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مرونة التحرك: 
كيف تستفيد جزر الهندو-باسيفيك من التنافس الصيني-األمريكي؟

الصيــن  بيــن  الجيوسياســي  التنافــس  يتصاعــد 
الهنــدو- منطقــة  فــي  المتحــدة  والواليــات 
باســيفيك فــي خضــم ســعي كل طــرف لدعــم 
هــذا  أن  إغفــال  يمكــن  وال  ومصالحــه.  نفــوذه 
المنطقــة  لجــزر  مناســبًا  مناخــًا  هيــأ  التنافــس 
للحصــول علــى أكبــر قــدر مــن الفوائــد االقتصاديــة 
علــى  الحصــول  الممكنــة، وكذلــك  والسياســية 
الدعــم األمنــي لتثبيــت شــرعية بعــض األنظمــة 
الهنــدو- جــزر  لتصــورات  والترويــج  الحاكمــة، 
غيــر  األمنيــة  التهديــدات  لطبيعــة  باســيفيك 

تواجههــا. التــي  التقليديــة 

علــى الرغــم مــن األزمــة األوكرانيــة التــي قلبــت النظــام األمنــي 
األوروبــي والعالمــي، وأعــادت روســيا إلــى الصــدارة في حســابات 
التهديــدات الرئيســية التــي تواجــه الواليــات المتحــدة، فــإن التنافــس 
الجيوسياســي األوســع مــع الصيــن فــي منطقــة الهندو-باســيفيك ال 
يــزال نقطــة االرتــكاز التــي يهتــم بهــا النظــام العالمــي، خصوصــاً 
فيمــا يتعلــق بقضيتــي جزيــرة تايــوان وترســيم حــدود بحــر الصيــن 
الجنوبــي اللتيــن تحظيــان بأهميــة بالغــة فــي السياســات األمريكيــة 
ــات  ــد الماضــي؛ إذ أضحــت الوالي ــذ العق ــة، وخاصــة من والصيني
المتحــدة تــدرك أن الصيــن قــد تحولــت لخصــم اســتراتيجي ربمــا 
ــي أفضــل  ــى خطــورة االتحــاد الســوفييتي ف ــه عل ــوق خطورت تتف
أوقاتــه؛ األمــر الــذي أعطــى فرصــاً مواتيــة لجــزر المنطقــة 
لالســتفادة مــن هــذا التنافــس والتحــرك بيــن صفــوف الجانبيــن مــن 

أجــل حصــد أكبــر قــدر مــن المكاســب الممكنــة.

تنافس محتدم 

ــن  ــن الصي ــر بي ــي التنافــس الدائ ــم تأججــاً واضحــاً ف يشــهد العال
والواليــات المتحــدة؛ وذلــك فــي عــدة ملفــات ومناطق اســتراتيجية 
مختلفــة، وعلــى رأســها منطقــة الهندو-باســيفيك، هــذا التنافــس 
أخــذ فــي طياتــه أشــكاالً وصــوراً متعــددة، يمكــن تنــاول أبرزهــا 

علــى النحــو التالــي:

ــس  ــنوات الخم ــي الس ــادي: ف ــس االقتص ــدة التناف ــد ح 1- تصاع
ــات  ــادة الوالي ــي قي ــة بعــض التراجــع ف ــرة، شــهدت المنطق األخي
تــم  وقــد  االقتصاديــة،  والقضايــا  التجاريــة  للشــؤون  المتحــدة 
الفــراغ األمريكــي مــن خــالل زيــادة الجهــود  تعويــض هــذا 
ــكيل  ــي تش ــة ف ــة مهيمن ــوة اقتصادي ــا كق ــيخ مكانته ــة لترس الصيني

قواعــد التجــارة والمشــاركة االقتصاديــة.
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ــيوي  ــك اآلس ــق، والبن ــزام والطري ــادرة الح ــت مب ــث عمل حي
لالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، ومشــاركة الصيــن فــي اتفاقيــة 
الشــراكة االقتصاديــة اإلقليميــة الشــاملة والجهــود المبذولــة 
لتوســيع دول البريكــس علــى تحقيــق هــدف بكيــن المتمثــل فــي 

