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 المستخلص

آسيا عمى مدار السبعين عاًما ظل مصطمح آسيا والمحيط اليادئ معّبًرا عن الوضع الجيوسياسى فى 
صعود النفوذ االقتصادى  -الماضية ، لکن التحوالت الجيوسياسية التى تمثمت فى ) نيوض الصين

تزايد أىمية المحيط اليندى کممر تجارى استراتيجى (، أدت إلى ظيور مصطمح ) إندو  -واالستراتيجى لميند
 .باسيفيک ( لمتعبيرعن ىذا الواقع الجديد

قة ) اإلندو باسفيک ( أىمية قصوى لکل من الصين والواليات المتحدة األمريکية، فالصين تيدف تمثل منط
إلى الييمنة اإلقميمية لتعزيز أمنيا وخروجيا لمييمنة العالمية وىذا يتطمب منيا الييمنة عمى منطقة ) اإلندو 

لقيادة العالمية و ىذا يتطمب منيا باسفيک( فى حين تسعى الواليات المتحدة الحتواء قوة الصين والبقاء فى ا
بسط ىيمنتيا عمى منطقة ) اإلندوباسفيک ( ، فيل تمثل تمک المنطقة "فًخا لمحرب العالمية الثالثة " ؟ 
 -خاصة مع انتشار فيروس ) کورونا ( کحافًزا لنظام عالمى جديد يتمحور حول منطقة ) اإلندو باسفيک ( 

https://jocu.journals.ekb.eg/?_action=article&au=253071&_au=%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%89++%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://jocu.journals.ekb.eg/?_action=article&au=253073&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%89
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واالقتصادى الجديد ، حيث تسبب فيروس کورونا فى تحوالت  الذى أصبح المرکز العصبى الجيوسياسى
استراتيجية رئيسية ، أعطت أىمية کبيرة لمنطقة ) اإلندوباسفيک ( ، وعکست ضعف کل منيما، کما سمطت 
األزمة الضوء عمى نقاط ضعفيم وأثبتت عجزىم فى لعب دور قيادى فى لحظة تاريخية فارقة، کما تسببت 

( فى تشکيل وضًعا قد يغرى القادة الصينيين باالستيالء عمى تايوان وغزوىا ، األمر أزمة فيروس ) کورونا 
الذى قد يؤجج صراًعا عسکرًيا، لو تأثير سمبى عمى القانون الدولى ، فضاًل عن إحياء التوترات بين الواليات 

لمنطقة المحيط اليادئ المتحدة والصين ، فقد تتسبب أزمة ) کورونا ( فى إعادة تشکيل الجغرافيا السياسية 
 اليندى، األمر الذى يستدعى البحث فى مستقبل استقرار ) اإلندوباسفيک( وتداعياتو.

Abstract 

The term Asia and the Pacific has been an expression of the geopolitical situation 

in Asia over the past seventy years, but the geopolitical transformations that were 

represented in (the rise of China - the rise of the economic and strategic influence 

of India - the increasing importance of the Indian Ocean as a strategic trade 

corridor) led to the emergence of the term (Indo Pacific). To express this new 

reality. 

The (Indo Pacific) region is of utmost importance to both China and the United 

States of America. China aims at regional hegemony to enhance its security and 

exit from global hegemony and this requires it to dominate the (Indo Pacific) 

region while the United States seeks to contain the power of China and remain in 

the global leadership, and this requires Including extending its hegemony over the 

(Indo-Pacific) region. Is that region a "World War III trap"? Especially with the 

spread of the Coronavirus as a catalyst for a new world order centered around the 

(Indo-Pacific) region - which has become the new geopolitical and economic nerve 

center, as the Corona virus caused major strategic shifts, which gave great 

importance to the (Endo Pacific) region, and reflected the weakness of each, as 

well as The crisis shed light on their weaknesses and proved their inability to play 

a leadership role at a defining historical moment. The Corona virus crisis also 

caused the formation of a situation that might tempt Chinese leaders to seize and 

invade Taiwan, which could fuel a military conflict, which has a negative impact 

on international law, In addition to reviving tensions between the United States and 

China, the (Corona) crisis may reshape the geopolitics of the Indian Pacific region, 
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which calls for research into the future stability of the (Indo-Pacific) and its 

repercussions. 

 
 مقدمة

تعکس منطقة ) اإلندوباسفيک( مستقبل النظام السياسى العالمى ؛ بما تمتمک من أىميتو استراتيجية؛ 
جيوش فى العالم، فضاًل عن مرور حوالى ثمث الشحن البحرى العالمى واحتضانيا لسبعة من أکبر عشرة 

ضافة إلى احتضانيا بؤر محتممة لمصراع المسمح مثل ) کوريا إلمنيا فقط عبر بحر الصين الجنوبى ، با
 تايوان ( باإلضافة إلى النزاعات اإلقميمية والبحرية فى بحر الصين الشرقى وبحر الصين الجنوبى -الشمالية 

. 
باسيفيک( مرکز الجاذبية لمنمو االقتصادى فى العالم حيث تضم -ن جية أخرى ، تمثل منطقة ) اإلندوم 

اليابان ( ، ىذا فى الوقت الذى تسببت  –الصين  -أکبر ثالث اقتصادات ، ) الواليات المتحدة األمريکية 
الستيالء عمى تايوان وغزوىا ، فيو أزمة ) کورونا ( فى تشکيل وضًعا عالمًيا قد ُيغرى القادة الصينيين با

