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محاضرات مقياس :األمن في آسيا

يدعى ىحا السكياس إلى تحقيق مجسػعة مغ األىجاف السختبصة بتصػيخ ميارات
وإضافة معارف ججيجة إلى رصيج شمبة سشة أولى ماستخ دراسات إستخاتيجية وأمشية التي ليا
عبلقة مباشخة بقزايا األمغ في آسيا ،وتتسثل أىسية ىحا السكياس في أىسية القارة اآلسيػية
في حج ذاتيا عمى مدتػػ العبلقات الجولية مغ جية ،وفي أىسية التجخبة اآلسيػية في
السجال األمشي واإلستخاتيجي .وبالتالي سشدعى إلى تدميط الزػء عمى مجسػعة مغ الشقاط
مثل :األىسية اإلستخاتيجية لمقارة اآلسيػية ،التجارب اآلسيػية في السجال األمشي ،تشافذ
القػػ الكبخػ في القارة اآلسيػية ،مػقع العخب مغ معادلة األمغ في آسيا.

مخطط المقياس

المحهر األول :ااإلار الننري.
- 1السحاضخة األولى :أىسية الشطع واألنداق اإلقميسية.

- 2السحاضخة الثانية :األىسية اإلستخاتيجية لقارة آسيا.
- 3السحاضخة الثالثة :أسذ األمغ اآلسيػؼ وأىع ميجداتو.
المحهر الثاني :نماذذ من التعاون ااسسهي.
-4السحاضخة األولى :مشطسة اآلسيان .ASEAN
-5السحاضخة الثانية :التعاون في آسيا الػسصى "قمب العالع".
-6السحاضخة الثالثة :مشطسة ششغياؼ.
-7السحاضخة الخابعة :مجمذ التعاون الخميجي.
المحهر الثالث :التنافس الجولي في آسيا.
-8السحاضخة األولى :الدياسة الخارجية الخوسية تجاه آسيا.
-9السحاضخة الثانية :الدياسة الخارجية األمخيكية تجاه روسيا.
10السحاضخة الثالثة :الدياسة الخارجية الريشية تجاه آسيا.

المحاضرة األولى :أهمية الننم واألنداق ااقميمية.
إن الحجيث عغ األنداق والشطع اإلقميسية التي يشبشي عمييا العسل اآلسيػؼ يفخض عميشا تدميط
الزػء عمى الجانب الشطخؼ لؤلنطسة اإلقميسية ولئلقميسية في العبلقات الجولية .الشطام اإلقميسي كػحجة
تحميل متػسصة بيغ الجولة القػمية مغ ناحية والشطام العالسي مغ ناحية أخخػ تع تعخيفو عمى أنو نسط
مشتطع مغ التفاعبلت بيغ وحجات سياسية مدتقمة داخل إقميع جغخافي معيغ ،ولقج بجأت السجيػدات
الشطخية بالتخكيد عمى مفيػم الشطام اإلقميسي كأداة لتحميل الدياسة الجولية مشح ستيشيات القخن الساضي،
حيث تصخقت عجة دراسات إلى ليكمية الشطع اإلقميسية وتع تقجيع دراسات تصبيكية ألبخز األقاليع وىػ ما قام
بو الباحثيغ لهيس انتهري و ستيفن شبيغل في دراستيع تحت عشػان" :

الدياسة الجولية في

األقاليم" ،وخمرا إلى أن الشطام اإلقميسي يتسيد بأنو:
- 1يداىع باعتباره وحجة تحميل متػسصة

 ،Intermediate Unitفبجل التعامل مع  200دولة

الدياسي السشتطسة داخل نطام إقميسي.
ة
يسكغ التخكيد عمى عجد أقل مغ الػحجات
- 2يداعج الخبخاء والسحمميغ في األقاليع  Regionsالحيغ يخكدون عمى دراسة الجول مشفرمة عمى
تػسيع دراساتيع لتذسل الخرائز السذتخكة بيغ دول اإلقميع الػاحج.
- 3استخجام تحميل أفقي لؤلقاليع ،بحيث يداعج مغ خبلل الجراسات السقارنة بيغ الشطع اإلقميسية
عمى فيع مسيدات كل إقميع ،وحتى السقارنة بيغ وحجات اإلقميع الػاحج.
- 4يداعج عمى فيع التفاعل بيغ الشطام الجولي واألنطسة اإلقميسية ودرجة التأثيخ والتأثخ بيغ
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الصخفيغ ،ومغ ثع فيع أسباب التبعية وشخوشيا.

