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باحث للدراسات
للدراسات
باحث
اتيجية
الفلسطينية واالستر

الفلسطينية واالستراتيجية

للتطورات السياسية واألمنية في «إسرائيل»
تحليل نصف شهري
ّ

أهداف المركز الرئيسية:
 1ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة.
 2ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين.
 3ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية.
 4ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.
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العالقات اإلسرائيلية الوزبكية
 1ـ مدخل:
تــد أ أوزباكســتاف فــي اإلقلــيم الجيوسياســي الخــاب بمنطقــة ســيا الوســطى وفيـ

مــد دو ك كا از ســتاف

تركمانستاف أوزبكستاف طاجيكستاف قيرغيزستاف وهي كانت ضمن االتحاد السـوفييتي السـاب واسـتقلت عنـ
بعد انهياره في مطلع التسعينيات مكونـة دو
مــن قــرف مــن الــزمن ل ـ

سـيا الوسـطى الخمـد وبـلل فـ ف هـله الـدو التـي قتعـت رك ـر

"الســتار الحديــد " وجــدت نفســها فجــمة فــي مر لــة إعــادة الت ــوف اإلقليمــي مم ـا أتــا

للعديد من القوى اإلقليمية والدولية النفاذ إليها.
أُوزبكستاف هي أكتر دولة سكاناً في وسـ

سـيا عاصـمتها طشـقند ومـن أهـم مـدنها سـمرقند .وهـي إ ـدى

الجمهوريـ ــات اإلسـ ــالمية ذات الطتيعـ ــة الفيدراليـ ــة ضـ ــمن الجمهوريـ ــات السـ ــوفياتية السـ ــابقة .وتضـ ــم جمهوريـ ــة
أوزبكستاف جمهورية قراقأ باك .كما تضم أقاليماً أ رى لها كم ذاتي يتلغ عـددها تسـعة أقـاليم .منهـا أقـاليم لهـا
ش ــهرة عريق ــة فـ ـي ت ــاريإل اإلس ــال م ــأ بخ ــار وس ــمرقند وطش ــقند و ـ ـوارز  .فق ــد ق ــدمت ه ــله المن ــاط علم ــاء
مشهورين كاف لهم أثرهم في التراث اإلسالمي ومن أبرزهم التخار والخوارزمي والتيروني والنسائي والزمخشر
والترمل وغيرهم العديد من أعال التراث اإلسإلمي .اللغة الرسمية في هله الدولة هي اروزبكيـة كمـا أف جميـع
عناصر الشعب تجيد الروسية وقليالً منهم يفهم اللغة الدرية التي يت لم بها النـا

فـي طاجيكسـتاف وأفغانسـتاف.

وعلى الرغم من أف اروزب يشكلوف الغالتية العظمى من السكاف في أوزبكستاف ف ف هناك عدداً من ارقليات
صوصاً الطاجي والرو

والقوزاق وقد منحت ارقلية ار يرة منطقة تتمتع بحكم شت ذاتي فـي شـما غـر

التالد .في الوقت نفس ف ف % 90من السكاف في أوزبكستاف هم من المسلمين السنة وفـي لـأ هـله الظـرو
أصتح اإلسال نقطة تجمع طتيعية لهوية جماعية جديدة.
في مطلع التسعينيات من القرف العشرين تـدف عشـرات الـدعاة اإلسـالميين ارجانـب علـى وسـ

سـيا فـي

محاولــة الغتنــا الفرصــة إلعــادة هــله التلــداف إلــى ارمــة المســلمة بعــد أف عــانوا طــويالً فــي لــأ نظــا ُملح ـد
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وجــاءت أكتــر مجموعــات مــن الــدعاة مــن تركيــا والجزي ـرة العربيــة اصــة الســعودية .وشــملت التع ــات التركيــة
ركــات صــوفية بهــد

إعــادة إ يــاء الطــرق الصــوفية  -وعلــى أرســها النقشــتندية -فــي موطنهــا ارصــلي .كمــا

انتشرت أيضا النورسية -وهي ركة إسالمية معتدلة تعود إلى سعيد النورسي -ول ن هله المرة عن طري فتح
هللا جولن أ د تالميل النورسي الل أنشـم ركـة أ ـرى تحمـأ اسـم وتسـتو ي ارف ـار الصـوفية مـع مـزيج مـن
الحداثـة .وقــد سـعت ركــة "فــتح هللا جـولن" بقــوة لالنتشـار فــي ســيا الوسـطى عــن طريـ المــدار والم سســات
التجاريــة والدعويــة والمطتوعــات والوســائأ اإلعالميــة وعلــى الــرغم مــن ذل ـ فقــد أغلقــت الدولــة فــي أوزبكســتاف
المتعـار
الطري في وج هله الحركة بعد عدة سنوات من العمأ بحجة نشرها الملهب الوهابي المتشدد ُ

مـع

التقاليـد اإلسـالمية المحليـة والسياسـات الحكوميــة .وبعـد أف ر تـت كومـات ســيا الوسـطى فـي التدايـة بالتع ــات
الدعويـــة سـ ــرعاف مـــا أصـ ــتحت فـ ــي نظرهـ ــا مشـــتوهة و ط ـ ـرة وقلق ــت بشـ ــمف أه ــدافها و شـ ــيت مـــن مخـ ــاطر
االضطرابات التي قد تنجم عن ارف ار ارصولية المتطرفة التـي تتشـر بهـا .لـلا فقـد اتخـلت الحكومـة اروزبكيـة

موقف ـاً صــارماً شــية ت ـرار مــا ــدث فــي طاجيكســتاف المجــاورة

صوص ـاً مــع لهــور بعــو التطــورات علــى

الجتهـة الدا ليـة .ففـي عـامي  1992و 1993قامـت الحكومـة بطـرد ـوالي مسـين داعيـة سـعود وهـابي مـن
أوزبكستاف .وفي عا  1994قامت بحظر صحيفة "زماف"  -الصحيفة التي تصدرها الحركة النورسية التركية-
كمــا أغلقــت مــدار جــولن فــي  .1999كمــا اضــطر ك يــر مــن الطــرق الصــوفية إلــى إنهــاء أنشــطت فــي الــتالد.
وعلــى الــرغم مــن التعــاط
يتــدو أنهــا تريــد للتصــو

الرســمي مــن الحكومــة التــي تصــر بــمف التصــو
أف يقتصــر علــى المســتوى الف ــر

جــزء مــن التقاليــد الوطنيــة إال أنـ

دوف أف يتحــو إلــى قــوة سياســية تنــافد الســلطات

الرس ــمية .وممـ ـا ي ي ــر الدهش ــة أنـ ـ ف ــي الس ــنوات القليل ــة الماض ــية ك ــاف التواج ــد التتشـ ـير ارجنت ــي الو ي ــد ف ــي
أوزبكستاف ينحصر في الجماعات المسيحية اإلنجيلية المختلفة التـي ازداد قلـ الحكومـة منهـا لـيد مـن منطلـ
الخــو

مــن أف ال يــر مــن أف ــارهم قــد تـ د إلــى اإلرهــا

بــأ مــن منطلـ تعــار

هــله الجماعــات مــع القــيم

العامــة فهــله المجموعــات ال تعتتــر جــزءاً مــن ال قافــة الوطنيــة كارقليــات الدينيــة ار ــرى واليهوديــة والمســيحية
اررثوذكسية الروسية) بأ تعتتر د يلة على المجتمع.
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سكاف أوزبكستاف ينتموف إلى مجموعة من العناصر أبرزها اروزب ويشـكلوف أغلتيـة سـكانها يـت تصـأ
نستتهم إلـى  %68ومـن القـزق  %4ونسـتة مماثلـة مـن الطاجيـ  .و ـوالي  %5مـن التتـار ونصـ

هـله النسـتة

مــن الق ارقــأ بــاك .وكــأ هــله العناصــر مســلمة ولــلل يشــكأ المســلموف ارغلتيــة ال تــرى بــين ســكاف أوزبكســتاف
ويشـكأ الــرو
الرو

 .%10وتتلـغ نســتة المسـلمين مــن سـكاف الدولــة  %88وهـلا يرجــع إلـى انخفــا

في أعقا

نسـتة الســكاف

انهيار االتحاد السوفييتي.

أوزبكستاف أكتر جمهوريات سيا الوسطى أيضاً من يت عدد السكاف
كمها من يومها الرئيد إسال كاريمو

يت تضم 26مليوف نسمة .وقد

بقتضة من ديد والل قد أعيد إنتخابـ لواليـة ثانيـة فـي عـا 2000

بنســتة ٪91 9مــن ارص ـوات .وقــد إنتقــد كــأ مــن اإلتحــاد اروروبــي ومنظمــة ارمــن والتعــاوف اروروبــي ســير
عمليــات اإلنتخــا

والتــي جــاءت بكــاريمو

إلــى الحكــم واصــفة فــي نفــد الوقــت هــلا النظــا بــارك ر ارنظمــة

القمعيـة فــي العــالم .وبـرغم ال ــروات الطتيعيــة الهائلــة التــي يتمتـع بهــا هــلا التلــد "الــلهب الفحــم والغــاز الطتيعــي
بالخصوب" إضاف ًة إلى إنتاج القطن يت تعتتر أوزباكستاف المنتج ال اني دوليـاً لمـادة القطـن فـرغم كـأ هـله
اإلمكانــات الماديــة الهائلــة إال أف التلــد ُيعتتــر ارفقــر علــى مســتوى ســيا الوســطى
الحــالي بالــد أ الفــرد إلــى أدنــى مســتويات

يــت أدت سياســة الحكــم

مــا يعــاد  40دوالر شــهريا .كمــا هــت منتــوج الفــرد المحلــي بنســتة

ويعتتر المجتمـع اروزبكـي مجتمعـاً أميـاً فـي غالتيتـ  ٪99ويشـكأ المسـلموف  ٪88مـع
 ٪40منل عا ُ .1998

أقلية مسيحية رثوذوكسية.

كانــت دولــة فلســطين مــن أوائــأ الــدو التــي اعترفــت باســتقال جمهوريــة أوزبكســتاف فــي 1991/12/30
وفــي  1994/9/14قــا رئــيد دولــة فلســطين ياســر عرفــات بزيــارة رســمية روزبكســتاف التقــى اللهــا مــع رئــيد
الجمهورية إسال كريمو

وافتتح سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية أوزبكسـتاف .وبتـاريإل  1994/12/22قـد
فــوق العــادة لدولــة فلســطين فــي أوزبكســتاف .وفــي

الــدكتور نتيــأ اللحــا أوراق اعتمــاده كــمو ســفير ُمقــيم مفــو
نيساف  1997قا التروفيسور عتد العزيز كاميلو وزير الخارجية اروزبكستاني بزيارة لدولة فلسطين .وبتـاريإل
 1998/9/16قا الرئيد إسال كريمو

بزيارة التقى اللها برئيد السلطة الفلسطينية ياسر عرفـات فـي ار

هللا أثناء زيارت الرسمية لـ "إسرائيأ" .وعتر إسال كريمو
5
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أف أوزبكســتاف تســاند الشــعب الفلســطيني بــلل فــي المنظمــات

الدوليــة و اصــة منظمــة ارمــم المتحــدة وأف إقامــة العالقــات المتاش ـرة بــين رجــا ارعمــا فــي مجــا المشــاريع
الصــغيرة والقطــاخ الخــاب تلت ـي مصــالح الجــانتين وأف اتفاقيــة التعــاوف بــين الغــر التجاريــة والصــناعية بــين
التلــدين التــي وقعــت فــي عــا  2005هــي طــوة فــي هــلا االتجــاه .وأشــار الســفير الفلســطيني إلــى أن ـ سيصــب
جهــوده علــى تطــوير التعــاوف وتوســيع الصــالت التجاريــة واالقتصــادية .وقــا أف العالقــات ال قافيــة تقــر بــين
شعوبنا وأف مئات الطلتة الفلسطينيين درسوا في م سسات التعليم العالي اروزبكية وكأ هلا يعزز التعاوف بين
التلدين .وأثناء العدواف اإلسرائيلي الواسع على قطاخ غزة الفلسطيني في مطلـع عـا  2009وزعـت وكالـة أنتـاء
 Jahonالتابعــة لــو ازرة الخارجيــة بجمهوريــة أوزبكســتاف بيان ـاً أعربــت في ـ عــن قل ـ اروســا االجتماعيــة فــي
أوزبكستاف من تفـاقم اروضـاخ فـي قطـاخ غـزة ومناشـدتها لألطـ ار
الخالفــات عــن طريـ التفــاو

المتصـارعة لوقـ

العمليـات العسـكرية و ـأ

وعــن القلـ ال تيــر الــل تلقـت فيـ اروســا االجتماعيــة فــي أوزبكســتاف أنتــاء

تفاقم اروضاخ في قطاخ غزة والتي تهدد عملية التسوية السلمية للصراخ الفلسـطيني اإلسـرائيلي و فـاق اسـتقرار
اروضــاخ فــي الشــرق اروس ـ  .وأف المعــارك العنيفــة فــي قطــاخ غ ـزة أدت إلــى ســائر بش ـرية كتي ـرة و لــى أزمــة
إنسانية.

