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تحالف “أوكوس” ..الصراع الصيني
األمريكي يدخل مرحلة جديدة
الملخص
تعتمد االستراتيجية األمريكية لمواجهة الصعود الصيني على إقامة تحالفات أمنية
وعسكرية في نطاق ضيق ،وهو النموذج الذي قدمته في تحالفها الثالثي واألكثر إحكاماً
تحالف “أوكوس” مع كال من بريطانيا وأستراليا ،باإلضافة إلى عقد شراكات مع دول من
منطقة المحيطين الهندي والهادئ ال تضع حلفاء الواليات المتحدة في مواجهة مباشرة
مع الصين ،وتُمكن واشنطن من الوفاء بالتزاماتها األمنية نحو حلفائها.

تفوق الصين نسبيا على الواليات المتحدة في مواجهة جائحة كورونا جعلها تدرك أكثر أن
ثمة نظام دولي جديد يتشكل تقف فيه الصين على قدم المساواة مع الواليات المتحدة،
وقد عززت القناعة الصينية المتولدة بعد الجائحة من طموحاتها ودفعتها للمطالبة
بالريادة العالمية وجعلتها أكثر حزما في وجه كل محاوالت االحتواء.
أدركت أوروبا في السنوات األخيرة “خطورة السياسة الصناعية الصينية وسعي بكين
لالستحواذ على التكنولوجيا” ،وأقرت بوجود تهديد صيني لمنطقة المحيطين الهندي
والهادئ يجب مواجهته بشكل مشترك مع الواليات المتحدة.

بالرغم من سياسة بايدن الخارجية التي تبدو أقل انخراطا في الشرق األوسط وتعطي
أولوية استراتيجية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ،إال أن التمدد المالي واالقتصادي
للصين في منطقة الشرق األوسط والروابط القوية التي بدأت تنسجها بكين مع غالبية
القوى اإلقليمية ستفرض على الواليات المتحدة تعميق عالقاتها مع حلفائها الرئيسين،
والحفاظ على أدوارها في المنطقة دون السماح لمزيد من الفراغات التي يتسلل إليها
النفوذ الصيني.

صفحة 10 - 1

يبدو أن تحالف “أوكوس” لن يعيد لألذهان فقط صورة الواليات المتحدة كحكليف عسكري
قوي ،ولكنه سيؤسس لمرحلة جديدة ،عنوانها صراع جيوسياسي حاد بين الواليات
المتحدة وحلفائها من جهة وبين الصين من جهة أخرى ،يعزز فرص الحرب الباردة التي
تتشكل ،ولكن في ثوب جديد لن يتحول فيه العالم إلى كتل جيوسياسية صلبة على غرار
الحرب الباردة بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي.
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ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻷﻓﻜﺎر
دواﻋﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺪة اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ
ً
أوﻻ :ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻗﻮة اﻟﺼﻴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
أﻛﺜﺮ ﺟﺮأة واﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺔ

إﻧﻔﺎق ﻋﺴﻜﺮي ﺑﻠﻎ ﻋﺎم
 186 2021ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻣﺴﺎرات ﺑﺤﺮﻳﺔ
ﻷﻫﻢ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ
ﰲ اﻟﻌﺎﱂ

اﻋﻼن ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻴﲏ
ﺟﺪﻳﺪ ﺿﺪ اﻟﺴﻔﻦ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺎرة ﺑﺎﳌﻴﺎه
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ

زادت ﰲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﺣﺠﻢ
أﺳﻄﻮﻟﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻊ
ﻧﴩ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ

ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ
اﻟﺼﲔ وأﺳﱰاﻟﻴﺎ إﱃ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮﺗﺮات

 %16ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ
واﻟﺨﺪﻣﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
ﺑﻌﺪ أﻣﺮﻳﻜﺎ )(%25

ﺣﺪ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮق ﰲ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﴍﻛﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

اﻣﺘﺪاد اﻟﴫاع إﱃ
ﻣﻀﻴﻖ ﺗﺎﻳﻮان ﺣﻴﺚ
اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺒﺎﴍة

ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﺗﺮ
ﻣﻊ ﺗﺎﻳﻮان إﱃ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد

اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ ﰲ ﺑﺤﺮ
اﻟﺼﲔ اﻟﺠﻨﻮﰊ

ﻣﻼﻣﺢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ
"أوﻛﻮس" ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﻴﻦ

ﻣﻼﻣﺢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أوروﺑﺎ
ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة "أوﻛﻮس"

ﺗﺤﺎﻟﻒ "أوﻛﻮس"

اﻟﱰﻛﲒ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺤﺪودة

اﻟﺼﺮاع اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت أﺧﺮى أ ﻛﱶ اﺗﺴﺎﻋﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻣﻦ
واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﻐﲑ اﳌﻨﺎخ

ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﻗﻮى ﰲ اﳌﺤﻴﻄﲔ اﻟﻬﻨﺪي
واﻟﻬﺎدئ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ

أﻋﻠﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ ﻋﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪ
ﻳﻮم ﻣﻦ اﻋﻼن ﺗﺤﺎﻟﻒ "أوﻛﻮس"
اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺼﲔ ﺗﺤﺪﻳﺎ دوﻟﻴﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﱰك ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
إﻗﺎﻣﺔ ﴍاﻛﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻌﺎون وﺛﻴﻖ ﻣﻊ
دول اﳌﺤﻴﻄﲔ اﻟﻬﻨﺪي واﻟﻬﺎدئ
اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻫﻲ ﻣﻠﱱﻣﺔ
ﺑﺎﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺼﲔ

ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻮة أﺳﱰاﻟﻴﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻘﺪرات اﳌﱱاﻳﺪة ﻟﻠﻘﻮة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ

ﻣﻼﻣﺢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻴﻦ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ "أوﻛﻮس"
ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﺑﺤﺮ
اﻟﺼﲔ اﻟﺠﻨﻮﰊ ﻻﺧﺘﺒﺎر
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺒﺎدل
اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ اﺳﱰاﻟﻴﺎ
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻜﺎﺳﺐ
اﺳﱰاﻟﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ

ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ دول ﺟﺰر
اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ واﻟﱵ ﻗﺪ
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻨﺎﻓﺲ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺣﺎت
اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻊ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻋﱪ اﻷدوات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﰲ ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﰲ
أﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

ﺧﻴﺎر اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﰲ
اﳌﺪى اﳌﻨﻈﻮر

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻮﺗﺮ
ﳌﺴﺘﻮى ﺣﺪث أﻣﲏ
ﻣﺤﺪود أو ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻏﲑ
ﻣﺒﺎﴍة

ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﺗﻨﺎزﻻت أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻤﻠﻔﺎت ﺣﻘﻮق
اﻻﻧﺴﺎن واﻹﺻﻼح ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ

ﺟﺪﻳﺔ أ ﻛﱪ ﰲ ﻋﺪم
اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑﻨﻔﻮذ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﰲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﲔ

ﺳﺘﺴﻌﻰ واﺷﻨﻄﻦ
ﻹﻋﺎدة ﺗﻤﺘﲔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻊ ﴍﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ

ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺼﲔ ﰲ
اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ﺳﱱداد
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً وإن ﺑﻮﺗﲑة أﺑﻄﺄ

ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺼﲔ
ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﺪول
ً
ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﳌﻨﻄﻘﺔ

تحالف أمر يكي جديد
لـم يمـر علـى االنسـحاب األمريكـي المفاجـئ مـن أفغانسـتان سـوى عـدة أسـابيع وبعـد أن أثـار
موجـة انتقـادات عنيفـة مـن الحلفـاء االسـتراتيجيين للواليات المتحدة حتى أعلنـت األخيرة عن تحالف
مسـمى تحالـف “أوكـوس” (،)AUKUS
أمنـي اسـتراتيجي مـع كال مـن أسـتراليا وبريطانيـا تحـت
ّ
وبالرغـم مـن أن اإلعلان عـن التحالـف لـم يحمـل أي إشـارة صريحـة إلـى الصيـن إال أن التحالـف الـذي
يمتـد جغرافيـا مـن الواليـات المتحـدة إلـى المحيـط الهادئ مـرورا بأوروبا لم يكن مـن الصعب فهم
أن عنوانـه الرئيسـي هـو مواجهـة صعـود الصيـن ومسـاعيها فـي أن تصبـح القـوة االقتصاديـة
والعسـكرية المهيمنـة فـي منطقـة المحيطيـن الهنـدي والهـادئ (.)Indo-Pacific Region
بـرزت أهـم مالمـح تحالـف “أوكـوس” مـن خلال إعلان الواليـات المتحـدة وبريطانيـا عـن تزويـد
أسـتراليا بأسـطول مـن الغواصـات المتقدمـة التـي تعمل بالطاقة النووية ،وهـي المرة الثانية التي
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تحالف أمر يكي جديد

تشـارك فيهـا الواليـات المتحـدة تقنياتهـا النووية المتطورة بعد مشـاركتها لصالح بريطانيا بموجب
اتفاقيـة فـي عـام  ،1958باإلضافـة إلـى إعلان التحالـف عـن خطـط ال تقـل أهميـة عـن الغواصـات
النوويـة تتعلـق بالتعـاون المشـترك فـي مجـال التكنولوجيـا العسـكرية الجديـدة ،بمـا يشـمل األمـن
الكم ّيـة ( )Quantum Computingوالصواريـخ التـي
السـيبراني والـذكاء االصطناعـي والحوسـبة
ّ
تفـوق سـرعة الصـوت.