ــا اإلقليمــي. ــي محيطه ــا العالمــي، وخاصــة ف ــادة نفوذه زي

لقــد دفعــت هــذه التحــركات الصينيــة واشــنطن إلــى إعــادة 
ــس  ــة الرئي ــة، ولكــن خــالل جول ــي المنطق ــد حضورهــا ف تأكي
ــو 2022،  ــي ماي ــيا ف ــرق آس ــى ش ــدن إل ــو باي ــي ج األمريك
أطلــق مفاوضــات اإلطــار االقتصــادي لمنطقــة المحيطيــن 
الهنــدي والهــادئ )IPEF(، التــي تلقــت دعمــاً فوريــاً مــن 
ــي رؤى  ــا ف ــن تشــتركان معه ــان، اللتي ــة والياب ــا الجنوبي كوري
مماثلــة لتوســيع المعاييــر الليبراليــة حــول المشــاركة االقتصادية 
والرقميــة والتجاريــة فــي المنطقــة، كمــا اســتضافت واشــنطن، 
ــزر  ــع دول ج ــتركة م ــة مش ــبتمبر الماضــي، قم ــهر س ــي ش ف

ــادئ. ــط اله المحي

2- الصــدام حــول أهــداف االســتراتيجية األمريكيــة: فــي فبرايــر 
ــة  ــتراتيجيتها الخاصــة بمنطق ــنطن اس الماضــي، أصــدرت واش
المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، التــي توضــح أولويات سياســتها في 
المنطقــة، وخاصــة احتــواء النفــوذ الصينــي المتصاعــد؛ إذ تؤكــد 
االســتراتيجية المخــاوف األمريكيــة مــن الوجــود الصيني.وهــو ما 
دفــع وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــج يي إلــى اتهام االســتراتيجية 
بمحاولــة اســتقطاب دول المنطقــة تحــت مظلة الهيمنــة األمريكية، 

ــة  ــرات وإفســاد منطق ــارة التوت ــى إث ــدوره إل وهــو مــا ســيؤدي ب
الهندو-باســيفيك، ومــن ثــم فــإن جوهرهــا يخلــق حالــة مــن 
ــل  ــض الســالم، ب ــة وتقوي ــى المواجه االنقســامات ويحــرض عل
ــى أن تحــذر مــن الخطــط  ــة عل ــي شــعوب المنطق ــج ي حــث وان
ــذي  ــاردة ال ــيناريو الحــرب الب ــأن س ــاً ب ــة بشــدة، منوه األمريكي
عفــا عليــه الزمــن يجــب أال يتكــرر فــي آســيا، وأن االضطرابــات 
والحــروب التــي قــد اندلعــت فــي مناطــق أخــرى من العالم بســبب 

السياســات األمريكيــة، ال مــكان لهــا فــي هــذه المنطقــة. 

تعتمــد  الغربيــة:  التحالفــات  شــبكات  فــي  التوســع   -3
االســتراتيجية األمريكيــة لمواجهــة الصعــود الصينــي علــى 
ــث  ــق؛ حي ــاق ضي ــي نط ــكرية ف ــة وعس ــات أمني ــة تحالف إقام
أقدمــت الواليــات المتحــدة خــالل الســنوات األخيــرة علــى 
تشــكيل مجموعــة مــن التحالفــات األمنيــة فــي منطقــة المحيطين 
ــوس  ــواد وأوك ــات ك ــها تحالف ــى رأس ــادئ، وعل ــدي واله الهن
والعيــون الخمــس، التــي تضــم معــاً أبــرز الــدول المؤثــرة فــي 
المنطقــة، خاصــة اليابــان وأســتراليا وكوريــا الجنوبيــة والهنــد. 