كسا أورد السفكخ ريمهن آرون  Raymond Aronمغ جيتو في أحج دراساتو مقػلة جاء فييا:
" ...ألن السجتسعات اإلقميسية تطل أقػػ مغ السجتسع اإلنداني …" .ويبجو أن ىحه السقػلة تفدخ الكثيخ
مغ األحجاث ،فمقج أكج عمى أن األرض تدلدلت في أمخيكا البلتيشية بعج الثػرة الكػبية ولع تتأثخ بالثػرة
الريشية .ويبخر ذلظ بأن الثػرات التي تشجلع بعيجاً مغ قبل شعػب معيشة ال تثيخ نفذ العػاشف لجػ
شعػب أخخػ .فج تكػن اإلندانية واحجة لكغ الذعػب ال تتستع بإدراك واضح لػحجتيا .ولقج رأػ

كاتتزن

ستاين  P Katzensteinأن نياية الحخب الباردة وانييار اإلتحاد الدػفييتي ساىسا في تراعج التأثيخات
اإلقميسية في مقابل انحدار التأثيخات العالسية الذاممة .وبالتالي أصبحت الداحة العالسية محكػمة أكثخ
بالحخكية اإلقميسية .فالسذخوع الخوسي إلنذاء دائخة لمتأثيخ في الجػار القخيب لكػمشػلث الجول السدتقمة ىػ

نتاج ضاىخة اإلقميسية .وتخاجع التػتخات الدياسية وسباق التدمح في أمخيكا البلتيشية ميجا الصخيق لمتعاون
االقترادؼ لتظ الجول ،كسا أن الػحجة األلسانية فخشت الصخيق لتحقيق التكامل األوروبي.
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إذ يعتبخ

اإلتحاد األوروبي واحج مغ أبخز الشساذج الشاجحة لطاىخة اإلقميسية التي شيجتيا العبلقات الجولية.
عمى الرعيج اآلسيػؼ كانت عسمية التكامل تتجو إلى مديج مغ التخكد والتػسع وذلظ بالتخكيد عمى
األبعاد الػضيفية في االتجاىيغ الدياسي واالقترادؼ .إذ أن رابصة دول جشػب شخق آسيا "

آسيان"

 ASEANالتي أسدت سشة  1967مغ أجل مػاجية السج الذيػعي ركدت عمى التػسع في عبلقاتيا
التكاممية مغ ناحية بزع أعزاء ججد كانػا أعجاء باألمذ مثل فيتشام ،كسبػديا وبػرما ،ومغ ناحية أخخػ
شػرت عبلقات تعاون مع دول الباسيفيكي والذخق األقرى خاصة اليابان ،الريغ ،أستخاليا ونيػزيمشجا
بذكل ثشائي أو في إشار السشتجػ االقترادؼ لجول آسيا-الباسيفيظ
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ؼ " آباك" .APEC

لقج بجأت تطيخ معالع مجرسة ججيجة تدسى "اإلقميسية الججيجة" التي يعتبخ مغ روادىا السفكخ أوران
يهنغ  Oran Youngالحؼ أكج في مقال لو بعشػان:

