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الدكتور سوي ليان كولين كوه هو باحث في معهد الدراسات الدفاعية واإلستراتيجية بكلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في 
جامعة نانيانج للتكنولوجيا في سنغافورة. تشمل اهتماماته البحثية الشؤون البحرية في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ، 
وخصوصًا جنوب شرق آسيا، ونشر العديد من المقاالت األكاديمية في الدوريات المتخصصة، وكذلك فصول كتب في مجلدات تم 
تحريرها. ودّرس الدكتور كوه مقررات في العلوم العسكرية ألفراد القوات المسلحة السنغافورية، وهو أحد المحللين المساهمين 

الدائمين في العديد من الوسائل اإلعالمية المحلية والدولية والمؤسسات االستشارية المتخصصة في المخاطر الجيوسياسية.

◊ يتزايد الغموض الذي تواجهه منطقة جنوب شرق آسيا حيث تجد 
بين  المتنامي  الجيوسياسي  التنافس  أتون  في  نفسها  المنطقة 
الصين والواليات المتحدة األمريكية؛ هذا التنافس الذي زاد من حدته 

وباء الكوفيد-19.

◊ ال تزال الصين تزيد من نطاق مصالحها في بحر الصين الجنوبي 
لمواجهة  آسيا  شرق  جنوب  في  الجوار  لدول  المساعدات  تقديم  مع 

الوباء، مما يعطي صورًة َطموحًة عن النوايا اإلستراتيجية الصينية.

◊ في ضوء المصالح االقتصادية في مرحلة التعافي بعد الوباء، من 
)آسيان( سيتواصل  آسيا  رابطة دول جنوب شرق  أعضاء   أن  الواضح 
التباعد وتصدع الوحدة الداخلية بينهم بشأن أفضل الُسبل لكيفية 
والمسائل  الغموض  يشوبها  التي  بتصرفاتها  الصين  مع  التعامل 

المتعلقة ببحر الصين الجنوبي.

الصين  تجاه  االرتياح  بعدم  العام  الشعور  فإن  نفسه  الوقت  في   ◊
الواليات  تحافظ  أن  في  آسيا  شرق  جنوب  دول  رغبة  استمرار  يضمن 
المتحدة األمريكية على التزام أمني قوي إزاء المنطقة. وهذا السيناريو 
أقرب للحدوث مع احتمال أن تواجه دول رابطة اآلسيان إجراءات تقشف 

مالي في عملية بناء قدراتها الذاتية في المجالين الدفاعي واألمني.

◊ غير أن االلتزام األمني األمريكي تجاه المنطقة تدور حوله التساؤالت 
سيما  وال  المنتشرة،  األمريكية  األمامية  القوات  جاهزية  مدى  ومنها 

القوات البحرية األمريكية.

◊ نظرًا للقيود المتعلقة بالتعاون األمني الداخلي بين دول الرابطة، 
فمن المحتمل أن تحاول الدول األعضاء في رابطة اآلسيان التعاون مع 
أطراف أخرى من خارج المنطقة والتي لديها الرغبة لزيادة مشاركتها 

الدفاعية واألمنية في جنوب شرق آسيا.

ملخص تنفيذي
◊ قد يماثل هذا السيناريو ذلك الخاص بالتوتر بين الواليات المتحدة 
وإيران، والذي جدد النقاش ثانيًة حول التزامات واشنطن األمنية في 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ عمومًا ومنطقة الخليج والشرق 
األوسط خصوصًا. تجادل النظرة التحليلية الحالية بأن الواليات المتحدة 
الدولي، بما في ذلك  األمريكية ستواصل بسط حضورها العسكري 
تعزيز اهتمامها بمنطقة الخليج، ولكنها ستنفذ ذلك عبر التركيز 
األعباء مع حلفائها وشركائها في مختلف  بدرجة أشد على تقاسم 

أنحاء المحيطين الهندي والهادئ.

اإلستراتيجية  التوجهات  به  تتصف  الذي  الغموض  خضم  في   ◊
األمريكية والتنافس الصيني األمريكي المتنامي، تجادل هذه النظرة 
الهندي وجنوب  المحيط  الدول الصغيرة في منطقة  بأن  التحليلية 
شرق آسيا من المرتقب أن تنتهج المقاربات الثالث التالية. النهج األول 
هو أن تسعى إلى تعزيز اعتمادها على ذواتها في النواحي الدفاعية 
واألمنية باعتبار أن ذلك هو الضمان األساسي لها لحماية مصالحها 
تعميق  الدول  تلك  تحاول  أن  هو  الثاني  النهج  األمد.  طويلة  العليا 
تلك  تسعى  أن  هو  الثالث  النهج  بينها.  الداخلي  األمني  التعاون 
الدول إلى إقامة عالقات جديدة في المجال الدفاعي واألمني أو تعزيز 
الروابط القائمة، مع قوى إقليمية أخرى غير الواليات المتحدة األمريكية، 

ومنها الهند واليابان.

◊ بصرف النظر عن نتيجة مثل ذلك الترتيب، تجادل النظرة التحليلية 
بأن تلك المنظومة الشاملة للجميع يبدو أنها هي الطريق للمضي 
ُقدمًا في المستقبل المنظور في جنوب شرق آسيا وربما في الخليج 

أيضًا.

الدكتور سوي ليان كولين كوه
معهد الدراسات الدفاعية واإلستراتيجية، سنغافورة
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تفاصيل الموضوع

تأثــرًا شــديدًا  الواقعــة فــي منطقــة اإلندو-باســيفيك  الــدول  تأثــرت 
ليــس بالتبعــات االقتصاديــة لوبــاء الكوفيــد-19 وحســب وإنمــا أيضــًا 
جــراء التدابيــر الطارئــة الشــاملة التــي اتخذتهــا الــدول الحتــواء الوبــاء. 
األثــر  يتــراوح  بــأن  مايــو 2020  فــي  للتنميــة  اآلســيوي  البنــك  وتنبــأ 
إلــى 8.8  تريليــون دوالر  العالمــي بيــن 5.8  الناتــج  االقتصــادي علــى 
تريليــون دوالر ، ومنهــا احتمــال أن يتــراوح االنخفــاض فــي دول اإلنــدو-

باســفيك بيــن 1.7 تريليــون دوالر إلــى 2.5 تريليــون دوالر تقريبــًا، أي 
أن المنطقــة ســتتحمل نســبة %30 مــن إجمالــي قيمــة االنخفــاض.1 
وتتأثــر دول جنــوب شــرق آســيا، والتــي تعتمــد خصوصــًا علــى التصديــر 
تشــير  والــذي  االقتصــادي،  التراجــع  بهــذا  خاصــًا  تأثــرًا  والســياحة، 
التنبــؤات إلــى أنــه أســوأ مــن األزمــة الماليــة اآلســيوية فــي 1997 واألزمــة 

الماليــة العالميــة والركــود االقتصــادي فــي 2008.