وبوجــه عــام، تهــدف شــبكة التحالفــات األمريكيــة إلــى 
تحقيــق مســاهمة أساســية فــي األمــن اإلقليمــي للمنطقــة برعايــة 
أمريكيــة، حتــى تزاحــم النفــوذ األمنــي الصينــي هنــاك؛ مــا قــد 
يخلــق حالــة مــن التوتــرات المحتملــة فــي هــذه البقعــة الســاخنة 

مــن العالــم. 
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4- اســتمرار التوتــرات حــول ملــف تايــوان: ال تــزال تايــوان 
واحــدة مــن بــؤر الصــدام بيــن الصيــن وبكيــن، ولعــل هــذا مــا 
دللــت عليــه زيــارة رئيســة مجلــس النــواب األمريكــي “نانســي 
بيلوســي”، فــي أغســطس 2022، إلــى تايــوان؛ حيــث أدت 
الزيــارة إلــى انــدالع سلســلة مــن األنشــطة العســكرية الصينيــة 
الواســعة عبــر مضيــق تايــوان، وجلبــت التوترات الجيوسياســية 
بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة؛ إذ أعقبهــا إرســال بكيــن 
ــت  ــة، ودفع ــوي التايواني ــاع الج ــة الدف ــى منطق ــرة إل 21 طائ
بالدبابــات إلــى ســاحل فوجيــان، ونشــرت مركبــات لجيــش 
ــت  ــل نقل ــي المقاب ــج. وف ــرة بينتان ــي جزي ــعبي ف ــر الش التحري
واشــنطن إحــدى حامــالت طائراتهــا، وهــي يــو إس إس رونالــد 
ريجــان، ومجموعتهــا الضاربــة شــمال شــرق تايــوان مــن 

ــنغافورا.  س

5- النــزاع حــول بحــر الصيــن الجنوبــي: مــن النقــاط الحيويــة 
ــة الهندو-باســيفيك،  ــي منطق ــان ف ــا الجانب ــي يتصــارع عليه الت
ــث  ــي فــي نطاقهــا الجغرافــي؛ حي ــن الجنوب ــوع بحــر الصي وق
يقــع البحــر بيــن شــرق المحيــط الهنــدي وغــرب المحيــط 
ــرة  ــزر الصغي ــن الج ــر م ــدد كبي ــى ع ــوي عل ــادئ، ويحت اله
والمهمــة، كمــا يســيطر علــى مــا يقــدر بنحــو 11 مليــار برميــل 
مــن النفــط، و190 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي. 

ويمتلــك بحــر الصيــن الجنوبــي أهميــة اســتراتيجية كبيــرة أيضاً 
ــة األكثــر  بســبب وقوعــه فــي نطــاق مســارات الشــحن البحري
ــف  ــن نص ــد ع ــا يزي ــا م ــر عبره ــي يم ــم الت ــي العال ــًة ف كثاف
التجــارة الدوليــة، وهــو األمــر الــذي جعلــه مســار تنافــس 
ــات  ــي مقدمتهــا الوالي ــة، وف ــوى الدولي ــة والق ــن دول المنطق بي
المتحــدة والصيــن؛ لضمــان تأميــن المصالــح الجيوسياســية 

ــذه األطــراف. له

سياسة التحوط

بالرغــم مــن الضغــوط التــي تفرضهــا ديناميــات التنافــس بيــن 
بكيــن وواشــنطن علــى النفــوذ فــي جــزر الهندو–باســيفيك، فــإن 
هــذا التنافــس يدفــع الجــزر إلى ابتــكار آليات مختلفــة للتفاعل مع 
القــوى الكبــرى، واالســتفادة منهــا. وفــي هــذا الصــدد، راهنــت 
جــزر الهندو-باســيفيك علــى سياســة التحــوط االســتراتيجي 
Strategic Hedging التــي تشــير إلــى “ســلوك بلــد يســعى 
إلــى تعويــض المخاطــر عــن طريــق اختيــار سياســات متعــددة 
األطــراف بقصــد إحــداث آثــار تفاعليــة متبادلــة”. وتهــدف هــذه 
االســتراتيجية إلــى تجنــب سياســة معينــة – وهــي الموازنــة أو 
ــل المخاطــر  ــى تقلي ــد - وتســعى إل ــة أو مســايرة التهدي الحيادي
المحتملــة فيمــا يتعلــق بالقــوى الكبــرى دون مواجهــة أي منهما. 
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ويتــم اســتخدام التحــوط االســتراتيجي عندمــا ال ترغــب الــدول 
ــى  ــك إل ــؤدي ذل ــن أن ي ــاً م ــن، خوف ــن الجانبي ــم أي م ــي دع ف