األمر الذى قد يؤجج صراًعا عسکرًيا، لو تأثير سمبى عمى النزاعات اإلقميمية والقانون الدولى ، فضاًل عن 
التوترات األخيرة فى بحر الصين الجنوبى و إحياء التوترات بين الواليات المتحدة والصين، األمر الذى تسبب 

 : عمى التساؤالت التالية فى إعداد تمک الدراسة لإلجابة
 .کيف نشأ مفيوم ) اإلندوباسفيک( وماذا يدل ؟  -0
ما ىى توجيات الواليات المتحدة األمريکية لمنطقة ) اإلندوباسفيک (، ووضع الصين من  -9

 .تمک التوجيات ؟
ما ىى توجيات الصين لمنطقة ) اإلندوباسفيک ( ووضع الواليات المتحدة األمريکية من  -3

 .تمک التوجيات ؟
 –کيف أثر انتشار فيروس ) کورونا( عمى استراتيجية کل من ) الواليات المتحدة األمريکية  -4

 .الصين ( وعمى سياسات الدول األعضاء فى المنطقة ؟
 

 : بناًء عمى ماسبق ، تتناول تمک الدراسة منطقة ) اإلندوباسفيک ( من األبعاد التالية
 .) نشأة مصطمح ) اإلندو باسفيک -0
 باسيفيک ( فى ظل أزمة فيروس -شکيل الجغرافيا السياسية لمنطقة ) اإلندوفرص إعادة  -9
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 ) کورونا (
 .األمريکى  -ندوباسفيک فى ضوء الصراع الصينىإلمستقبل ا  -3
 )تأثير فيروس ) کورونا ( عمى مستقبل نفوذ الغرب ومؤشر )القوة الناعمة  -4
 .المتداعيات انتشار فيروس کورونا عمى مستقبل الشعبوّية فى الع  -5
 .نتائج الدراسة  -6
  

 ) أوالا : نشأة مصطلح ) اإلندو باسفيک
ىناک طرًقا تقميدية لرسم خرائط العالم تتمثل فى الحدود سواء الجغرافية أو السياسية ، غير أن ىناک طريقة 
" غير تقميدية تتمثل فى الخرائط الذىنية ، وىى طريقة غير موجودة فى الواقع ، انطالًقا من ىذا ، ُيمثل 

باسيفيک " إحدى ىذه الخرائط الذىنية التى اکتسبت أىمية کبيرة فى الفترة األخيرة فى الدراسات -اإلندو
 )0الدولية فقط )

 ) باسيفيک -مفيوم ) آسيا -أ 
أدى تزايد النمو االقتصادى لمصين و بعض دول شرق آسيا فى آواخر القرن العشرين إلى تغير الجغرافيا 

عمى  -باسيفيک " الذى ظل ُمييمن -جنوب شرق آسيا مما أدى لظيور مفيوم "آسيااالقتصادية لدول شرق و 
عمى النظام السائد فى آسيا وغالًبا ماکان يشار إليو بإسم "السالم  -مدى ما يقرب من سبعين عاًما 

 -Asiaباسيفيک-األمريکى" وقامت الواليات المتحدة األمريکية بدور محورى فيو، ويشمل مصطمح "آسيا
Pacific " وفى بعض الحاالت ، ُيستخدم  (اوقيانوسيا –، معظم دول کل من ) شرق وجنوب آسيا ،

، لوصف البمدان الواقعة فى األمريکتين ، والتى تقع عمى  " Asia- Pacific الباسيفيک-مصطمح "آسيا
 . (9طول ساحل شرق المحيط اليادئ)

 ) باسيفيک-مفيوم ) اإلندو -ب 
 -لجيات الدولية الفاعمة تشير إلى المحيطين اليندى واليادئ ، إال أنو ال يوجد عمى الرغم من أن جميع ا

اتفاق مشترک لما ُيقصد بو بالضبط من مفيوم ) اإلندو باسفيک( ، ونتيجة لذلک ، تحتوى  -حتى اآلن 
 (، فتعبير3المفاىيم المختمفة لمنطقة ) اإلندو باسفيک( عمى العديد من التفسيرات المختمفة)

Indo-Pacific" - باسيفيک " يعکس اختصاًرا لعبارة "تجمع المحيط اليندى مع المحيط اليادئ-اإلندو" 
Indo-Pacific’ – shortened from ‘Indian Ocean–Pacific Ocean combine. 
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باسيفيک" عن أىميتو االستراتيجية؛ -ويکشف التنافس السياسى حول التعريف الجغرافى لمصطمح "اإلندو
 اليند –باسيفيک" کل من ) الصين " الدولة األکثر اکتظاًظا بالسکان فى العالم" -نطقة "اإلندوحيث تضم م

إندونسيا "الدولة ذات األغمبية المسممة"(، کما تضم منطقة  –"ثانى أکثر دولة اکتظاًظا بالسکان عالمًيا  "
ثمث الشحن البحرى العالمى  باسيفيک"، سبعة من أکبر عشرة جيوش قائمة فى العالم، ويمر حوالى-"اإلندو

ضافة إلى إحتضانيا مناطق ممتيبة ثمثل بؤر محتممة لمصراع المسمح إلعبر بحر الصين الجنوبى فقط، با
تايوان ( باإلضافة إلى النزاعات اإلقميمية والبحرية فى بحر الصين الشرقى وبحر  -مثل ) کوريا الشمالية 