 - 2الحكم في أوزباكستان:
لقد كم أوزبكستاف اكم بممره ُيدعى إسال كريمو

في بالده و كمها لحسا

وتوفي م را) وقد كاف يوماً زعيم الحز الشـيوعي

السوفييت .وعندما انهار اإلتحاد السوفيتي رتب كريمو

بلكاء أوراق

واستمر في

كم أوزبكستاف بعد أف تخلى عن الشيوعية وصنع تحالفات جديدة مع موسكو وواشنطن معاً .وبعد  11أيلو
 2001تحــو إلــى لي ـ
اإلرهــا

وثي ـ لأل ي ـرة وأقنعهــا  -أو صــدقت هــي برغتتهــا -أن ـ ش ـريكها فــي الحــر علــى

بعــد أف نجــح فــي وص ـ

أ معارضــة يواجههــا بمنهــا أصــولية أو وهابي ـة وبالتــالي دعمت ـ الواليــات

المتحــدة فــي كم ـ روزبكســتاف بقتضــة ديديــة وتجاهلــت تقــارير منظمــات قــوق اإلنســاف التــي تحــدثت عــن

6

التقدير نصف الشهري (ملف «إسرائيل»)
رقم ()58

ال

السجناء السياسيين في معتقالت

2018/02/28

طالما أنـ سـمح لهـا ب نشـاء قاعـدة عسـكرية جويـة أسـمتها ويـا للغ اربـة

"قاعدة الحرية القوية"!
ل ن أوزبكستاف و" ريتها القويـة" ضـعت المتحـاف صـعب مـع وصـو موجـات الحريـة إليهـا بعـدما مـرت
كرني ـ ــا
تجرب ـ ــة الحري ـ ــة ه ـ ــله بنج ـ ــا ف ـ ــي جارته ـ ــا قرغيزي ـ ــا والمس ـ ــلمة ه ـ ــي ار ـ ــرى) وجمه ـ ــوريتي جورجي ـ ــا وأو ا
والمســيحيتين) بنجــا أكتــر واهتمــا أك ــر مــن قتــأ الواليــات المتحــدة .ل ــن فــي أوزبكســتاف واجـ كريمــو

هــله

كريم ــو

الموج ــة بالقتض ــة الفوالذي ــة الت ــي ُيجي ــد اس ــتخدامها فقت ــأ المئ ــات ف ــي مدين ــة ان ــديجاف .وق ــد وصـ ـ
المتظاهرين بمنهم أصوليوف وأشرار وبالتالي برر قتلهم بينما ارميركي المدافع عن "الحرية" كلباً كـاف ال يـ از
يراقب الحدث من بعيد تى "ال تسـق أوزبكسـتاف فـي بـراثن ارصـولية اإلسـالمية" علـى ـد زعمهـم فـي ـين
كاف يدعم مسيرة الحرية عملياً في جورجيا وأوكرانيا ن اية بالرو .

 - 3مالبسات االحياء الديني في أوزباكستان:
واجهـت أوزبكســتاف مــع دو ســيا الوســطى والمجتمــع الــدولي عمومـاً

طــر الجماعــات اإلســالمية الســلفية

المتطرفــة فــي لــأ اســتمرار نشــا " ركــة أوزبكســتاف اإلســالمية" و" ــز التحريــر" و" ــز تركســتاف الش ـرقية
اإلسالمي" يت تتطلع هله الجماعات إلى إنشاء ما ُيعر بـ "دولة الخالفة اإلسالمية" في المنطقة وهنا تترز
أهمية التعاوف مع أوزبكستاف في مكافحة اإلرها والتطر والعن  .في هـلا السـياق يعتتـر "واد فرغانـة" أ ـد
أبــرز المنــاط التــي تم ـأ تربــة صــتة لنمــو الف ــر الســلفي المتطــر ويمتــد الــودا فــي كــأ مــن جمهوريــات
أوزبكستاف وطاجيكستاف وقرغيزستاف فضالً عن الحدود المشتركة مع أفغانستاف التي أصتحت مرك اًز مهماً من
م اركــز الف ــر المتطــر وتصــدير العناصــر اإلرهابي ـة إضــاف ًة إلــى ضــع

قتضــة الدولــة وعجــز ل ـ

شــما

ارطلسي والواليات المتحدة في مساعدة ارفغاف على استعادة االستقرار وارمن في بلدهم.
قتــأ أف تحصــأ أوزبكســتاف علــى اســتقاللها الصــعب عــن الحكــم الروســي كانــت الحكومــة الشــيوعية فــي
أرجــاء االتحــاد الســوفييتي الســاب  .وكانــت أوزبكســتاف

ال ــرملين تحــاو طمــد المعــالم اإلســالمية فــي مختل ـ
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كغيرهـا مــن الـدو اإلســالمية التابعـة لإلتحــاد السـوفييتي تحلــم بـاليو الــل ينتهـي فيـ الحكـم الشــيوعي ليمــار
المسلموف فيها شعائرهم اإلسالمية كاملة من دوف و
تف ـ االتحــاد الســوفيتي)
كاف يفتر

أو تـردد .إال أف اريـا التـي تلـت عـا  1991و تـاريإل

ملــت لألوزبكيــين مــا لــم يخطــر لهــم بتــا  .فــالرئيد الجديــد وإســال كريمــو ) الــل

ب أف يكوف مسلماً في االعتقاد والعمأ رمى بسنوات انتظار الخالب من الحكم الشـيوعي لـ

لهره وتحو إلى عدو جديد للمسلمين مستعيناً بآلة قمع ديكتاتورية ورثهـا مـن النظـا الشـيوعي السـاب  .ورف
الدو المسلمة التي تعيش تحت كـم ديكتـاتور جـائر أو تحـت ا ـتال سـافر أو فـي لـرو

اقتصـادية انقـة

ك يرة ومتعددة وبستب اآللة اإلعالمية الضخمة التي يمس بزمامها أعداء اإلسال والمسلمين ف ف ال يـر مـن
تل الدو المسلمة لم تعد توجد تحت االهتما اإلعالمي العا أو الخـاب وباتـت مشـكالتها التـي تعـاني منهـا
مش ــكالت دا لي ــة ال يت ــد أ فيه ــا بقي ــة المس ــلموف ف ــي الع ــالم .تمامـ ـاً م لم ــا وصـ ـ
الطنطاو مسملة منع الحجا

ش ــيإل ارزه ــر محم ــد عل ــي

في الجامعات الفرنسية بمنها "شمف دا لي فرنسي ال د أ للمسلمين في ".

في العصر الحالي قاو شيعة أوزبكستاف بضراوة المد الشيوعي السوفييتي بالتضامن مع إ وانهم مـن أهـأ
الســنة و ــافظوا علــى معتقــداتهم بصــورة ســرية وقــد كلفهــم ارمــر بضــع مئــات مــن الشــهداء علــى يــد النظــا
الســوفييتي الســاب  .كمــا أنهــم لــم يســلموا بعــد انهيــار النظــا الشــيوعي مــن محــاوالت الوهابيــة الســعودية الختي ــة
إلد الهم باإلغراءات المالية في زمرتها أو تحريو إ وانهم من أهأ السنة ضدهم.
ينتمــي أغلــب شــيعة أوزبكســتاف إلــى القتائــأ التركســتانية القاطنــة شــما جتــا باميــاف ارفغانيــة لقربهــا مــن
مدينــة م ـزار شـري

كتــرى مــدف الشــيعة فــي أفغانســتاف وهنــاك بعــو مــنهم قــد مــن إي ـراف وأفغانســتاف بجانــب

بعو العائالت ذات ارصأ الروسي والتي تشـيعت نتيجـة تمثرهـا بالعقيـدة المحمديـة ارصـيلة وهـ الء يتركـزوف
في المناط الجنوبية ومدف جيزاك وجوليستاف وكارشي وفيرجانا وغيرها من مـدف الجنـو اروزبكـي هـلا غيـر
الشيعة من أبناء الجاليات المقيمة في طشقند وسمرقند .ويتمتع الشيعة في أوزبكستاف الياً بنوخ من الحرية في
إقامــة شــعائرهم وعلــى أرســها المــآتم الحســينية ومــآتم

التيــت النتــو ارطهــار علــيهم الســال وتشــاركهم بعــو

الشخصيات ال تيرة في التالد.
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طمحت الحكومة اروزبكية فـي إ يـاء التقاليـد اإلسـالمية إال أف أوزبكسـتاف -دسـتوريا -ال

ت از دولة علمانية .فالدستور اروزبكـي منـل عـا  1992يـن

علـى وجـو فصـأ الهيئـات الدينيـة عـن الدولـة

وعلــى الدولــة أال تتــد أ فــي الشـ وف الدينيـة وفــي الوقــت نفسـ فـ ف الدولــة لــديها هيكـأ دينــي رســمي متماسـ .
فاإلدارة الرو ية آلسيا الوسطى وكا از ستاف وكاف يطل عليهـا  SADUMفـي الحقتـة السـوفيتية) وهـي مـا تـ از
قائمة ل ن تم إصال ها وأُعيد تسميتها.

" –4إسرائيل" أمام تنازع المصالح الميركية الروسية في أوزباكستان:
عقــب أ ــداث  11أيلــو

وفــي إطــار ربهــا علــى اإلرهــا

وا تاللهــا رفغانســتاف ذات الج ـوار الجغ ارفــي

المتاشر لمنطقـة سـيا الوسـطى والقوقـاز أُتيحـت الفرصـة للواليـات المتحـدة إلقامـة قواعـد عسـكرية فـي المنطقـة
وهــو الهــد

الــل طالمــا ســعت لتحقيقـ

فتنــت قاعــدة ــاف أبــاد فــي أوزبكســتافك ففــي تشـرين ال ــاني  2001تــم

توقيع ات فاق بين الواليـات المتحـدة وأوزبكسـتاف يقضـي باسـتخدا واشـنطن لقاعـدة ـاف أبـاد مقابـأ إيجـار قيمتـ
 270ملي ــوف دوالر إل ــى جان ــب منح ــة ق ــدرها  100ملي ــوف دوالر وقرضـ ـاً بقيم ــة  100ملي ــوف دوالر م ــن بنـ ـ
التصدير واالستيراد ارمريكي.
وقاعــدة ــاف أبــاد هــي قاعــدة ســوفييتية ســابقة تقــع جنــو شــرق أوزبكســتاف وتتعــد نحــو  500كــم عــن
العاصمة طشقند و 200كيلومتر عن الحـدود مـع أفغانسـتاف .اسـتخدمها ارميركيـوف منـل أوا ـر  2001لتقـديم
اإلسناد الجو لعملياتهم في أفغانستاف وكاف يتمركز فيها نحو  1000عسكر أميركي.
فــي  29تمــوز  2005طلتــت أوزبكســتاف مــن الواليــات المتحــدة إنهــاء وجودهــا العســكر علــى أ ارضــيها
وســحب قواتهــا وذل ـ

ــال مــدة ال تتجــاوز كــانوف ال ــاني  .2006وفــي طــوة انتقامي ـة مــن جانــب واشــنطن

صــوت مجلــد الشــيوم ارمريكــي فــي أكتــوبر  2005علــى ق ـرار بتجميــد متلــغ  23مليــوف دوالر مــن مســتحقات
أوزبكستاف عن استخدا واشنطن الساب لقاعدة "كارشي اف أباد".
أما بالنستة لألهدا

ارمريكية التي تخد "إسرائيأ" في أوزباكستاف فيمكن تلخيصها بما يليك
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 -1استراتيجية التنويع والسيطرة فيما يتعل بمصادر الطاقة بعيداً عن الخليج العربي والشرق اروس

ثـم

في مر لة ثانية تقليأ االعتماد على النف الخارجي وذل من ال السيطرة علـى منـاط إنتـاج الـنف والغـاز
الجديدة م أ ليج غينيا و سيا الوسطى .وقـد عتـر عـن هـله االسـتراتيجية "بيـأ ريتشاردسـوف" وزيـر الطاقـة فـي
عهــد "كلينتــوف" وتلـ هــي سياســة الواليــات المتحــدة فــي تحقيـ أمــن الطاقــة اعتمــاداً علــى تنويــع مصــادر الــنف
والغاز في جميع أنحاء العالم).
 -2اســتغال ف ـراق القــوة الــل

لف ـ انهيــار االتحــاد الســوفييتيك مــن أجــأ ضــماف الســيطرة السياســية علــى

الق ـرار السياســي لــدو المنطقــة الضــعيفة .ووص ـ

"بيــأ ريتشاردســوف" هــلا بقول ـ ك "إننــا نحــاو أف نحــرك تل ـ

الــدو المســتقلة ــدي اً تجــاه الغــر  .ونريــد أف ن ـراهم وهــم يعتمــدوف كلي ـاً علــى المصــالح االقتصــادية والسياســية
الغربية بدالً من أف يتجهوا إلى طري
جداً بالنستة لنا أف تتج

ر .لقد أنشمنا است مارات سياسية إضافية في منطقة قزوين ومن المهـم

ريطة أنابيب النف والخريطة السياسية وف ما نريد نحـن" .ويـرتت بهـلا هـد

هو منع القوى الصاعدة والصين الهند) من الحصو على ص

ـر

من نف وغاز المنطقة والوجود العسكر

والسياسي بالقر من دودها.
 -3إبعــاد روســيا عــن المنطقــةك تريــد واشــنطن محاص ـرة روســيا دا ــأ ـدودها السياســية كمــا فعلــت فــي
أوروبــا وتقلــي

ســيطرتها المنطقــة .وقــد أدى هــلا إلــى ص ـراخ علــى النفــوذ فــي المنطقــة أصــتحت بمقتضــاه

أذربيجاف منل توقيع صفقة القرف النفطية عا  1994لي

واشنطن ارساسي .كمـا تقلتـت دو سـيا الوسـطى

ار رى بين واشنطن وروسيا .فقد استغلت واشنطن هجمات  11أيلـو لنشـر نفوذهـا فـي المنطقـة ب قامـة قاعـدة
في قرغزيستاف وأوزبكستاف وتعزيز عالقاتها مع كاز ستاف وطاجيكستاف .وتسعى الواليات المتحـدة إلـى تعزيـز
نفوذها لمواجهة العـودة المحتملـة لروسـيا تزامنـاً مـع روجهـا مـن أفغانسـتاف .ولعـأ تعليـ أوزبكسـتاف لعضـويتها
ف ــي منظم ــة ارم ــن الجم ــاعي ف ــي زيـ ـراف  2012ث ــم رف ــو أذربيج ــاف تجدي ــد عق ــد إيج ــار محطـ ـة غاب ــاال
االستراتيجية في كانوف ال اني  2013يعد ضربة أمريكية لروسيا ودليالً على الصراخ المحتد في المنطقة.
 -4صــار إي ـرافك ف ـ يراف الدولــة النفطيــة التــي تشــكأ ا تياطاتهــا مــن الــنف والغــاز  %14و %36مــن
ا تياطيات الشرق اروس

و %9.3و %13.1من ا تياطـات العـالم علـى التـوالي هـي العـدو اإلقليمـي ارو
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للواليات المتحدة .وتهـد

2018/02/28

الواليـات المتحـدة لمنـع تحـو إيـراف لوسـي لوجيسـتي ومركـز لتخـزين ومـرور الطاقـة.

