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 ملخص البحث 

بسبب وقوعه جغرافياً ضمن نقطة إلتقاء طرق ألمواصالت  كبرىان لبحر الصين الجنوبي أهمية أستراتيجية واقتصادية 

البحرية األكثر كثافة في العالم، أذ تمُر عبره أكثر من نصففففت التجالع العالمية، يحاط بحر الصففففين الجنوبي بتسففففعة دو  

ذه ال و  لئيسففففففة هي الصففففففين وفيتنام وكمبوديا وماليويا وتايالن  وإن ونيسففففففيا وسففففففنغافولع وال  بين وبرونا ، تتنا   ه

االسففيوية ع س سففيادع ع ع مناط  من بحر الصففين الجنوبي، اذ ادعن الصففين سففيادتاا ع س أجواء واسففعة من هذا البحر 

وقامن بتشففيي  الجول االصففطناعية فيه وتحاو  ان تعسففنر المنطقة من رال  نشففر قواع  عسففنرية فيه، االمر الذ  أدى 

االسففيوية األررى المط ة ع س البحر الجنوبي، اذ ألسفف ن الواليات المتح ع  الس ت رل الواليات المتح ع ل تحالت مع ال و 

سففففففف ناا الحربية وطائراتاا العسفففففففنرية الس المناط  القريبة با م ابقاء طرق المالجة البحرية والجوية م توجة لجميع 

ستحيل ت ليجياً   الس نقطة "صرا  جقيقي"، األطرام ال ولية ، وتتخوم األطرام االسيوية والغربية من أن المنطقة ق  ت

 .وان عواقب ا  ص امات في ت ك المنطقة ق  تخ ت عواقب وريمة ع س النطاق العالمي

 

 تح ع، الصين، دو  جنوب شرق اسيابحر الصين الجنوبي، الواليات الم مفتاحية:الكلمات ال

 

 

The Strategic Conflict between the United States and China over the South China Sea 

(A Geopolitical Study) 

Dr. Ali Tariq Jassim Al-Zubaidi  1 

 

Research Summary 

The South China Sea is of great strategic and economic importance because it is 

geographically located at the meeting point of the most intensive maritime transport routes 

in the world, as more than half of world trade passes through it. The South China Sea is 

surrounded by nine main countries, namely China, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Thailand, 

Indonesia, Singapore, the Philippines and Brunei. These Asian countries have the sovereignty 

of several regions of the South China Sea, as China claimed sovereignty over large parts of 

this sea and has built artificial islands in it and is trying to militarize the region by deploying 

military bases in it, This led to the United States ’intervention for an alliance with other Asian 

countries bordering the South Sea, as the United States sent its warships and military aircraft 

to the nearby regions with the aim of keeping maritime and air navigation routes open to all 

international parties, and the Asian and Western parties fear that the region may gradually 

turn into It is a "real conflict" point, and the consequences of any clashes in that region may 

have dire consequences on the global scale. 
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 مقدمة 

يمثل المشفففففا  الجيواسفففففتراتيجي في بحر الصفففففين بجانبيه الجنوبي 

والشففرقي مع ال و  المط ة ع يه وما يحتويه من اهمية اسففتراتيجية، 

سيا الباس يك بسبب الت ارل والتعقي  الذ   اهم النواعات في منطقة ا

يميو مواقت واصففففرال ال و  المتنا عة بشفففف ن تسففففوية هذا النوا ، 

يني في  يففادع جفف ع النواعففات ألهفف ام فضففففففال عن الفف ول االمر

اسففتراتيجية تراها في  ل مواقت ال و  تجاه الجول المتنا   ع ياا 

 1982واعتبالها مناط  اقتصادية رالصة وف  قانون البحال لعام 
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شففففنحل بحر جنوب الصففففين أ مة كبرى ع س م ال السففففنوات الق ي ة 

جتما  تحولاا  الماضية، وأصبحن األوضا  في هذه المنطقة تنذل ب

ت رل لوقت هذا الخطر المح ق،  إلس منطقة نوا ، في  ل ع م ال

فاذا المسفففففطا المائي الضفففففخم يمث ل شفففففريانًا بحريجًا جيويجًا ل تجالع 

ما يربو ع س نصففففففت السفففففف ن  بة عبول ل نه بوا ية نظًرا لنو عالم ال

كثر التجالية في العالم، وتُق حل قيمة البضففائع التي تُق ااا ت ك السفف ن ب 

ا، وهي قيمففة تُعففاد  مفا يويف  ع س  5من  تري يونفات دوالل سففففففنويفجً

إجمالي الناتج المح ي ل ان  واتحاد دو  جنوب شففرق يسففيا ايسففيان  

وتشا  هذه المنطقة ع ًدا من النواعات اإلق يمية المتقاطعة  ،مجتمعة

 ف ضفففففال عنفي  ل السفففففيادع الُمتنا   ع ياا بين الع ي  من ال و ، 

 ن سففففففاا توسففففففعية ل صففففففين،  مة دو  أررى لاا المواعمالمواعم ال

اإلق يمية والقضائية في السيادع ع س هذه المنطقة مثل ال  بين وفيتنام 

وال تقتصففففففر النواعات القائمة في بحر  ،وماليويا وبرونا  وتايوان

الموالد فحسففب، بل إن هناق ق قاً  جنوب الصففين ع س ج  اسففتغال 

متح ع األميركية وال و  المتنا عة من من جانب الواليات ال اً جقيقي

عاع  ي  جرية المالجة في المنطقة دون مرا محاوالت الصففففففين تقي

 .القيود التي ج دتاا ات اقية األمم المتح ع لقانون البحال

 

 أهمية البحث:

تنمن أهمية البحث في كونه يسفففففف ء الضففففففوء ع س منطقة في طول 

ا  جيوسففياسففي ت ليجي ومتواي  إلس منطقة صففر  أسففتراتيجي تحو

، يعود سفففففبب الصفففففرا  الس  ال  ومركوها بحر الصفففففين الجنوبي

ل و  المحيطة بالبحر وهي الصرا  ع س ا الس قضايا لئيسة بالنسبة

   الصين. ضالسيادع والثروع والتحالت األمريني االسيو  

 

 : البحثاهداف 

 معرفة: يهدف البحث الى

 سيطرع الصين ع س بحر الصين الجنوبي. كي ية ت  ير.  1

 صرا  الصين مع دو  جنوب شرق اسيا. ت  ير يةكي . 2

هل سفففينتقل الصفففرا  األمريني الصفففيني الس مرج ة المواجاة .  3

 العسنرية.