 .الصين الجنوبى
باسيفيک" مرکز الجاذبية لمنمو االقتصادى فى العالم حيث تضم أکبر -اإلندومن جية أخرى ، تمثل منطقة "

 " )4اليابان () –الصين  -ثالث اقتصادات ، ) الواليات المتحدة األمريکية 
 : وىنا يجب التمييز بين ثالثة مستويات فى فيم المصطمح ، کما يمى

ء المحيط اليندى بالمحيط اليادئ و يمتد من المستوى األول ، وىو المفيوم الجغرافى الذى يعنى التقا -1
شواطئ غرب أفريقيا إلى ساحل المحيط اليادئ لألمريکتين ومن مضيق )بيرنغ( إلى المياه المتجمدة فى 
المحيط المتجمد الجنوبى، و تعکس ىذه الفکرة الجغرافية لمنطقة المحيط اليادئ و المحيط اليندى ازدياد 

-شرق آسيا ( والذى أصبح مفيوم "آسيا -ى بين کل من ) جنوب آسيا حرکة التجارة و التدفق البشر 
 )5کافى لمداللة عمييا.) Asia- Pacific"الباسيفيک

 : المستوى الثانى ، وىو المفيوم الجيوسياسى والذى تم تناولو کما يمى -2
فى البرلمان اليندى  ) Shinzo Abe استخدامو لممرة األولى من قبل رئيس الوزراء اليابانى ) شنزو ابى -أ 

 )6خالل حديثو عن"التقاء المحيط اليندى و المحيط اليادئ" .) 9117فى أغسطس عام 
ندوباسفيک حر و منفتح" باعتباره إلقيام الواليات المتحدة األمريکية بتقديم مفيوم استراتيجى يسمى"ا -ب 

فى مشروع ) الحزام و الطريق(، مفيوًما مضاًدا إلعادة ىيکمة المنطقة الذى تسعى إليو الصين، وتبمور 
تجمع اآلسيان (* مفيوميم الخاص  –اليند  -أستراليا  -وباإلضافة إلى ذلک، قدمت کل من ) اليابان 

  )7ندوباسفيک.)إلبشأن"ا
باسيفيک" ، غير إنيا مترددة فى تعريف نفسيا کجزء -رغم أن الصين العب رئيسى فى منطقة "اإلندو -ج 

ث يعتقد القادة الصينيون أن استراتيجيتو التى تقودىا الواليات المتحدة األمريکية باسيفيک" حي-من "اإلندو
تيدف إلى احتواء صعود الصين ، فحتى الوقت الحالى ، لم تستخدم الصن فى وثائقيا الرسمية مصطمح 

ليادئ باسيفيک" ، ولکن عممًيا ، امتدت طموحات الصين االقتصادية واالستراتيجية عبر المحيط ا-"اإلندو
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باسيفيک" دون االعتراف بيا -والمحيط اليندى، وبعبارة أخرى ، دخمت الصين سياسًيا منطقة"اإلندو
 )8رسميًا)

باسيفيک ، -المستوى الثالث لفيم المصطمح يتضمن إضفاء الطابع المؤسسى عمى فکرة مصطمح " اإلندو
طاًقا من مفيوم التعاون االقتصادى والذى يتضمن بناء المؤسسات اإلقميمية وتکوين مفيوم إقميمى أوسع ن

آلسيا والمحيط اليادئ )ابک(، وىذا البعد المؤسسى يمکن أن ُيشير إما إلى نظام تحالف تقوده الواليات 
المتحدة األمريکية أو منظمة إقميمية يمکنيا إدارة الصراع وتعزيز التعاون ، وىما مفيومان مختمفان تماًما فى 

 )9طبيعتيما)
باسيفيک " فى عدد متزايد من الدول ، إال أنو ال يوجد مفيوم أو -اعتماد مصطمح " اإلندوعمى الرغم من 

تصور موحد لحدوده الجغرافية، فأصبحت کل دولة ُتحدد مفيوميا االستراتجى ليذا المصطمح ، بما يتالئم 
ة من مصالحيا الوطنية ( ، وأصبحت النتيجة وجود مجموعة کبير  -مع کل من ) موقعيا الجغرافى 

التصورات المختمفة لممصطمح نفسو ، األمر الذى ترتب عميو تغيير المفيوم نفسو داخل کل دولة بما يتالئم 
 )01مع معطياتيا السياسية و األمنية واالقتصادية )
الواليات المتحدة األمريکية ( فى وجية نظر جغرافية مماثمة  –و عمى الرغم من اشتراک کل من ) أستراليا 

الباسيفيک" باإلضافة إلى اليند، غير أن المفيوم الجغرافى بالنسبة -باسيفيک " أى "آسيا-اإلندوفيما يخص"
أفريقيا (، والمحيط اليادئ والمحيط اليندى،  -لميابان واليند أوسع بکثير ؛ حيث يمتد ليشمل قارتى ) آسيا 

يحتفظ التجمع بمرکزيتو فى الييکل  أما بالنسبة لتجمع ) آسيان (، فال ييمو الحدود الممموسة لممنطقة طالما
 )00اإلقميمى المستقبمى)

باسيفيک ( فى ظل أزمة فيروس )  -ثانياا : فرص إعادة شکيل الجغرافيا السياسية لمنطقة ) اإلندو
 ) کورونا