Politacal Discontinuities in the

 ،International Systemبأن التسايد بيغ الشطاميغ اإلقميسي والجولي ،أو بيغ الشطع اإلقميسية فيسا
بيشيا ال يعشي االنعدال التام وعجم التفاعل بيغ بعزيا البعس ،فالشطام اإلقميسي ىػ عبارة عغ مديج
بشدب متبايشة مغ الخرائز العالسية واإلقميسية .ونجج أن الشطام اآلسيػؼ في أثشاء الحخب الباردة قج
تسكغ مغ جسع بيغ العالسية باعتبار أنو يزع دوالً مؤيجة لميبخالية ودول مؤيجة لمذيػعية ،وانقصع في نفذ
الػقت عغ الجولي لػجػد مسيدات خاصة بشسط التفاعبلت بيغ دولو السدتقمة حجيثاً ،ومثال ذلظ اىتسام تمظ
الجول بقزايا الحجود التي ال تحطى بشفذ االىتسام لجػ القػػ العطسى ،ونجج تمظ الجول اليػم تتبشى
اقتراد الدػق ،وذلظ رغع الصابع اآلسيػؼ السسيد لجيسقخاشيتيا .ويخػ يػنغ بأن العبلقة بيغ الصخفيغ تقػم
عمى التغمغل البيشي أو الستبادل  Interpenetrationالحؼ يحكع ميدان القػػ بيغ الصخفيغ ،وحدبو تتبايغ
ندب ذلظ التغمغل عمى الشحػ التالي:
- 1قج يشجح نطام إقميسي معيغ في لحطة معيشة مغ تحجيج شكل وليكل الشطام الجولي ،أو تجميخه،
أو يعسل عمى استخجامو ليحقق مرالحو.
- 2قج تشتج بشاء عمى التفاعبلت بيغ القػػ العطسى تيجيجات تيجد كيان بعس الشطع اإلقميسية ،أو
تدسح بقػػ الشطام الجولي لمتبلعب بحجود الشطام .وأفزل مثال عمى ذلظ نياية الحخب الباردة
وما تختب عشو مغ تفكظ لشطام أوروبا الذخقية ،ومغ جية أخخػ سعي الػاليات الستحجة إلى
تفكيظ الشطام اإلقميسي العخبي ودمج وحجاتو في نطام بجيل تع تدسيتو "الشطام الذخق أوسصي".
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المحاضرة الثانية :األهمية ااستراتيجية لقارة آسيا.
جغخافياً تعتبخ القارة اآلسيػية مغ أكبخ القارات في الكخة األرضية إذ أنيا تستج مغ اليابان في أقرى
الذخق بالسحيط اليادغ إلى غاية فمدصيغ السحتمة السصمة عمى البحخ األبيس الستػسط وتخكيا بأقرى
الغخب ،ىحا االمتجاد الجغخافي الكبيخ يخافقو تشػع كبيخ بالقارة اآلسيػية عمى عجة مدتػيات أوالً عمى
السدتػػ الجغخافي فيسكغ القػل أن آسيا تسمظ أغمب أنػاع السشاخات مغ االستػائي السصيخ إلى الرحخاوؼ
الجاف فالسشاخ البارد الستجسج في الذسال ،كسا تتسيد بتشػع تزاريديا الصبيعية إذ تذكل السداحات
الخزخاء جدء كبيخ مغ مداحة القارة سػاء السداحات الغابية أو تمظ السدروعة ،وندبة كبيخة تتسثل في
صحارؼ و مشاشق باردة متجسجة ،كسا يعتبخ الذخيط الداحمي لمقارة مغ األشػل في العالع ،وىػ األمخ
الحؼ يشعكذ عمى تشػع السػارد الغحائية الشباتية مشيا والحيػانية بالقارة .وثانياً تتسيد القارة اآلسيػية بتشػع
بذخؼ واسع عمى السدتػػ العخقي واإلثشي ،ويعػد ىحا التشػع إلى العجد الكبيخ لدكان القارة التي تعتبخ
أكبخ القارات مغ حيث عجد الدكان الحؼ يرل إلى حػالي ثمثي عجد سكان العالع .وقج يخػ البعس أن
ىحا التشػع قج يكػن مخادف لؤلزمات والحخوب بدبب االختبلفات والتجاذبات العخقية أو الجيشية أو الدياسية
داخل الجولة الػاحجة أو العابخ لمجول ،إال أن القارة اآلسيػية تسكشت مغ بشاء نطام أمغ جساعي مختمف
ساىع في ضسان استقخار واستتباب األمغ لعجة عقػد .وىحا ما سشحاول التصخق لو في ىحا السكياس.
تعتبخ تدسية آسيا (  )Asiaتدسية قجيسة ججا  ،وؼرػ البعس بأن اإلغخيق ىع مغ قامػا بإشبلق
تمظ التدسية عمى السشاشق التي تقع شخق أراضييع،بيشسا يخػ البعس بأن تمظ التدسية مذتقة مغ الكمسة
األشػرية آسػ (  )ASUالتي تعشي الذخق .تعتبخ القارة اآلسيػية مغ أكبخ قارات العالع مداحة وأكثخىا
سكانا إذ تبمغ مداحتيا أكثخ مغ  44مميػن كع  2أؼ ما يعادل %39,7مغ مجسػع مداحة اليابذة ،أما
عجد سكانيا فيػ يديج عمى  3مميار ندسة أؼ حػالي % 60مغ إجسالي سكان العالع تقخؼاب  .تتكػن آسيا
مغ  47دولة أو وحجة سياسية أكبخىا جسيػرية الريغ الذعبية التي تديج مداحتيا عمى  9,5مميػن كع 2
أما أصغخىا مداحة فيي دولة السالجيف التي تبمغ مداحتيا