بيــد أن الوبــاء ليــس التحــدي الوحيــد الــذي يواجــه جنــوب شــرق آســيا؛  
وهــو  األخيــرة،  الســنوات  فــي  مضطربــة  فتــرات  تواجــه  فالمنطقــة 
بيــن  التجاريــة  الحــرب  وخصوصــًا  الوبــاء،  تفشــي  يســبق  اضطــراب 
الصيــن والواليــات المتحــدة، وينــدرج ذلك ضمن التنافس اإلســتراتيجي 
األشــمل بيــن القوتيــن العظمييــن المتصارعتيــن علــى قيــادة العالــم. 
منــذ أمــد بعيــد، تجــد دول جنــوب شــرق آســيا نفســها فــي موقــف 
ال تحســد عليــه. فوجودهــا بيــن المحيطيــن الهنــدي والهــادئ هــو 
حقيقــة جغرافيــة ال تتغيــر، وكذلــك موقعهــا "علــى األطــراف الجنوبيــة" 
للصيــن وكونهــا ميدانــًا رئيســيًا للمصالــح االقتصاديــة واإلســتراتيجية 
األمريكيــة. ولــم ُيفــِض الوبــاء ســوى عــن تفاقــم الوضــع العــام فــي 
جنــوب شــرق آســيا، ويجبــر دولهــا علــى أن تجــد نفســها محاصــرًة بيــن 
الضــرورة الملحــة الحتــواء الفيــروس والبــدء فــي التعافــي االقتصــادي 

وبيــن التنافــس الصينــي األمريكــي.

وتعّقــدت هــذه التحديــات جــراء أن دول جنــوب شــرق آســيا هــي كتلــة 
تفتقــر إلــى التجانــس. وبالرغــم مــن أن بعــض المعلقيــن يحاولــون 
ورابطــة   - جغرافيــة  كمنطقــة   - آســيا  شــرق  جنــوب  بيــن  الخلــط 
فــي  دول  مــن 10  اقتصــادي وسياســي مكــون  اآلســيان - كتجمــع 
جنــوب شــرق آســيا - فــإن الحقيقــة بعيــدة عــن ذلــك. الســبب األول هــو 
أن جنــوب شــرق آســيا يتألــف مــن العديــد مــن الــدول التــي تختلــف فــي 
تاريخهــا ونظمهــا السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة وبالطبــع تختلــف 
ــة التــي تملــي علــى كل منهــا طريقــة  مصالحهــا وأولوياتهــا الوطني
التنافــس  اليوميــة.  واإلقليميــة  الدوليــة  الشــؤون  حيــال  التصــرف 
الصينــي األمريكــي والوبــاء همــا عنصــران إضافيــان بجانــب التيــارات 
الكامنــة المتوتــرة األخــرى. الســبب الثانــي هــو أنــه بالرغــم مــن أن رابطــة 
التجمعــات  تجــاه  النظــرة  نفــس  الغالــب  فــي  إليهــا  ُينظــر  اآلســيان 
فــإن  األوروبــي،  كاالتحــاد  األخــرى  والمؤسســية  المتقدمــة  اإلقليميــة 

ــك. الحقيقــة مــرة أخــرى بعيــدة عــن ذل

وفــي حيــن أن الرابطــة قطعــت أشــواطًا بعيــدة علــى مــدار العقــود 
الماضيــة منــذ تأسيســها فــي 1967 مــن زاويــة تجنــب الصــراع بيــن 
دولهــا والتكامــل االقتصــادي، إال أن أدئهــا منخفــض بشــكل خــاص 
فــي تعزيــز الروابــط السياســية والعســكرية. وبخــالف االتحــاد األوروبــي 
الــذي لديــه سياســية للدفــاع واألمــن المشــترك، تفتقــر رابطــة اآلســيان 
والتعــاون،  الصداقــة  معاهــدة  وبجانــب  السياســة.  تلــك  مثــل  إلــى 
والتــي تضــع الثوابــت والمبــادئ الجوهريــة فــي العالقــات بيــن الــدول، 
وكذلــك   ،2025 للرابطــة  والسياســية  األمنيــة  الجماعــة  رؤيــة  فــإن 
رابطــة  لــدول  الدفاعــي  الــوزاري  الداخليــة ومنهــا االجتمــاع  الهيئــات 
آســيان، وآخرهــا آفــاق آســيان بشــأن منطقــة اإلندو-باســيفيك هــي 

آليــات تتيــح لــكل دولــة مــن دول الرابطــة الســعي لتنفيــذ سياســاتها 
الخارجيــة والدفاعيــة بحســب مــا تقتضيــه مصالحهــا الوطنيــة. وقــد 
يحــدث تقــارب بيــن هــذه السياســات وبيــن الوثائــق المذكــورة آنفــًا 

لرابطــة آســيان، غيــر أنهــا ليســت بالضــرورة متوائمــة معــًا.

ويتــرك ذلــك جنــوب شــرق آســيا - وتحديــدًا الــدول األعضــاء العشــر فــي 
رابطــة اآلســيان - فــي وضــع دقيــق بعــض الشــيء فــي عالــم مــا بعــد 
الوبــاء والــذي قــد يكــون فيــه اســتمرار التنافــس الصينــي األمريكي هو 
الوضــع العــادي الجديــد، بغــض النظــر عــن نتيجــة االنتخابــات الرئاســية 
األمريكيــة فــي نوفمبــر 2020. 2 ويحــذر بعــض المعلقيــن مــن تنامــي 
الغمــوض اإلســتراتيجي الــذي يواجــه جنــوب شــرق آســيا نتيجــة لهذيــن 
المســتقبل  فــي  وجاهــة  مــن  يخلــو  ال  التكهــن  وهــذا  العامليــن.3 
المنظــور عندمــا ينظــر المــرء إلــى تواصــل اإلشــارات المتباينــة الصــادرة 
مــن بكيــن بشــأن نواياهــا اإلســتراتيجية طويلــة األمــد والنجاعــة بعيــدة 
المــدى للحضــور األمنــي األمريكــي فــي جنــوب شــرق آســيا ومنطقــة 
اإلندو-باســيفيك عمومــًا، مــع وضــع اآلثــار االقتصاديــة الممتــدة للوبــاء 

فــي الحســبان.