“منطقة المحيطين الهندي والهادئ” ..بين المصالح األمر يكية والصعود
الصيني
برز مصطلح منطقة المحيطين الهندي والهادئ ( )Indo-Pacificمع اسـتخدامه بكثافة من
خلال اإلدارة األمريكيـة فـي عهـد ترامـب ،ليبـرز معـه اهتمـام الواليـات المتحـدة المتزايـد بالمنطقة
وسياسـتها الجديـدة تجاه تنامـي الصعود الصيني.
تعتبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ حلبة رئيسية للتنافس والصراع الحالي بين الواليات
المتحـدة والصيـن ،وتمتـد جغرافيـا مـن السـاحل األفريقـي الشـرقي المطـل علـى المحيـط الهندي
إلـى جنـوب المحيـط الهـادئ مـرورا بجنوب شـرق آسـيا .زادت القيمة االسـتراتيجية للمنطقة بشـكل
كبيـر مـع بدايـات العقـد الماضـي ومـع التغيـرات التـي طـرأت عليهـا ،حيـث تزايـد ثقلهـا السياسـي
واالقتصـادي والديمغرافـي بشـكل متسـارع ممـا جعلهـا واحـدة مـن أهـم المناطـق السـاخنة فـي
العالـم والتـي تشـير كثيـر مـن التوقعـات إلى أنها ستسـاهم في تشـكل خريطة التفاعلات الدولية
وتحديـد مسـتقبل النظـام الدولـي في العقـود المقبلة.