 298كع
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تقع قارة آسيا في نرف الكخة الذسالي مغ الكخة األرضية وتشحرخ بيغ خط االستػاء والقصب
الذسالي  ،وبيغ خصي الصػل  180 – 25شخقا  ،وتحػز أشػل األبعاد :مغ الذخق إلى الغخب ،حػالي
9,700كع،ومغ الذسال إلى الجشػب ،حػالي  8,690كع .الداحل129,077 :كع.
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تزع القارة اآلسيػية سبعة وأربعػن دولة مختمفة مغ حيث :السداحة والجغخافيا ،الجيغ ،المغة ،الشطع
الدياسية والتػجيات االقترادية واألمشية .تمظ االختبلفات تخجسيا اآلسيػيػن إلى عجة مشطسات دولية
حكػمية وغيخ حكػمية وأشخ سياسي ة واقترادية وأمشية لتكخيذ التشديق والتعاون بسا يخجم مرالحيع
الجساعية والقػمية .كسا تشقدع القارة إلى أنداق إقميسية تبمػرت بعزيا في شكل مشطسات إقميسية يسثميا
الذكل التالي:

المحاضرة الثالثة :أسس األمن ااسسهي وأهم مهجداته.
كسا ىػ الحال بالشدبة لؤلمغ العالسي عخف األمغ اآلسيػؼ تغيخات كبخػ ،إذ أن نياية
الحخب الباردة غيخت مغ أجشجة العبلقات الجولية ككل ،فالقزايا التي كانت تحتل صجارة
األجشجة الجولية في أثشاء الحخب الباردة والستسثمة في األساس في قزايا الدياسة العميا مغ
قبيل األمغ والحخب والدمع لع تعج تذكل أىسية كسا كانت عميو الحال ،فشياية الحخب البادرة
دفعت الجول إلى االىتسام أكثخ بالقزايا االقترادية الستعمقة بقزايا تحخيخ التجارة والجسخكة
والتشافذ االقترادؼ .لكغ في خزع ذلظ بخزت ضػاىخ ججيجة حتست عمى السدئػليغ
الحكػمييغ وغيخ الحكػمييغ والباحثيغ األكاديسييغ عمى حج الدػاء إلى تدميط الزػء عمى
تمظ الطػاىخ وأبخزىا االنتقال مغ األمغ األمشي إلى األمغ السػسع كسا وصفو

باري بهزان

باألمغ السػسع ،الحؼ يزع عجة أبعاد أمشية ،سياسية ،اقترادية وثقافية .وىػ األمخ الحؼ
فيسو األسيػيػن حتى قبل نياية الحخب الباردة ،إذ تع الخبط في آسيا بيغ األمغ واالقتراد
واليػية مشح سبعيشيات القخن الساضي ،وأدركػا بأنو لتحقيق األمغ يجب أن نجج ما يجسعشا
ويجعل فكخة التحارب فيسا بيششا تكػن مكمفة وخاسخة بالشدبة لمجسيع .وىشا يسكغ أن نعػد
لآلية الكخيسة التي ربصت مفيػم األمغ بزسان سيخ تجارة أىل قخير شتاءاً وصيفاً،
باالكتفاء الحاتي والخزق و بانتفاء حالة الخػف في سػرة قخير .وبالتالي فقج ربط القخآن بيغ
مفاليع األمغ السختمفة قبل عجة قخون.
لقج وضع باري بهزان  05خسدة قصاعات أساسية لؤلمغ تذكل فيسا بيشيا فديفداء
متكاممة ،وىحه القصاعات حدبو بشيت أصبلً بعج تحميل التيجيجات التي فخضت عمى الجولة
وعمى السجتسعات ،مسا اضصخىع لمتأقمع مع تمظ التيجيجات وبشاء مقاربة أمشية ججيجة تتػافق
مع األوضاع السدتججة .وفي سياق دراستشا لؤلمغ اآلسيػؼ يسكغ لشا إسقاط تمظ القصاعات
عمى األمغ اآلسيػؼ بالذكل اآلتي:

- 1اللعج العدكري :إذ بقي البعج العدكخؼ لؤلمشي ذو أىسية كبيخة لجػ الجول
والسجتسعات اآلسيػية ،فتجارب اآلسيػييغ القاسية مع الحخبيغ العالسيتيغ والحخب
الباردة جعمتيع يػلػن أىسية كبيخة ليحا البعج ،وىحا ما تثبتو إحراءات الخؤوس
الشػوية السشتذخة في آسيا والتي تقجر بحػالي:

 700رأس نػوؼ  ،مػزعة بيغ:

الريغ بـ 280 :رأس نػوؼ (في السختبة الخابعة عالسياً بعج أمخيكا وروسيا وفخندا)،
باكدتان بـ ،150 :اليشج ،140 :كػريا الذسالية( .80 :الكيان الرييػني.)60 :
وىي بحلظ تذكل نرف عجد دول الشادؼ الشػوؼ ،وإذا أخحا بعيغ االعتبار روسيا
التي تسمظ حػالي 6850 :رأس نػوؼ قادرة عمى القزاء عمى كل مطاىخ الحياة
عمى سصح الكخة األرضية ،وبيحا تربح قارة آسيا باإلضافة لخوسيا مشصقة قابمة
لبلنفجار في أؼ لحطة خاصة إذا ما أخحنا بعيغ االعتبار أن أغمب تمظ الجول تقع
تحت حكع أنطسة غيخ ديسقخاشية .وىحا التدمح يشبع مغ اعتقاد الجول بأن تصػيخ
قجراتيع العدكخية اليجػمية والجفاعية يداىع في الحفاظ عمى أمشيا وسيادتيا وأمغ
مػاششييا والحفاظ عمى مرالحيا .لكغ تمظ التخسانة في حج ذاتيا تعتبخ ميجداً
لؤلمغ اآلسيػؼ والعالسي ككل ،خاصة عشجما يتعمق األمخ بالرخاع الباكدتاني
اليشجؼ وأزمة كذسيخ.
- 2اللعج الدياسي :وىشا تعتبخ آسيا بحكع كبخ مداحتيا و عجد دوليا الكبيخ ساحة
لمتيجيجات الدياسية عمى السدتػييغ الجاخمي والخارجي ،حيث تذيج الجول اآلسيػية
خاصة ذات األنطسة غيخ الجيسقخاشية عجة صخاعات سياسية وإيجيػلػجية داخمية
بيغ عجة تيارات داخل الدمصة وفي السعارضة ،وعمى السدتػػ الخارجي تعاني
الجول اآلسيػية مغ التشافذ الدياسي واإليجيػلػج ؼ الكبيخ بيغ القػػ الكبخػ السيسا
بيغ الػاليات الستحجة األمخيكية واإلتحاد الدػفييتي سابقاً ،أو بيغ الػاليات الستحجة
األمخيكية والريغ حالياً .وىي بحلظ تقع تحت شائمة التيجيج والزغط السدتسخ مغ