 أ ر سعي الصين الس عسنرع بحر الصين الجنوبي. .  4

مسفففففتقبل طبيعة العالقة الثال ية بين الصفففففين والواليات المتح ع .  5

 ودو  جنوب شرق اسيا. 

 

 فرضية البحث: 

 : ي تيي ترض البحث ما 

سيطرع الصين ع س بحر الصين الجنوبي ق  تؤد  مستقبالً الس .  1

 اسيو . –و  وامريني يأس –صرا  عسنر  اسيو  

وم يؤد  الس سففففيطرع الصففففين ع س بحر الصففففين الجنوبي سفففف.  2

مقابل تراجع اقتصفففففادات ال و  األررى  ت وق الصفففففين اقتصفففففادياً 

  .ودو  غربية ع ع بالبحرالمحيطة 

سففففيطرع الصففففين ع س بحر الصففففين الجنوبي سففففوم يؤد  الس .  3

عالم من جرية المالجة البحرية  ح ع ودو  ال جرمان الواليات المت

 والجوية. 

 

يركو البحث ع س دلاسففففة سفففف وق الصففففين والواليات  عينة البحث:

المتح ع االمرينية ودو  جنوب شففرق اسففيا مع التركيو ع س منطقة 

 بحر الصين الجنوبي الذ  يُع  أساس الصرا . 

 

  منهج البحث:

إ راًء ل بحث وتمحيصفففاً وتح يالً وتقويماً أدق في االسففف وب وال نر، 

الظاهرع أو المشفففففن ة،  اسفففففتعنن بالمناج التاليخي ل لاسفففففة ت لي 

والمناج الوص ي كون ال لاسة تحتاج الس الوصت ال قي ، ومن  م 

ألن أ  ا مة تتط ب التح يل، ومناج تح يل النظم  ،المناج التح ي ي

كون المناج ياتم بففالمتغيرات المؤ رع الفف افعففة ل فف و  الفف ار ففة في 

الصفففرا  والمناج المقالن ل بحث في سففف وق كل طرم من أطرام 

 الصرا .  

 

 هيكلية البحث:

تنون البحث من م خص ومق مة ومناجية بحث ومن  م تم تقسففيمه  

نففاو  األو  األهميففة والتفف  ير لبحر الصففففففين  ال  مبففاجففث ت ع س

الجنوبي، اما المبحث الثاني فق  تناو  النواعات اإلق يمية بين ال و  

المط ة ع س بحر الصففففففين الجنوبي، اما المبحث الثالث فق  تناو  

سفففففيناليوهات مسفففففتقبل الجيوبوليتيني لمنطقة بحر الصفففففين  نقاش

 ن  م المصادل. الجنوبي، ومن  م الخاتمة واالستنتاجات وم

 

 المبحث األول 

 والتأثير  الموقع، األهميةبحر الصين الجنوبي 

يشففففمل المنطقة ، ىالمحيء الااد من جوءهو   بحر جنوب الصففففين

، ومسففاجته تقالب مضففي  تايوان إلس ناومضففي  م  سففنغافولع من

، ت تي أهمية هذه المنطقة نتيجةً لعبول   ث مربع كم 3,500,000

أنه يحتو  ع س اجتياطات ت البحرية العالمية بمياهه، كما الشففففففحنا

ع  يُ اذ  ،الثروات السمنيةفضالً عن هائ ة من الن ء والغا  الطبيعي 

  .1ال في العالم ابحالأكبر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86


 

 
74 

 

للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة  87 - 72  ،   2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد ........ الرصاع االسرتاتيجي –علي   
 

لجوء كبير من  مامةكما يُعُ  بحر الصففففففين الجنوبي بوابة تجالية 

تالي فاو منطقة فرعية  عالم، وبال جال  في ال الشففففففحن البحر  الت

في منطقة المحيء الاادئ، اال أناا  مامةاقتصففففففادية واسففففففتراتيجية 

موقع ل عفف يفف  من النواعففات اإلق يميففة المعقفف ع التي كففانففن سففففففبففب 

حاء منطقة المحيء  الصففففففرا  والتوتر دارل المنطقة وفي جميع أن

  .2الاادئ ا

 

 المطلب األول

 الموقع الجغرافي

تشففففففمل ال و  واألقاليم التي لاا ج ود ع س بحر الصففففففين الجنوبي 

السفففففاعة من الشفففففما : جماولية الصفففففين الشفففففعبية  باتجاه عقالب

وجماولية الصففين اتايوان  وال  بين وماليويا وبرونا  وإن ونيسففيا 

 وسنغافولع وفيتنام.

 يقع بحر جنوب الصين:

 مففتضففففففففمففنفففا الففبففر الصففففففففيففنففي الففرئففيسففففففففي جففنففوب ،

 شرقاً. تايوان جويرع

 ال  بين غرب. 

  شففففففرق شففففففبه الجويرع الماليوية وسففففففوماترا، وصفففففوال

 غرباً  مضي  م نا إلس

 وبولنيو ب يتونغ -لجول بانغنا  الجاة الشمالية. 

األناال الرئيسفففية التي تت ف  إلس بحر الصفففين الجنوبي تشفففمل اما  

لاجففانج، بففاهففانج، أغنو،  لؤلؤع، مين، جيولونغ، األجمر، مينونج،

 بامبانجا، ونار باسيج.

و ألربيل  ،ألربيل جول بالاسفيل بحر الصفين الجنوبي يتواج  في 

ويتنون كل من االلربي ين من المئات من الجول،  ،جول سففففبرات ي

يتصفففففال  الع ي  من ال و  ع س جقوق السفففففيادع لاذا البحر وجوله 

ويظار أ ر هذا الصففففففرا  ع س وجود الع ي  من المسففففففميات لت ك 

فنل ب   قريب من البحر له مسمياته الخاصة   ،وأيضا البحر ،لجولا

يه ا  . انظر رالطة توضففففففيحية لبحر 3ل بحر ول جول الموجودع ف

الصفففين الجنوبي والمناط  المتنا   ع ياا، كما في الخالطة المبينة 

  . 1في الشنل لقم ا

 

 

 (.4موقع بحر الصين الجنوبي والمناطق المتنازع عليها )(: خارطة توضح 1شكل رقم )

 