ف يراف تستطيع أف تلعب دور تركيا بالنستة لنف وغاز سيا الوسطى .ل ن المشاريع ارمريكيـة هـدفت لاللتفـا
و إيراف عتر طرق أطو من ال تركيا لحصارها ومنع التعاوف بينها وبين دو المنطقة.

في المقابل تتجّلى أهم الهداف الروسية كالتالي:
 -1اســتعادة دور روســيا فــي المنطقــةك تعتتــر روســيا المنطقــة ــديقتها الخلفيـة ومنطقــة نفوذهــا الحصــر .
يت ضعت المنطقـة للسـيطرة الروسـية منـل القـرف التاسـع عشـر .وقـد رجـت أذربيجـاف مـن الحظيـرة الروسـية
عا  1994بينما شـهدت قرغزيسـتاف صـراعاً علـى النفـوذ بـين الواليـات المتحـدة وروسـيا أسـفر عـن فـوز روسـيا
وتص ــفية القاع ــدة ارمريكي ــة ف ــي ع ــا  2010بينم ــا ش ــددت روس ــيا م ــن قتض ــتها عل ــى طاجيكس ــتاف ودعم ــت
عالقاتها مع كاز ستاف وتركمنستاف وتمرجحـت عالقتهـا مـع أوزبكسـتاف .ويـزداد الصـراخ ـدة مـع اقتـ ار موعـد
انسحا

قوات الناتو من أفغانستاف واستعداد روسيا لمأء الفراق.

 .2ضــماف الســيطرة علــى ســوق الطاقــة اروروبــيك تمــد روســيا أوروبــا بـ ـ %25مــن ا تياجاتهــا مــن الغــاز.
وتسعى أوروبا لتنويع وارداتها الغازية بعيداً عن روسيا للا لجمت إلى غاز ونف

سيا الوسطى كتديأ ومنافد.

المطل ـ الــل ُيتدي ـ االتحــاد اروروبــي والواليــات المتحــدة لخ ـ ونــابوكو) ليكــوف الغــاز
وتتــدى هــلا فــي الــدعم ُ
اآلذر هــو المنــافد للغــاز الروســي فــي أوروبــا الوســطى والش ـرقية مــع ط ـ لتوصــيل إليطاليــا .كمــا يحــاو
االتحــاد اروروبــي إقنــاخ تركمنســتاف وكاز ســتاف باالنضــما لخـ نــابوكو .مــن هنــا كانــت االســتراتيجية الروســية
لمواجهة االلتفـا
تركمنستاف عتر

اروروبـي عتـر التعـاوف مـع كاز سـتاف والسـيطرة شـت المطلقـة لشـركة وغـازبرو ) علـى غـاز
ارنابيب المشترك

يت تقو روسيا ب عادة تصدير الغاز التركماني روروبا عتـر طـو

الغاز الروسية .فمواجهة مشاريع ارنابيب الغربيـة بمشـاريع مضـادة هـو جـوهر السياسـة الروسـية لتمكيـد هيمنتهـا
على سوق الغاز اروروبي .ومن ارمور الدالة أف الطاقة اإلجمالية لخطو الغاز الروسية اروروبيـة اآلف تتلـغ
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 250مليــار متــر مكعــب ســنوياً تخط ـ موســكو لرفعهــا إلــى  380مليــار متــر مكعــب بينمــا تتلــغ التوريــدات
الروسية  150مليار متر مكعب فق .

 - 5مظاهر النفوذ اإلسرائيلي في القوقاز وآسيا الوسطى:
 سياســياًك ســارعت دولــة ال يــاف الصــهوني منــل إعــالف تل ـ الــدو اســتقاللها عــا  1992لالعت ـ ارو قامـة عالقــات دبلوماسـية معهــا وتقـديم نفســها كوسـي لجــل

رلو

بهــا

ارمـوا الغربيــة وارمريكيـة وفــتح أبـوا

واشــنطن وغيرهــا مــن العواصــم الغربيــة وبــدأت الوفــود الحكوميــة الصــهيونية بالقيــا بالعديــد مــن الزيــارات لتل ـ
الـدو

دة الطريـ أمـا الشـركات الصـهيونية لغـزو تلـ المنطقـة
يـت قامـت بتوقيـع العديـد مـن االتفاقيـات معتـ ً

ومنها اوزباكستاف.

 -اقتصادياًك بعد استقال تل الدو

استغلت دولة ال ياف الصهيوني الة الضع

االقتصاد التي تمر

بهــا وأقامــت العديــد مــن المشــروعات مســتعينة بالجاليــة اليهوديــة فيهــا وقامــت ب نشــاء غرفــة للتجــارة والصــناعة
اصــة بــدو ســيا الوســطى لتســهيأ التجــارة معهــا وتعاونــت مــع تل ـ الــدو فــي شــتى المجــاالت االقتصــادية
والصناعية والزراعية والر والصحة وتقديم الخترات والـدعم الفنـي وتـدريب ال ـوادر

يـت قامـت بتنـاء مشـروخ

ر وتــدريب تـراء فــي ز ارعــة القطــن فــي أوزبكســتاف وقامــت بتقويــة مصــفاة ت ريــر الــنف فــي تركمنســتاف كمــا
قامــت باســت مارات محلي ـة فــي قطــاخ التنــوك والمحــالت التجاريــة ال تــرى واالتصــاالت وعملــت علــى اســتخراج
النف ومده يت أنها تلتي  % 40من اجاتها النفطية من كا از ستاف وأذربيجاف.
 عسكرياًك استغلت دولة ال ياف الصهيوني الفراق ارمنـي بعـد اسـتقال تلـ الـدومخابراتها أساليب مكافحة ما يسـمى ب ـ "اإلرهـا " وقـد سـاعد علـى ذلـ

ـو

وقامـت بتـدريب أجهـزة

كـا تلـ الـدو مـن المنظمـات

اإلرهابيـة الســلفية ومــا قامــت بـ اإلدارة ارميركيــة مــن ملــة ضــد "اإلرهــا " و اصـ ًة الحــر ضــد أفغانســتاف
ي ــت عمل ــت جمهوري ــات س ــيا الوس ــطى عل ــى تح ــديت منش ــآتها العس ــكرية بم ــا يلتـ ـي متطلت ــات لـ ـ

ش ــما

ارطلس ــي واس ــت مرت دول ــة ال ي ــاف تراته ــا ف ــي إع ــداد القي ــادات ارمنيـ ـة م ــا ف ــتح المج ــا لتوغله ــا العس ــكر
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دم ـ ًة لمصــالحها وقامــت ب ـ ب ار العديــد مــن الصــفقات لتحــديت وبيــع ارســلحة لتل ـ الــدو ومنهــا

أوزباكستاف.

 – 6عوامل التغلغل االسرائيلي في اوزباكستان ووسائله:
بدافع االنتهازية واستغال الظرو

أطلقت "إسرائيأ" لنفسها العناف لنا ية القيا بنشا عسكر استختار

محمو في سيا الوسطى وقد اهتمت منل وقت متكر با تراق دو هله المنطقـة بمكملهـا بمـا فيهـا أوزباكسـتاف
وكانــت لــديها اســتراتيجية مت املــةك فهــي ركـزت فــي المر لــة ارولــى علــى التغلغــأ االقتصــاد مــن ــال رجــا
ارعمــا اليهــود مــن شــتى الجنســيات مــن جهــة وتقــديم نفســها كوســي نشــي لجــل

رلو

ارمـوا الغربيــة مــن

جهة أ رى .كما تم افتتا فرخ للوكالة اليهودية وسو نوت) في العاصمة اروزبكية طشـقند لتنظـيم هجـرة اليهـود
اروزب إلى ال ياف الغاصب وتم افتتا مركز ثقافي في طشقند يعمأ بنشا من أجأ الترويج لل قافة وارف ار
اإلسرائيلية بين اليهود وغيرهم من مواطني أوزبكستاف فضالً عن تعليم اللغة العترية .ومـن هنـا انطلـ التغلغـأ
السياســي واالقتصــاد وال قــافي وارمنــي االس ـرائيلي يم ــل مج ـراه علــى نطــاق واســع .وعنــد التحــت عــن أســتا
التغلغأ اإلسرائيلي في سيا الوسطى تتدو للمراقب عـدة أنـواخ رئيسـة مـن العوامـأ الخارجيـة التـي تفسـر أسـتا
هلا التغلغأ فهي إما عوامأ دا لية أو إقليمية أو استراتيجية أو اقتصادية أو أمنية.
 -1العوامل الداخلية:
تجتمع عدة متغيرات دا لية لت ثر في عملية التغلغأ اإلسرائيلي في سيا الوسطى وهيك
أ -وجود الموارد الطتيعيـةك تعتتـر سـيا الوسـطى أو "تـراند أوكسـانيا" وهـو االسـم الـل كانـت تُعـر بـ

تى بداية القرف العشرين وهـي ترجمـة التينيـة لالسـم الـل أطلقـة العـر عنـدما فتحـوا تلـ المنطقـة فـي القـرف
الهجــر ارو

وهــو "بــالد مــا وراء النهــر" وتضــم كــالا مــن أوزبكســتاف وطاجيكســتاف وكا از ســتاف وتركمانســتاف

وقرغيزستاف من المناط التي تز ر تربتها بمنواخ مختلفة من المعادف وال روات الطتيعية.
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بالنستة روزبكستاف التـي هـي موضـع بح نـا فهـي تعتتـر أكتـر دو سـيا الوسـطى

يـت بلـغ عـدد سـكانها

عــا  24 2001مليــوف نســمة وثانيتهــا مــن يــت مســتوى التقــد الصــناعي والعلمــي والتقنــي بعــد كا از ســتاف
وعالوة علـى ذلـ تتمتـع أوزبكسـتاف ب ـروات طتيعيـة كتيـرة مـن الـلهب والفضـة واليورانيـو والنحـا
ً

والزنـ

فضالً علـى الغـاز الطتيعـي والفحـم وغيرهـا وهـي تعتتـر سادسـة دو العـالم فـي إنتـاج الـلهب بمعـد إنتـاج 70
طناً سنوياً ورابعتها من يت ا تياطات ذل الخا الفضي الل يتلغ  4ماليين طن .ومعرو

أف لديها القدرة

على تخصيب اليورانيو وباإلضافة إلى ذل تتمتـع أوزبكسـتاف بموقـع جغ ارفـي اسـتراتيجي وفريـد فـي قلـب سـيا
الوسطى.
ويقــدر عــدد أف ـراد الجاليــة اليهوديــة الموجــودين فــي منطقــة ســيا الوســطى ينحــو  12بالمئــة ضــمن إجمــالي
اليهــود الســوفيت

يــت يوجــد فــي بخــارى ـوالي  8ال

يهــود

وفــي أوزبكســتاف يوجــد أقــأ مــن  30أل ـ

يهود .
وقــد اهتم ـت "إس ـرائيأ" بالجاليــات اليهوديــة فــي دو ســيا الوســطى التــي كانــت منضــوية تحــت المنظومــة
االشتراكية في عهد االتحـاد السـوفيتي السـاب
هنــاك

وسـعت إلـى تهجيـرهم إلـى "إسـرائيأ" لمعالجـة الخلـأ الـديموغ ارفي

ـر مــن الهج ـرة اليهوديــة مــن دو االتحــاد
يــت كــاف عــا  1989وهــو العــا الــل بــدأ يشــهد تــدفقاً كتيـ اً

السوفيتي الساب باتجاه ارراضي الفلسطينية المحتلة إذ بلغ عدد المهاجرين  1.45مليوف مهاجر.
وفــي عــا  2002بلــغ عــدد المهــاجرين  185.000بينمــا قــد إلــى "إس ـرائيأ" عــا 125000 2003
مهــاجر ويعتتــر نصــفهم تقريتـاً مــن غيــر اليهــود فــي اعتقــاد الحا اميــة ل ــن ذلـ ال يمــنعهم مــن االســتفادة مــن
قانوف العودة

يت يمنحوف الجنسية اإلسرائيلية بصفتهم أهالي لليهود.