تمظ القػػ ،لحا لجأت العجيج مغ الجول اآلسيػية إلى التكتل فيسا بيشيا لسػاجية تمظ
الزغػشات.
- 3اللعج المجتمعي :وىشا تصفػ عمى الدصح محجدات أمغ ججيجة أصبحت تحطى
بأىسية كبيخة تتعمق بالجانب السجتسعي مثل قزايا الحزارة ،اليػية ،العخق والجيغ
وغيخىا مغ السحجدات الكيسية التي ليدت ليا عبلقة كبيخة بالجانب السادؼ .وعشجما
نتكمع عمى آسيا فيي ميج كل الجيانات الدساوية وتعخف عجد ديانات تقجر باآلالف،
ولغات بالسئات ،وعخقيات بالعذخات .ومغ جية أخخػ تعتبخ آسيا فديفداء
إيجيػلػجية إذ أن دوليا تعتسج وتتبشى إيجيػلػجيا ت مختمفة فسغ الكػنفذيػسية إلى
اإلسبلمية ،الميبخالية ،اإلشتخاكية والعمسانية وغيخىا ،كل تمظ اإليجيػلػجيا

ت تحسل

معيا احتساالت وفخص عجيجة لمترادم فيسا بيغ اآلسيػييغ ،وتأخح تمظ الترادمات
أشكاالً أفكية أوعسػدية ،داخل الجولة الػاحجة أو بيغ الجول ،عشيفة أو ىادئة ،عمشية
أو سخية .ويقػل باري بهزان في ىحا الرجد :اليػية لغ تكػن محل تيجيج أو
مشافدة إذا كانت قادرة عمى ترسيع وبشاء وحساية ىػيتيا عغ شخيق اعتسادىا
لسقاربة مشفتحة  open-mindedأو مقاربة مشغمقة  .close-mindedوىحا ما
استصاعت تحكيقو العجيج مغ الجول اآلسيػية وأبخزىا جسيػرية الريغ الذعبية التي
تبشت مقاربة مشفتحة في القصاع االقترادؼ بتبشييا الشيج الخأسسالي ،ومقاربة مشغمقة
في السجاالت الدياسية والسجتسعية.
- 4اللعج البسئي :وفي ىحا الفخع مغ األمغ كسا يبجو مغ تدسيتو يؤكج بارؼ بػزان عمى
أن الصبيعة ليدت عجو ،وإنسا أفعال البذخ التي تزخ بالصبيعة والبيئة ىي مغ
تتدبب في ضػاىخ خصيخة تؤثخ عمى اإلندان وعمى الصبيعة معاً ،مثل الدالزل
والفيزانات والتمػث والترحخ وغيخىا مغ الطػاىخ التي أصبحت قزايا عالسية،
وال يسكغ لجولة ان تحسي نفديا مشيا لػحجىا ،أو تسشع انتذارىا إلى العالع ،ولعل

إعصار في تكداس "
ًا
مقػلة ":إذا حر ت فراشة جناحسها في البرازيل فإنها قج تدبب
تثبت ذلظ .وما يحجث اليػم مغ انتذار كبيخ لفيخوس كػرونا

 covid-19سػػ

دليل عمى أىسية ىحا الفخع ،إذ أن العالع كمو لع يكغ ليتػقع بأن يحجث فيخوس
صغيخ كل ىحه الخدائخ البذخية والسادية والشفدية لمعالع .وىػ الحؼ انصمق مغ قارة
.2020

آسيا في ديدسبخ  2019وانتذخ في أغمب دول العالع في شيخ مارس
ويسكغ القػل أن انعكاساتو وصمت إلى الفخوع األخخػ لؤلمغ كميا عدكخياً،

سياسياً ،واجتساعياً واقترادياً .وحدب بهزان الػحجة السخجعية لؤلمغ البيئي غيخ
واضحة مثل فخوع األمغ األخخػ ،بل تتذكل مغ البيئة في حج ذاتيا ،والفاعميغ
كميع في مجال البيئة.
- 5اللعج االقتصادي :يشدب إلى نابميػن بػنابخت مقػلة عغ الريغ جاء فييا" :عشجما
تدتيقع الريغ سيذيج العالع زل ادالً" .قج يكػن نابميػن يعشي بحكع كػنو عدكخؼ
بأن الريغ لػ استيقطت فديكػن لجييا قػة عدكخية كبيخة ولع يكغ يعتقج بأن سيأتي
يػم وتحل فيو القػة االقترادية محل القػة العدكخية وتكػن الحخوب حخوباً
اقترادية والعقػبات اقترادية ،وىػ ما راىشت عميو الريغ اليػم ومعيا أغمب
الجول اآلسيػؼ ،بحي اذا اشمعشا عمى ميدانيات تمظ السخررة لمتدميح نجج أنيا
أقل مغ نطيخاتيا في العالع ،كسا أن دول آسيػية متصػرة تكشػلػجيا كاليابان وكػريا
الجشػبية وماليديا وسشغافػرة ليذ لجييا مذاريع الكتداب قشابل نػوية وحتى أنيا ال
تسمظ جيػش وأسمحة ىجػمية ،بل إستخاتيجياتيا العدكخية دفاعية بحتة .وتذيخ
اإلحراءات بأنو مع مصمع سشة