 المطلب الثاني

 أهمية بحر الصين الجنوبي

في رضفففففم ت اعيات الصفففففرا  االسفففففتراتيجي الصفففففيني االسفففففيو  

والصففففففيني األمريني ع س منطقففة بحر الصففففففين الجنوبي عومن 

، 2030في عام ذلك  ،هجويرع صففففففناعية في 50الصففففففين ع س بناء 

ليعي  العالم ترتيب معادالته وسفففففياسفففففاته اإلق يمية وتوا ناته ال ولية 

من جفف يفف  ع س رطس تحركففات الصففففففين، انطالقففاً من ذلففك من 

الضفففرول  ان ن قي الضفففوء ع س أهمية بحر الصفففين الجنوبي من 

  .6  ا5رال  المحاول التالية:ا

لافففادئ تب غ من المحيء ا اعمالقففف ايعفففً  البحر الجنوبي جوء.  1

سففففففبع دو  هي ويقع بمحاذاع م يون كم مربع،  3.5مسففففففاجته نحو 

يا  االصففففففين، ال  بين، فيتنام، ماليويا، برونا ، تايوان، ان ونيسفففففف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%83%D8%A7_-_%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
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ويحتو  ع س ا نين من الممرات التجففاليففة البففالغففة األهميففة همففا )

  .مضي  ب قا ومضي  تايوان

ربي ين االو  ي ول صرا  محت م بين ال و  السبع ع س سيادع ال.  2

سفففففبب ووالثاني ألربيل جول سفففففبرات ي،  ،ألربيل جول بالاسفففففيل

اسففففففتمرال الصففففففين في ط عاتاا الجوية وال وليات الصففففففرا  هو 

 البحرية لت رض بذلك سيطرتاا ع س ت ك الجول. 

 تنففاولالواليففات المتحفف ع األمرينيففة أن كففذلففك يمنن المالجظففة .  3

عسففففنرياً في بحر الصففففين عبر اسففففتخ ام اسففففتراتيجية التعويوات 

العسففنرية، وكذلك تعاوناا مع دو  البحر المناوئة ل صففين، يتم ذلك 

تحففن عنوان جمففايفة جريفة المالجفة البحريفة، من جفانفب ارر فف ن 

الصين مستمرع في إنشاء جولها الصناعية ونشر قواتاا العسنرية، 

يادع وإعادع م اوم ارء الخطوط الت سففففففعة  الذ  ي عم فنرع السفففففف

 الصينية ع س البحر الجنوبي. 

بففالمئففة من التجففالع  35تمُر عبر بحر الصففففففين الجنوبي نحو .  4

البحرية العالمية، يتم ذلك عبر مضفففففي  ب قا، اذ يمر الن ء القادم من 

بالمئة  80بالمئة إلس  60المحيء الان   ألس شرق يسيا، وكذلك من 

 .لمتوجاة نحو اليابان وكوليا الجنوبية وتايوانمن إم ادات الطاقة ا

بحر الصفففففين الجنوبي الس مضفففففي  ب قا التي تعبر  تجالع الن ء.  5

ما يمر عبر قناع بنما، ونحو  ال ة أضفففففعام ما يمرج  يعاد  ضفففففع ت

 . ن ساا بقناع السويس من كميات ن طية رال  ال ترع الومنية

 

 المطلب الثالث

 موارد بحر الصين الجنوبي

حسب التق يرات الرسمية التي كش ن عناا الصين جو  ب 

بففاطن البحر الجنوبي وجفف  أنففه يحتو  ع س اجتيففاطي ن طي مؤكفف  

ق ل بنحو  10يب غ  غا  الطبيعي ت يل، و روع كبيرع من ال يال برم م 

تري يون متر منعففب من الغففا ، وتؤكفف  الصففففففين ع س ان  1000

ع س أكبر   روات هففذا البحر لم تنتشففففففت بففالنففامففل، فاو يحتو 

اجتياطي ن طي عالمي، فضففففففالً عن الثروات المع نية والسففففففمنية 

والغذائية الاائ ة التي تمثجل مصففففففادل درل لئيسففففففية ل  و  السففففففبع 

 المحيطة ببحر الصين الجنوبي. 

 ونظرا لويادع اجتياجات الصين من أم ادات الطاقة فق  توجان نحو 

والغففا  في بحر اتخففاذ إجراءات جففادع ل بحففث والتنقيففب عن الن ء 

الصفففين الجنوبي الذ  يمت  من جنوب غرب سفففنغافولع إلس شفففما  

شفففرق تايوان، وتق ل هيئة المسفففاجة األمرينية االجتياطيات في هذه 

قل عن  ما ال ي خام، وجوالي  12المنطقة ب يال برميل من الن ء ال م 

تري يون ق م منعب من الغا  السففففففائل، ويعود هذا التق ير إلس  190

 .2012سا جيولوجي جرت جتس العام عم يات م

في جين تق ل الشففركات الصففينية العام ة في بحر الصففين الجنوبي، 

م يففال  125 روع الن ء والغففا  النففامنففة في بففاطن البحر بحوالي 

تري يون قف م منعفب من  500برميفل من الن ء الخفام، ومفا يقفالب 

الغفففا  الطبيعي، وال توجففف  جتس اين تقففف يرات  فففابتفففة ترجا 

قاماً مح دع لألجتياطي ألقابل لألسففففففتغال  ألتجال ، وإن كانن أل

التي تخضففففففع العادع ألتقييم وفقاً لصففففففينية هي األج   ألتق يرات أ

لألبحا  ألجيولوجية وألمسففففا التي ال تتوقت، وتج ل اإلشففففالع إلس 

أن عم يات المسا ال تغطي كل مساجة  بحر الصين الجنوبي نظراً 

وبين ال و  االسيوية األررى  ،ين من جاةالجت ام  النوا  بين الص

 . 7االمط ة ع س البحر 

 

 المطلب الرابع

 أهمية القانون الدولي البحري بالنسبة لبحر الصين الجنوبي

ان من اهم أسباب الصرا  كانن بسبب بناء جول ج ي ع والصرا  

ع س جول ق يمة بين الصففففففين من جاة والواليات المتح ع وال و  

األررى، في مثل هذه البيئة المعق ع من المام أن تنون االسففففففيوية 

هناق قواع  لاسففخة ومعترم باا في القانون ال ولي، ولاذا السففبب 

جثففن منظمففة األمم المتحفف ع الب فف ان ع س تسففففففويففة النواعففات جو  

 الم نيات البحرية س مياً ووفقا ل قانون ال ولي.