ينظر الکثيرون إلى فيروس ) کورونا ( کمحفز لنظام عالمى جديد ، حيث تمرکز ذلک الفيروس فى منطقة 
اإلندوباسفيک ( والتى تعتبر المرکز العصبى الجيوسياسى واالقتصادى الجيولوجى فى القرن الحادى ) 

والعشرين فى ظل تحديات أمنية غيرمسبوقة، حيث تسبب فيروس ) کورونا ( فى تحوالت استراتيجية کبيرة 
 )09فى تمک المنطقة )

 : زمة عمى ناحيتين ، کما يمىباسيفيک" أىميتو أيًضا خالل األ-وقد إستعاد مصطمح "اإلندو
الناحية األولى : توفير شبکة تعاون متعددة األطراف ساعدة فى تنسيق ردود األفعال وتبادل المعمومات  -1

 . ومحاربة انتشار فيروس کورونا
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رة سنغافو  -الناحية الثانية : تقديم الکثير من النماذج الناجحة فى التعامل مع الفيروس مثل ) کوريا الجنوبية 
 )03ىونج کونج(، حيث کانت سياساتيم الوقائية مثالية فى تجنب حدوث سيناريو کارثى) -تايوان  -

من جية أخرى ، لفتت أزمة ) کورونا ( نظر دول المنطقة حول مخاطر االنزالق البطیء نحو الييمنة 
ريکية وقوتيا ، األمر الذى الصينية، فى الوقت الذى تثير فيو األزمة أيًضا أسئمة حول مدى قدرة القيادة األم

يؤثر عمى تحول ميزان القوة نحو الشرق ، حيث أدارت آسيا األزمة بصور أکثر کفاءة من أوروبا و الواليات 
المتحدة األمريکية، ومن الممکن أن تستفيد الصين من األزمة ولو بصورة نسبًية فقد تمکنت بکين من إعادة 

ت فيو الواليات المتحدة األمريکية من حيث رد فعميا األمر الذى السيطرة عمى الوضع فى الوقت الذى أخطأ
( بينما إذا أرادت الواليات المتحدة األمريکية تحسين صورتيا 04أضعف صورتيا أمام العالم کقوى کبرى .)

 : عالمًيا، فإنيا تحتاج إجراء تغييرين رئيسيين کما يمى
 .باسيفيک" دون السعى لقيادتيا-قة "اإلندودعم الجيود اإلقميمية لبناء تصور مستقبمى لمنط -1
تقديم بعض التنازالت إذا کانت ترغب فى إنتياز الفرصة فى رغبة الدول فى تقميل االعتماد عمى بکين  -2

 )05وتعزيز التعاون بين الدول الحميفة . )
 األمريکى  -ندوباسفيک فى ضوء الصراع الصينىإلثالثاا : مستقبل ا 

الصين مع األزمة، تم بصورة تفتقد الى الشفافية عمى المستوى العام ، حيث تم توجيو  يمکن القول بأن تعامل
رئيس وزراء کندا (  –رئيس وزراء بريطانيا  –انتقادات من رؤساء الدول والوزراء البارزين مثل ) رئيس فرنسا 

(أما عمى المستوى 06نحو القادة الصينيين، وکان أشدىم انتقاًدا ، الرئيس األمريکى ) دونالد ترامب( )
الخاص ، فإن استطالعات الرأى ُتشير إلى تدىور الصورة العامة لمصين دولًيا ، فقد کان ىذا واضًحا إلى 

(. ومع نقص المعدات الطبية و 07األرجنتين(.) –حد ما فى أمريکا الالتينية، خاصة فى کل من ) البرازيل 
الوباء إلى أوروبا والواليات المتحدة ، طورت الصين األقنعة فى مناطق مختمفة من العالم ، و انتشار 

"دبموماسية القناع" أو مايمکن إعتباره دبموماسية صحية باإلضافة إلى خطاًبا ىادًئا ساعد عمى إعادة التوازن 
إلى التصور العام لمتعامل مع األزمات وکذلک التخفيف من بعض المخاوف ونبذ الکراىية التى وقعت 

 )08الصين ضحية ليا)
وبالترکيز عمى صورة القيادة األمريکية عالمًيا ، نجد أنيا قد تبددت خالل الربع األخير من القرن المنصرم  

سبتمبر ، مما ألقى ظالل  00بين فضائح سياسية مثل فضيحة ) بيل کمينتون ( ، وقضايا أمنية مثل أحداث 
أزمة فيروس ) کورونا( إال إشکالية محورية من الشکوک عمى کفاءة قيادة الواليات األمريکية لمعالم ، وما 

(؛ حيث تضرر االقتصاد األمريکى بشکل بالغ جًدا من الفيروس؛ فزادت معدالت 09فى نفس المنحنى. )
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البطالة األمريکية، باإلضافة إلى تعرض الرئيس األمريکى النتقادات شديدة بسبب معالجتو لألزمة التى 
دقيقة إلى إلقاء الموم عمى الصين بداًل من الترکيز عمى إدارة  تأرجحت من التوصية بوصفات طبية غير

 )91األزمات.)
 األمريکية -مسار التوتر فى العالقات الصينية -أ 

بکبن ( اإلتيامات حول فيروس ) کورونا ( فقد إتيم  -فى تجاوز لألعراف الدبموماسية تبادلت ) واشنطن 
عمقة بفيروس )کورونا( باعتباره وسيمة إللحاق الضرر بفرص )ترامب( الصين بالرد ببطء عمى اتياماتو المت