خريطة (:)1منطقتي المحيط الهندي والهادئ
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مـن النقـاط الحيويـة التـي أكسـبت منطقـة المحيطيـن الهنـدي والهـادئ ثقلهـا هـي وقـوع
بحـر الصيـن الجنوبـي فـي نطاقهـا الجغرافـي ،حيـث يقـع البحـر بيـن شـرق المحيـط الهنـدي وغـرب
المحيـط الهـادئ ويحـاط بتسـع دول هـي الصين وفيتنـام وكمبوديا وتايالند وماليزيا وسـنغافورة
وإندونيسـيا وبرونـاي والفلبيـن ،ويحتـوي البحر على عـدد كبير من الجزر الصغيرة والمهمة .يمتلك
بحـر الصيـن الجنوبـي أهمية اسـتراتيجية كبيرة بسـبب وقوعه في نطاق مسـارات الشـحن البحرية
األكثـر كثافـة فـي العالـم والتـي يمـر عبرهـا مـا يزيـد عن نصـف التجـارة الدوليـة ،وهو األمـر الذي
جعـل بحـر الصيـن الجنوبـي مسـار تنافـس بيـن دول المنطقـة والقـوى الدوليـة وفـي مقدمتهـا
الواليـات المتحـدة والصيـن لضمـان تأميـن مصالحهم الجيوسياسـية.
عاملان رئيسـيان أسـهما فـي تفاقـم الصـراع وزيـادة حـدة التوتـر بيـن الجانبيـن األمريكـي
والصينـي ،يمكـن أن يقدمـا إجابـة عـن السـبب وراء تزايـد التخوفـات األمريكيـة مـن الصعـود الصينـي
فـي السـنوات األخيـرة.
أو ًال :تصاعد قوة الصين عسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا
كشـفت السـنوات األخيـرة عـن تنامـي قـوة الصيـن فـي عـدة مجـاالت رئيسـية ،علـى المسـتوى
العسـكري شـهدت نفقـات الصيـن العسـكرية زيـادة هائلة فـي العقد األخير ،وفي عـام  2021بلغت
النفقـات  186مليـار دوالر ،ورغـم أن هـذا الرقـم ال يمثـل سـوى ثلـث اإلنفـاق العسـكري األمريكـي
إال أنـه فـي ذات الوقـت أكبـر مـن ميزانيـات القـوى الكبـرى األخـرى لنفـس العام ،وهو مؤشـر هام
علـى الشـوط الـذي قطعتـه الصين في سـباق التسـلح العسـكري الدولـي .على الجانـب اآلخر ،يبدو
تنامـي القـوة االقتصاديـة الصينيـة فـي السـنوات االخيـرة أكثـر وضوحـا من أي وقت مضى السـيما
مـع تطورالسياسـة الصناعيـة الصينيـة والتمـدد الهائـل للصيـن عبـر سالسـل التوريـد العالميـة وهـو
األمـر الـذي انعكـس علـى االقتصـاد العالمـي ،فبينمـا كانـت الواليـات المتحـدة فـي منتصـف القرن
الماضـي تمثـل نصـف االقتصـاد العالمـي (نصـف اإلنتـاج العالمـي من السـلع والخدمـات) أصبحت
اآلن تمثـل  24%منـه فقـط ،فـي حيـن تمثـل الصيـن  16%مـن االقتصـاد العالمي.
باإلضافـة إلـى نمـو القـوة العسـكرية واالقتصاديـة الصينيـة ،بـدا أن التفـوق التكنولوجي للصين
هـو اآلخـر أحـد العوامـل التـي أزعجـت الواليـات المتحـدة والغـرب ،وكمـا هـو واضـح فـأن عمليـات
االسـتحواذ الصينيـة علـى شـركات التكنولوجيـا الغربيـة وصلـت إلى الحـد الذي يعتقـد فيه البعض
أن القوانين والسياسـات الغربية لمواجهة االسـتحواذ الصيني قد جاءت بعد فوات اآلوان ،وتشـير