ل ولية قرالاً ر ص إلس أن ادعاءات  فق  أصففففففف لت هيئة التحنيم ا

 الصين لم نياتاا في بحر الصين الجنوبي ال تت   مع قانون البحال

دولففة معففاهفف ع دوليففة تحفف د  160وقعففن أكثر من  1982في العففام 

تحفن اشففففففرام منظمفة األمم المتحف ع لقفانون  مامفةقواعف  بحريفة 

لذ  يحنم المحيطات  البحال، التي تضففففففمنن تح ي  إطال العمل ا

در ن ات اقية األمم المتح ع لقانون  1994عام واسفففتخ اماتاا، وفي ال

البحال جيو التن يذ، اال ان ت سففففففير االت اقية ال يوا  محل نوا  بين 

الفف و  المط ففة ع س بحر الصففففففين الجنوبي عالوع ع س ذلففك ففف ن 

ساس  شنل أ سمرع بين ت ك ال و  وب النواعات القانونية واإلق يمية مت

لبولو شففوا  التي تعُ  جو  جول سففبرات ي وبالاسففيل وكذلك سففنا

 2009مسرح التوترات المستمرع بين الصين وال  بين، اما في العام 

فق  أصفففف لت الصففففين مذكرتين دب وماسففففيتين تط ب السففففيادع ع س 

 .غالبية بحر الصين الجنوبي

اعترضففن ال  بين ع س ادعاءات الصففين بالحقوق  2013وفي العام 

حنيم بموجب قانون التاليخية واإلجراءات األررى في قضففففففية الت

 .البحال

وقعن كل من الواليات المتح ع وال  بين ع س أت اقية  2014في العام 

ية، اال ان بع   ية ال  بين فا  مشففففففترق لتعويو العالقات األميرك د

الب  ان ال تمتثل ل قانون ال ولي السففففففال ، فالصففففففين ت عي م نيتاا 
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، وفي العام  لمعظم بحر الصين الجنوبي، متجاو ع ج ودها القانونية

قضففن محنمة التحنيم لصففالا ال  بين كما لفضففن ادعاءات  2016

 .  8االصين بم نياتاا البحرية التي تجاو ت فياا قانون البحال 

 

 المبحث الثاني

  النزاعات اإلقليمية بين الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي

شئ ما، النوا  هو إعطاء أسباب أو جقائ  لت يي  أو معالضة        

او انففه المجففادلففة او السففففففجففا  جو  شففففففي مففا، أمففا في االدبيففات 

المتخصففففففصفففففففة، ف ن النوا  يتم تعري ه ب نه تعالض في الحقوق 

القانونية وق  تتم تسففففويته بالتوصففففل الس ج و  قانونية وسففففياسففففية، 

ويشفففففير الس موقت تصفففففالعي تواجه اطرافه أج  الموق ين أج هما 

حتمففل الفف رو  في م ففاوضفففففففات، قففابففل ل ت ففاوض بينمففا االرر ال ي

قل  ج ع وا قل  ويخت ت م اوم النوا  عن الصففففففرا  في أن األو  ا

 شموالً من الصرا .

امفففا النوا  اإلق يمي فاو رالم بين عففف ع دو  متقفففالبفففة اق يميفففاً، 

يسففباب سففياسففية، اقتصففادية، عسففنرية، جغرافية، او قانونية، وق  

متنا عة الذ  ق  يتطول النوا  الس صففففففرا  محت م بين األطرام ال

يصففففففل الس جافة الحرب او ق  يتم الت اوض ع س اليات ف  النوا  

 . 9احسب الموقت بوذلك 

تتنا   دو  مط ة ع س بحر الصففففففين الجنوبي، وع س وجه التح ي  

الصفففين وفيتنام وال  بين وتايوان وماليويا وبرونا  ع س سفففيادع ع ع 

مناط  منه منذ ع ع قرون، ولنن التوترات في المنطقة تتميو ب ناا 

في تصفففففاع  مسفففففتمر وت  م أكبر من السفففففاب ، السفففففيما بع  درو  

 اال مة. الواليات المتح ع ع س رء 

ل و  االسففففففيوية المط ة ع س بحر الصففففففين هو  ما ا ال ا ان أكثر 

ادعاءات الصفففففين المتنرلع بالسفففففيادع ع س أجواء واسفففففعة من هذا 

البحر والسيما بع  تشيي  الجول االصطناعية فيه وتسيير ال وليات 

 البحرية في مياهه ومحاولة عسنرته.

ول  كل ال و  التي كما طالبن الواليات المتح ع األمرينية بشففنل د

تتنا   ع س السففففيادع في منطقة البحر الجنوبي بوقت عم يات البناء 

في جول سفففففبرات ي كما تتام الصفففففين بتن يذ عم يات ع س مسفففففتوى 

 . 10اي وق بنثير أ  دولة أررى 

 

 المطلب األول

 حول منطقة بحر الصين الجنوبي أسباب النزاعات اإلقليمية

تنمن أسباب النوا  بين ال و  المط ة ع س بحر الصين الجنوبي في 

األهمية االستثنائية التي يتمتع باا البحر ن سه، ومن هنا تنبث  جميع 

النواعات بين ال و  المط ة ع س البحر، اما ت اصففيل أسففباب النوا  

 . 11افاي تت خص بايتي: 

جنوبي تعود في السففيادع: أن أسففباب الخالفات في بحر الصففين ال.  1

وكذلك  ،األساس الس نواعات جو  السيادع ع س مياه البحر الجنوبي

 عي ع د من ال و  المط ة ياذ ع س الربي ي بالاسفففيل وسفففبرات ي، 

 ع س البحر الجنوبي السيادع ع ياا.

الثروع الطبيعيففة: بحر الصففففففين الجنوبي ممر مالجي جيو ، .  2

ويحتو  ع س  روع سففففففمنية تعتم  ع ياا شففففففعوب المنطقة بشففففففنل 

سيطرتاا ع س أكثر من  صين فرض  ساس، لذا تحاو  ال بالمئة  80أ

من بحر الصففين الجنوبي لتحصففل ع س الحصففة األكبر من الثروات 

 ألطرام االسيوية. الطبيعية، االمر الذ  يؤجج ج ع النوا  بين ا

الجول االصففففطناعية: بناء الصففففين لجول اصففففطناعية في بحر .  3

الصين الجنوبي وتستخ ماا كمنصات عسنرية، ا ال ج ع الصرا  

 بين ال و  االسيوية المط ة ع س البحر.  