إعادة انتخابو و أن العالم سيدفع "ثمنًا باىظًا" نتيجة لذلک ووصف الوباء بأنو "أسوأ ىجوم" شيدتو الواليات 
المتحدة عمى اإلطالق فيو أسوأ من ) بيرل ىاربور ( و ) مرکز التجارة العالمى (، و قدأ استفز ) ترامب ( 

صين باستخدام مصطمح "الفيروس الصينی" الذى أزعج النظام الصينى بشدة، کما أنو ىدد بقطع العالقات ال
مع الصين تماًما، وأعمن ) مايک بومبيو ( ، وزير الخارجية األمريکى ، أن الحزب الشيوعى الصينى ىو 

وزير الخارجية األمريکى )  التيديد األول لألمن األمريکى ، وفى المقابل اتيمت وزارة الخارجية الصينية
( وصرح وزير الخارجية الصينى، ) وانغ يى ( أن بعض القوى السياسية فى 90مايک بومبيو( بـ "االفتراء.)

تيم واشنطن بنشر "األکاذيب ونظريات  الواليات المتحدة األمريکية تدفع البمدين باتجاه حرب باردة جديدة وا 
فيروس کورونا(، ىناک ) فيروس سياسى( ينتشر فى الواليات المؤامرة" ، وقال إنو باإلضافة إلى ) 

 )93( فيما تصور استراتجية األمن القومى األمريکى أن الصين منافس استرتيجى ليا)99المتحدة.)
و فى الوقت نفسو ذکر تقرير داخمى يمثل رؤية المعاىد الصينية لمعالقات الدولية المعاصرة ، التابعة لوزارة  

إن بکين قد تحتاج إلى االستعداد لمواجية مسمحة مع واشنطن ، وأکد التقرير أن واشنطن أمن الدولة ، 
تسعى إلضعاف مکانة الحزب الشيوعى الحاکم من خالل تقويض ثقة الصينيين فيو ، وحذر التقرير من أن 

ضحية  االستثمارات الصينية فى الخارج ، وخاصة مبادرة ) الحزام والطريق ( الطموحة ، يمکن أن تقع
تصاعد المشاعر المعادية لمصين و من المالحظ أن الرئيس ) شى جين بينغ ( أظيراىتماًما شخصًيا بمفيوم 
) فخ ثوقيديديس ( ، الذى طرحو ) أليسون ( ، مشيًرا إليو فى ثالث مناسبات عمى األقل بما فى ذلک عشية 

الع الحرب: الشخصية والمنافسة (، أن (و يرى ) جافى ( ، مؤلف کتاب ) حول اند94مراسم أداء اليمين. )
السيناريو األکثر احتماال لمتصادم سيکون فى بحر الصين الجنوبى، وقال إن حادثة دولية قد تضع ) ترامب 
وشى ( فى مسار تصادمى ، حيث يواجو کل زعيم ضغًطا لموقوف فى مواجية اآلخر وليس التراجع ، نظًرا 

 )95فين)لعدم الثقة والخطاب الساخن بين الطر 
 أثر التوتر الصينى األمريکى عمى االنتخابات األمريکية -ب
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من آثار تفشى فيروس کورونا أنو تم تسيس العالقة مع الصين التى أصبحت قضية مرکزية فى الحممة  
االنتخابية األمريکية ؛ فمن أصبح أکثر صرامة تجاه الصين قد اتخذ معنى سياسًيا أوسع نطاًقا، ليس فقط 

مق بالعالقات التجارية، ولکن أيًضا حول منشأ الفيروس و إذا ما کانت االستجابة األمريکية کافية ، فيما يتع
بايدن ( اإلتيامات بالتعامل بيوادة مع الصين ، فعمى الرغم من أن واشنطن ال تزال  -حيث يتبادل ) ترامب 

ديموقراطى و الجميورى عمى أن منقسمة بشأن معظم القضايا ، إال أن ىناک إجماع متزايد فى الحزبين ال
عصر التعامل مع الصين قد وصل إلى نيايتو غير الرسمية". "الجدل اآلن يدور حول ما يأتى بعد 

أًيا کان الرئيس القادم  -( ، وذلک فى الوقت الذى يرى فيو بعض المحممين أنو لن تتغير السياسة 96ذلک.)
( ؛ حيث إن 97ا لمحزبين الديمقراطى والجميورى .)ألن رغبة تحجيم الصين أصبحت تمثل ىدًفا مشترکً  -

إعادة إنتخاب ) ترامب ( ستؤدى إلى توتر فى العالقات الثنائية بين الواليات المتحدة والصين، مدفوًعا ذلک 
بغضب وطنى واسع االنتشار حول أصول الفيروس ، أما فى حالة فوز )بايدن( ، ستستمر المنافسة 

 -األوبئة  -منيجية ،مع وجود مساحة لمتعاون فى مجاالت محددة ، مثل ) المناخ  االستراتيجية بطريقة أکثر
االستقرار المالى العالمى ( بشکل عام ، أما بکين فتفضل إعادة إنتخاب ) ترامب( ، ألنيا ترى قيمة فى ميمو 

قوة األمريکية، إلى کسر التحالفات التقميدية ، واإلنسحاب من القيادة المتعددة األطراف وىو ما يضعف ال
 )98ويتيح فرصة أکبر لبکين لمصعود وتعزيز قوتيا ومکانتيا فى النظام الدولى)

