلخ ــى الجان وع
ــه  ــه خــال إحــدى مكاملات ــع ســبتمر، أن جــو بايــدن، يف مطل
مــع الرئيــس الصينــي، يش جــن بينــج، حــذر مــن وقــف 
االســتثارات األمريكيــة يف الصــن، إذا انتهكــت العقوبــات 
املفروضــة عــى روســيا، وهــي التهديــدات التــي مل تلتفــت لهــا 
الصــن، خاصــة فيــا يتعلــق بالتعــاون االقتصــادي مــع روســيا. 
ــابقة مل  ــة الس ــوط األمريكي ــل الضغ ــح أن مجم ــن الواض وم
تــردع هــذه الــدول عــن تطويــر التعــاون مــع روســيا، أو تعزيز 
ــع أن  ــن املتوق ــه م ــر أن ــنغهاي، غ ــة ش ــر منظم ــاون ع التع
تســتمر الجهــود األمريكيــة لعرقلــة التعــاون يف إطــار املنظمة. 

ــام، ميكــن القــول إن منظمــة شــنغهاي للتعــاون  ويف الخت
البرشيــة  املؤهــات  لديهــا  الداخليــة  العقبــات  وبرغــم 
واالقتصاديــة لتــوازن التجمعــات الواقعــة تحــت الهيمنــة 
الغربيــة، كــا ســتعمل الصــن عــى جعلهــا التجمــع الرئيــس 
للــدول اآلســيوية، حيــث تضــم املنظمــة أكــر دولتــن بقــارة 

ــن. ــد والص ــا الهن ــيا وه آس
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