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جنوب شرق آسيا..حلبة جديدة
للمنافسة األمريكية الصينية
الحدث
قـام وزيـر الخارجيـة األميركـي أنتونـي بلينكـن فـي األيـام الماضيـة بجولـة في جنوب شـرق آسـيا
شـملت كل من إندونيسـيا وماليزيا ،وألقى بلينكن خالل جولته كلمة في جامعة إندونيسـيا في
جاكرتـا رسـم فيهـا مالمـح االسـتراتيجية األمريكيـة فـي منطقـة المحيطيـن الهنـدي والهـادئ،
والتـي تتصاعـد فيهـا حـدة التوتـرات بيـن أمريـكا والصيـن منـذ العقـد الماضي ،السـيما مع بزوغ
األهميـة االسـتراتيجية لـكل مـن بحـر الصيـن الجنوبـي الـذي يقـع فـي نطـاق مسـارات الشـحن
البحريـة األكثـر كثافـة فـي العالـم والتـي يمـر عبرهـا ما يزيـد عن نصـف التجارة الدوليـة ،ومضيق
تايـوان الـذي يعـد أحـد نقـاط التحكـم فـي بحـر الصيـن الجنوبي.

التحليل
تأتـي جولـة بلينكـن إلـى جنـوب شـرق آسـيا فـي سـياق الصـراع والتنافـس الحالـي بيـن أمريـكا
والصيـن لبسـط نفوذهمـا علـى منطقـة المحيطيـن الهنـدي والهـادئ ،حيـث تعمـل واشـنطن
علـى تحقيـق التـوازن إزاء صعـود النفـوذ الصينـي ،مـن خلال تأسـيس روابـط إقليميـة تقودهـا
الواليـات المتحـدة تكـون قـادرة علـى احتـواء الصيـن اقتصاديـا وعسـكريا علـى حـد سـواء .فـي
المقابـل ،تضاعـف الصيـن وتيـرة أنشـطتها التوسـعية فـي المناطـق المتنـازع عليهـا فـي بحـر
الصيـن الجنوبـي ،وتقـوم بمحـاوالت متكـررة الختـراق المجـال الدفاعـي لجزيـرة تايـوان بواسـطة
طائراتهـا المقاتلـة.

صفحة 2 - 1

نسـبيا
فـي توقعاتنـا لسياسـة “بايـدن” تجـاه الصيـن ،رجحنـا أنـه سـيحافظ علـى موقف متشـدد
ً
تجـاه بكيـن ،مـع تبنـي كامـل السـتراتيجية عهـد “أوبامـا” القائمـة علـى مكافحـة دور الصيـن
المتزايـد عبـر بنـاء الثقـة فـي منطقة المحيطيـن الهندي والهادئ وتعزيز الشـراكة االسـتراتيجية
مـع دول المنطقـة .لذلـك ،عملـت إدارة “بايـدن” بشـكل حثيـث علـى إصالح التحالفات والشـراكات
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يتبع:

التحليل

التـي تضـررت فـي عهـد “ترامـب” ،وإيجـاد شـركاء تجارييـن رئيسـيين للواليـات المتحـدة فـي منطقة
المحيطيـن الهنـدي والهـادئ مثـل الهنـد وأسـتراليا واليابـان.
ومـن ثـم ،ال تقتصـر الرؤيـة األمريكيـة تجـاه المنطقـة علـى الشـراكات العسـكرية التقليديـة ،بـل
تعمل واشـنطن على تأسـيس إطار اقتصادي شـامل للمنطقة من خالل تعميق أنشـطتها التجارية
وجلـب مزيـد مـن االسـتثمارات الخاصـة فـي عـدة مجـاالت تشـمل البنيـة التحتيـة واالقتصـاد الرقمـي
والتكنولوجيـا وسالسـل التوريـد المرنـة وإزالـة الكربـون والطاقـة النظيفـة ،ممـا يمنح واشـنطن مزيد
مـن االنخـراط فـي المنطقـة ويمكنهـا مـن مواجهـة الهيمنـة الصينية.
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