الصين ( تُثبت بشکل جيد نظرية )  -حتى األن ، يبدو أن الطبيعة المتطورة لمعالقة بين ) الواليات المتحدة 
روًزا بسبب الخطاب السياسى أليسون (، مع األخذ فى االعتبار أن االختالفات بين الطرفين أصبحت أکثر ب

المحمى بعد أزمة ) کورونا ( حيث توجد العديد من بؤر التوتر بين الواليات المتحدة والصين نتيجة اختالف 
إيران(،  –بحر الصين الجنوبى  -ىونج کونج  -تايوان  -  المصالح بصورة کبيرة، مثل ) کوريا الشمالية
الواليات المتحدة والصين ستتبعان خطى التاريخ نحو الحرب أو فالوقت وحده ىو الذى سيحدد ما إذا کانت 

 .ستجدان طريقة إلدارة ىذا التنافس دون إراقة الدماء
خاصة وأن الواليات المتحدة األمريکية نجحت فى تحديد شکل الحياة االقتصادية والسياسية فى أوروبا من 

( 09، "حزام واحد، طريق واحد" يساوى )خالل خطة مارشال ولکنو يالحظ بأن مشروع الصين االستثمارى
خطة مارشال ، وذلک حسب رؤية ) أليسون (، مع ذلک يرى الکاتب أن الحرب مع الصين قد ال تکون 
ال قامت حرب أدت إلى  حتمية تماًما، بل يمکن تجنبيا، ولکنو يشترط تغيير المسار السياسى الحالى، وا 

طاء أىمية لمذات والشعور بالعظمة، تمثل عوامل سريعة فى إنياک قوة الطرفين ، حيث إن المبالغة فى إع
الحرب العالمية  -التمييد ألجواء الحرب ، کما حدث فى حاالت تاريخية سابقة مثل ) الحرب البيموبونيسية 
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األولى(. لذلک ، من المرجح أن ستکون السياسة األمريکية فى ) اإلندوباسفيک ( مدفوعة بسياستيا تجاه 
النظر عما إذا کانت بقيادة ) دونالد ترامب ( أو ) جو بايدن ( ؛ فالجميوريون سيستمروا فى الصين ، بغض 

تأطير التحدى الرئيسى عمى أنو "موازنة" ضد القوة الصينية و "مواجية" أسوأ جوانب سياسات بکين ، أما 
ت الحکم العسکرى الديموقراطيون سيختاروا لغة أکثر ليونة لمبحث عن "تعايش تنافسی" مالئم فى مجاال

عادة تأکيد القيادة األمريکية والمکانة األخالقية، والتوجو نحو قرب  واالقتصادى والسياسى والعالمى ، وا 
فيتنام( ، حيث يعتقد الديمقراطيون أن نيج "أمريکا أواًل"  –اليند  -أستراليا  -التعاون مع کل من ) اليابان 

 )99األحادى مقمق لمحمفاء والشرکاء)
جية أخرى ، تعکس خطابات الرئيس ) ترامب ( تجاه الصين، تراجع الواليات المتحدة األمريکية عما من 

کان يميز القيادة األمريکية ، فبداًل من الترکيز عمى تعزيز انتشار وتجارة السمع التى تعزز التجارة الثنائة مع 
انب ، األمر الذى أدى إلى تعقيد دول ) اإلندوباسفيک( ، تم الترکيز عمى أىداف الصين األحادية الج

الجيود المبذولة من الواليات المتحدة األمريکية ، لبناء أسس أقوى مع شرکاء الواليات المتحدة المقربين فى 
فى عالقاتيا مع الشرکاء المقربين مثل ) أستراليا  -غير ضرورية  -المنطقة ، مما أسس مجاالت احتکاک 

أنو يؤدى إلى توسيع الفرص المتاحة أمام الصين الستغالل الفجوات بين اآلسيان (، وخطورة ذلک النيج  –
ضعاف شبکات األمن اإلقميمية لممضى قدًما فى تحقيق أىدافيا)  )31الواليات المتحدة وحمفائيا وا 

  
 )رابعاا : تأثير فيروس ) کورونا ( على مستقبل نفوذ الغرب ومؤشر )القوة الناعمة

لـ )کيفين رود( رئيس الوزراء األسترالى السابق  9191مايو 6ون الخارجية فى فى مقالة نشرتيا مجمة الشؤ 
ورئيس معيد سياسة مجتمع آسيا فى نيويورک، أشارت إلى أن ىناک نظام عالمى جديد يتشکل ببطء ولکن 

) الواليات بثبات عند الوباء ، ويتميز ىذا النظام بشکل بارز بارتفاع الشعبوية والقومية ، وزيادة المنافسة بين 
الصين ( وضعف القيادة العالمية، حيث يعمل الوباء عمى تغيير القوة العالمية عمى  -المتحدة األمريکية 

 : ثالثة مستويات کما يمى
التراجع السريع لصورة الواليات المتحدة األمريکية بما لو من تأثير سمبى عمى قوتيا العالمية فى جميع  -أ

 .المجاالت
الدول األفريقية مع الواليات المتحدة األمريکية ، حيث إن االضطراب الواسع النطاق توتر عالقات  -ب 

لوفاة ) جورج فمويد ( أثار احتجاجات وغضًبا واسًعا فى أفريقيا وأدى إلى توتر العالقات األمريکية األفريقية 
 )30بشکل عام )
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تب عميو إعادة تشکيل لمستقبل القوة فى توتر العالقات العالقات األمريکية الصينية ، األمر الذى يتر  -ج 
عالم ما بعد کورونا ، حيث يرى ) کيفين رود ( بأن وباء فيروس ) کورونا ( التاجى ُيبشر بالسوء لکل من 