الثروع الن طية والغا ية: محاولة الصففففين السففففيطرع مسففففاجات .  4

اا كم باطن غا  كبيرع من البحر تحتو  في  هائ ة من الن ء وال يات 

 أدى بطبيعة الحا  الس نشوء توترات في المنطقة المحيطة. 

االسفففففيو : أدت السفففففيطرع الصفففففينية ع س –التحالت األمريني .  5

المجا  اإلق يمي لبحر الصفففففين الجنوبي الس ت رل الواليات المتح ع 

ال من رال  تحال اا مع ال و  االسيوية المناهضة ل تم د الصيني، ا 

 ذلك االمر توترات ج ية في منطقة بحر الصين الجنوبي. 

 

 المطلب الثاني

 (12)مناطق النزاع األكثر حدة في بحر الصين الجنوبي 

ت ول منطقة النوا  بشفففنل أسفففاس بين ال و  المط ة ع س البحر .  1

 الجنوبي أهماا الصين إن ونيسيا ماليويا ال  بين تايوان فيتنام برونا   

 سع شرطات رء الت.  2

 الساجل ال يتنامي. 3 

  المنطقة البحرية شما  بولنيو.  4 

 جول بحر الصين الجنوبي.  5

 المنطقة البحرية شما  جول ناتونا .  6

  منطقة غرب باألوان ولو ون.  7 

 منطقة مضي  لو ون .  8

 

 المطلب الثالث

 سياسة الصين تجاه بحر الصين الجنوبي

بالمئة من بحر الصفففففين  80ت عي الصفففففين سفففففيادتاا ع س أكثر من 

سميتاا ارء الخطوط  سيادتاا ع س منطقة تمن ت الجنوبي، إذ ت عي 
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  وهي منطقة ممت ع لمئات االميا  جنوب وشففففففرق جويرع ةالتسففففففع

 .هايينان ألواقعة أقصس جنوب الصين

ن كما ادعن ألصفففين بحن جقوقاا في هذه المنطقة تعود الس ع ع قرو

سابقة عن ما كان الربي ي بالاسيل وسبرات ي يع ان جوءاً ال يتجوأ 

رريطة  1947من المولو  الصففففيني، ونشففففرت الصففففين في عام 

 . 13ا ت صي ية تثبن ان االلربي ين يقعان ضمن الح ود الصينية

ولنن ال و  االسيوية المعالضة لاذا الرأ  تقو  إن ا باتات الصين 

غير كافية، وان "رء الخطوط التسففففففع" الذ  يظار ع س الخرائء 

 الصينية ال يحتو  ع س اج ا يات واضحة. 

وليس من الواضفففا أيضفففاً فيما إذا كان ادعاء الصفففين السفففيادع ع س 

ناا ت عي سيادتاا جول البحر الواقعة ضمن الخطوط التسع فقء ام ا

ع س المياه بالنامل. ومن اهم أسفففباب صفففرا  الصفففين مع الواليات 

 : ي تيالمتح ع ودو  اسيوية مط ة ع س بحر الصين ما 

 

 استصالح الصين لألراضي وحرية المالحة..  1

تصففففففاع ت وتيرع النوا  والتوتر في بحر جنوب الصففففففين بشففففففنل 

محاوالت الصففين تغيير واضففا في القرن الحاد  والعشففرين بسففبب 

الوضع السائ  وفرض سيادتاا ع س المنطقة عن طري  بناء الجول 

االصففففطناعية وذلك ع س نطاق واسففففع، كما ب أت الصففففين في تن يذ 

اسفففتراتيجية أسفففتصفففالح األلاضفففي بشفففنل سفففريع، االمر الذ  دفع 

ية بحر جنوب  اا مع قضفففففف الواليات المتح ع إلس تغيير مناج تعام 

وشففف دت ع س أهمية اسفففتصففف ال قرال دب وماسفففي الصفففين الجنوبي 

 يناسب هذه األ مة.

كما أدى بناء الصففففين لجول اصففففطناعية في الربيل سففففبرات ي إلس 

درولاا في مواجاة جادع مع الواليات المتح ع، اذ اتامن الواليات 

المتح ع األمرينية الصفففين بمحاولة فرض سفففيطرتاا ع س االلربيل 

اليات المتح ع ب ن استراتيجية الصين المتنا   ع يه، وق  وج ت الو

الستصالح األلاضي تعنس ع م التواماا بالقانون ال ولي، وتحاو  

ب سففففففتمرال بسففففففء ن وذها واسففففففتعراض قوتاا إلجبال ال و  ع س 

 الخضو  واالستسالم لقوانيناا الخاصة. 

 لوبناء جووبسففففبب تن يذ الصففففين ألعما  اسففففتصففففالح األلاضففففي 

ة، االمر الذ  دفع الواليات المتح ع الس اصففطناعية بوتيرع متسففالع

ناط  محل النوا ،  يات جرية المالجة في الُجول والم روض عم 

األمر الذ  أ ال ج يظة الصفففين المسفففيطر األكبر ع س بحر الصفففين 

الجنوبي، فضففففالً عن ذلك فمن غير المحتمل  أن  تق ل الصففففين من 

البحرية، بل وتيرع توسعاا وبسء سيادتاا ع س الموي  من األلاضي 

إناا تسعس إلس ترسي  وجودها في مناط  البحر الجنوبي، عبر بناء 

  . 14جول بحرية ج ي ع وانشاء الموي  من البنس التحتية ا

 التسليح ومنطقة تحديد الدفاع الجوي .  2

يذ مشفففففففاليع  ية اسففففففتمرال الصففففففين في تن  مال ع س الرغم من اجت

أ ي وح في األف ، اسففتصففالح األلاضففي، اال ان هناق تحرق يرر ب 

فمن الممنن أن تتيا هذه المشففروعات ال رصففة ل صففين  السففتخ ام 

أدوات أررى ل رض ن وذها ع س بحر جنوب الصفففين، مثل الرادال 

البعيفف  المفف ى، وأنظمففة الصففففففوالي  المتقفف مفة، قبففل أن تحتففاج إلس 

االسففتعانة بالطائرات في نااية المطام، وهنا نشففير إلس أن الصففين 

ل عل من إنشفففاء مسفففاجة من اليابسفففة السفففتخ اماا مابطًا ق  انتان با

عففب افير   المرجففانيففة الُمتنففا   ع س  ل طففائرات بففالقُرب من شففففففُ

سففففففيففادتاففا بين كففل من ال  بين وفيتنففام وتففايوان، دون أ  اكترا  

باجتجاجات الواليات المتح ع  وج  ائاا وشففركائاا، وال شففك في أن 

نطقة، كما أناا سفففتسفففما هذه التطولات تسفففام في تغيير وضفففع الم

ل صفففين ب رض سفففيطرتاا ع س المجا  الجو  في المناط  والجول 

  . 15محل النوا  ا

 