سياسة الترغيب والترهيب الصينية

فــي  االقتصــادي  واالنفتــاح  التحريــر  عمليــة  بــدأت  الصيــن  أن  رغــم 
األمــد  اإلســتراتيجية طويلــة  النوايــا  أن  إال  الماضــي،  القــرن  ثمانينــات 
للصيــن ُتقــّدم صــورًة مشوشــة لجنــوب شــرق آســيا. فنهايــة الحــرب 
البــاردة، والتــي لــم تحــدث بعــد فتــرة طويلة مــن قمع الحزب الشــيوعي 
الحاكــم للمعارضــة الداخليــة إبــان انتفاضــة ســاحة تيانانمــن، كانــت 
بمثابــة البدايــة لمشــهد أمنــي غيــر محــدد المعالــم فــي جنــوب شــرق 
آســيا. فعلــى مــدار العقــود وفــي مختلــف األزمــات المتعاقبــة ومنهــا 
والحــرب  الماضــي،  القــرن  تســعينات  فــي  اآلســيوية  الماليــة  األزمــة 
والركــود  مــن ســبتمبر،  الحــادي عشــر  بعــد  اإلرهــاب  العالميــة ضــد 
االقتصــادي العالمــي فــي 2008، أظهــرت الصيــن مزيجــًا مثيــرًا لالرتبــاك 
مــن ُحســن النيــة والنزعــة العدوانيــة فــي تعامالتهــا مــع أعضاء آســيان. 
وبينمــا يعتبــر التعــاون االقتصــادي والتعــاون فــي مجــال النقــل هــو 
ــب التعــاون فــي هــذه العالقــات، فــإن الروابــط السياســية واألمنيــة ال  ُل
تزالهــا فــي مهدهــا، وآفــاق تعزيزهــا غارقــة فــي بيئــة يغلــب عليهــا 

نقــص الثقــة بيــن األطــراف.

هــذا النقــص فــي الثقــة كان أوضــح مــا يكــون أثنــاء األزمــة الماليــة 
قيمــة  تخفيــض  عــن  الصيــن  امتنعــت  فقــد   .1997 فــي  اآلســيوية 
األثــر  حــدة  تخفيــف  فــي  منــه  جــزء  فــي  ســاعد  والــذي  عملتهــا، 
أيضــًا  بــدأت  أنهــا  غيــر  آســيا،  شــرق  جنــوب  دول  علــى  االقتصــادي 
بحــر  فــي  التوســعية  نظرتهــا  تطبيــق  فــي  التدريجــي  الزحــف  فــي 
ــى أن القــوات الصينيــة  ــدًا إل الصيــن الجنوبــي. وينبغــي اإلشــارة تحدي
احتلــت وبنتــت وحّولــت لألغــراض العســكرية منشــآت فــي شــعاب 
االقتصاديــة  المنطقــة  داخــل  تقــع  والتــي   ، المرجانيــة  ميستشــيف 
الخالصــة للفلبيــن، حينمــا كانــت الفلبيــن تعانــي وتترنــح  جــراء األزمــة 

االقتصاديــة.

فــي ســيناريو الوبــاء الحالــي، تقــدم الصيــن المســاعدات لمواجهــة 
فيــروس الكورونــا إلــى دول جنــوب شــرق آســيا، غيــر أنهــا تواصــل فــي 
الوقــت ذاتــه تنفيــذ أجندتهــا العدوانيــة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي. 
وســبراتلي  باراســيل  جــزر  فــي  إداريــة  أحيــاء  إنشــاء  ذلــك  ويشــمل 
واســتخدام أدوات الدبلوماســية القســرية ضد دول جنوب شــرق آســيا 
التــي تتنــازع معهــا علــى ملكيــة هــذه الجــزر ومنهــا ماليزيــا. ويبــدو أن 
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ــم التخطيــط لهــا حتــى قبــل تفشــي فيــروس  هــذه التحــركات قــد ت
الكورونــا.

حضــورًا  أكثــر  نهــج  نحــو  بثبــات  تحولــت  الصيــن  أن  األمــر  وواقــع 
ــي بعــد وصــول الرئيــس  واســتعراضًا للقــوة فــي بحــر الصيــن الجنوب
شــي جيــن بينــج إلــى الســلطة فــي 2012، والــذي أّكــد حينهــا علــى 
وفــي  البحريــة.4  الصيــن  وحقــوق  ســيادة  لحمايــة  الُملحــة  الضــرورة 
الفتــرة التــي ســبقت تفشــي فيــروس الكورونــا وفــي خضــم التدهــور 
المتصاعــد فــي العالقــات الصينيــة األمريكيــة، نفــذت الصيــن عــددًا مــن 
حمــالت الدبلوماســية القســرية؛ فــي البدايــة ضــد فيتنــام بســبب النزاع 
علــى منطقــة فانجــارد بنــك والتــي تقــع فــي المنطقــة االقتصاديــة 
الخالصــة لهــذه الدولــة الواقعــة فــي جنــوب شــرق آســيا، وبعدهــا ضــد 

ــا. ــاه فــي جــزر ناتون أندونيســيا علــى المي

جبهــة  تشــكيل  فــي  اآلســيان  رابطــة  دول  مــن  الكثيــر  ُينتظــر  وال 
الجنوبــي5،  الصيــن  بحــر  فــي  الصيــن  لتصرفــات  للتصــدي  موحــدة 
ولهــذا يقــع العــبء علــى كل دولــة بمفردهــا فــي جنــوب شــرق آســيا 
إليجــاد أفضــل الُســبل للتعامــل مــع الصيــن اآلن وعلــى المــدى البعيــد 
فــي فتــرة مــا بعــد انتهــاء الوبــاء. ومــع أن هنــاك مــا يكفــي مــن األســباب 
الكفيلــة بالدفــع نحــو التنويــع االقتصــادي بعيــدًا عــن الصيــن - مــن 
حيــث االســتثمارات والنفــاذ إلــى األســواق علــى حــد الســواء - فقــد 
الوبــاء وبعــده،  قبــل  األمريكيــة،  الصينيــة  التجاريــة  الحــرب  كشــفت 
نقــاط ضعــف خطيــرة منشــؤها االعتمــاد المفــرط علــى هــذا العمــالق 

اآلســيوي.

وهــذا يعنــي أن اقتصــادات الــدول الجنــوب شــرق آســيوية ســيتواصل 
ارتباطهــا الوثيــق باالقتصــاد الصينــي فــي المســتقبل المنظــور. وفــي 
الحقيقــة، وضعــت بعــض دول اإلقليــم فعــاًل دورًا للصيــن فــي مرحلــة 
تعافيهــا بعــد انتهــاء الوبــاء.6 ويســتفاد مــن ذلــك أن االنقســامات 
الداخليــة ذاتهــا ستســتمر بصــورة أو بأخــرى مــع التــوازن الــذي تحــاول 
وعالقاتهــا  الوطنيــة  مصالحهــا  بيــن  تحقيقــه  اآلســيان  رابطــة  دول 
االقتصاديــة والسياســية مــع الصيــن وبيــن المســائل المتعلقــة ببحــر 

ــي. الصيــن الجنوب

ومــن المرتقــب أن تســتمر حالــة االنقســام بيــن دول رابطــة اآلســيان 
حــول مســألة بحــر الصيــن الجنوبــي فــي المســتقبل المنظــور، حتــى 
بعــد اعتمــاد مدونــة قواعــد الســلوك المقترحــة والتــي تهــدف إلــى 
الصيــن  بيــن  العملــي  األمنــي  والتعــاون  واالســتقرار  الســالم  نشــر 
ودول رابطــة اآلســيان فــي بحــر الصيــن الجنوبــي. وتــدرك دول رابطــة 
اآلســيان منــذ أمــد بعيــد القيــود المتأصلــة فــي هــذا التجمــع ولــم تكــن 

تســاورها أي أوهــام بشــأن إمكانيــة تشــكيل جبهــة موحــدة.