 2030سيكػن اقتراد آسيا أقػػ مغ اقتراد

الػاليات الستحجة األمخيكية واإلتحاد األوروبي ،كسا تذيخ إحراءات أخخػ بأن
الريغ ستربح أقػػ اقتراد في العالع وقج يبمغ حجع اقترادىا:
تخيميػن دوالر وتأتي بعجىا اليشج مباشخة بحجع اقتراد يقجر:

54.499
 44.128تخيميػن

دوالر ،متجاوزيغ أمخيكا التي قج يبمغ اقترادىا حجع:

 34.102تخيميػن دوالر.

والسفارقة التي يسكغ اإلشارة إلييا أنو برعػد اآلسيػييغ وخاصة الريشييغ إلى
القسة سيكػنػن مجبخيغ عمى مداوجة قػتيع االقترادية بالقػة العدكخية ،فالبقاء في
القسة ليذ كالػصػل إلييا .ويخػ بػزان في ىحا الرجد بأن البعج االقترادؼ متعجد
الػحجات فيػ يزع األفخاد والذخكات والحكػمات وجساعات الزغط واألسػاق،
ويتعخض ىؤالء لتيجيجات مختمفة مثل :تيجيج الحياة ،البصالة ،القجرة الذخائية،
الجخيسة السشطسة ،السشافدة غيخ الذخعية ،التبعية االقترادية وغيخىا .وآثارىا تبجو
واضحة عمى األمغ بسختمف أبعاده.
إلى جانب أبعاد األمغ التي اقتخحيا بارؼ بػزان ىشاك أبعاد أخخػ مثل األمغ
السعمػماتي الحؼ أصبح يحطى باىتسام متدايج مغ شخف الحكػمات والخػاص وحتى األفخاد.
إذ أن أخصار الجػسدة والقخصشة اإللكتخونية أصبحت تػازؼ أو تفػق في خصخىا الجػسدة
التقميجية ،ومع انتذار الحكػمات اإللكتخونية أصبحت الجول عخضة لقخصشة بياناتيا
ومعمػماتيا وسخقة االبتكارات واألسخار التكشػلػجية والعدكخية ذات األىسية .كسا أن األفخاد
والذخكات يقعػن تحت شائمة انتياك الخرػصية والقخصشة مسا يجعميع يخزعػن لذخوط
أشخاص مجيػليغ وراء الذاشات ،ولعل أخصخ قخاصشة اإلنتخنت يشتسػن إلى القارة اآلسيػية
السيسا الريغ ،كسا أن شبكة الػاب السطمسة السعخوفة بـ

 Dark Webالتي تختز في

تجارة السسشػعات بكل أنػاعيا مغ أسمحة ومخجرات وأعزاء بذخية واستئجار السختدقة تعخف
نذاشاتيا في الغالب في القارة اآلسيػية.
كسا أن ىشاك بعج آخخ اعتخف بو عمى نصاق واسع في العالع خاصة بعج الحخب الباردة
أال وىػ األمغ اإلنداني ،ويختز ىحا البعج بالفخد كػحجة مخجعية لسا أصبح يحطى بو مغ
أىسية خاصة في حاالت الحخوب واألزمات وما يشجخ عشيا مغ انعكاسات وخيسة عمى حياة
األفخاد ومعيذتيع وكخامتيع ،مسا قج يؤدؼ إلى اندالقات أمشية أخخػ تتجاوز حجود الجول.
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