أما في عا  2004فقد أشارت و ازرة االستيعا
 22أل

مهاجر يهود  .وتضي

اإلسرائيلية إلى تراجع أرقا الهجـرة

المعطيات أف  143أل

وتــرى بعــو الد ارســات أف ســتب انخفــا

يـت لـم يتعـد الـرقم

مولود جديد قد ولدوا في العا نفس في "إسـرائيأ".

عــدد المهــاجرين يعــود إلــى ت ارجــع كتيــر فــي عــدد القــادمين مــن دو
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االتحاد السـوفيتي السـاب  .أمـا فـي عـا  2006فوصـأ إلـى "إسـرائيأ"  21ألـ
من دو االتحاد السوفيتي الساب

مهـاجر مـنهم  9300مهـاجر

و 2500من فرنسا و 2000من الواليات المتحدة ارمريكية.

وقــد نقلــت اإلذاعــة العتريــة عــن تقريــر ســر للشــرطة اإلس ـرائيلية أف مهــاجرين مــن دو االتحــاد الســوفيتي
الســاب أقــاموا  13تنظيم ـاً إجرامي ـاً ف ـي "إس ـرائيأ" تنش ـ فــي مختل ـ
ارموا

واالبتزاز المالي واالتجار بالنساء والزنى والتزيي

وقـد أشــارت بعـو الد ارســات إلــى أسـتا
عـد م ارعــاة الســلطة لتـممين الظــرو

المجــاالت

اصــة فــي مجــاالت تتيــيو

والخداخ.

ك يـرة لهجـرة اليهــود مــن دو سـيا الوســطى إلـى "إسـرائيأ" بينهــا

ال قافيــة والدينيـة المالئمــة لليهــود القـاطنين فــي هــله المنطقـة و ضــاف ًة إلــى

ذل ـ يجــب ار ــل بعــين االعتتــار الظــرو

االقتصــادية المتمزمــة ومســتوى المعيشــة المتــدني

يــت ال يتجــاوز

الر.
معد الراتب الشهر في المنطقة  90دو اً
وبعد تزايد النشا اإلسرائيلي في سيا الوسطى تغيـرت االسـتراتيجية اإلسـرائيلية مـن اسـتقدامهم أ اليهـود
الل يرغتوف في الهجرة إلى "إسرائيأ" إلى تشـجيعهم علـى التقـاء فـي دولهـم وتشـكيأ لوبيـات للتـمثير فـي صـنع
القرار في دو سيا الوسطى.
وفع ـالً ب ــدأت "إس ـرائيأ" عملي ــة منظمــة لإلشـ ـ ار

عل ــى هــله اللوبي ــات و اصــة ع ــن طري ـ أ ــد أجهزته ــا

دور مهمـاً دا لهـا منـل العهـد السـوفياتي مـن ـال جهـاز ـاب يتتـع
السرية "الموساد" اإلسرائيلي الل أدى اً
لرئاسـة الـوزراء اإلسـرائيلية متاشـرة يـدعى جهـاز "الفافيــت" وهـو الجهـاز المسـ و عـن تنظـيم الجاليـات اليهوديــة

فــي المنطقــة وتهجيــر المطلــو هج ـرتهم مــن بــين أفرادهــا وتولي ـ

الــتعو مــنهم لصــالح أجنــدتها السياســية

واالســتختاراتية .ويعتتــر هــلا الجهــاز ذ ارع ـاً قوي ـة للتغلغــأ اإلس ـرائيلي فــي هــله الــدو

تولـ ـ

ثــم لــم تتخــأ "إس ـرائيأ" أف

جالياته ــا اليهودي ــة ف ــي المنطق ــة باعتتاره ــا أدوات لتس ــهيأ الس ــيطرة ارمريكي ــة وف ــتح اربـ ـوا

والضغ على الحكومات المحلية إذا تل مت في ذل .

أمامه ــا

ورثــت دو ســيا الوســطى قــدرات و ت ـرات نوويــة عاليــة ال فــاءة بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي .وقــد أثــارت

الــدو الغربيــة ضــجة كتيـرة ــو ا تمــاالت صــو بلــداف عربيــة علــى الســال النــوو عــا  2002مــن إ ــدى
الجمهوريات التي استقلت عن ال تلة الشرقية وسارعت الواليات المتحدة ارمريكيـة و"إسـرائيأ" إلـى ا تـراق تلـ
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لمحاصـرة أ عالقــات وثيقــة بينهــا وبــين التلــداف العربيــة ومنــع أ ا تمــاالت

للتعــاوف فــي المجــا النــوو مــن هــله الــدو

العربي.

شــية مــن انتقــا الخت ـرات النوويــة إلــى العــالم اإلســالمي والــوطن

وق ــد اش ــترت ش ــركة "س ــابينوف ليمت ــد" وه ــي أ ــد ف ــروخ ش ــركة "أفريط ــا – إسـ ـرائيأ إنفيس ــتمنت" اإلسـ ـرائيلية
القابضــة مجم ـع تســيليفا للتعــدين وال يميــاء فــي كا از ســتاف بكــأ موجودات ـ
اليورانيو ويتلغ إنتاج نحو  1800-1560طن سنوياً.

وهــو أ ــد أكتــر مجمعــات معالجــة

وقــد اشــترت الشــركة اإلسـرائيلية المجمـع ال ــا از ي الضــخم بكــأ موجوداتـ بمتلــغ ثالثمئــة وثالثــة عشــر ألفـاً

وســتمئة دوالر مــع الت ـ از الشــركة بــدفع أجــور العــاملين المتــم رة بمــا يعــاد مليــونين وثالثمئــة و مســين أل ـ
دوالر .وقد كلفت الصفقة كلها "إسرائيأ" ما يعاد مليونين وستمئة وثالثة وستين أل

دوالر.

 -2العوامل الدولية:
تحتــأ منطقــة ســيا الوســطى أهميــة بالغــة بالنســتة إلــى القــوى ال تــرى و اصــة الواليــات المتحــدة ارمريكيــة
لألستا

التاليةك

 ضماف عد عودة الدو المستقلة إلى مجا النفوذ الروسي. عد ارتهاف ثروات هله المنطقة للهيمنة الروسية. الحيلولة دوف مد النفوذ الصيني من الشرق والنفوذ اإليراني من الجنو إلى المنطقة.ونتيج ًة لوقوخ شواطئ بعو دو سـيا الوسـطى علـى بحـر قـزوين فـ ف التطلعـات االسـتراتيجية ارمريكيـة
تهتم بهله المنطقة نتيجة للعوامأ التاليةك
 الحيلولة دوف هيمنة روسية على النف توفر لروسـيا أمـواالً طائلـة تمكنهـا مـن تطـوير صـناعتها النفطيـةالخاصة.
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 الحيلولة دوف تحو روسيا إلى مزود رئيد متاشر بالنف بالنستة إلى أوروبا. ضماف تدف نف بحر قزوين إلى العالم من ال يد أمريكية. تخفيو أسعار النف إلى د ال يضر بمصالح الشركات الدولية. إيجــاد الت ـوازف بــين منطقــة بحــر قــزوين ومنطقــة الخلــيج العربــي بحيــت ال تعــود منطقــة الخلــيج تتمت ـعبالمزايا االستراتيجية الراهنة.
وت ــرى بع ــو الد ارس ــات أف م ــن ارس ــتا
اإلسرائيلي في دو

الت ــي فـ ـزت الوالي ــات المتح ــدة ارمريكي ــة عل ــى دع ــم التغلغ ــأ

سيا الوسطى ما يعود إلى تطويرهـا ف ـرة ومشـروخ "االسـتقال " منـل أوا ـر السـتعينيات مـن

القــرف المنصــر إليقــا

االعتمــاد علــى نفـ منطقــة الخلــيج العربــي ومحاولــة إيجــاد بــدائأ أو مصــادر طاقويــة

أ رى.
و ضافة إلى ما ذكر ف ف المصالح ارمريكية واإلسرائيلية تلتقي و استراتيجية وا دة مفادها تحييد دور
إيراف في دو

سيا الوسطى

شية من التقار بين إيراف والشعو المسلمة في هله الدو

ومخافة أف يـ د

ذل إلى نمو التيار اإلسالمي "ارصولي" بتمثير التمدد ال قافي والسياسي في تقوية هلا التيار في كأ المنطقـة
أ مــن ســيا الوســطى إلــى الشــرق اروسـ
الخطر قتأ اتساع وفقداف السيطرة علي

إلــى شــمالي إفريقيــا وتهــد

اســتراتيجية واشــنطن إلــى ا تـواء هــله

رف نمو التيار اإلسالمي ال ـور سيرسـإل الحقيقـة القائلـةك إف الجولـة

الحضارية القادمة ست وف بين اإلسال واريديولوجيا الغربية.
وقــد اولــت الواليــات المتحــدة ارمريكي ـة أف تُضــفي الطــابع ارمريكــي علــى اســتراتيجيتها تجــاه دو ســيا
الوسطى وكما دد ذل نائب وزير الخارجية ارمريكية الساب
مركز سيا الوسطى والقوقاز

سترو تالتوف في طـا

لـ ضـمن أنشـطة

يت أشار إلى أف االستراتيجية ارمريكيـة للـد و فـي المنطقـة أو ا تراقهـا أو

الهيمنة عليها تقو على ارسد التاليةك
 تطوير الديمقراطية.17
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 ل اقتصاد السوق الحرة. ا تضاف السلم والتعاوف بين دو المنطقة. إدماج دو المنطقة في منظومة المجتمع الدولي.وقد اولت الواليات المتحدة ارمريكية إقامة كومات قريتة لواشـنطن ومتحالفـة معهـا علـى أقـأ تقـدير فـي
منظوم ــة دو س ــيا الوس ــطى وه ــله المتغيـ ـرات تالق ــت م ــع توجه ــات النخ ــب الحاكم ــة و اص ــة ف ــي جمهوري ــة
أوزبكستاف التي اولت بناء عالقات جيدة مع الواليات المتحدة ارمريكية و"إسرائيأ" لألستا
 -ــو

إس ـال كريمــو

رئــيد أوزبكســتاف

التاليةك

رب ـاً بــال ه ـوادة ضــد ارصــولية اإلســالمية فــي بــالده وفــي

منطقة سيا الوسطى وأن أبدى استعداداً للتعاوف في مكافحة ما يسمى "اإلرها

الدولي" مـع الواليـات المتحـدة

ارمريكية و"إسرائيأ".
 -اهتمــا كريمــو

بالتعــاوف االقتصــاد والفنــي مــع "إسـرائيأ" والواليــات المتحــدة ارمريكيــة فــي العديــد مــن

المجاالت ويرى أف هلا التعاوف يمكن أف يساعده على تحقي التنمية االقتصادية.
الجاليـة اليهوديـة علـى إ يـاء دورهـا فـي أوزبكسـتاف فضـالً عـن تشـجيع نشـا الوكالـة

 -تشجيع كريمو

اليهودية وعادة بناء المعابد اليهودية.
 زيادة كريمو -فتح كريمو

عدد المدار الخاصة بارطفا اليهود.
أبوا

الهجرة إلى "إسرائيأ" أما يهود أوزبكستاف.

 -3العوامل اإلقليمية:
أ -الموقف العربي:
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يتصارخ رأياف مختلفاف و طتيعة الموقـ

العربـي مـن دو سـيا الوسـطىك ارو يقلـأ مـن فاعليـة هـلا

الدور العتتارات عديدة فتالرغم مـن أف رئـيد أوزبكسـتاف كـاف أو مـن زار التلـداف العربيـة بعـد انهيـار االتحـاد
السوفيتي الساب للتحت في إمكانية إقامة تعاوف اقتصاد بينها وبين هله الدو
فيهــا إال أنـ لــم يجــد اســتجابة عربيــة لمتطلتــات بــالده كمــا أف التعــاط

و مكانية االست مارات العربية

العربــي مــع النخــب الدينيــة اإلســالمية

المعارضة جعأ النختة الحاكمة اروزبكية على ستيأ الم ا ال الحصر تتج إلى الواليـات المتحـدة ارمريكيـة
و"إسرائيأ" ذل رف النختة الحاكمة اروزبكية اقتنعت بمحدودية المصالح المشتركة بين دولها والوطن العربي
كما أنها رأت في المساعدات العربية الرامية إلى رفع الوعي الديني محاولة عربية للتد أ فـي الصـراخ السياسـي
القــائم لصــالح الجماعــات الدينيــة المعارضــة ارمــر الــل يضــع

موقفهــا الــدا لي .ومــن ثــم فقــد كــاف لهــله

المساعدات العربية غيـر القائمـة علـى معرفـة دقيقـة باروضـاخ السياسـية فـي هـله الـدو أثـر سـلتي فـي عالقـات
هله الدو بالتلداف العربية.
وتــرى بعــو الد ارســات أف ســتب عــزو

دو ســيا الوســطى عــن التوجـ إلــى الجانــب العربــي هــو تحــو

منطقــة بحــر قــزوين وإذ تقــع بعــو ش ـواطئ هــله الــدو علــى هــلا التحــر) بفعــأ ثرواتهــا الضــخمة مــن الــنف
والغاز إلى مركز استقطا

لصراعات بين قوى متعددة إقليمية ودوليةو.)62

أمـا الـ أر ال ـانيك ف نـ يشـدد علـى فاعليـة الــدور العربـي فـي دو سـيا الوســطى و اصـة الـدور الســعود
والمص ـ ــر

ال ـ ــل يـ ـ ـرتت بالض ـ ــغو ارمريكي ـ ــة والغربي ـ ــة لتوليـ ـ ـ

ه ـ ــلا ال ـ ــدور لص ـ ــالحهما و اص ـ ــة دم ـ ــة

االســتراتيجية ارمريكيــة واإلسـرائيلية فــي المنطقــة .ولعــأ جمهــور العربيــة الســعودية ومصــر يهــد

إلــى محاصـرة

النفوذ اإليراني و ل فجوة سياسية وف ريـة وعقائديـة بـين هـله الـدو و يـراف مسـتغلة فـي ذلـ بعـو مضـامين
اإلســال كاللغــة العربيــة ومــدى قداســتها بــين أبنــاء الشــعو المســلمة وأف اإلســال جــاء مــن العــر
العــر

والعــر أقــدر علــى فهمـ مــن غيــرهم وأف مــا تقــو بـ طهـراف وف ـ رأيهمــا ال يهــد

وبش ـر ب ـ

ســوى إلــى إثــارة

المشاكأ وأف طهراف تعيش في أزمة عالقات مع العالم وال يمكن االطمئناف إلى توجهاتها وأنهـا علـى عالقـة
وثيقة بأ وداعمة للتيار ارصولي الل ي من بالعن

إضافة إلى تورطها في تمييد منظمات وأعما تـد أ فـي

نطاق التد أ في الش وف الدا لية لدو سيا الوسطى.
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الدور السعود والمصر في دو سيا الوسطى بالتاليك

 الدور السعود ك اولت العربية السعودية التحرك في دو سيا الوسطى من ال الوسائأ التاليةك -تولي العربية السعودية عناية كتيرة لتناء المساجد والمدار

وتخريج الوعاظ.