ومــن وراء ســتار المجامــالت الدبلوماســية التــي تتصــف بهــا العالقــة 
العامــة بيــن الصيــن ورابطــة اآلســيان )والــدول األعضــاء فيهــا( كانــت 
هنــاك سياســات لالعتمــاد علــى الــذات علــى المســتوى الوطنــي والتــي 
تنفذهــا حكومــات دول جنــوب شــرق آســيا فــي المعتــاد لتوقــي أي 
مــن  وغيرهــا  فيتنــام(  حالــة  فــي  )وخصوصــًا  متصــور  أمنــي  تحــدي 
أوجــه الغمــوض الجيوسياســي المتطــورة. وإحــدى السياســات البــارزة 
لالعتمــاد علــى الــذات علــى المســتوى الوطنــي هــو تعزيــز القــدرات 
رابطــة  فــي  األعضــاء  الــدول  بــه  تقــوم  الــذي  والعســكرية  الدفاعيــة 
آســيا  فــي جنــوب شــرق  الواقعــة  للــدول  بالنســبة  اآلســيان. ولكــن 
التــي تتنــازع علــى حقــوق فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، والتــي يســاورها 
قلــق بشــأن التحــدي الصينــي، فــال مجــال للدخــول فــي ســباق للتســلح 
بســبب الهــوة الواســعة فــي حجــم اإلنفــاق العســكري الســنوي بيــن 

التبايــن  هــذا  ويظــل  اآلســيان.  رابطــة  فــي  األخــرى  والــدول  بكيــن 
موجــودًا حتــى بالرغــم مــن أن الصيــن قــررت مؤخــرًا تخفيــض إنفاقهــا 
الدفاعــي إلــى نســبة %6.6، وهــي أقــل نســبة إنفــاق دفاعــي فــي ثالثــة 

عقــود، بســبب التراجــع االقتصــادي.7

ورغــم أن تخفيــض الميزانيــة الدفاعيــة ضمــن العوامــل التــي ينبغــي 
أخذهــا باالعتبــار، إال أن القــدرات البحريــة الحاليــة للصيــن تمثــل فعــاًل 
ــدول المنافســة للصيــن فــي بحــر الصيــن  ــام ال ــرة أم مشــكالت معتب
الجنوبــي وعلــى األرجــح لألطــراف مــن خــارج المنطقــة ومنهــم الواليــات 
التحريــر  لجيــش  البحريــة  القــوات  زادت  فقــد  األمريكيــة.  المتحــدة 
الشــعبي الصينــي، علــى ســبيل المثــال، مــن أســطولها الرئيســي 
للقتــال علــى ســطح الميــاه مــن إجمالــي 64 ســفينة قديمــة معظمهــا 
مــن فتــرة الحــرب البــاردة فــي 2005 إلــى 87 ســفينة معظمهــا حديثــة 
البنــاء ومتطــورة وذات قــدرات عاليــة فــي 2019، بمــا فــي ذلــك حاملــة 
طائــرات يتــم اســتخدامها حاليــًا.8 ويقابــل ذلــك االنخفــاض الطفيــف 
فــي عــدد الســفن األمريكيــة مــن 291 إلــى 286 مــن ســفن القــوات 
القتاليــة فــي الفتــرة الزمنيــة نفســها فــي البحريــة األمريكيــة.9 وبذلــك 
أصبحــت القــوات البحريــة لجيــش التحريــر الشــعبي بقدراتهــا الحاليــة 
أكثــر جاهزيــة بصفــة عامــة لتنفيــذ عمليــات قتاليــة فــي البحــار القريبــة 
مــن الصيــن، ومنهــا بحــر الصيــن الجنوبــي، وفــي ذات الوقــت تقــوم 
منطقــة  ومنهــا  البعيــدة،  البحــار  فــي  للقــوة  محــدود  باســتعراض 

المحيــط الهنــدي.

ومــا يفاقــم مــن الوضــع القائــم أنــه مــع ســعي الــدول الواقعــة فــي 
جنــوب شــرق آســيا الحتــواء الوبــاء واآلثــار االقتصاديــة الناجمــة عنــه، 
المســائل  مــن  المســتقبل  فــي  الدفاعيــة  الميزانيــات  تمويــل  يبــدو 
التــي يلفهــا الغمــوض. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه باســتثناءات قليلــة، 
ومنهــا ســنغافورة وفيتنــام، فــإن دول رابطــة اآلســيان قّلصــت بصفــة 
عامــة المــوارد المخصصــة لألغــراض العســكرية مقارنــة ببرامــج الرعايــة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة. ويبــدو أن الوبــاء ســيزيد مــن هــذا التوجــه 
لمــوارد  اإلنفــاق الحكومــي مــع تخصيــص الســلطات اإلقليميــة  فــي 
أكثــر لتقديــم التحفيــز المالــي لتخفيــف حــدة اآلثــار االقتصاديــة ودعــم 
التعافــي االقتصــادي بعــد انتهــاء الوبــاء، حتــى لــو كان ذلــك علــى 
حســاب تحمــل عجــز أكبــر فــي الميزانيــات. ومــن المنتظــر أن يكــون 

اإلنفــاق الدفاعــي هــو أحــد قرابيــن التضحيــة.

وظهــرت مؤخــرًا مؤشــرات مبدئيــة علــى مــا ينتظــر اإلنفــاق الدفاعــي 
فــي حقبــة الوبــاء. فقــد أعلنــت تايالنــد، علــى ســبيل المثــال، فــي أبريــل 
أنهــا ســتقلص ميزانيــة القــوات البحريــة للســنة الماليــة 2021 بنســبة 
الحكومــة  لمســاعدة   - أمريكــي  مليــون دوالر  نحــو 129  أي   -  33%
الكوفيــد-10.19  آثــار  لمعالجــة  االقتصاديــة  السياســات  تمويــل  فــي 
وخفضــت أندونيســيا، وهــي ليســت طرفــًا فــي صــراع بحــر الصيــن 
الجنوبــي ولكنهــا تعرضــت لبعــض أشــكال الدبلوماســية القســرية 
العســكرية  ميزانيتهــا  ناتونــا مؤخــرًا،  ميــاه  بخصــوص  الصيــن  مــن 