ــة أكبــر.  مخاطــر أمني

ــيفيك، فــي  وفــي هــذا اإلطــار، أكــدت جــزر الهندو–باس
أكثــر مــن مناســبة، رغبتهــا فــي تطويــر عالقــات متوازنــة مــع 
كافــة األطــراف اإلقليميــة والدوليــة، ولعــل هــذا مــا تجلــى فــي 
تفاعــل هــذه الجــزر مــع كل مــن الواليــات المتحــدة والصيــن؛ 
ففيمــا واصلــت هــذه الجــزر تدعيــم عالقاتهــا مــع بكيــن بمــا فــي 
ذلــك العالقــات األمنيــة علــى غــرار مــا تضمنــه االتفــاق الــذي 
ــت،  ــل الفائ ــي شــهر أبري ــه مــع جــزر ســليمان ف جــرى توقيع
فإنهــا فــي الوقــت ذاتــه حافظــت علــى تقاربهــا مــع واشــنطن، 
وهــو مــا أظهرتــه القمــة التــي جمعــت واشــنطن بــدول جــزر 
المحيــط الهــادئ، فــي شــهر ســبتمبر الماضــي؛ إذ أعلــن الرئيس 
األمريكــي “بايــدن” فــي القمــة عــن تمويــل بقيمــة 810 مالييــن 
دوالر للــدول الجزريــة فــي المحيــط الهــادئ، وشــددت الــدول 

المشــاركة علــى أهميــة التعــاون والشــراكة فيمــا بينهــا. 

مكاسب رئيسية

ــدو- ــزر الهن ــا ج ــي تتبناه ــات الت ــال أن السياس ــن إغف ال يمك
باســيفيك تجــاه واشــنطن وبكيــن تســاعدها فــي تحقيــق بعــض 
المكاســب الجوهريــة، التــي يمكــن تناولهــا علــى النحــو التالي:

1- الحصــول علــى مســاندة الطرفيــن سياســياً: فــي إطــار 
اســتمرار تصاعــد حــدة التنافــس الصيني-األمريكــي، ال تــزال 
جــزر منطقــة الهندو-باســيفيك تحتفــظ بعالقــات وثيقــة مــع 
واشــنطن وبكيــن، بهــدف تحقيــق أكبــر المكاســب الممكنــة؛ إذ 
اســتمر ارتبــاط بكيــن بجــزر المنطقــة فــي النمــو خــالل األعوام 
األخيــرة، وظهــر ذلــك مــن خــالل االتصــاالت المتكــررة بيــن 
الرئيــس الصينــي ورؤســاء عــدد مــن جــزر الهندو-باســيفيك. 

وعلــى الجانــب اآلخــر، أعلنــت الواليــات المتحــدة عــن 
ــع  ــاركة م ــز المش ــل لتعزي ــي متكام ــج حكوم ــاذ نه ــا اتخ نيته
جــزر المحيــط الهــادئ فــي عــدة مجــاالت، مثــل الدفــاع والبنيــة 
ــن البحــري،  ــاخ واألم ــر المن ــم وتغي ــة والصحــة والتعلي التحتي
ال ســيما إعطــاء االســتراتيجية األمريكيــة األولويــة لتجديــد 
ــات  ــاالو وجــزر مارشــال ووالي ــاط الحــر مــع ب ــاق االرتب ميث