 توزيع القرف ال ريم مجانا.للدراسة في الجامعات السعودية ليتخرجوا أئمة مساجد ووعاظ ومتشرين.

 -قتو الشتا

 -الــدور المصــر ك لــم ت ــن مصــر بعيــدة عــن دو ســيا الوســطى

يــت ســعت إلــى توطيــد عالقاتهــا مــن

ال عدة اتجاهاتك
 إب ار االتفاقيات ال قافية والتجارية معها. -استقتا مصـر وجامعـة ارزهـر مئـات الطـال

المسـلمين الـلين كـانوا يتوافـدوف لد ارسـة العلـو اإلسـالمية

في جامعاتها.
 -سعي مصر إلى أف ت وف دو سيا الوسطى سوقاً جديداً لتصري

منتجاتها.

ب -الموقف اإليراني:
 بادرت إيراف إلـى افتتـا سـفارات لهـا فـي الجمهوريـات اإلسـالمية فـي سـيا الوسـطى لتواكـب عمليـة بنـاءالعالقات السياسية واالقتصادية المتصاعدة بين الطرفين.
 تمت زيارات رسمية لرلساء ووزراء من الطرفين وأجريت محادثـات مشـتركة بصـدد العديـد مـن القضـاياالتي تهم ارط ار

جميعاً.

وت ش ـر بعــو الد ارســات إلــى عوامــأ التقــار بــين إي ـراف وبعــو دو ســيا الوســطى ومنهــا كا از ســتاف
و اصة في المجا السياسي لعأ من أبرزهاك
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 يم ــأ الوجــود العســكر ارمريكــي فــي دو ســيا الوســطى وبحــر قــزوين هاجس ـاً أساســياً ل ــأ مــن إي ـرافوكا از ســتاف

يــت ي ـ ثر متاش ـرة فــي اســتقرارهما ارمنــي واالقتصــاد

صوص ـاً فــي ضــوء التوج ـ ارمريكــي

لتغيير مسارات طو أنابيب الطاقة إلى بدائأ أ رى رغم أنها ليست التدائأ ارفضأ اقتصادياً.
 -توقيع إيراف وكا از ستاف عدداً من اتفاقيات التعاوف المشترك فيما بينهما في مختل

المجاالت.

إال أف الدراسات السابقة نفسها تحاو التقليأ من عوامأ التقار الواردة سلفاً بين إيـراف وكا از سـتاف بفعـأ
يــت تترك ـز فــي قضــيتين أساســيتينك أوالهمــا

وجــود موضــوعات وقضــايا مهم ـة تــلكي رو المنافســة بينهمــا
تحديـد النظــا القـانوني لتقســيم ثـروات بحــر قــزوين الـل تطــأ عليـ

مــد دو

هـيك كا از ســتاف وتركمانســتاف

وأذربيجــاف و ي ـراف وروســيا

ـر بــين إي ـراف وكا از ســتاف
يــت تعق ـدت عقــب انهي ـار االتحــاد الســوفيتي ارمــور ك يـ اً

المتشاطئتين نتيجة الخال

يت ترى إيراف أف تقسيم ثروات التحـر يجـب أف

و تقسيم ثروات بحر قزوين

ت وف وفقاً لموقع الدو المطلة علي

وهي الدو اإلسالمية ارربعك كا از ستاف وتركمانستاف وأذربيجـاف و يـراف

باإلضافة إلى روسيا.
 توسيع التتاد التجار بين إيراف ودو سيا الوسطى. تصدير المواد الزراعية والمنتجات الصناعية وبشرو ميسرة تالئم اقتصاديات دو سيا الوسطى التيما زالت تعاني متاعب وصعوبات جمة.
 افتتا مصار إيرانية في دو سيا الوسطى قـادرة علـى تـممين االعتمـادات الالزمـة لعمليـات االسـتيرادوالتصدير.
 -نشر ال تا

اإلسالمي الل يصدر عن دور نشر إيرانية.

 تمسيد المساجد والمراكز الدينية. -إرسا كفاءات و ترات في المجالين الديني وال قافي.
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ج -الموقف التركي:
سخرت "إسرائيأ" عالقاتها مع تركيا لصالح تسهيأ عملية تغلغلها في دو سيا الوسطى وهي تممأ فـي
أف تفــتح تركيــا الطري ـ أمامهــا إلــى هــله الــدو

مقابــأ فــتح الطري ـ التركــي للولــوج فــي أ ــداث منطقــة الشــرق

اروس والقضية الفلسطينية باللات.

 -4العوامل االستراتيجية:
أ -يرى بعو التا ين الغـربيين أف هنـاك عـدة عوامـأ اسـتراتيجية للتغلغـأ اإلسـرائيلي فـي سـيا الوسـطى
لعأ من أبرزهاك
 تحيي ــد دور ع ــر الـ ـرفو والمقاوم ــة ف ــي س ــيا الوس ــطى والح ــد م ــن تط ــوير العالقـ ـات المش ــتركة ب ــينالجـانتين و اصــة إذا كــاف لهـا تــمثير فــي تقييــد التحـرك اإلسـرائيلي فــي المنطقــة

شـية أف ت مــر تلـ العالقــات

انعكاسات وتداعيات من شمنها أف يكوف الميزاف العسكر في غير صالح "إسرائيأ".
 تــرى "إس ـرائيأ" فــي ســيا منطقــة عم ـ لمصــالحها الحيويــة االســتراتيجية وذل ـ المتــداد التحــر ار مــركشري ل إطاللة عسكرية وليست أوزبكستاف و دها التي تحظى باالهتمامم اإلسرائيلي بأ إريتريا و ثيوبيا.
 -يفسر بعو التا ين اآلسيويين أهدا

تغلغأ "إسرائيأ" االستراتيجي في سيا الوسطى بالتاليك

و )1تحسين الوج اإلسرائيلي التشع وجعل مقتوالً لدى اروسا اآلسيوية.
و )2إلهار أهمية اعتماد دو سيا الوسطى على "إسرائيأ" في إعداد وتمهيأ كوادرها العسكرية.
و )3تقديم التسهيالت التي تتيح بناء عالقات مع أنظمة دو سيا الوسطى.
و )4إلهار قدرة "إسرائيأ" على دمة أجندة دو سيا الوسطى عملياً وعسكرياً.
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و )5تحـاو "إسـرائيأ" أف تـرب بـين دو ســيا الوســطى والشــرق اروسـ

إذ إف جــل

دو ســيا الوســطى

في المشروخ الشرق أوسطي يستحدث واقعاً جديـداً فـي المنطقـة لعـالج الخلـأ ال ـائن فيهـا مـن ـال ضـم دو
غير عربية إليها م أ دو سيا الوسطى والقوقاز من الشرق و ثيوبيا من الجنو .

 -5العوامل االقتصادية:
يتدو أف "إسرائيأ" أعطت ارستا

االقتصادية أهمية اصة في تحركها لتتريـر تغلغلهـا فـي سـيا الوسـطى

لعأ من أبرزهاك
أ -انتزاخ مواطئ قد متزايدة االتساخ في أسواق سيا الوسطى.
 ا تضاف دوكا از سـتاف

سيا الوسطى طاقات علمية ضخمة ورثتها من تركة االتحاد السـوفيتي السـاب

ومنهـا

يــت كانـت تعتتــر وا ـدة مــن أك ـر الجمهوريــات السـوفيتية تقــدماً مـن النا يــة العلميـة فضـالً علــى

وقوخ مطار بـايكونور الفضـائي الشـهير دا ـأ أ ارضـيها وهـو مركـز إطـالق سـفن الفضـاء وتجـار الصـواريإل
وأبحاث ر النجو في العهد السوفييتي وما ت از روسيا تستمجره لألغ ار
ج -االستحواذ على مواقع ال روة ومصادر الطاقة المستقتلية

نفسها تى اآلف.

يت إف ال روات الهائلة التي تمتل ها الدو

الخمد في سيا الوسطىك أوزبكستاف وطاجيكستاف وتركمانستاف وقرغيزستاف وكا از سـتاف هـي بحـد ذاتهـا
فاتحة للشهية اإلسرائيلية قتأ أية سابات استراتيجية؛ فتاإلضافة إلى المخزوف الهائـأ مـن اليورانيـو والـلهب
ـجعا
والفضة وباقي المعادف االستراتيجية يشكأ جم ا تياطي النف فـي تقدي ارتـ اروليـة بحـد ذاتـ عـامالً مش ً

للتغلغــأ اإلس ـرائيلي فم ـ الً يتلــغ المخــزوف النفطــي ل ا از ســتاف نحــو  10مليــارات برميــأ إضــافة إلــى نحــو 2
تريليوف قد مكعب من الغاز بينما يقدر المحتمأ من النف بنحو  30مليار برميأ.
د -سعي "إسرائيأ" إلى أف ت وف محطة الستيراد نف

23

سيا الوسطى وبحر قزوين.

التقدير نصف الشهري (ملف «إسرائيل»)
رقم ()58

2018/02/28

 -6العوامل المنية:
استغلت "إسـرائيأ" تنـامي تيـار ارصـولية اإلسـالمية فـي دو سـيا الوسـطى بحيـت أصـتحت مجابهـة هـله
الظــاهرة هــدفاً مشــتركاً بينهمــا باعتتــار أف هــله ارصــولية تشــكأ بالنســتة للط ـرفين "عــدواً مشــتركاً" .وفــي هــلا
االتجاه وبـرغم سـقو

ركـة طالتـاف وهيمنـة اإلدارة ارمريكيـة علـى أفغانسـتاف لـم يتوقـ

مــن ارصــولية اإلســالمية

التخـو

اإلسـرائيلي

اصــة مــع التقــار النــوو اإلي ارنــي – الروســي والوجــود اإلي ارنــي الجيوسياســي فــي

ســيا الوســطى .فمـ الً رصــدت "إسـرائيأ" المخــاو

المت ازيــدة لــدى نظــا كريمــو

فــي أوزبكســتاف ممـا يســمون ب ـ

"الخطــر ارصــولي" الــل يم ل ـ النمــوذج ارفغــاني بعــد اإلطا ــة بنظــا نجيــب هللا فــي كــابو فــي نيســاف عــا
 1992و صرار فصائأ المقاتلين ارك ر تشدداً على طـرد المجموعـات اروزبكيـة بزعامـة الجنـ ار عتـد الرشـيد
دوســتم مــن العاصــمة ارفغانيــة .وضــاع
دو

اإلسـرائيلية الخــو

مــن المخــاو

مــن تصــاعد ارزمــات الدا ليــة فــي

سيا الوسطى بستب وجود تدا أ عرقي كتير بين طاجيكستاف وأوزبكستاف فهناك والي  25بالمئة من

ســكاف طاجيكســتاف ذو أصــو أوزبكيــة ونحــو  20بالمئــة مــن ســكاف أوزبكســتاف ذو أصــو طاجيكيــة .وبعــد
له ــور رك ــة طالت ــاف الوهابي ــة ف ــي أفغانس ــتاف واس ــتيالئها عل ــى ك ــابو
 1997كاف نظـا كريمـو

وصـ ـوالً إل ــى الح ــدود اروزبكي ــة ع ــا

فـي اوزباكسـتاف يعـيش الـة مـن القلـ والمخـاو

مـن ا تضـاف طالتـاف والقاعـدة

افز لتعزيز عالقات تعاونها ارمني مـع تـأ أبيـب ثـم مـع واشـنطن بعـد
للحركات اإلسالمية وليعطي طشقند
اً
أف غيرت ار يرة موقفها من ركة طالتاف عقب نس

السفارتين ارمريكيتين في دار السال ونيروبي.