بمبلــغ 590 مليــون دوالر أمريكــي.11

وقالــت الفلبيــن، وهــي إحــدى المطالبيــن بحقــوق فــي بحــر الصيــن 
الجنوبــي، فــي البدايــة أنهــا لــن تجــري أي تخفيــض فــي ميزانيتهــا 
الدفاعيــة؛ لضمــان اســتمرار عمليات شــراء األســلحة الرئيســية والحفاظ 
ــر الدفــاع فــي البــالد،  ــة العملياتيــة العامــة.12 غيــر أن وزي علــى الجاهزي
والــذي علــى مــا يبــدو يعبــر عــن الشــعور المتنامــي فــي الحكومــة  
ــاء قــد تكــون أشــد  ــة الناجمــة عــن الوب ــار االقتصادي ــأن اآلث الفلبينيــة ب
ضــررًا مــن المتوقــع، بــدا أنــه يتراجــع عــن ذلــك، مشــيرًا إلــى أن مشــاريع 

ــم يتــم التعاقــد عليهــا بعــد قــد يتــم تأجيلهــا.13   الشــراء التــي ل
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ــِه ينت

لــم يتضــح بعــد كيــف ســتؤثر إجــراءات التقشــف المالــي تلــك علــى 
وال  آســيوية.  شــرق  الجنــوب  الــدول  قــوات  قــدرات  وتطويــر  جاهزيــة 
يشــمل  وإنمــا  وحســب،  العســكرية  القــوات  علــى  ذلــك  يقتصــر 
ذلــك  الســواحل.  حــرس  ومنهــا  العســكرية  شــبه  القــوات  أيضــًا 
خوفــًا  يثيــر  يكــن  لــم  ربمــا  الدفاعيــة  الميزانيــات  فــي  التخفيــض 
البــاردة، وذلــك  الحــرب  الماضــي، وخصوصــًا منــذ نهايــة  فــي  كبيــرًا 
فــي ضــوء اعتمــاد دول جنــوب شــرق آســيا علــى الوجــود العســكري 
التــي  اإلقليميــة  الــدول  ضــد  التــوازن  لتحقيــق  الخارجيــة  للقــوات 
هــذا  ويصــدق  المنطقــة.  فــي  للهيمنــة  تســعى  أن  المحتمــل  مــن 
نهضــت  والتــي  األمريكيــة،  العســكرية  القــوات  علــى  تمامــًا  القــول 
آســيا.  فــي جنــوب شــرق  البحــر"  فــي  تــوازن   بــدور حاســم "كعامــل 

ولكــن السياســات التــي انتهجهــا الرئيــس دونالــد ترامــب تجــاه شــرق 
آســيا منــذ وصولــه إلــى الســلطة فــي ينايــر 2017 ســببت قــدرًا ال بــأس 
بــه مــن الذعــر فــي جنــوب شــرق آســيا بشــأن االلتــزام األمريكــي بحمايــة 
ســبيل  علــى  البدايــة،  فــي  مخــاوف  هنــاك  فكانــت  المنطقــة.  أمــن 
التراجــع األمريكــي  ُتقــِدم واشــنطن علــى مقايضــة  المثــال، مــن أن 
فــي بحــر الصيــن الجنوبــي بتعــاون الصيــن معهــا فــي مســألة كوريــا 
الشــمالية.14 وتبيــن بعــد ذلــك أن هــذه المخــاوف لــم يكــن لهــا أســاس 
مــن الصحــة. فمنــذ وصــول الرئيــس ترامــب إلــى الســلطة، زادت القــوات 
البحريــة األمريكيــة مــن عمليــات ضمــان حريــة المالحــة التــي تتحــدى 
الجنوبــي؛  الصيــن  بحــر  فــي  للصيــن  المفرطــة  البحريــة  المطالبــات 
لتصــل إلــى أربــع منــاورات فــي 2017 وخمــس فــي 2018 وثمانيــة فــي 

2019 وخمــس بيــن ينايــر ومايــو 2020. 15

ويضمــن إعــالن إدارة ترامــب عــن مفهــوم "محيــط هنــدي هــادئ حــر 
ومفتــوح" أيضــًا دورًا حيويــًا لجنــوب شــرق آســيا، والــذي يســتند فــي 
ــى تصرفــات الصيــن فــي بحــر الصيــن الجنوبــي. وحــددت  جــزء منــه إل
إســتراتيجية األمــن القومــي فــي 2017 وإســتراتيجية الدفــاع الوطنــي 
في 2018 بصورة أكثر وضوحًا الصين باعتبارها منافســًا إســتراتيجيًا 
للواليــات المتحــدة، مــع تكليــف القيــادة األمريكيــة فــي المحيطيــن 
الهنــدي والهــادئ باالضطــالع بــدور قــوة التــوازن علــى المــدى البعيــد.

ــًا الغيــاب الواضــح للحمــاس الشــخصي للرئيــس  وعندمــا ننحــي جانب
ترامــب تجــاه المحافــل اإلقليميــة التــي تقودهــا رابطــة اآلســيان، ومنهــا 
عــدم حضــوره لقمــة شــرق آســيا فــي نوفمبــر 2019، فمــن الواضــح 
أن القيــادة األمريكيــة فــي المحيطيــن الهنــدي والهــادئ تحــاول أن 
تحافــظ علــى المشــاركة النشــطة للواليــات المتحــدة مــن النواحــي  
العســكرية واإلســتراتيجية.  ولكــن تثــار الكثيــر مــن التســاؤالت حــول 
االســتدامة طويلــة األمــد لهــذا المســتوى مــن المشــاركة بعــد سلســلة 
ــة األمريكيــة، ومنهــا  مــن الحــوادث التــي تعرضــت لهــا الســفن البحري
لتصــادم  تعرضــت  والتــي  ماكيــن،  إس  جــون  األمريكيــة  الســفينة 
مدمــر مــع ناقلــة تجاريــة قبالــة ســنغافورة فــي أغســطس 2017. وأثــار 
الحــادث مخــاوف بشــأن جاهزيــة الوحــدات األماميــة المنتشــرة للقــوات 
ــرز  ــان. وأب ــة األمريكيــة، وال ســيما األســطول الســابع ومقــره الياب البحري
ذلــك التحــدي الدائــم المتمثــل فــي توزيــع عــدد محــدود مــن المعــدات 
والقــوى البشــرية فــي مســرح دائــم االتســاع مــن المهــام األمنيــة علــى 
واإلصــالح  الصيانــة  عمليــات  وإجــراء  البحريــة  األطقــم  راحــة  حســاب 