ــدة. ــا الموح ميكرونيزي

2- اســتقطاب الدعــم العســكري واألمني: ال تــزال منطقة الهندو-
باســيفيك تواجــه إشــكاالت عديــدة فــي ترســيم الحــدود بيــن الدول، 
وهــو األمــر الــذي ُيكســب صراعــات الجــزر المزيــد مــن الزخــم، 
ولعــل النمــوذج األبــرز لذلــك جــزر بحــر الصيــن الجنوبــي؛ فقــد 
أثــارت مطالبــات الصيــن الكاســحة بالســيادة علــى بحــر الصيــن 

الجنوبــي عــداء دول الجــوار.
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 بيــد أن هــذه الــدول اســتطاعت الحصــول علــى دعــم عســكري 
كبيــر مــن الواليــات المتحــدة، وهــو الدعــم الــذي منحهــا ضمانــة 
كافيــة إلــى حــد مــا تجــاه الشــعور باالطمئنــان مــن وجــود أكبــر 
قــوة عســكرية عالميــة تســاندها أمــام االســتفزازات والتحــركات 

الصينيــة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي.

3- تعزيــز ســلطة بعــض الحكومــات فــي الهندو-باســيفيك: 
تكشــف تطــورات األوضــاع فــي منطقــة الهندو-باســيفيك خــالل 
الســنوات الماضيــة عــن مســاعي بعــض الحكومــات لتوظيــف 
التنافــس الصينــي األمريكــي مــن أجــل تعزيــز ســلطتها داخليــاً، 
ولعــل هــذا مــا كشــف عنــه االتفــاق الموقــع بيــن بكيــن وجــزر 
ــة  ــل 2022، ويســمح للســفن الصيني ــي شــهر أبري ســليمان، ف
إلــى  باإلضافــة  الجزيــرة،  فــي موانــئ  باإلقامــة والتجديــد 
إمكانيــة نشــر الصيــن قــوات عســكرية وشــرطية فــي الجزيــرة؛ 
فقــد بــدا هــذا االتفــاق أداة لتعزيــز ســلطة ونفــوذ رئيــس وزراء 
جــزر ســليمان “منســي ســوجافاري” ومواجهــة أي اضطرابــات 

داخليــة تؤثــر علــى حكمــه.

4- ضمــان تدفــق الدعــم المالــي: فقــد حصلــت دول الهنــدو–
اإلقليميــة  القــوى  مــن  كبيــرة  مســاعدات  علــى  باســيفيك 
والمتنافســة خــالل الســنوات الماضيــة، وظهــر ذلــك مثــالً 

خــالل جائحــة كورونــا. 

وبحســب تقديــرات معهــد لــوي األســترالي ارتفعــت حجــم 
ــادئ بنحــو  ــط اله ــة لجــزر المحي ــة الموجه المســاعدات المالي
47 % عــام 2020، مقارنــة بعــام 2019، كمــا ارتفــع حجــم 
أوردتهــا  تقديــرات  بحســب  التمويليــة،  القــروض  إجمالــي 
صحيفــة الشــرق األوســط اللندنيــة، إلــى 4.2 مليــار دوالر فــي 
العــام ذاتــه، وهــو يعــد أعلــى رقــم قياســي يعــادل تقريبــاً الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي لجــزر فيجــي، كمــا قدمــت المؤسســات 
الصينيــة المختلفــة جملــة مــن المســاعدات لتونجــا فــي أعقــاب 
التــي   ،2021 ينايــر  فــي  البركانــي وتســونامي  االنفجــار 