 الرابع  المطلب 

 الموقف الفيتنامي من ازمة الصراع حول بحر الصين الجنوبي

عات بين الصففففففين وبين األطرام األررى في  أ دادت وتيرع ألنوا

النواعات هو مع فيتنام، التي بحر الصففين الجنوبي، لنن أرطر هذه 

تعتبر الخصففم الرئيس ل صففين في جنوب شففرق يسففيا، وال تب و في 

األف  أ  بوادل ع س تسففففففويفففة النوا  بين الب ففف ين، وهو النوا  

المنظول بشففنل مسففتمر دارل األمم المتح ع، ويعتبر الصففرا  ع س 

غا  في بحر الصففففففين الجنوبي، هو أرطر الصففففففراعات  الن ء وال

ية التي ق  تنق ب في أ  لحظة إلس مواجاة عسففففنرية بين االقتصففففاد

الطرفين، وتوجه فيتنام اتاامات ل صين ب ناا تتعرض لس ناا العام ة 

في التنقيب عن الن ء والغا  دارل المياه اإلق يمية ال يتنامية، با م 

 . 16وق اا عن أعما  التنقيب تماماً في المياه المقاب ة لشواطئاا ا

سيل وسبرات ي فع ياً في أدعن  في       س تي بالا تنام إناا جنمن س 

القرن السفففففففابع عشففففففر وان ل ياا الو ائ  أل بات ذلك االدعاء وق  

تق من كل من فيتنام وماليويا بشنوى ض  الصين ل ى منظمة األمم 

تتاماا ب نتااق جقوق السفففففيادع لنل من ال ولتين  2009المتح ع عام 

خالصة بنل مناما، ولبما تنون هذه في دارل المنطقة االقتصادية ال

الشففففففنوى من أصففففففعب القضففففففايا التي تنتظرها لجنة األمم المتح ع 

الخاصففففة بالتحقي  في نواعات ترسففففيم ج ود المناط  االقتصففففادية 

الخفالصفففففففة في البحفال، وذلفك نظراً لوجود عف د كبير من الجول، 

نه بضفففففففائع فضففففففال عن  لذ  تمر م مائي الحيو  ا ية الممر ال أهم

ات مخت  ة بين الشفففففرق والغرب وبالعنس، تقترب قيمتاا من ومنتج

 تري يون دوالل سنوياً. 3.5
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تتصفففففاع  أ مة بحر الصفففففين الجنوبي بين فيتنام والصفففففين بوتيرع 