 -7الوسائل:
أ -الوسائأ السياسيةك
س ــخرت "إسـ ـرائيأ" الوس ــائأ السياس ــية كمنف ــل للتغلغ ــأ ف ــي دو س ــيا الوس ــطى
مجاالت هيك
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 إقامة عالقات دبلوماسيةك بعد انهيار االتحاد السوفيتي بدأت "إسرائيأ" ملة إلقامة عالقـات دبلوماسـيةمـع دو سـيا الوسـطى مـن ـال فـتح سـفارات لهـا فـي تلـ الـدو  .وقـد اعترفـت قرغيزسـتاف ب ـ "إسـرائيأ" ــال
الزيــارة التــي قــا بهــا رئيســها الســاب عســكر أكــاي

إلــى "إسـرائيأ" فــي كــانوف ال ــاني عــا  1993وقــد فتحــت

قرغيزســتاف ســفارة لهــا فــي تــأ أبيــب .وأكـد ديفيــد كيمحــي المــدير العــا الســاب لــو ازرة الخارجيــة اإلس ـرائيلية أف
"إسرائيأ" قدمت الرشى إلى الحكا الشيوعيين مقابأ إطالق يـد التع ـات اإلسـرائيلية المختلفـة فـي التحـرك بحريـة
تامة دا أ دو سيا الوسطى.
 تتاد الزيارات الرسميةك كانت "إسرائيأ" تتعت برجالها ووفودها الرسمية إلى دو سـيا الوسـطى لتمتـينالعالقــات بــين الط ـرفين فمـ الً قــا رييـ ليفــي مــن و ازرة الخارجيــة اإلس ـرائيلية بزيــارات إلــى كــأ مــن كا از ســتاف
وطاجيكســتاف وقرغيزســتاف وأوزبكســتاف بحــت مــن اللهــا ســتأ إقامــة التعــاوف االقتصــاد الشــامأ بــين ال يــاف
ـاء علـى دعـوة مـن
وبين هـله التلـداف .وقـد زار نـزار بـايي رئـيد كا از سـتاف "إسـرائيأ" فـي شـتا  1993بن ً
كومة رابين التي سعت إلى إقامة عالقات وثيقة مـع كا از سـتاف باعتتارهـا أكتـر وأهـم الجمهوريـات اإلسـالمية
في سيا الوسطى.
وقــا نائــب رئــيد الــوزراء التركمانســتاني فــي عــا  1994بزيــارة رســمية إلــى "إس ـرائيأ" ورد الزيــارة وقتئــل
شــمعوف بي ـريد .وفــي شــهر أيلــو عــا  1988زار رئــيد أوزبكســتاف إســال كــاريمو

"إس ـرائيأ" ونــتج ع ـن

الزيــارة إعــداد الترنــامج الخــاب بطــرق تطــوير التعــاوف مــع "إس ـرائيأ" الــل أقرت ـ الحكومــة اروزبكيــة بعــد زيــارة
كاريمو .
 المشاركة في قمم دو سـيا الوسـطىك دأبـت "إسـرائيأ" علـى أف تتواجـد دا ـأ تخـو دو سـيا الوسـطىمن ال المشاركة في النشـاطات السياسـية ولـم تحـدث هـله الخطـوة لـوال انفتـا تلـ الـدو عليهـا مـن ـال
فــتح اربـوا

أمامهـا للجلــو

ســوياً علــى مائــدة المـ تمرات التــي تخـ

شـ ونها فمـ الً ضــر شــمعوف بيـريد

النائب ارو لرئيد الوزراء اإلسرائيلي نلاك قمـة دو سـيا الوسـطى فـي كا از سـتاف التـي عقـدت فـي زيـراف
 2006والتقى بيريد على هامش القمة عدداً من الـلين ضـروا القمـة ومـن بـين المشـاركين فـي القمـة رئيسـا
روسيا والصين ورئيد وزراء باكستاف.
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 الوسائأ االقتصاديةك توقيــع اتفاقيــات وعقــود اقتصــاديةك اولــت "إسـرائيأ" أف ت سـد لهــا مــوطئ قــد اقتصــادياً فــي دو ســياالوســطى مــن ــال توقيــع عقــود اقتصــادية تشــمأ المجــاالت الخدميــة والتنمويــة والمشــاريع الزراعيــة وطــرق
الر

التي تمتل "إسرائيأ" ترة متقدمة بها.
وقد وقعت "إسرائيأ" اتفاقاً مع طاجيكستاف في شـتا  1992لنقـأ التقنيـة الزراعيـة اإلسـرائيلية واسـتغال

النف الخا الطاجيكي .أما أوزبكسـتاف فقـد وقعـت مـع "إسـرائيأ" اتفاقيـة فـي أيلـو  1992لتنـاء مشـروخ ر فـي
إقليم "أنديزاف" و نشاء مزارخ نموذجية بتعاوف مالي أمريكي باإلضافة إلى تدريب تراء في زراعة القطن ممـا
ك ــاف لـ ـ أثـ ـره ف ــي زي ــادة إنت ــاج القطـ ـن بنس ــتة  30بالمئ ــة وت ــوفير ثل ــي اس ــتهالك المي ــاه .واتفق ــت قرغيزس ــتاف
ف
المنصــر علــى التعــاوف فــي
واوزباكســتاف مــع "إس ـرائيأ" فــي مناســتات عديــدة فــي عقــد التســعينيات مــن القــر ُ

مجــاالت متعــددة منهــاك العلميــة واالتصــاالت والتقنيــة والمشــاريع المشــتركة مــن ــال توقيــع عــدة اتفاقــات
ويـلكر أف جـم التجـارة ال نائيـة بـين "إسـرائيأ" وكـأ مـن
اقتصادية بين الطرفين لتطوير مجاالت العمـأ بينهمـاُ .
كا از ستاف وأوزبكستاف هو والي  20مليوف دوالر سنوياً إضاف ًة إلى قيا عشرات من المشاريع المشتركة.
 إش ـراك الخت ـرات اإلس ـرائيلية فــي المشــاريع االقتصــاديةك تمتل ـ "إس ـرائيأ" ت ـرات متقدمــة فــي المجــاالتاالقتصــادية وتســعى القيــادة اإلس ـرائيلية إلــى تولي ـ
الوســطى

هــله القــدرات فــي مجــا توســيع تغلغلهــا دا ــأ دو ســيا

يــت يتــولى ت ـراء إس ـرائيليوف إدارة المشــاريع المشــتركة وتطــوير التنيــة االقتصــادية وتوريــد التقنيــة

المتطورة .ومن أجـأ إنجـا االسـت مارات اإلسـرائيلية فـي دو سـيا الوسـطى واسـتغاللها كغطـاء لعمـأ أجهزتهـا
السرية ومنها جهاز االستختارات اإلسرائيلي "الموساد"
تلـ المنطقــة لجمــع المعلومــات والتمشــير إلــى نقــا الضــع
اإلسرائيلية تجاه تل المنطقة.
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 تشجيع المست مرين اإلسرائيليين للعمأ في دو سيا الوسطىك قامت "إسرائيأ" عن طري شركة "ديفي"ف ــي كا از س ــتاف بزي ــادة منت ــوج الحلي ــب بنس ــتة  6بالمئ ــة و فض ــت كلف ــة اإلنت ــاج إل ــى ــد كتي ــر كم ــا قام ــت
باست مارات محلية في قطاخ المصار والمحالت التجارية ال ترى واالتصاالت.
وفــي عــا  1992كانــت شــركة "بيزي ـ " اإلس ـرائيلية لالتصــاالت قــد بــدأت فــي تطــوير شــتكة االتصــاالت
ال ا از ية وكانت شركة "كتاليم" قد اتفقت على إقامة مصنع لل ابالت المحورية.
 إنشــاء طــو نقــأ الغــاز مــن دو سـيا الوســطى إلــى منطقــة الشــرق اروسـ ك اولــت "إسـرائيأ" إيجــادمنافــل ــارج المنطقــة العربيــة لتوريــد المنتجــات النفطيــة ومنهــا الغــاز إلــى موانئهــا ومــن هــله المنافــل دو ســيا
الوسطى

يت تنعم أرضها ب روات هائلة من النف والغاز .وقد وقعت في منتص

عقد التسعينيات من القرف

المنصر عقداً مع تركمانستاف بقيمة  500مليوف دوالر لتقوية مصفاة ت رير النف في تركمانستاف فضـالً عـن
مد

أنابيب غاز عتر تركيا إليصال إلى "إسرائيأ" بواسطة شركة "مر ا ".
 -تســهيأ اســتقتا نــاقالت الــنف مــن ســيا الوســطى فــي الم ـوانئ اإلس ـرائيليةك مــن ضــمن وســائأ الترغيــب

اإلسـرائيلية مـع دو سـيا الوســطى اتفاقهـا مـع الشــركات الغربيـة التـي تشـتر الــنف الروسـي أو نفـ دو ســيا
الوسطى وبحر قزوين على استعما أراضيها كممر ترانزيت لهلا النف

يت يتتادر إلى اللهن للوهلة ارولى

المعلن هو السما للناقالت التـي
أف هله محاولة ل سر االعتماد على قناة السويد إال أف الهد اآل ر غير ُ
ترســو فــي المـوانئ اإلسـرائيلية بالعمــأ فــي المـوانئ الخليجيــة ومــن ثــم كســر وا تـراق المقاطعــة العربيــة فــي هــلا
المجا الحيو إلد ا "إسرائيأ" من التا

الخلفي في مشروعات الشرق اروس .

 تقديم المساعدات االقتصاديةك بادر عـدد مـن رجـا ارعمـا اإلسـرائيليين إلـى زيـارة دو سـيا الوسـطىبعد انهيار االتحاد السوفيتي ليوضحوا أن ليد ثمة أمر يدعو إلى الخو

من "إسرائيأ".

 عقد الم تمرات االقتصاديةك بعد أقأ من ثالثة أشهر على انهيار االتحاد السوفيتي كانت "إسـرائيأ" قـدنظمــت فــي العاصــمة اروزبكيــة طشــقند أو مـ تمر اقتصــاد مشــترك بينهــا وبــين دو ســيا الوســطى فــي ذار
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لتحت ا تياجات تل الدو من المشروعات والمساعدات االقتصادية والدور الل يمكن أف تقو بـ

"إسرائيأ" في تلتيتها.
ج  -الوسائأ ارمنيةك
تعتتر الحركة اإلسالمية دا أ دو

سيا الوسطى ومن أبرزها طاجيكستاف واوزباكستاف من أنش وأقوى

ـر
الحركات اإلسـالمية المتطرفـة فـي المنطقـة .وهـلا يعـود إلـى تـمثير ال ـورة اإلسـالمية اإليرانيـة التـي سـاهمت ك ي اً
في إيقاظ الـوعي الـديني وكانـت كتـب المف ـر مرتضـى مطهـر مـن ال تـب اإلسـالمية التـي كـاف يجـر تـداولها
ـر ب ــين أعض ــاء ــز النهض ــة اإلس ــالمية .كم ــا ك ــاف للحرك ــة ارفغاني ــة ض ــد ارنظم ــة الش ــيوعية واال ــتال
س ـ اً
العســكر الســوفيتي للــتالد أثــر كتيــر فــي هــلا اإلطــار فعالقــة الطاجي ـ وثيقــة بالشــعب ارفغــاني الــل يشــكأ
الطاجي ارفغاف  30بالمئة منهم.
وتتع ـاً لــلل

و شــية مــن اتســاخ المــد اإلســالمي دا ــأ دو ســيا الوســطى

اولــت "إس ـرائيأ" أف تعــر

دماتها ارمنية واالستختاراتية لمساعدة نظم الحكم في تل الدو لمجابهة الحركات ارصـولية المناهضـة لهـا
إذ بدأت في عقـد التسـعينيات مـن القـرف المنصـر بتنظـيم دورات لتـدريب كـوادر أجهـزة المخـابرات فـي دو سـيا
ـتندة فـي ذلـ إلـى ترتهـا
الوسطى وفي مقدمتها أوزبكستاف على أسـاليب مكافحـة مـا يسـمى ب ـ "اإلرهـا " مس ً
في مواجهة المنظمات الفلسطينية الوطنية والحركة الوطنية اللتنانية و اصة منظمات مـا

هللا .ومن جانب

ر كشفت نشرة عسكرية إسرائيلية النقا

والجهـاد و ـز

عن وجود تراء عسكريين إسرائيليين في بشـكي

عاصمة قرغيزستاف للمساعدة على إنشاء وتدريب قوة تد أ سريع لمحاربة الحركات اإلسالمية.
وقــد اســتغلت "إس ـرائيأ" الــة الص ـراخ السياســي الــل شــهدت دو هــله المنطقــة بــين أنظمتهــا السياســية
و ركات معارضة مسلحة غالتاً إسالمية ترى ارنظمة السياسية الحاكمة في سيا الوسطى كمنظمة علمانية
ار للنظــا الشــيوعي الســوفيتي .وقــد عزفــت "إس ـرائيأ" علــى هــلا الــوتر وات ــمت علــى مخــاو
اســتمر اً

هــله الــدو

إلبعادهــا عــن ا تمــا بنــاء عالقــات قويــة مــع العــالم العربــي واإلســالمي بوصــف المحــي الطتيعــي لحركــة هــله
الدو .
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 - 8مستقبل التغلغل اإلسرائيلي في آسيا الوسطى:
من بـين ارهـدا