األرقام إلى حقائق مهمة عن االسـتحواذ التكنولوجي الصيني ،حيث اسـتحوذت الشـركات الصينية
بمـا فـي ذلـك عملاق التكنولوجيـا الصينـي “هـواوي” علـى  38%مـن بـراءات اختـراع تكنولوجيـا
الجيـل الخامـس ( ،)5Gمقارنـة بنحـو  17%للشـركات األمريكيـة.
ثاني ًا :سياسة صينية خارجية أكثر جرأة واستعدادا للمواجهة
غيـرت الصيـن فـي السـنوات األخيـرة مـن سياسـتها الخارجيـة وفعلهـا الميداني في مناطـق النفوذ
االسـتراتيجي وطـورت أسـطولها البحـري لتصبـح أكثـر قـدرة علـى مواجهـة جيرانهـا وأكثـر تطلعـا
للهيمنـة اإلقليميـة ،وأبـرز مظاهـر ذلـك التغيـر مـا يلـي:
اهتمـام كبيـر مـن الجانبيـن األمريكـي والصينـي فـي بحـر الصيـن الجنوبـي .مصالـح واشـنطن
فـي البحـر تعتمـد علـى تأميـن المالحـة للسـفن العسـكرية والتجاريـة األمريكيـة التي تجـوب منطقة
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المحيطيـن الهنـدي والهـادئ عبـر بحـر الصيـن الجنوبـي ،فـي حيـن أن مصالـح بكيـن تعتمـد علـى
تحويـل البحـر إلـى مجـال حيـوي لمصالحهـا السياسـية واالقتصاديـة ،فض ً
لا عـن احتياطـات النفـط
المتوقعـة فـي البحـر والتـي تأمـل مـن خاللهـا الصيـن أن تقلـل مـن اعتمادهـا الكبيـر علـى واردات
النفـط مـن الخـارج.
زادت الصيـن فـي السـنوات األخيـرة مـن حجـم أسـطولها البحـري مـع نشـر قواعـد عسـكرية
علـى الجـزر الموجـودة داخـل بحـر الصيـن الجنوبـي ،باإلضافة إلى قيامها بإنشـاء جـزر صناعية داخل
البحـر ألغـراض عسـكرية واقتصاديـة ،وتجـادل الصيـن أنهـا صاحبـة السـيادة علـى  90%مـن مسـاحة
بحـر الصيـن الجنوبـي ممـا يمنحهـا الحـق فـي السـيطرة علـى جميـع األنشـطة البحريـة ،العسـكرية
واالقتصاديـة والتجاريـة .تسـبب السـلوك الصينـي فـي توتـرات حـادة بينهـا وبيـن غالبيـة الـدول
المحيطـة ببحـر الصيـن الجنوبـي ،وبطبيعـة الحـال فـي زيـادة التنافـس الجيوسياسـي بينهـا وبيـن
الواليـات المتحـدة.
ارتفـاع مسـتوى التوتـرات بيـن الصيـن وجزيـرة تايـوان المدعومـة مـن الواليـات المتحـدة ،إلى
أعلى مسـتوياتها منذ عقود ،بعد محاوالت الصين المتكررة خالل السـنوات األخيرة اختراق المجال
الدفاعـي للجزيرة بواسـطة طائـرات مقاتلة.
يمتـد الصـراع بيـن الصيـن وجزيـرة تايـوان إلـى مسـاحة أخـرى تتقاطـع مـع مصالـح أمريكيـة
وغربيـة تتعلـق بمضيـق تايـوان الـذي يفصـل بيـن الجزيـرة والصيـن ويربـط بحـر الصيـن الجنوبـي
بالمحيط الهادئ ،ويمثل المضيق أهمية اسـتراتيجية للواليات المتحدة باعتباره أحد نقاط التحكم
فـي بحـر الصيـن الجنوبـي ،ويمكـن هنـا فهم األهميـة التي توليهـا الواليات المتحـدة لجزيرة تايوان
والتـي جعلتهـا تكشـف مؤخـرا عـن تواجدهـا العسـكري علـى الجزيـرة لتدريـب الجيـش التايوانـي ضد
أي هجـوم صينـي محتمـل.