متواي ع، اذ أق م الجانب الصففففففيني ايحتاج الس ت لي  ع س أغراق 

سفففف ينة صففففي  فيتنامية في المياه المنطقة المتنا   ع ياا بالقرب من 

سيل في عام  جول س ن2014بالا راصة  ، ومن  م نشرت الصين 

التي ا رت الع ي  من  Haiyang Dizhi 8 بالمسففففففا الجيولوجي

وتم ذلك في المنطقة االقتصففففادية الخاصففففة  ،المشففففاكل بين الجانبين

ب يتنام، وق  أع نن الصففففففين أناا فرضففففففن سففففففيطرتاا ع س جول 

ا ال ج يظة فيتنام بالاسففففيل وسففففبرات ي المتنا   ع ياا، االمر الذ  

وبالرجو  الس ت لي  النوا  الصففيني ال يتنامي فق  اسففتولن الصففين 

، ع س الربيل بالاسييل عنوع من فيتنام في ص امات 1974في عام 

 .عسنر  فيتنامي 70أس ر عناا رسالع أكثر من 

،فق  اصفففففط من فيتنام والصفففففين مج داً بسفففففبب 1988اما في العام 

 يتناميون في هذه المواجاات ما يقالب الربيل سففبرات ي، ورسففر ال

  . 17عسنر  فيتنامي ا 60

بع  تصففففففاع  التوترات الثنائية بين فيتنام والصففففففين، أجتجن فيتنام 

ع س سفففف وق الصففففين التوسففففعي، اال أن االجتجاج ال يتنامي لم يغير 

السفف وق الصففيني، لذا يمنن ان نطرح تسففاد  بصفف د هذا الم ت، ما 

  ل ح  من التوسع الصيني في المستقبل؟ الذ  يمنن ل يتنام فع ه

   طبيعة العالقة بين الطرفين

طبيعة العالقة بين فيتنام والصين تت لجا بين التعاون والصرا ، اذ 

سفففعن فيتنام ب سفففتمرال إلس الح ا  ع س عالقات ودية مع الصفففين، 

ع س الرغم من توترات بحر الصففين الجنوبي، كما تشففير فيتنام إلس 

يك تعاوني اسفففتراتيجي شفففامل" وهو أع س تمييو أن الصفففين "شفففر

تق مه فيتنام أل  شفففففريك، من بين اهم "الشفففففركاء االسفففففتراتيجيين 

الشام ين" الثال ة ل يتنام هم االصين والان  ولوسيا  كما تُع  الصين 

"شفففففريناً تعاونياً هاماً" ل يتنام، مما يؤك  األولوية االسفففففتثنائية التي 

 . 18تضع فيتنام الصين فياا ا

كما تميل فيتنام إلس تجوئة اسفففففتجاباتاا ل سففففف وق الصفففففيني في بحر 

الصففففففين الجنوبي وعفف م السففففففمففاح لاففا بتعطيففل أجواء أررى من 

العالقات الثنائية الودية، اذ قرلت فيتنام المضي ق ماً مع الصين في 

تسففيير دوليات ر ر السففواجل المشففتركة السففنوية في ر يج توننين، 

من التوصفففل إلس  2000م والصفففين في عام كما تمننن كل من فيتنا

ات اق بش ن ترسيم ر يج توننين، تسعس فيتنام في الغالب الس إيصا  

لسالة الس الصين م ادها أن مجاالت أررى من العالقة ستت  ر س باً 

في جا  اسفففتمرت اال مات، راصفففة في اكثر المجاالت جسفففاسفففية  

ري  أجواء مخت  ة كالسياسة البحرية، االمر الذ  ق  يؤد  الس  تع

ااء  ا إن نام أيضفففففففً لك تقرل فيت ية ل خطر، لغم ذ نائ من العالقات الث

ألسففففباب  (BRI) المشففففالكة في مبادلع الحوام والطري  الصففففينية

 . 19سياسية واقتصاديةا

كذلك ق  تست ي  فيتنام من تا ي ها بتق يم الصين إلس المحنمة ال ولية 

الجنوبي، كما فع ن  بشففففف ن ادعاءاتاا بالسفففففيادع ع س بحر الصفففففين

ا بتخ ي  جالة الشففراكة 2013ال  بين في عام  ، ق  تقوم فيتنام أيضففً

الصفففينية إلس مجرد "شفففريك اسفففتراتيجي شفففامل" ل شفففالع إلس أن 

العالقات الثنائية تعاني بسففففبب إجراءات الصففففين في بحر الصففففين 

 .الجنوبي

نوا  في المجا  العسنر ، يمنن ل يتنام أن توي  من إمنانية ج و  

مسفففف ا لجعل الصففففين تتراجع ، كما ج   بين ان ونيسففففيا والصففففين 

رال  مواجاة قصيرع في المياه المحيطة بجول ناتونا، اذ لد الجيش 

اإلن ونيسفففي ع س ر ر السفففواجل الصفففينية وقام بشفففن غالات ع س 

قوالب الصفففي  في المنطقة االقتصفففادية الخاصفففة بجاكرتا من رال  

ت ة فوق المجا  الجو ، فق  تراجعن نشر س ن جربية وطائرات مقا

السفففف ن الصففففينية بع  ذلك بوقن قصففففير، من المرجا أن تتضففففمن 

ئة طات من ف ية مما  ة نشففففففر فرقا نام بة فيت جا ،  Gepard اسففففففت

، ل شالع إلس الحل Su-30MMKs ، و Kilo وغواصات من فئة

ع س الرغم من أن القيام بذلك ق  ينطو  ع س رطر صفففرا  أوسفففع 

سواجل وقوات يجب ق ومن  م شر ر ر ال سه بعناية، يمنن ل يتنام ن يا

  .20ا م يشيا الصي 

ع س المسففتوى المتع د األطرام، ل ى فيتنام ريالات قاب ة ل تطبي ، 

كرئيسفففة لاسفففيان وعضفففو غير دائم  2020اذ تعمل فيتنام في العام 

في مج س األمن الف ولي، ع س الرغم من أن تنسففففففي  اإلغفا فة من 

ق  هيمن بشنل أساسي ع س ج و  أعما  ايسيان ال يروس كولونا 

، إال أنه ال يوا  بحمنان فيتنام السعي نحو دفع األعضاء  2020لعام 

نحو إبرام م ونة سفففففف وق م ومة قانوناً مواتية ل مصفففففففالا األمنية 

ال يتنامية، كما تحاو   ب ن فيتنام تم ي  فترع لئاسففففففتاا، جتس عام 

لممففالسففففففففة الن وذ في هففذا  ، إلعطففائاففا المويفف  من الوقففن2021

المنصب المام كرئيسة لألسيان، وفي غضون ذلك، أص لت فيتنام  

مذكرع شففف وية لمواجاة مطالبات السفففيادع الصفففينية في بحر الصفففين 

  .الجنوبي

ق  تتط ع فيتنام أيضفففففاً إلس مواصففففف ة تعمي  الشفففففراكات األمنية مع 

يابان والواليا يا والان  وال ت المتح ع، القوى النبرى وهي أسففففففترال

المم نة المتح ع وفرنسا أيًضا  لمساع تاا في لد  التجاو  المتواي  

ل صففين في المنطقة، ع س الرغم من أنه من غير المرجا أن تنضففم 

بان والواليات  يا ن  وال يا والا ل و  الرباعية "أسففففففترال نام إلس ا فيت

المتح ع"  في مناولات أو دوليات عسففنرية مشففتركة ل شففالع إلس 

وجفف  لمواجاففة الصففففففين في جميع أنحففاء منطقففة المحيطين عوم م
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الان   والاادئ ، إال أناا ق  ت رل في جوال مشففففففترق في قضففففففايا 

تتع   بالصففففففين، في ك تا الحالتين، وب الً من ذلك، يمنن أن تتط ع 

فيتنام إلس دو  ايسيان ذات الت نير المما ل ل حصو  ع س ال عم، ، 

اليويا وإن ونيسففيا من السفف وق الصففيني ولبما ي فع اسففتياء ال  بين وم

في بحر الصففين الجنوبي الس  إجراء ت ليبات عسففنرية أو دوليات 

 . 21معاً ا

كمففا تسففففففعس فيتنففام الس فتا البففاب أمففام تعويو التعففاون األمني مع 

ل فاعية والعسففففففنرية  الواليات المتح ع، لغرض تطوير العالقات ا

لمتح ع، يشففير هذا الخء الضففرولية والمناسففبة مع ال و  الواليات ا

نام ق  تتط ع إلس الواليات المتح ع ل حصففففففو  ع س  بقوع إلس أن فيت

موي  من المسفففاع ع إذا لم يتحسفففن سففف وق الصفففين في بحر الصفففين 

الجنوبي، اذ وط ت فيتنام عالقتاا مع جانب األمريني السففففففيما بع  

 USS Theodore  يفففالع جفففامفففة الطفففائرات االمرينيفففة ل يتنفففام

Roosevelt وهي المرع الثانية رال   ال  سنوات  

أن فيتنام ل ياا الع ي  من الخيالات لمواجاة تم د الصففففين في البحر 

الجنوبي، وهي تحتاج فقء إلس تح ي  الم ى الذ  ترغب في الذهاب 

إليه لتنون مسففففففتع ع ل مواجاة، وليسفففففففن فيتنام وج ها تمت ك ت ك 

التوجاات االسففتراتيجية النوعات فال  بين ايضففاً تشففالكاا الع ي  من 

 . 22ا

 