التـي تسـعى "إسـرائيأ" إلـى تحقيقهـا جـراء تطـوير عالقاتهـا مـع دو سـيا الوسـطى ضـم

هله الدو بالتدريج إلى منطقة الشرق اروس

ـر جديـداً مهمـاً للمشـروخ ارمريكـي – اإلسـرائيلي
باعتتارها عنص اً

والشرق اروس الجديد أو ال تير) .وتتل "إسرائيأ" كأ ما بوسعها من أجـأ ضـم هـله الـدو الـى المنطقـة وفقـاً
للشرو التي تنعكد إيجاباً على مصالحها .ومن هله الشرو بقاء هله الـدو علمانيـة ارمـر الـل مـن شـمن
تقلي

دور الدو اإلسالمية .و ذا د لت هله الدو الشـرق اروسـ اروسـع علـى أسـا

ميزاف القوى في المنطقة لصالح "إسرائيأ" .أمـا أداة تحقيـ هـلا الهـد

هـله الشـرو سـيتغير

فهـي إثـارة قلـ دو سـيا الوسـطى مـن

طر الجماعـات ارصـولية المتطرفـة .ويتـدو أف وجـود دو سـيا الوسـطى فـي أ منظمـة إقليميـة جديـدة تحـت
لواء الشرق اروس الجديد برعايـة أمريكيـة و سـرائيلية سـيكوف عتئـاً علـى العـر والمسـلمين وا ـتالالً واضـحاً
فــي مـوازين القــوى رف دو ســيا الوســطى ومنهــا أوزباكســتاف ســت وف مجنـدة لصــالح االســتراتيجية اإلسـرائيلية
فــي المنطقــة بفعــأ العالقــات الوليفيــة معهــا ممــا ســيرتب ضــغوطاً جديــدة علــى السياســات العربيــة واالســالمية.
ويــرى بعــو الختـراء أف مــن اآلثــار االســتراتيجية فــي العالقــات اإلسـرائيلية مــع دو ســيا الوســطى هــو توليـ
هله الدو  -التي تنتهج نهجاً علمانياً -في مواجهة اإلسال والمسلمين
إيراف من تحقي هد

فر

اصة للتصد للتمثير اإليراني ومنـع

النفوذ من لفية إسالمية فـي تركيـا وتسـعى مـن ـال التعـاوف مـع كومـة أنقـرة

إلى أف ت وف لها مجسات في منطقـة متا مـة للحـدود السـورية – العراقيـة .ويتـدو أف مـن النتـائج المتوقعـة علـى
ضــوء ذل ـ

ــدوث ا ــتالالت أمني ـة فــي المنطقــة ج ـراء أ عمليــة مواجهــة سياســية واقتصــادية بــين دو ســيا

الوسـطى الم يـدة ل ـ "إسـرائيأ" مـن جهـة و يـراف مـن جهـة أ ـرى .ويتـدو أف "إسـرائيأ" دفعـت بختراتهـا االقتصــادية
لتقــدمها إلــى دو ســيا الوســطى لتشــكأ معهــا عالقــات هيكليـة
على ذل

اصــة فــي المجــا الز ارعــي والتجــار  .وفضـالً

تسعى "إسرائيأ" إلى استخدا أسـواق هـله الـدو لصـالحها لتـرويج التضـائع اإلسـرائيلية وتحجـيم أ

وجود اقتصاد عربي دا أ هله الدو  .أما إذا كانت هنـاك إرادة عربيـة جـادة للتواجـد فـي دو سـيا الوسـطى
إذ بدأت التلداف العربية بعد انهيار االتحاد السوفيتي ب قامة عالقـات دبلوماسـية مـع هـله الـدو
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رئيد أوزبكستاف أو رئيد دولة مـن هـله الـدو يقـو بزيـارة إلـى

التلــداف العربيــة للتحــت فــي إمكانيــة التعــاوف معهــا فــي مجــاالت االســت مار والتنميــة االقتصــادية المختلفــة كمــا
قامــت بع ــات كوميــة عربيــة تضــم وزراء ورجــا أعمــا بزيــارة ه ـله الــدو
اروضــاخ الجديــدة فــي هــله الــدو
العربي الال

بمــا فيهــا أوزبكســتاف باســتطالخ

بمــا ُيمكنهــا مــن إرســاء العالقــات معهــا علــى أســد ســليمة إال أف التحــرك
دوف أف يمتد إلى الجانب االقتصاد

اقتصر على الجانب الديني وال قافي فق

أولوية اصة لدى الدو بحكم الظرو

الل كانت ل

االقتصادية الصعتة التي كانـت تواجههـا .والواقـع أنـ يمكـن للعـر أف

يكــوف لهــم ضــور فاعــأ فــي دو ســيا الوســطى إذا ســاروا وفـ اســتراتيجية محكمــة لتفعيــأ عالقــاتهم مــع هــله
الــدو

وتنشــي الجوانــب السياســية واالقتصــادية وجعــأ الطـرفين يســتفيد أ ــدهما مــن اآل ــر بمصــالح متتادلــة

ممـا سـيعطي طابعـاً متميـ اًز لعالقتهمـا و مكانيـة تحييـد الوجـود اإلسـرائيلي فيهـا رف هـله الـدو كانـت تممـأ مـن
التلداف العربيـة فـي أف ت ـوف لهـا معينـاً وعـامالً مسـاعداً للوقـو

علـى أقـدامها بعـد أف رجـت مـن عنـ ال تلـة

االشــتراكية وهــي محملــة بالمشــاكأ االقتصــادية التــي تممــأ أف يســاعدها اآل ــروف لجعلهــا تتــمقلم مــع التطــورات
الدولية الجديدة و اصة في المجا االقتصاد

وال سيما السير في طري االندماج مع عمليات إضفاء طـابع

اقتصاد السوق .وهنا يمكن للتلداف العربية أف يكوف لها شمف في هلا المجا إذا أ سـنت فـي تقـديم تراتهـا فـي
المجــاالت الزراعي ــة والتجاري ــة واالقتص ــادية له ــله ال ــدو لتطــوير ــدماتها وولائفه ــا االقتص ــادية ناهيــ ع ــن
إمكانية التعاوف مع هله الدو في المجا النفطي واالسـتفادة مـن الختـرات العربيـة فـي هـلا المجـا
ثــروة نفطيــة هائلــة فــي دولهــا فض ـالً علــى ذل ـ
مج ــا تمت ــين العالق ــات م ــع ه ــله ال ــدو

يمكــن للتلــداف العربي ـة أف تول ـ

مـع وجـود

العامــأ الــديني وال قــافي فــي

إذ يمك ــن أف ت ــوف التل ــداف العربي ــة اضـ ـرة ف ــي ه ــلا اإلط ــار دا ــأ

الجمهوريات اإلسالمية لت وف عوناً لها على فهم اإلسال بصورة صحيحة وتسهيأ توافد الوفود من هـله الـدو
إلى ارماكن المقدسة في التلداف العربية و اصة في العربية السـعودية والعـراق إذ قـد يكـوف هـلا التواصـأ مـن
شمن

ل وشائج بين الشعو يمكن أف ت ثر في صيرورة العالقات بين دو سيا الوسطى والعر .

 - 9خاتمة:
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لقد وصأ التغلغأ اإلسرائيلي في سيا الوسطى في الوقت الراهن إلـى مسـتوى بـدأ يهـدد العالقـات بـين تلـ
رف الجهــد اإلس ـرائيلي فــي تحرك ـ دا ــأ تل ـ الــدو ال يخــرج مــن أهداف ـ وهــيك تضــخيم الــدور

الــدو والعــر

اإلس ـرائيلي علــى ســا

تحجــيم الــدور العربــي مــن ــال اســتخدا مختل ـ

الوســائأ السياســية واالقتصــادية

واالستختارية لتسهيأ عملية مد النفوذ اإلسرائيلي هناك.
قــد ال يتفـ أك ــر الختـراء والمحللــين مــع القــو الــل يشــير إلــى أف فرصــة العــر دا ــأ ســيا الوســطى قــد
ســحتتها "إس ـرائيأ" مــن تحــت أقــدامهم رف بمقــدور الجانــب العربــي أف يكــوف فــاعالً دا ــأ تل ـ الــدو

لــيد

بالتص ـريحات والتمنيــات الشخصــية بــأ عتــر وضــع اســتراتيجية عمــأ قيقيــة لتنظــيم العالقــات مــع دو ســيا
الوســطى

يــت إف هن ــاك ال يــر م ــن المجــاالت السياســية واالقتص ــادية والعســكرية يمك ــن أف يتح هــا الع ــر

المعنيوف بممنهم القومي مع تل الدو

وتمسيد ليات عمأ مشتركة للتعاوف معها .ل ن ارمر يحتاج إلى نوخ

من الجدية والعمأ الم ابر رف الزمن يجر و"إسرائيأ" تمضي في مخططها للنفاذ والسيطرة علـى تلـ الـدو
ومنع أ أط ار

أ رى ومنها العربية من أ ل زما المتادرة بدالً منها في االست مار االقتصاد

مــن ثــروات تل ـ الــدو لصــالحها .ولألس ـ

إن ـ علــى ال ـرغم مم ـا ُيقــا فــي بعــو ار يــاف عــن تع ـر عالقــات

"إس ـرائيأ" الخارجيــة ف ـ ف وضــعها الــدولي لــيد ســيئاً جــداً

اصــة وأف عــدد الــدو التــي باتــت تُقــيم عالقــات

دبلوماسية معها يظهر تحسناً في مكانتها الدولية منل الستعينيات و تى اليو ذل أن في أعقا
كاف العالم العربي في ذروة قوت

واالستفادة

أزمة الطاقة

ين شهدت "إسرائيأ" سلسلة مـن قطـع العالقـات الدبلوماسـية .ل ـن هـلا ارمـر

تغي ـر تــدريجياً ال ســيما بعــد عــا  1991عنــدما قــرر عــدد كتيــر مــن الــدو إقامــة عالقــات أو تطــوير عالقــات
معه ــا ومنه ــا دو ال تل ــة الشـ ـرقية وك ــلا معظ ــم ال ــدو اإلفريقي ــة واآلس ــيوية .والمغ ــزى اركت ــر له ــله العالق ــات
الدبلوماسية كاف بناء العالقة مع دو هامة م أ الصين والهند وروسيا وتركيا ونيجيريا .وتجـدر اإلشـارة إلـى
أف ارمم المتحدة كانت ألغـت قـرار الجمعيـة العموميـة لألمـم المتحـدة منـل العـا  1975والـل اعتتـر "إسـرائيأ"
دولـة عنصـرية .كمــا انضــمت "إسـرائيأ" مـ اًر إلــى النــاد االعتتــار لمنظمـة التعــاوف االقتصــاد والتنميــة و
(OECDوهو إنجاز دبلوماسي ضخم .وتجـدر اإلشـارة إلـى أف عالقـات العـدو مـع العـالم اإلسـالمي قـد تحسـنت
بشكأ واضح هي ار رى .فلدى "إسرائيأ" اتفاقات سال مع مصر وارردف ومنظمة التحريـر الفلسـطينية .وهـي
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تقيم عالقات مع دو عديدة في الخليج الفارسي وشمالي أفريقيا .ومعظم العالم العربي ي يد متادرة السـال التـي
طر تها الجامعة العربية في بيروت عـا  . 2002وبـرغم اإلشـكاليات الـواردة فـي الخطـة فـ ف العـر يقتر ـوف
اعترافاً وسالماً وتطتيعاً مع "إسرائيأ" بمـا يشـكأ انقالبـاً فـي المواقـ

والمعـايير التاريخيـة المعروفـة .كمـا أف ل ـ

"اسـ ـرائيأ" عالق ــات س ــلمية م ــع دو إس ــالمية جدي ــدة والتواج ــد اإلسـ ـرائيلي ملم ــو

ف ــي دو م ــأ اذربيج ــاف

كا از ستاف تركمانستاف واوزباكسـتاف .كمـا أف الـدو التـي تواجـ تحـديات "اإلرهـا " وفوبيـا اإلسـال المتطـر
وهي لاهرة واسعة االنتشار منل عا  1991تسعى إلى التعـاوف مـع "إسـرائيأ" التـي لـديها ال يـر ممـا تعرضـ
المتــو ش الــل تمارسـ بحـ

وتقدمـ فــي مجــا االســتختارات ومكافحــة "اإلرهــا " اصــة علــى ضــوء اإلرهــا
الفلسطينيين والعر عموماً.

لقــد اســت مرت "إسـرائيأ" إمكانيــات كتيـرة لتطــوير عالقاتهــا بالــدو اإلســالمية التــي كانــت جــزءاً مــن االتحــاد
السوفييتي الساب

وهي رصت على بناء عالقات قوية مع هله الدو بمجرد تف

.