ــون دوالر. ــو 3.5 ملي ــى نح ــت إل وصل

ــة:  ــدول المنطق ــة ل ــورات األمني ــج للتص ــة التروي 5- محاول
تحــاول جــزر الهندو-باســيفيك اســتغالل التنافــس الصينــي 
األمريكــي مــن أجــل الترويــج لتصوراتهــا األمنيــة؛ إذ تحــاول 
تخوفاتهــا  أخــذ  بضــرورة  الكبــرى  القــوى  إقنــاع  الجــزر 
األمنيــة فــي الحســبان وخصوصــاً مــن منظــور التعريــف 
الموســع لألمــن الــذي يشــمل التهديــدات األمنيــة غيــر التقليدية، 
مثــل تحديــات التغيــر المناخــي وأنشــطة الصيــد غيــر القانونية، 
وهــي قضايــا ربمــا ال تأتــي فــي أولويــة أجنــدة القــوى الدوليــة 

ــيفيك. ــي الهندو-باس ــوذ ف ــى النف ــة عل المتصارع
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كيف تستفيد جزر الهندو-باسيفيك من التنافس الصيني-األمريكي؟

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعالمية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640
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للشــؤون  الدولــة   وقــد عبــر عــن هــذه المعضلــة وزيــر 
الخارجيــة فــي جــزر المالديــف “أحمــد خليــل”، أثنــاء منتــدى 
حــوار جــزر الهندو-باســيفيك” الــذي عقدتــه مؤسســة كارنيجــي 
ومؤسســة ساســاكاوا للســالم فــي ســبتمبر 2021؛ حيــث قــال: 
ــدات مثــل  ــإن التهدي ــدان األخــرى، ف ــد مــن البل “بالنســبة للعدي
ــى الهامــش.  ــي عل ــاخ، تأت ــر المن ــي وتغي ــر القانون ــد غي الصي
ولكــن بالنســبة لبلــد مثــل جــزر المالديــف، فــإن هــذه التهديــدات 

ــاة أو مــوت”.  مســألة حي

ــى  خالصــة القــول أن التنافــس بيــن بكيــن وواشــنطن عل
توســيع نطــاق نفوذهمــا علــى حســاب األخــرى قــد خلــق بيئــة 
جاذبــة لجــزر منطقــة الهندو-باســيفيك لكــي تحصــل علــى 
ــد تســاعدها  ــي ق ــتراتيجية الت ــن المكاســب االس ــة م مجموع
علــى الصمــود أمــام األزمــات العالميــة المتالحقــة، بدايــة 
مــن الحــرب التجاريــة بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة إلــى 
ــرات المنطقــة  ــى توت األزمــة الروســية-األوكرانية وصــوالً إل
علــى خلفيــة التهديــدات الصينيــة المتكــررة باجتيــاح تايــوان.

ــة،  ــي المنطق ــة ف ــكرية الغربي ــات العس ــدو أن التحالف ــا يب كم
ــط  ــان فق ــد لألذه ــن تعي ــدة، ل ــات المتح ــا الوالي ــي تقوده الت
صــورة واشــنطن كحليــف عســكري قــوي، ولكنهــا ستؤســس 
لمرحلــة جديــدة، عنوانهــا الصــراع الجيوسياســي الحــاد بيــن 
ــن  ــا م ــدة وحلفائه ــات المتح ــن الوالي ــة وبي ــن جه ــن م الصي
جهــة أخــرى، وتعــزز تشــكيل فــرص الحــرب البــاردة الجديــدة 
ــى  ــف ليــس قائمــاً عل ــوب مختل ــن، ولكــن فــي ث ــن الجانبي بي
تكويــن كتــل جيوسياســية صلبــة علــى غــرار الحــرب البــاردة 
بيــن الواليــات المتحــدة واالتحــاد الســوفييتي، ال ســيما أن 
التنافــس علــى القيــادة فــي المحيطيــن الهنــدي والهــادئ 
مهيــأ لالشــتداد مــع اســتمرار انخــراط الواليــات المتحــدة فــي 
المنطقــة وربــط مصالحهــا بمصالــح المنطقــة اقتصاديــاً عبــر 
مجموعــة مــن المبــادرات والمنتديــات مثــل منتــدى التعــاون 
تســتضيفه  الــذي  الهــادئ  والمحيــط  آلســيا  االقتصــادي 

ــي عــام 2023.  واشــنطن ف