الدوريــة للســفن.16

ولــم تكــد تمــر ثــالث ســنوات بعــد حــادث الســفينة ماكيــن ومــع بدايــة 
معالجــة القــوات البحريــة األمريكيــة لتحــدي جاهزيــة األســطول، تفشــى 
فيــروس الكوفيــد-19 علــى ظهر الســفينة األمريكية ثيــودور روزفلت، 
ممــا تســبب فــي إنهــاء مهمتهــا قبــل اآلوان وفــي النهايــة رســوها 
األمريكيــة  العســكرية  الجاهزيــة  مســألة  بــرزت  وبهــذا  جــوام،  فــي 
فــي الصــدارة وجذبــت االهتمــام العــام. بنهايــة أبريــل 2020، قالــت 
القــوات البحريــة األمريكيــة إن هنــاك 26 ســفينة مــن ســفن القــوات 
القتاليــة بهــا إصابــات بالكورونــا، وباســتثناء حالــة الســفينة ثيــودور 
روزفلــت، لــم تكــن أي مــن الســفن التــي تــم اإلبــالغ عــن حــاالت فيهــا 
فــي حالــة انتشــار.17 وتوقفــت القــوات البحريــة األمريكيــة الحقــًا عــن 
نشــر معلومــات عــن الســفن أو القواعــد أو الوحــدات التــي يوجــد بهــا 
ــًة ذلــك إلــى المخــاوف بشــأن أمــن العمليــات. ــا، معزي إصابــات بالكورون

القــوات  فــي  األمريكيــون  المســؤولون  ســعى  األثنــاء،  تلــك  وفــي 
الدفاعيــة والعســكرية إلــى بــث رســالة طمأنــة بــأن وضعيــة القــوات 
الخصــوم  محــذرًة  الكورونــا،  حــاالت  مــن  بالرغــم  تتغيــر  لــم  ثابتــة 
لــو حاولــوا اختبــار  مــن أنهــم ســيرتكبوا "خطــأ مأســاويًا وفظيعــًا" 
الجاهزيــة العســكرية األمريكيــة.18 ونفــذت ســفينة الهجــوم بالطائــرات 
الهليكوبتــر، الســفينة أمريــكا، والتــي دشــنت وحــدة الهجــوم البحــري 
 F-35B Lightning الحاديــة والثالثيــن وطائــرات الهجــوم المشــترك
II، تمرينــًا فــي بحــر الصيــن الجنوبــي بجــوار فرقاطــة أســترالية. وحــدث 
ذلــك بالقــرب مــن مــكان المواجهــة بيــن ماليزيــا والصيــن حــول ســفينة 
التنقيــب عــن الطاقــة، ويســت كابيــال، قبالــة ســواحل ســاراواك، وأعقــب 
ذلــك إجــراء ســفينتين مــن الســفن القتاليــة المخصصــة للعمليــات 
القريبــة مــن الشــواطئ لمنــاورات بالقــرب مــن منصــة التنقيــب.19 وفــي 
شــهر واحــد، نفــذت القــوات البحريــة األمريكيــة ثــالث عمليــات لضمــان 
حريــة المالحــة لتحــدي مطالبــات الصيــن فــي بحــر الصيــن الجنوبــي.20 
ــًا  ــة أيضــًا عــن خطــط للمضــي قدم ــة األمريكي وأعلنــت القــوات البحري

فــي تمريــن حافــة المحيــط الهــادئ فــي هــاواي.

وهنــاك مؤشــرات بــأن القــوات البحريــة األمريكيــة، وهــي األكثــر تضــررًا 
بيــن جميــع أفــرع القــوات المســلحة األمريكيــة بإصابــات الكوفيــد-19، 
بــدأت تعــود تدريجيــًا إلــى مهامهــا المعتــادة. وعــادت الســفينة ثيــودور 
تقريبــًا.  شــهرين  لمــدة  جــوام  فــي  راســيًة  كانــت  أن  بعــد  روزفلــت 
ويســتقي األســطول أيضــًا الــدروس المســتفادة مــن محنــة الســفينة 
ثيــودور روزفلــت لتقليــل المخاطــر علــى الســفن األخــرى.21 وبالرغــم مــن 
هــذه المؤشــرات اإليجابيــة، فمــن غيــر المحتمــل الوصــول إلــى الجاهزيــة 
العســكرية الكاملــة إال بعــد تراجــع خطــر الكورونــا وإجــراء اختبــارات 
الكوفيــد-19 واســعة النطــاق لجميــع أفــراد األفــرع المســلحة، وذلــك 
سيســتغرق وقتــًا.22 فضــاًل عمــا ســبق، فــإن الوتيــرة الحاليــة للعمليــات 
تحققــت جــراء توزيــع المعــدات والمــوارد البشــرية "الســليمة" الحاليــة، 
ــة السلســلة عبــر تقويــض  وقــد يتســبب ذلــك فــي تأثيــرات فــي نهاي
جــداول الصيانــة واإلصــالح الضروريــة )والــذي وضــع تحديــات فعــاًل أمــام 
إضعــاف  أقلهــا  وليــس  األمريكيــة(،  العســكرية  الصناعــات  شــركات 

ــروح المعنويــة بيــن األفــراد الموجوديــن فــي الخدمــة.23 ال

وُتلقــي محنــة ثيــودور روزفلــت أيضــًا بظــالل مــن الشــك فــي منطقــة 
المحيطيــن الهنــدي والهــادئ حــول الجاهزيــة العســكرية األمريكيــة 
ــادة  ــم، ســعى البنتاجــون والقي ــة. ومــن ث لالســتجابة لألزمــات اإلقليمي
إطــار  فــي  خصوصــًا  والهــادئ  الهنــدي  المحيطيــن  فــي  األمريكيــة 
بااللتزامــات  اإلقليمييــن  والشــركاء  الحلفــاء  لطمأنــة  رغبتهمــا 
األمريكيــة إلــى تصديــر صــورة ســير "العمــل كالمعتــاد". ومــن الممكــن 
أن نتصــور تعافــي الجاهزيــة العســكرية األمريكيــة مــن تأثيــرات الوبــاء 



5

التنافس الصيني األمرييك يف جنوب رشق آسيا: الدروس املستفادة يف حقبة ما بعد الكوفيد لدول الخليج

قبــل نهايــة 2020، مــع التدابيــر التــي يضعهــا البنتاجــون ومختلــف 
األفــرع المســلحة للتغلــب علــى "منحنــى التعلــم" فــي احتــواء الوبــاء 
بيــن الرتــب العاديــة. غيــر أن التدابيــر اإلضافيــة الحتــواء الوبــاء فــي 
للوحــدات  العملياتيــة  الوتيــرة  مــن  ســتبطئ  المنظــور  المســتقبل 

المنتشــرة. األماميــة 

وأخيــرًا مــن المهــم للغايــة أن نشــير إلــى أنــه بالرغــم مــن الموقــف 
ومنطقــة   - الجنوبــي  الصيــن  بحــر  فــإن  لواشــنطن،  اإلســتراتيجي 
جنــوب شــرق آســيا عمومــًا - ال ُتشــكل إال جــزءًا واحــدًا مــن المناطــق 
األمريكيــة.  المتحــدة  للواليــات  االهتمــام  ذات  العديــدة  الجغرافيــة 
وعندمــا نقارنهــا بالصيــن، والتــي اســتطاعت توظيــف قوتهــا الوطنيــة 
إليــالء مزيــد مــن االهتمــام لجنــوب شــرق آســيا، فــإن الواليــات المتحــدة 
تجــد نفســها مضطــرة لتوزيــع وتشــتيت مواردهــا المحــدودة لتنفيــذ 
مســؤوليات فــي جميــع أنحــاء العالــم. ورغبــًة فــي توجيــه المزيــد مــن 
المــوارد إلــى منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، وهــو مــا كانــت 
تنــوي عليــه اإلدارة األمريكيــة بقيــادة ترامــب، فــإن واشــنطن ســتضطر 

بــكل وضــوح إلــى التضحيــة ببعــض مناطــق المســؤولية األخــرى.