وت كد محافأ إسرائيلية رسمية أف دائرة "أوراسيا  "2التي ُدشنت صيصاً فـي الخارجيـة اإلسـرائيلية بهـد

تنسي الجهود الهادفة إلى تعزيز العالقات ارمنية بشكأ اب مع هله الدو

تعمأ بشكأ متواصأ من أجـأ

استنفاد الطاقة ال امنة في هله العالقات.
وتُرك ــز "إسـ ـرائيأ" عل ــى تعزي ــز عالقاته ــا المميـ ـزة م ــع ث ــالث دو رئيس ــة وه ــيك كا از س ــتاف وأوزبكس ــتاف
وأذربيجاف وذل نظ اًر لألهمية ال تيرة لمكانتها الجيواستراتيجية بفعأ قربها من إيراف التـي هـي فـي الـة عـداء
وجود مع "إسرائيأ" وتركيا التي تتقلب عالقاتها أ ياناً مـع تـأ أبيـب إضـاف ًة إلـى مـوارد هـله الـدو الضـخمة
التـ ــي أغـ ــرت ال يـ ــر مـ ــن الشـ ــركات اإلس ـ ـرائيلية باالسـ ــت مار فيهـ ــا .ويشـ ــير "مركـ ــز بـ ــيجن السـ ــادات للد ارسـ ــات
االستراتيجية" التابع لجامعة "بار إيالف" إلى أف أ د أستا
الدو

الحرب اإلسرائيلي على تعزيز العالقات مع هـله

يرجع إلى قيقـة أنهـا تم ـأ بوابـة للوصـو ارمنـي إلـى الجمهوريـة اإلسـالمية فـي إيـراف أوالً ثـم الوصـو

االقتص ــاد إل ــى ال ــدو ار ــرى .وف ــي ورق ــة ص ــدرت أ يـ ـ اًر ع ــن المرك ــز ج ــاء أنـ ـ باإلض ــافة إل ــى العوائ ــد
االســتراتيجية الناجمــة عــن التعــاوف ارمنــي واالســتختار مــع هــله الــدو

32

ف ـ ف هــله الــدو تم ــأ ســوقاً لمنتجــات

التقدير نصف الشهري (ملف «إسرائيل»)
رقم ()58

2018/02/28

الشركات اإلسرائيلية ال سيما شركات التقنية المتقدمة التي تحتاجها هله الدو فـي تطـوير م سسـاتها وتحسـن
من قدرتها على استغال واست مار مواردها الطتيعية الغنية.
وأكد المدير ارست للخارجية اإلسرائيلية ألوف ليفين أف الموارد الضخمة لهله الدو

جعلـت العـالم ومـن

ضــمن "إس ـرائيأ" ينظــر إليهــا علــى اعتتارهــا "الملعــب العــالمي الجديــد" .ولفــت ليفــين فــي مقــا نش ـرت دوريــة
"ســيكور مموكــاد" إلــى أف ثـراء هــله الــدو عــزز مــن اســتعدادها الســتقتا اإلســت مارات اإلسـرائيلية موضــحاً أف
كا از ستاف تمل ا تياطاً من النف يتلغ  30مليار برميأ وتركمانسـتاف تملـ  11,6فـي المائـة مـن ا تياطـات
الغاز في العالم فيما يتلغ ا تياطي أوزبكستاف من الغاز  1,8ترليوف متر مكعب.
وتنتع أهمية هله الدو بالنستة لـ "إسرائيأ" أيضاً من كونها مصد اًر مهماً للمهاجرين اليهود إذ أف مئـات
اآلال

من اليهود هاجروا منها إلـى ال يـاف الغاصـب فضـالً عـن أف الوكالـة اليهوديـة تعمـأ علـى إقنـاخ المزيـد

مــنهم بــالهجرة إليـ  .وقــد ســمحت هــله الــدو للوكالــة اليهوديــة ب قامــة م اركــز ثقافيــة يهوديــة لتعزيــز عالقــة ه ـ الء
اليهــود ب ل يــاف الصــهيوني .ومــن الــدالئأ علــى أهميــة العالقــات بــين الجــانتين

قيقــة أف ا تفــاالت كا از ســتاف

بعيد استقاللها العـا الماضـي جمـع كتـار وزراء الحكومـة والمعارضـة فـي "إسـرائيأ" التـي تـ د دو اًر أساسـياً فـي
تحسين قدرة أنظمة الحكم في تل الدو على قمع المعارضات .
ونقــأ موقــع "عــروتد شــيفاخ" والقنــاة الســابعة) فــي ينـ عــن وزيــر الحــر اإلسـرائيلي ارســت بنيــامين بــن
اليعازر بمن أدى دو اًر رئيساً في تعزيز التعاوف ارمني مع كا از ستاف التي تعتتر أكتر دو سيا الوسطى من
جهة المسا ة وأغناها .وكش

بن اليعازر أف كومة كا از ستاف منحت ميدالية "تقدي اًر" لجهوده في بنـاء الدولـة

وتطويرها من ال موقع كوزير للتنى التحتية في كومة أرييأ شـاروف سـابقاً .كمـا هنالـ مـا ُيـدلأ علـى أف

"إسـرائيأ" تولـ

عالقاتهــا مــع هــله الــدو فــي إدارة لعتــة مزدوجــة مــع كــأ مــن الواليــات المتحــدة وروســيا .فمــن

جهة تدعي تأ أبيب أما ارميركيين أنها تول

عالقاتها مع هله الدو لمنع توسع روسيا وللحيلولـة مـن دوف

استعادتها مكانة االتحاد السوفييتي السابقة وفي المقابأ ف ف تأ أبيب تحرب علـى ضـت وتيـرة عالقاتهـا مـع
هله الدو كي ال ت د إلى استفزاز الرو .
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ويلكر اإلسرائيليوف جيداً ردة الفعأ الروسية الغاضـتة عنـدما تتـين أف "إسـرائيأ" تـزود جورجيـا التـي كانـت
في الة ر مع روسيا بمسلحة متطورة والرد الروسي جاء بتعزيز العالقات مع إيراف في ين .
وقد تتين أف هناك وجهاً أسـود لعالقـات "إسـرائيأ" بهـله الـدو

إذ تـ د تـأ أبيـب دو اًر أساسـياً فـي تحسـين

قــدرة أنظمــة الحكــم فــي تل ـ الــدو علــى قمــع المعارضــة السياســية .وذكــرت صــحيفة "هــآرتد" اإلس ـرائيلية أف
شركات إسـرائيلية تـزود أنظمـة الحكـم فـي كا از سـتاف وأوزبكسـتاف بتقنيـات تمكنهـا مـن التنصـت علـى المكالمـات
الهاتفية للمعارضين السياسيين ورصد أنشطتهم على اإلنترنت ومواقع التواصأ االجتماعي.
ونقلـ ــت الصـ ــحيفة عـ ــن منظمـ ــة " قـ ــوق اإلنسـ ــاف العالميـ ــة للخصوصـ ــية الشخصـ ــية" والتـ ــي تـ ــدافع عـ ــن
صوص ــية الف ــرد قوله ــا إف ش ــركتي "ن ــيد" و"رينيـ ـت" اإلسـ ـرائيليتين زودت ــا ك ــومتي كا از س ــتاف وأوزبكس ــتاف
بتقنيــات قــادرة علــى تتتــع أنشــطة الصــحافيين والعــاملين فــي مجــا

قــوق اإلنســاف .وأشــارت المنظمــة إلــى أف

المئات من المعارضـين وناشـطي قـوق اإلنسـاف اعتقلـوا وتعرضـوا للتعـليب بفعـأ "اردلـة" التـي وفرتهـا التقنيـات
التي سلمتها الشركات اإلسرائيلية لألجهزة ارمنية في التلدين.
مــن نا يــة أ ــرى أفــاد موقــع "والــال" االســتختار االس ـرائيلي منــل بضــع ســنوات بــمف نائــب وزيــر الخارجيــة
الصهيوني ارست

زئي

ال ين قد عقد جلسة توجيهات اصة وسرية للسفراء الصهاينة المعتمدين في الـدو

المج ــاورة إليـ ـراف م ــن أج ــأ العم ــأ عل ــى تعزي ــز العالق ــات معه ــا بم ــا يش ــمأ أيض ــا تق ــديم مس ــاعدات عس ــكرية
واســتختارية مفيــدة لهــا .وأضــا

الموقــع أنـ "فــي الوقــت الــل كانــت تواصــأ فيـ إيـراف التقــر مــن الغــر

يشــمأ إجـراء مفاوضــات بشــمف برنامجهــا النــوو

بمــا

قامــت "اسـرائيأ" بتــل جهــود كتيـرة جــداً إليجــاد تحالفــات مــع

الدو في سيا الوسطى التي تحد الجمهورية اإلسالمية فـي إيـراف ومـن أجـأ ذلـ

عقـد نائـب وزيـر الخارجيـة

الصــهيوني اجتماع ـاً اص ـاً فــي جورجيــا مــع الســفراء الصــهاينة المعتمــدين فــي هــله الــدو

وتحديــداً مــع دو

الطــوق الخمــد التــي تحــد إي ـراف لد ارســة كيفيــة تعزيــز العالقــات معهــا بمــا يخــد المواجهــة الحيويــة مــع طه ـراف
وبرنامجهــا النــوو  .وشــارك فــي الجلســة السـرية ســفراء "اسـرائيأ" فــي اذربيجــاف وتركمانســتاف واوزباكســتاف وهــي
الدو ال الث التي تحد إيراف بشكأ متاشر وأيضاً سـفي ار "إسـرائيأ" فـي كاز سـتاف وجورجيـا الـدولتين القـريتتين
منهـا وتعــداف مــن الــدو المهمــة والمـ ثرة فــي المنطقــة .والجلســة بحســب موقــع "والــال"
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الجورجيــة تتليســي .وقــد نــاقش ال ــين مــع الســفراء الصــهاينة المعتمــدين فــي تلـ الــدو

مواقـ

وردود فعــأ هــله

العواصم من التغيير الحكـومي فـي إيـراف أثـر االنتخابـات الرئاسـية اإليرانيـة ار يـرة والتوجـ نحـو المفاوضـات
بـين طهـراف والـدو العظمــى .وجـرى تــداو سـتأ تعزيــز العالقـات بــين "إسـرائيأ وهــله الـدو " بمــا يشـمأ تعزيــز
العالقــات السياســية واالقتصــادية وارمنيــة علمـاً أف تقــارير نشــرت أ يـ اًر أشــارت بحســب موقــع "والــال" إلــى أف
"تأ ابيب" تستخد في ارسا

التلداف المتا مة إليراف من أجأ جمـع المعلومـات االسـتختارية عنهـا وبحسـب

المنشورات ارجنتية وفي مقـدمتها مـا ُنشـر فـي "فـورين بوليسـي" فـي شـهر ذار  2012فقـد اعتزمـت "اسـرائيأ"
منل ذل الحين استخدا قواعد أنشئت في أذربيجاف لمهاجمة المنشآت النووية اإليرانية عند الضرورة.

الجــدير بالــلكر أف الحـراك االسـرائيلي الــل قــا بـ ال ــين فــي الــدو المتا مــة إليـراف لــيد جديــداً بحســب
تمكيــد الموقــع العتــر

وهــي دو توليهــا "تــأ أبيــب أهميــة اصــة فــي مواجهــة اي ـراف .وكــاف رئــيد وزراء العــدو

يارتـ ـ للوالي ــات المتح ــدة ب ــوزير ارجي ــة تركمانس ــتاف وعق ــد االجتم ــاخ ف ــي
نتني ــاهو ق ــد التق ــى ــال إ ــدى ز ا
نيويــورك وهــو لقــاء مــن لقــائين سياســيين قــا بهمـا نتنيــاهو فــي الواليــات المتحــدة إلــى جانــب لقائـ بالمسـ ولين
ارميــركيين .وقتــأ بضــعة أعـوا فقـ

فتحــت "إسـرائيأ" ســفارة لهــا فــي تركمانســتاف للمـرة ارولــى علمـاً أف هــلا

التلد هو من التلداف اإلسالمية وأهميت أن يحد إيراف إلى الشما الشرقي منها.
ويشير موقع "والال" إلى أف توجيهات ال ين التي أوجتت على السفراء العمأ بموجتها تقضي بتحفيـز هـله
الــدو علــى االقت ـ ار أك ــر مــن الموق ـ

اإلس ـرائيلي االســتراتيجي والجيوسياســي مقابــأ ســلة مــن المســاعدات

العسكرية واالستختارية تقدمها تأ أبيب .مضـيفا أف "هـله الجهـود تلتقـي مـع جهـود أ ـرى جـرى العمـأ عليهـا
في اآلونة اال يرة لدى عدد من الدو ار رى الم ثرة وفي مقدمتها دو أساسية في غر أوروبا".
إف كيان ـاً عــدوانياً م ــأ "إس ـرائيأ" قــد تمك ـن بفضــأ وضــع اســتراتيجيات بعيــدة المــدى مــن تحقي ـ نجا ــات
اقتصادية وسياسية وأمنية بـاهرة وجـديرة باالهتمـا فـي أوزبكسـتاف وعلـى الـرغم مـن تنـاق

معـدالت االسـت مار

اإلسـ ـ ـرائيلي ف ـ ــي اآلون ـ ــة ار يـ ـ ـرة إال أف س ـ ــوق الـ ـ ـواردات والحكوم ـ ــة الص ـ ــهيونية م ـ ــت التج ـ ــار والمس ـ ــت مرين
اإلسرائيليين.
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ســيا الوســطى والقوقــاز فــي بداي ـة عقــد التســعينيات ول ــن علــى الــرغم مــن الفــرب

المتعــددة المجــاالت التــي أتا تهــا أسـواقها فـ نهم كالعــادة لــم يحســنوا اســت مارها وال بــد مــن االعتـ ار
مقصروف في هلا المجا .

36

بــمف الجميــع