خريطة ( :)2مضيق تايوان
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تحول العالقات بين الصين وأسـتراليا والتي شـهدت تعاونا تجاريا كبيرا إلى سلسـلة ال تنتهي
مـن التوتـرات ،بـدأت بفـرض الصيـن حظـرا تجاريـا علـى أسـتراليا كـرد فعـل علـى مطالبـة أسـتراليا
بإجـراء تحقيـق دولـي مسـتقل حـول منشـأ فيـروس كورونـا ،ووصلـت التوتـرات إلـى ذروتهـا فـي
منتصـف العـام الجـاري بانسـحاب أسـتراليا مـن مبـادرة “الحـزام والطريـق” الصينيـة ،فـي المقابـل
علقـت الصيـن جميـع أنشـطة الحـوار االقتصـادي االسـتراتيجي مـع أسـتراليا.
اعلان الصيـن فـي سـبتمبر الماضـي عـن قانـون بحـري جديـد ضـد السـفن األجنبيـة المـارة
بالميـاه اإلقليميـة الصينيـة بمـا يشـمل بحـر الصين الجنوبي ومسـاحات مائية أخرى متنـازع عليها،
ويهـدد القانـون بإشـعال صراعـات بيـن الصيـن مـن جهـة والواليـات المتحـدة والدول التـي تعتقد أن
القانـون مـا هـو إال تأكيـد علـى محاوالت الصين فرض سـيادتها وتعزيز نفوذها العسـكري بما يهدد
جميـع األنشـطة البحريـة فـي المنطقة.

“أوكوس” ..تحالف استراتيجي في نطاق ضيق
تـدرك الواليـات المتحـدة أن الصيـن تحولـت لخصـم اسـتراتيجي ربمـا تتفـوق خطورتـه علـى
خطـورة االتحـاد السـوفيتي فـي أفضـل أوقاتـه ،وتـدرك أيضـا أن سياسـتها تجـاه الصيـن سـتختلف
عـن سياسـة االحتـواء التـي اتبعتهـا تجـاه االتحـاد السـوفيتي خلال حقبـة الحـرب البـاردة ،فاختالفات
الظـروف والسـياقات تبـدو واضحـة.
ويبـدو أن عـددا مـن حلفـاء الواليـات المتحـدة ونتيجة لروابطهم االقتصاديـة والتجارية العميقة
مـع الصيـن يتخوفـون مـن جرهـم لمواجهـة مباشـرة مـع الصيـن فـي سـياق الصـراع األمريكـي
الصينـي .وفـي نفـس الوقـت تحـرص تلـك الـدول علـى تحالفاتهـا مـع الواليـات المتحـدة ،تحـول
هـذه المعادلـة المعقـدة دون تمكـن الواليـات المتحـدة من التوسـع في اتباع نهج الحـرب الباردة
واحتـواء الصيـن وعزلهـا دبلوماسـيا والتحـول إلـى معسـكرين أحدهمـا أمريكـي واآلخـر صينـي.
هـذا الواقـع المختلـف عـن واقـع الحـرب البـاردة القديمـة دفـع الواليـات المتحـدة لتبنـي
اسـتراتيجية مختلفة تركز على تحالفات عسـكرية محدودة ،وتحالفات أخرى أكثر اتسـاعا ،تشـمل
بجانـب المجـال األمنـي المجـاالت االقتصاديـة والتكنولوجية وقضايا تغير المنـاخ ،كما هو الحال في
التحالـف الرباعـي “كـواد” ( )QUADمـع اليابـان والهنـد وأسـتراليا.
والحـال أنـه يبـدو واضحـا اآلن أن التحالـف األمريكـي الجديـد “أوكـوس” مختلفـا عـن التحالفـات
األمريكيـة األخـرى ،حيـث يبـدو قاصـرا علـى عـدد محـدود مـن الحلفـاء ،إلدراك الواليـات المتحـدة أن
توسـعة هـذا النـوع مـن التحالفـات ربمـا يعطـل هدفـه االسـتراتيجي ،نظـرا لتعقيـدات التحالفـات
الواسـعة ومصالحهـا وأولوياتهـا المتباينـة والتـي تحـد مـن فاعليتهـا وثقلهـا.
تسـعى الواليـات المتحـدة فـي هـذا التحالـف الثالثـي إلـى تحقيـق تـوازن القـوى فـي منطقـة
المحيطيـن الهنـدي والهـادئ عـن طريـق إقحـام أسـتراليا فـي سـاحة الصـراع األمريكـي الصينـي
مـن خلال تعظيـم قوتهـا البحريـة لمواجهة القدرات المتزايـدة للقوة البحريـة الصينية ،والوصول
إلى تحقيق توازن القوى الذي يمنع الهيمنة الصينية في المنطقة .ويبدو أن الغواصات النووية
التـي ستتسـلمها أسـتراليا كجـزء مـن اتفاقيـة التحالـف قـادرة بشـكل كاف علـى تحقيـق هـذا الـدور،
حيـث تسـتطيع قطـع مسـافات طويلـة فـي أعمـاق البحـار وبسـرعة أعلـى نسـبيا مـن الغواصـات
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العاديـة ،وهـو مـا يجعـل نطاقهـا أوسـع وأقل عرضة لالنكشـاف ،ويمنحها القدرة علـى أداء مهام
فـي المحيطيـن الهنـدي والهـادئ ،باإلضافـة إلـى إمكانيـة تزويدهـا بأسـلحة نووية.
إجمـا ًال ،يبـدو أن عنـوان االسـتراتيجية األمريكيـة لمواجهـة الصعـود الصينـي هـو التركيـز علـى
تحالفـات أمنيـة وعسـكرية فـي نطـاق ضيـق ،وهـو النمـوذج الـذي قدمتـه فـي تحالفهـا الثالثـي
واألكثـر إحكامـ ًا تحالـف “أوكـوس” ،مـع السـماح بمشـاركة أوسـع مـن دول منطقـة المحيطيـن
الهنـدي والهـادئ مـن خالل شـراكات أخـرى ال تضع حلفاء الواليات المتحـدة في مواجهة صريحة
ومباشـرة مـع الصيـن ،وفـي نفـس الوقـت تُ مكن الواليـات المتحدة مـن الوفـاء بالتزاماتها األمنية
نحـو حلفائهـا فـي المنطقة.
مـن خلال هـذا النمـط مـن التحالفـات ،تتعامـل الواليـات المتحـدة مـع واقـع عالقـات الصيـن
وروابطهـا التجاريـة القويـة مـن خلال مجموعـة شـراكات مع حلفـاء متعددين تحت الفتـات مختلفة
لتصـل إلـى تحقيـق هدفهـا الرئيسـي فـي مواجهـة تصاعـد القـوى االقتصاديـة والعسـكرية للصين
ومنـع هيمنتهـا علـى منطقـة المحيطيـن الهنـدي والهـادئ.