علــى ســبيل المثــال، االنســحاب العســكري األمريكــي مــن أفغانســتان، 
والــذي مــن المفتــرض أن يســمح للبنتاجــون بإعــادة توجيــه القــوات 
إلــى مســرح العمليــات ذي األولويــة فــي المحيطيــن الهنــدي والهــادئ 
فــي  مؤخــرًا  إيــران  مــع  التوتــرات  وتســببت  الغمــوض.24  يكتنفــه   -
مرابطــة حاملتيــن للطائــرات تابعتيــن للقــوات البحريــة األمريكيــة فــي 
منطقــة الخليــج.25 وفــي المناطــق األخــرى، فــي أوروبــا، يقابــل التحــدي 
األمنــي الروســي المتنامــي دعــوة واضحــة وصريحــة للقــوات العســكرية 
األمريكيــة لزيــادة المــوارد المخصصــة لدعــم الحلفــاء وشــركاء األمــن 

األوروبييــن فــي القــارة.26  

الخاتمة - أهمية الموضوع لدول الخليج

ووبــاء  المتصاعــد  األمريكــي  الصينــي  التنافــس  خضــم  فــي 
الكوفيــد-19، والــذي يتزايــد فيــه الــدور الصينــي حضــورًا والتصرفــات 
بالجاهزيــة  المتعلقــة  المســائل  علــى  عــالوة  غموضــًا،  الصينيــة 
)وتلــك  المنطقــة  فــي  األمريكيــة  العســكرية  للقــوات  المســتقبلية 
القــوات الموجــودة فــي الــدول اإلقليميــة(، يواجــه جنــوب شــرق آســيا 
مســتقباًل غيــر محــدد المعالــم. ويتــرك ذلــك دول رابطــة اآلســيان أمــام 
عــدد محــدود مــن الخيــارات، والتــي قــد تكــون مفيــدة بطريقــة مــا 

أيضــًا. الخليــج  لمنطقــة 

علــى  للحفــاظ  األساســية  الجهــود  النقــاط  هــذه  أهــم  بيــن  مــن 
السياســات  تحديــد  علــى  ينطــوي  والــذي  اإلســتراتيجي،  االســتقالل 
الخارجيــة بنــاء علــى المصالــح الوطنيــة. ويعنــي ذلــك اختيــار الظــروف 
مــع  للتعــاون  اإليديولوجيــا،  علــى  بنــاء  بالضــرورة  وليــس  المثاليــة، 
الوطنيــة ذلــك. المصالــح  أطــراف خارجيــة مختلفــة عندمــا تقتضــي 

النفــس  علــى  االعتمــاد  األول  المقــام  فــي  الخيــارات  هــذه  وتشــمل 
علــى المســتوى الوطنــي، بمعنــى تعزيــز القــدرات الدفاعيــة واألمنيــة 
الوطنيــة. أو بعبــارة أخــرى، يقصــد بذلــك محاولــة االعتمــاد علــى الــذات 
فــي شــؤون الدفــاع واألمــن. ومــن المؤكــد أنــه مــن الصعــب بمــكان 
تنفيــذ ذلــك فــي ضــوء أن حكومــات دول جنــوب شــرق آســيا أولــت فعــاًل 
اهتمامــًا أكبــر بالجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة مقارنــة باالحتياجــات 
الدفاعيــة، حتــى قبــل تفشــي وبــاء الكوفيــد-19. ومــا يزيــد الوضــع 
تعقيــدًا أن المنــاخ المتوقــع للتقشــف المالــي الناتــج عــن الوبــاء مــن 

المحتمــل أن يجعــل أي محاولــة لزيــادة اإلنفــاق الدفاعــي مهمــة شــاقة 
فــي المســتقبل المنظــور.

أمنيــة جماعيــة علــى  فــي جهــود  التعــاون معــًا  التالــي هــو  الخيــار 
اآلســيان.  رابطــة  دول  بيــن  األطــراف  متعــدد  أو  الثنائــي  المســتوى 
وفــي حيــن أن رابطــة اآلســيان، كتجمــع إقليمــي، يمكنهــا التعــاون 
فــي شــؤون األمــن فــي المجــاالت التــي يوجــد عليهــا توافــق فــي اآلراء 
"المحظــورة"  المجــاالت  بعــض  فإنــه ســتظهر  األعضــاء،  الــدول  بيــن 
التــي تعتبــر مفرطــة الحساســية لتحقيــق أي تقــدم ذي مغــزى فيهــا. 
وقــد تكــون النزاعــات فــي بحــر الصيــن الجنوبــي ضمــن تلــك المســائل 
الحساســة. وال يــزال احتمــال صياغــة نهــج مشــترك بيــن دول اآلســيان 
إزاء بحــر الصيــن الجنوبــي بعيــد المنــال فــي ضــوء اختــالف المصالــح 
وتجعــل  البحثيــة.  الورقــة  فــي  ســابقًا  ورد  مــا  بحســب  الوطنيــة 
لمنظمــة  المؤسســي  التنظيــم  فــي  المتأصلــة  الهيكليــة  القيــود 
اآلســيان تحقيــق التقــدم صعبــًا فــي المســائل األمنيــة "ذات الطبيعــة 
وهــذا  الجنوبــي.  الصيــن  ببحــر  المتعلقــة  تلــك  ومنهــا  التقليديــة" 
لــه تأثيــر خــاص فــي التعامــل مــع التحديــات األمنيــة العابــرة  القيــد 

للحــدود ومنهــا التطــرف المقتــرن بالعنــف.

وهــذا يعنــي أن دول جنــوب شــرق آســيا ســتواصل ســعيها للحصــول 
واالســتقرار  األمــن  علــى  للحفــاظ  خارجيــة  أطــراف  مــن  الدعــم  علــى 
ألســباب ليــس أقلهــا مســألة بحــر الصيــن الجنوبــي. يتخــذ دور األطــراف 
ــم المســاعدة  ــى هــي تقدي الخارجيــة شــكلين رئيســين. الصــورة األول
فــي بنــاء القــدرات الدفاعيــة واألمنيــة، وخصوصــًا فــي مجــال األمــن 
البحــري. الصــورة الثانيــة هــي الوجــود العســكري العــام الــذي يهــدف 

إلــى تثبيــط عزيمــة أو مواجهــة بــروز دول إقليميــة مهيمنــة.