 )39القوة األمريکية والصينية ، وکذلک لمنظام العالمى)
کان أداء شرق آسيا  ويضيف الباحث أن ىناک مستوى رابع يتمثل فى تحول دفة القوة نحو الشرق ، حيث

( بينما يرى بعض المحممين الصينين أن مقال ) 33أفضل فى إدارة الوضع من أوروبا أو الواليات المتحدة.)
کيفن وود ( يتجاىل استراتيجيات القوى المتنافسة، فقد قامت الصين وقيادتيا الفکرية والتجارية بتوسيع نطاق 

ام المساعدة اإلنسانية خاصة لمدول النامية الضعيفة لتعزيز دبموماسية القوى الناعمة بشکل کبير باستخد
 )34وترويج شعار "بناء مجتمع من المستقبل المشترک لمبشرية")

عمى مدى  -بينما يرى ) فرانسيس فوکوياما ( فى مقالو فى ) فورين أفيرس ( أن الوباء يمکن أن يؤدی
دة والستمرار تآکل النظام الدولى الميبرالى، وصعود ، إلى التراجع النسبى لمواليات المتح-السنوات القادمة 

القومية وعودة الفاشية مع تزايد المشاعُر الوطنّية االنعزالية، وکراىّية األجانب، ، وىذا بدوره يؤدى إلى 
 )35احتمالية إعادة والدة و تنشيط الديمقراطية الميبرالية.)

دراسات االستراتيجية، أنو من غير المرجح أن ُيمثل بينما ترى ) کين وود ( الباحثة فى المعيد الدولى لم
باسيفيک(، لکنو سيسرع من وتيرة -فيروس ) کورونا ( نياية الجغرافيا السياسية خاصة فى منطقة ) اإلندو

الصين( ، فى  -صياغة االتجاىات الجيوسياسية الحالية و بصفة خاصة التنافس بين ) الواليات المتحدة
ل مدى کفاءة الصين فى معالجة األزمة ، فى الوقت الذى کانت استجابة الواليات حين أن ىناک خالفات حو 

من انتشار الفيروس خارج حدودىا  -بعد وقت قصير  -المتحدة فيو کارثية ، فقد قامت الصين بدور قيادى 
ى لمفيروس، بينما تخمت الواليات المتحدة األمريکية عن القيادة العالمية واإلقميمية وىى تسعى جاىدة لمتصد

و ترى الباحثة أنو من المرجح أن تؤدى أزمة کورونا إلى زيادة أىمية الدور الذى تمعبو القوى المتوسطة فى 
الحفاظ عمى توازن القوى ، إال أن العوامل الحاسمة التى تمعب دورىا فى الجغرافيا السياسية اإلقميمية ستظل 

 : مستمرة بالفعل والمتمثمة فى کل ممايمى
 .وک الصين فى بحر الصين الجنوبى ومناطق أخرىسم -أ 

الثقة فى الواليات المتحدة األمريکية کحميف وشريک ، وقدرتيا عمى تقديم نفسيا باعتبارىا ال تيدف  -ب 
 . إلى احتواء الصين بل دعم منطقة ) اإلندو باسفيک ( کمنطقة حرة ومفتوحة

 (36تقديم بدائل أو حتى مکممة لمبادرة الحزام و الطريق)قدرة الواليات المتحدة والقوى المتوسطة ، عمى  -ج 
. 
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من جية أخرى ، فإن أزمة ) کورونا( أظيرت حاجة الواليات المتحدة إلى بناء سالسل توريد قوية ومتنوعة 
مع شرکاء تجاريين موثوق بيم، فاالعتماد بالبحت عمى الواردات الرخيصة لممنتجات االستراتيجية يمکن أن 

: من 71الواليات المتحدة عرضة لمخطر فى أوقات األزمات، ورغم ىذا يجب مالحظة أن أکثر من يجعل 
من قبل غرفة التجارة األمريکية فى الصين ، ليس لدييا  9191الشرکات التى تم استطالع رأييا فى مارس 

صين بسبب أى خطط لنقل عمميات اإلنتاج وسمسمة التوريد أو الحصول عمى مصادر توريد من خارج ال
فيروس کورونا، ويمکن تفسير ىذا بأن الکثير من الشرکات األمريکية فى الصين ، يستيدف إنتاجيا 
باألساس السوق الصينى المحمى ، حيث تتمتع الصين بمزايا من المرجح أن تحافظ عمى مکانتيا باعتبارىا 

 -بنية تحتية جيدة البناء  -سوق ضخمة  -المصنع الرئيسى فى العالم بما يضمن ) سالسل توريد ناضجة 
  )37عمالة ماىرة( )

  
 " فى منطقة "اإلندؤباسفيکية ولهاشکالية إقع خامساا : تداعيات فيروس ) کورونا ( على وا 
 " واقع اليوية والقومية فى " اإلندوباسفيک –أ 

رونا؛ حيث إن استقطاب تعد سياسة اليوية والقومية عاماًل محتماًل لمنزاع فى "اإلندوباسفيک " بعد فيروس کو 
القوميات فى المنطقة ، بين "اإلسالم " المتصاعد فى إندونيسيا ، واإليديولوجيات القومية "المعادية لممسممين" 