تداعيات وانعكاسات استراتيجية
لـن تتوقـف تداعيـات تحالـف “أوكـوس” علـى مسـاحة الصـراع بيـن الواليـات المتحـدة والصيـن فقط
ولكنهـا بالتأكيـد سـتتمدد لتشـمل انعاكسـات دوليـة وإقليميـة هامة.
أو ًال :رد فعل الصين بين األدوات االقتصادية وتكثيف األنشطة العسكرية
سـاهم النجـاح النسـبي للصيـن فـي مواجهـة جائحـة كورونـا بالمقارنـة مـع الواليـات المتحـدة
وباقـي القـوى الدوليـة فـي إدراكهـا لموقعهـا الدولـي بعـد الجائحـة ،وأن ثمة نظـام دولي جديد
يتشـكل تقـف فيـه الصيـن علـى قـدم المسـاواة مـع الواليـات المتحـدة ،وبعـد الجائحـة تعـززت
طموحـات بكيـن األمـر الـذي دفعهـا للمطالبـة بالريادة العالميـة وفي نفس الوقـت التهديد بالرد
الحـازم علـى أي محـاوالت الحتوائهـا .وكمـا هـو واضـح فإن السياسـة الخارجية الصينيـة خالل فترة
الجائحـة تختلـف عـن سياسـتها فـي العقـود السـابقة ،وهـو مـا يجعـل رد الفعـل الصينـي علـى
تحالـف عسـكري بحجـم تحالـف “أوكـوس” يبـدو مختلفـا وفـي أكثـر مـن اتجـاه ،مشـكال المالمـح
الرئيسـية السـتراتيجية الصيـن لمواجهـة الواليـات المتحـدة.
ال تسـتبعد بعـض التقديـرات إمكانيـة تـورط القوتيـن فـي مواجهـة غير مباشـرة أو محدودة،
فـي حيـن يظل خيار المواجهة العسـكرية الشـاملة مسـتبعدا فـي المدى المنظـور .تفتقر الصين
حاليـا ،وخلال السـنوات القادمـة ،للقـدرات والخبـرة التي تمكنها من خوض مواجهة مباشـرة ،وهو
مـا يجعـل بكيـن أكثـر حذرا فـي مواجهة مسـاعي االحتواء األمريكيـة المتزايدة.
علـى مسـتوى منطقـة المحيطيـن الهنـدي والهادئ ،ستسـتمر الصين في تكثيف أنشـطتها
العسـكرية فـي بحـر الصيـن الجنوبـي الختبـار مدى فاعليـة التحالف األمنـي الجديد .وعلـى الجانب
اآلخـر ،تسـتطيع الصيـن أن تسـتخدم روابطهـا االقتصاديـة القويـة فـي تعزيـز عالقاتهـا مـع دول
المنطقـة ،باإلضافـة إلـى بنـاء عالقـات مـع دول جـزر المحيـط الهـادئ والتـي ربمـا ستشـكل حلبـة
المنافسـة فـي السـنوات القادمـة بيـن الواليـات المتحـدة والصيـن ،وفـي نفـس اإلطـار ،ستسـعى
الصيـن إلـى تقليـل مسـاحات التعـاون االسـتراتيجي للواليـات المتحـدة مـع دول المنطقـة ،وهـي
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هنـا تسـتطيع أن تسـتخدم أدواتهـا االقتصاديـة كأوراق ضغـط لتمنـع دول المنطقـة مـن تشـكيل
تحالفات جديدة مع الواليات المتحدة أو كسياسـة عقابية للدول التي دخلت بالفعل في تحالفات.
يمكـن أن تمثـل العالقـات الصينيـة األسـترالية نموذجا لقـوة األدوات االقتصادية الصينية ومدى
تأثيرهـا ،ويكفـي اإلشـارة إلـى أن الصيـن اسـتقبلت  81%مـن إجمالـي صـادرات إسـتراليا الخارجيـة مـن
خـام الحديـد فـي عـام  ،2020وحصل االقتصاد األسـترالي مقابـل هذا الحجم الضخم من الصادرات
علـى عائـد يقـدر بــ  136مليـار دوالر ،وهـو مـا يجعـل صـادرات خـام الحديـد األسـترالي إلـى الصيـن
األكبـر حجمـا واألعلـى قيمـة بيـن الصـادرات األسـترالية .قامـت الحكومـة الصينيـة فـي مطلـع العام
الجـاري باإلعلان عـن نيتهـا اسـتخدام تكنولوجيـا حديثـة إلعـادة تدويـر المخلفـات الحديديـة والبحـث
عـن إمـدادات بديلـة مـن دول أخـرى بمـا يـؤدي إلـى تخفيـض صـادرات خـام الحديـد األسـترالي إلـى
النصـف فـي السـنوات الخمـس القادمـة ،ويبـدو أن الصيـن بعـد إعلان تحالـف “أوكـوس” سـتمضي
قدمـا فـي خطتهـا السـاعية لخفـض وارداتهـا مـن خـام الحديـد وتكبيـد أسـتراليا خسـائر اقتصاديـة
ليسـت بالقليلة.
علـى المسـتوى الدولـي ،لـن تتوقـف الصيـن عـن بنـاء عالقـات قويـة قائمـة علـى التعـاون
االقتصـادي والتجـاري والتكنولوجـي ،وخاصـة مـع الـدول الناميـة التـي تتالقـى مصالحهـا مـع
االسـتراتيجية الصينيـة ،مـع حـرص الصيـن علـى تأطيـر عالقاتهـا االقتصاديـة في منتديـات متعددة
تقودهـا مـع عـدد كبيـر مـن البلـدان وفـي أقاليـم مختلفـة ،كمـا هـو الحـال فـي منتديـات التعـاون
العربيـة واألفريقيـة.
ثاني ًا :توافق أوروبي أمريكي رغم التوترات
تغيـرت النظـرة األوروبيـة للصيـن خلال السـنوات األخيـرة ،بعـد انخراطها في عالقـات اقتصادية
متطـورة مـع الصيـن ،أدركـت أوروبـا مـع مـرور الوقـت خطـورة السياسـة الصناعيـة الصينيـة
واالسـتحواذ التكنولوجـي الـذي تسـعى إليـه والتهديـد الـذي تمثلـه الصيـن لمنطقـة المحيطيـن