ــه دور حاســم فــي  ــي لمشــاركة األطــراف الخارجيــة ل كان الشــكل الثان
ســعي منظمــة اآلســيان لتعزيــز بنيــة إقليميــة تشــدد علــى أهميــة 
تمثيــل الجميــع؛ وهــي فكــرة أن كل طــرف إقليمــي لــه مصلحــة فــي 
ــك مــن الضــروري اإلشــارة  الحفــاظ علــى الســالم واالســتقرار.27 ومــع ذل
شــرق  جنــوب  فــي  الخارجيــة  لألطــراف  العســكري  الوجــود  أن  إلــى 
والنظــام.  األمــن  لحفــظ  المباشــر  الــدور  عــن  تمييــزه  ينبغــي  آســيا 
وتحــرص دول رابطــة اآلســيان علــى ســيادتها ووحــدة أراضيهــا علــى 
المســتوى الوطنــي بحمــاس شــديد لدرجــة أن الســماح ألطــراف مــن 
خــارج المنطقــة باالضطــالع بــدور الشــرطي لحفــظ األمــن والنظــام فــي 
مجالهــا البحــري هــو محاولــة محكــوم عليهــا بالفشــل بســبب الكلفــة 

الخارجيــة والداخليــة.28 السياســية 

عقــود  منــذ  تنهــض  والتــي  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  بجانــب 
بــدور محــوري "كقــوة إلحــداث التــوازن البحــري" فــي المنطقــة، هنــاك 
اآلن عــدد كبيــر مــن األطــراف الخارجيــة التــي لديهــا الرغبــة لالضطــالع 
بــدور أكبــر للمســاهمة فــي تحقيــق الســالم واالســتقرار فــي جنــوب 
شــرق آســيا وحولهــا. وقــد قامــت أســتراليا، وفرنســا، والهنــد، واليابــان، 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، فــي الفتــرات األخيــرة إمــا بتوســيع أو 
البــدء فــي إنشــاء دور أمنــي لهــا. ومــع التنافــس الصينــي األمريكــي 
المتصاعــد، هنــاك اآلن مجــال أوســع لمشــاركة هــذه األطــراف وأطــراف 

أخــرى مــن خــارج المنطقــة.

"بديــاًل  اآلســيان  دول  لحكومــات  يتيــح  النهــج  ذلــك  أن  األمــر  وواقــع 
ثالثــًا" بخــالف االضطــرار إلــى االنضمــام إلــى جانــب الصيــن أو الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة. وفــي ذات الوقــت، تســاعد المشــاركة المتزايــدة 
لألطــراف األخــرى أيضــًا فــي تخفيــف عــبء االلتــزام األمنــي األمريكــي 
نحــو المنطقــة، وخصوصــًا فــي الفتــرة التــي تثيــر الجاهزيــة العســكرية 

األمريكيــة طويلــة األمــد القلــق.
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ومــع اختــالف الســياق، فقــد يتــم تطبيــق الــدروس المســتفادة مــن 
المالصقــة للمحيطيــن  الفرعيــة  المناطــق  جنــوب شــرق آســيا علــى 
الهنــدي والهــادئ، ومنهــا منطقــة الخليــج، والتــي تتألــف مــن دول 
ــران وجميعهــا يســود بينهــا التنافــس أو  ــة بإي ــرة نســبيًا مقارن صغي

النــزاع بــدالً مــن الروابــط التعاونيــة.

وربمــا ُيقــارن الخليــج، والــذي يوجــد فيــه أهــم خطــوط اتصــال بحريــة 
فــي العالــم والتــي لهــا أهميــة بالغــة فــي تجــارة الطاقــة الدوليــة، مــع 
الممــرات المائيــة اإلســتراتيجية فــي جنــوب شــرق آســيا ومنهــا تلــك 
الموجــودة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي. ويعتبــر ذلــك ميــزًة وعيبــًا فــي 
آن واحــد. فهــي تجعــل الخليــج، مثلمــا هــو الحــال فــي بحــر الصيــن 
قــد  الوقــت،  الجيوسياســي. وفــي ذات  للتنافــس  الجنوبــي، ميدانــًا 
يســاعد االهتمــام الدولــي بهــذه المناطــق البحريــة فــي بعــض األحيــان 
فــي الحيلولــة دون احتمــال نشــوب النــزاع. ويصــدق هــذا القــول تمامــًا 
البحريــة  االتصــال  فــي خطــوط  اضطــراب  أي  ألن  الحالــة؛  هــذه  علــى 

ســيكون لــه تداعيــات عالميــة مؤثــرة.

األمريكيــة،  المتحــدة  كالواليــات  التقليديــة  الغربيــة  القــوى  وبجانــب 
فتــرة ممتــدة.  منــذ  الخليــج  فــي شــؤون  األوروبيــة  األطــراف  تنخــرط 
وتوّســع الهنــد أيضــًا مــن دورهــا "كمــزود صــاٍف لألمــن" باســتخدام 
فــي  البحريــة،  القــوات  ســيما  وال  المطــورة،  العســكرية  قدراتهــا 
منطقــة المحيــط الهنــدي، والتــي ال تــزال منطقــة المســؤولية البحريــة 

للهنــد. الرئيســية 

ودور الصيــن لــه نفــس القــدر مــن األهميــة. فمنــذ نشــر الصيــن لقواتها 
البحريــة ألول مــرة لمكافحــة القرصنــة فــي القــرن األفريقــي فــي 2008، 
فإنهــا تزيــد تدريجيــًا مــن دورهــا فــي المســاهمة فــي تحقيــق األمــن 
الدولــي. وال ُينظــر دائمــًا إلــى حضورهــا المتنامــي فــي المحيــط الهندي 
علــى أنــه ذو دوافــع حميــدة.29 ولمــا كانــت الصيــن ليســت قــوة بحريــة 
دائمــة وليــس لهــا ســاحل مباشــر علــى المحيــط الهنــدي، فــإن احتمــال 
توســيع مصالحهــا الجيوسياســية فــي المنطقــة ســيقف فــي وجهــه 
وجــود قــوة بحريــة دائمــة فــي المحيــط الهنــدي كالهنــد، وغيرهــا مــن 

القــوى العســكرية األكثــر فعاليــة مــن خــارج المنطقــة.

ــار الناتجــة عــن أي  وقــد يســاعد العنصــران معــًا فــي تخفيــف حــدة اآلث
تراجــع أمريكــي إضافــي أو تنافــس صينــي أمريكــي علــى دول الخليــج، 
رغــم أن المخاطــر ال تتطابــق تمامــًا مــع تلــك التــي تواجههــا الــدول 

الواقعــة فــي جنــوب شــرق آســيا.  
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