(، حيث تعتبر 38اليند ( ، سيکون مصدر احتکاک فى منطقة "اإلندوباسفيک" ) -فى کل من ) الصين 
صاد فى )جنوب شرق ( آسيا ، وتضم أکبر عدد من إندونيسيا حالة ذات أىمية خاصة ؛ فيى أکبر اقت

( مميون ، معظميم 970( ماليين شخص من إجمالى )917السکان المسممين من جميع دول العالم بحوالى )
% من إجمالى عدد المسممين فى العالم ، و بالرغم  03يعتنقون المذىب السنى ، ويمثل ىذا العدد حوالى 

بادئ سياستيا الخارجية المتمثمة فى عدم التدخل فى الشؤون الداخمية من تمسک إندونيسيا بالمحافظة م
 .(39خاصة إن کانت ذات صمة بالمسممين) -إنيا أکثر تفاعال مع القضايا اإلنسانية ال لمدول األخرى ، إ

 القومية اليندية والصينية: الشعبوية والخطاب المعادى لممسممين -ب 
( مميون نسمة، أى 081% من المجتمع، لکن تعدادىم وصل لـ )04رغم أن مسممى اليند ال يشکموا سوى 

أقل بقميل من عدد سکان باکستان ، لکن من المتوقع أن يتجاوزوا عدد مسممى إندونيسيا خالل عدة عقود ، 
سکان.، ىذا باإلضافة إلى أکبر بمد مسمم فى العالم من حيث عدد ال -فى المستقبل  -وىذا ما يجعل اليند 

وىو حزٌب ينتمى لتيار اليمين الشعبوى  -أن اکتساح حزب بياراتيا جاناتا ) الحزب القومى اليندوسى ( 
% من أصوات الناخبين ، ُيمثل نقطة 63.6فى االنتخابات بنسبة  –بزعامة رئيس الوزراء ) ناريندرا مودى ( 
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مى النظام السياسى اليندى، أما الصين، فقد تبنت العديد من تحول فاصمة فى تعزيز سيطرة التيار القومى ع
السياسات لتقييد قدرة مسممى ) األويغور( عمى ممارسة شعائرىم الدينية ، وال سيما تقنين اعتقال مسممى ) 
خضاعيم لمراقبة شديدة من الدولة عمى الرغم من أن ىذه الحممة  األويغور ( فى معسکرات االعتقال وا 

، و  9107، إال أنيا لفتت االنتباه العالمى فى  9104مسممى ) األويغور ( بدأت فى عام القمعية ضد 
تشير شيادات بعض الناجين إلى أن البيئة داخل تمک المخيمات غير الصحية تماًما، األمر الذى ينذر بأن 

 )41تمک المخيمات من الممکن أن تکون بيئة لتجدد انتشار الوباء فى الصين مجدًدا )
  
 ادساا : نتائج الدراسةس

مثل فيروس کورونا العوامل المحفزة لنشوب التوتر بين القوى المتعددة والواقعة فى منطقة اإلندوباسفيک، 
األمر الذى من شأنو تيديد مستقبل اإلندوباسفيک بسبب تطمعات القوى الکبرى من ناحية ومحاولة تعويض 

خرى ، غير إن الواقع يفرض نفسو فى التنبؤ بمستقبل تمک خسائرىا الناجمة عن انتشار الفيروس من ناحية أ
المنطقة ؛ فمستقبل ) اإلندو باسفيک ( لن تستطيع الصين أو الواليات المتحدة األمريکية ) کل طرف بمفرده 
( أن يحدده ، بل يتم تحديده من معظم القوى الفاعمة والواقعو فى إطاره خاصة اليابان واليند وأستراليا 

 :األوروبى ، حيث إن أولويات ) اإلندوباسفيک ( ستتوقف عمى کل ممايمىواالتحاد 
 . المصمحة الوطنية التى يشکميا الجوار المباشر  -0
 .إدراک التيديد لجميع الدول  -9

لذلک ، ال يکمن تحقيق التعاون الناجح بين دول المنطقة فى تقريب السياسات أو توحيدىا، ولکن من خالل 
والتنسيق خاصة فى الشراکات اإلقميمية القائمة عمى القضايا المؤطرة بنموذج تقاسم تقريب وجيات النظر 

األعباء والمسؤوليات؛ فالمنطقة تحتاج إلى بناء ىياکل مرنة لتسييل التعاون فى المجالين االقتصادى 
لواليات ا والسياسى، وىذا يتطمب مستوى غير مسبوق من الشراکة االقتصادية االستراتيجية والتنسيق بين

اليابان وحمفائيم وشرکائيم اإلقميميين ، وال سيما أعضاء اآلسيان(، فربما يکون المطموب  -اليند  -المتحدة 
أيًضا ىو تأسيس مجموعة اقتصادية جديدة تعمل بالتوازى مع "منظمة اإلندوباسفيک" ، بحيث تتواءم 

جيات السياسية ؛ فقد تشکل االتفاقية الجوانب االقتصادية مع الجوانب العسکرية مما يدعم تنسيق التو 
 الشاممة والشراکة االقتصادية اإلقميمية الشاممة نماذج مقبولة لمستقبل الييکل االقتصادى لدول

اإلندوباسفيک( الذى من شأنو أن يوحد جميع األطراف لتعزيز التجارة وانتشار االستثمار فى المنطقة تجنًبا )
 . لنشوب أى نزاعات فى المستقبل