الهنـدي والهـادئ ذات األهميـة االسـتراتيجية ،وتحولـت النظـرة األوروبيـة العتبـار الصيـن تحديـا
دوليـا يجـب مواجهتـه بشـكل مشـترك مـع الواليـات المتحـدة.
مـن خلال التغيـرات التـي طـرأت علـى النظـرة األوروبيـة للتهديـد الصينـي يمكـن فهـم تأثيـر
تحالـف “أوكـوس” علـى العالقـات األوروبيـة األمريكيـة ،وهـو إن كان قـد سـاهم فـي حـدوث بعض
التوتـرات ولكنـه لـن يقـف أمـام الرغبـة المشـتركة للجانبيـن فـي مواجهـة الصعـود الصينـي ،فبعـد
يـوم واحـد مـن إعلان تحالـف “أوكـوس” أعلـن االتحـاد األوروبـي عـن اسـتراتيجيته فـي منطقـة
المحيطيـن الهنـدي والهـادئ ،وهـي اسـتراتيجية ال تعتمـد بقـدر كبيـر علـى وسـائل عسـكرية فـي
مواجهـة الصيـن ولكنهـا تعتمـد علـى إقامـة شـراكات اقتصادية وتعاون وثيق مـع دول المنطقة
فيمـا يبـدو أنهـا تتكامـل مـع تحالـف “أوكـوس”.
علـى صعيـد العالقـات األمريكية الفرنسـية ،رغم الغضب الفرنسـي من إعلان تحالف “أوكوس”
الـذي تسـبب فـي خسـارة باريـس لصفقـة بمليـارات الـدوالرات ،والمطالـب الفرنسـية بتبنـي االتحـاد
األوروبي السـتراتيجية أمنية مسـتقلة ،من المهم األخذ في عين االعتبار أن فرنسـا من أكثر الدول
األوروبيـة المطالبـة باسـتراتيجية أمنيـة أكثـر حسـما فـي مواجهـة التهديـد الصينـي ،باإلضافـة
إلـى بعـض األدوار التـي تلعبهـا فـي منطقة المحيطين الهنـدي والهادئ ،ممـا يجعل احتماالت
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تفاقـم األزمـة بيـن فرنسـا والواليـات المتحـدة أقل مما يمكـن أن نتصوره ،ويمنحنـا فهما للغضب
الفرنسـي الـذي يبـدو أنـه قصيـر المـدى في مقابل الرغبة الفرنسـية الجادة في تعاون اسـتراتيجي
أكثـر عمقـا وعلـى المـدى البعيـد مـع الواليات المتحدة فـي منطقة المحيطيـن الهندي والهادئ.
ثالث ًا :الدفاع عن النفوذ في الشرق األوسط
تبنـي الواليـات المتحـدة لسياسـة االنسـحاب مـن الشـرق األوسـط منـذ إدارة “أوبامـا” الثانيـة،
والذي تعزز بصورة ال تدع مجاال للشـك منذ قدوم إدارة “بايدن” ،لن يمنعها من مواجهة التمدد
االقتصـادي واالسـتراتيجي للصيـن فـي منطقة الشـرق األوسـط والروابط القوية التي تشـكلها مع
القـوى اإلقليميـة ،خاصـة إيـران والسـعودية وتركيـا ومصـر وحتـى “إسـرائيل” ،وسـيفرض علـى
واشـنطن الموازنة بين حاجتها لتحويل مواردها إلى مناطق أكثر أولوية مثل حوض الباسـيفيك،
وبيـن الدفـاع عـن نفوذهـا التقليدي في الشـرق األوسـط.
وتشـير الضغوط التي تمارسـها الواليات المتحدة على السـعودية واإلمارات و”إسـرائيل” على
خلفية صفقات عسـكرية أو تعاون في التكنولوجيا المتقدمة خاصة  ،G5ومشـروعات اسـتراتيجية
مثـل مينـاء حيفـا أو قاعـدة أبوظبـي ،إلـى جديـة واشـنطن فـي عـدم التفريـط فـي نفوذهـا فـي
المنطقـة لصالـح الصيـن ،خاصـة بعـد أن حققـت الصيـن خطـوات اسـتراتيجية مـن خلال ضـم إيـران
أمنَ لهـا التواجد في
فـي شـراكة طويلـة األجـل ،وضـم باكسـتان لمبـادرة “الحـزام والطريـق” ،وقد ّ
مينـاء “جـوادر” تواجـدا اسـتراتيجيا علـى بحـر العـرب ،يتكامـل مـع تواجدهـا العسـكري الواسـع فـي
جيبوتـي علـى بـاب المندب.
علـى الجانـب اآلخـر ،تـدرك دول المنطقة وفي مقدمتهـا دول الخليج الصعوبة المتزايدة في
تحقيـق تـوازن فـي العالقـات مـع الواليـات المتحـدة الضامن الرئيسـي ألمـن دول الخليـج والحليف
األمنـي والعسـكري األول مـن جهـة ،والعالقـات مـع الصيـن التـي تعـد المسـتورد األكبـر للنفـط
والغـاز الخليجـي ( تسـتورد الصيـن  25%مـن إجمالـي صـادرات النفـط السـعودي) ،والتـي أصبحـت
فـي مقدمـة الشـركاء التجارييـن لـدول المنطقـة عمومـا.
ومع تصاعد الصراع األمريكي الصيني ،من المرجح أن تتزايد الضغوط على دول المنطقة للحد
مـن فتـح المجـال أمـام نفوذ الصين .وستسـعى الواليـات المتحدة بالتالي إلعـادة تمتين عالقاتها
مـع شـركائها التقليدييـن فـي الشـرق األوسـط ،والـذي سـيجعلها تقـدم المصالـح الجيوسياسـية
الواسـعة علـى كثيـر مـن القضايـا الخالفيـة وقضايـا اإلصلاح السياسـي وحقـوق اإلنسـان فـي
مقابـل الحـد مـن التمـدد الصينـي في الشـرق األوسـط ،والتـي سـتكون البديل العسـكري واألمني
المحتمـل الـذي يوفـر الحمايـة لـدول بالمنطقـة فـي حـال أظهـرت واشـنطن تقاعسـا عـن ممارسـة
هـذا الـدورّ .
لكـن هـذه العمليـة مازالـت غيـر مرجحـة خلال العقـد الجـاري علـى األقل.
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