 المطلب الخامس

 الموقف الفلبيني من ازمة الصراع حول بحر الصين الجنوبي

في النصفففت الثاني من سفففبعينيات القرن الماضفففي، اشفففالت كل من 

ال  بين ومففاليويففا إلس الربيففل سففففففبرات ي ع س أنففه مفف لج ضففففففمن 

جويران أصفففففففف ل لئيس ال  بين فرديينففانفف   11ألاضففففففيامففا، في 

والذ  أع ن فيه ب ن  1596مالكووس المرسففففففوم الرئاسففففففي لقم 

الجوء الشففففمالي الغربي من ألربيل سففففبرات ي المشففففال إليه ب سففففم 

 اً تابعة ل   بين. يمجموعة جويرع كاإليان ب عتبالها ألاض

في المقابل عو ت الصين ادعاءاتاا بالسيادع ع س أجواء واسعة من 

صففففناعية فيه وقامن بتسففففيير بحر الصففففين الجنوبي عبر بناء جول 

دوليات بحرية في مياهه، االمر الذ  اسففففففت و ال  بين بشففففففنل كبير 

االمر الففذ  دفع األريرع الس التحففالت مع الواليففات المتحفف ع لوقت 

  . 23ا التم د الصيني في المنطقة

ية التي تعفاني من  ل و  االسففففففيو أن الواليات المتحف ع تنحفا  الس ا

الجنوبي وتت رل في قضفففايا النواعات التوسفففع الصفففيني نحو البحر 

االق يمية، بناًء ع س ذلك ألس ن س ناً جربية وطائرات عسنرية الس 

المناط  القريبة من الجول المتنا   ع ياا في عم يات عسففففففنرية 

أط قوا ع ياا اسففففففم عم يات جرية المالجة، كان الا م مناا ابقاء 

 طرق المالجة البحرية والجوية متاجة ل جميع. 

ا تباد  كل من الواليات المتح ع والصففففففين االتاامات ب ن الجانب لذ

ايرر يعمفل ع س عسففففففنرع البحر الجنوبي، و مفة مخفاوم من أن 

المنطقة سففففففوم تتحو  ت ليجياً الس محول صففففففرا  رطير، وأن 

  .24عواقب ا  ص ام فياا سوم تنون وريمة ع س النطاق العالميا

ياا اسفففم ارء الخطوط ادعن الصفففين سفففيادتاا ع س منطقة أط   ع 

التسففع  والتي تمتُ  لمئات االميا  جنوب وشففرق جويرع هاينان التي 

 تقع أقصس الجنوب من الصين. 

كما ت عي ب ن أجقيتاا في ت ك المناط  تعود الس ع ع قرون سففففففابقة 

وأن الربي يي بالاسففيل وسففبرات ي يع ان جوءاً ال يتجوأ من الترا  

رريطة  1947صفففففين في العام والت لي  الصفففففيني، فق  نشفففففرت ال

اا تبين ان االلربي ين يقعان ضففففففمن ج ودها  ية الدعاءات ت صففففففي 

  .25بالنامل ا

لتاليخي، وتؤك  بحن الصين اما ال  بين فتناق  بش ع أدعاء الصين ا

 .1940سيادتاا ع س الجول قبل عام  لم ت  

ومن جانب ارر ف ن كل من الصففففين وال  بين ت عيان السففففيادع ع س 

البرع التي يط   ع ياا الصينيون تسمية جويرع هوانغييان شعب سن

كم عن  800كم عن األلاضففففففي ال  بينية و 160التي تبع  مسففففففافة 

 األلاضي الصينية، ويع  ذلك أساس الصرا  بين ال ولتين. 

كما ت عي ال  بين سففيادتاا ع س االلربي ين سففال ي الذكر، وتؤك  بحن 

 بب كافي إلعالن سيادتاا ع يه. قرباا الجغرافي اللربيل سبرات ي س

، راض الجانبان الصفففيني وال  بيني مواجاة بحرية 2012في اوائل 

 مطولة اتاما فياا أج هما ايرر بانتااق السيادع في شعاب سنالبره.

، قرلت ال  بين لفع دعوى ضفففففف  الصففففففين 2013في كانون الثاني 

ل ائمفة بموجب ميثفاق االمم المتحف ع مام محنمفة التحنيم ا المتع     أ

  .26تطعن فياا ادعاءات سيادع الصين ا 1982بقانون البحال لعام 

وبالرغم من ص ول جنم ض  الجانب الصيني من قبل هيئة التحنيم 

اال أن س ن ألمسا ألجيولوجي  2016ال ولية لصالا ال  بين في العام 

ألصفففففينية أسفففففتمرت في الن وذ الس في المياه المتنا   ع ياا مع بين 

ال ولتين، اذ لجات كل من الصففففففين وال  بين إلس اسففففففتخ ام ألقنوات 

ألت اوضففففففية الثنائية من أجل التوصفففففففل إلس جل ل نوا  القائم بين 

الطرفين، جتس تم لقفففاء بين الرئيسففففففين الصففففففيني وال  بيني في 

، ساع  ع س التوصل إلس ات اق ل مشالكة في التنقيب عن 2018يب

سه كانون األو  من العام 17الن ء والغا  تم توقيعه في  ، ومع أن ن 

االت اق ال يح د بشفففنل قاطع التوامات الطرفين، إال أنه يوفر فر  

هامة ل عمل المشفففففترق في أسفففففتثمال  روات بحر الصفففففين الجنوبي 

  .  27ا
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 وتج ل اإلشفففالع إلس أن الصفففين وال  بين لاما المصفففالا المشفففتركة

الصففففين ع س إنه  في منطقة بحر الصففففين الجنوبي، اذ اك ت ن سففففاا

يمنن ل ففف ولتين االسففففففتمرال في إدالع الخالففففات واال مفففات عبر 

المشففففاولات الودية والم اوضففففات الثنائية، وتعويو التعاون العم ي 

جانبين والتركيو ع س  ت كي  ع س أهمية السففففففالم ل  المشففففففترق، وال

 .االستقرال األمني واالقتصاد  ع س المستوى اإلق يمي

وت عم دول ال  بين كمنسفففف  لعالقات الحوال كما أن الصففففين تحترم 

بين الصففين ولابطة دو  جنوب شففرق يسففيا، ذلك لترسففي  وتح يث 

 العالقات التعاونية بين الصين ودو  االسيان 

السيما أن الصين وال  بين، كالهما من االقتصادات الح يثة في قالع 

ني فيما يسففيا، لذا يتعين ع ياما التركيو ع س الجانب التنسففيقي التعاو

  .28ا يتع   بالشؤون اإلق يمية وال ولية

 

 المطلب السادس

 الموقف الماليزي من ازمة الصراع حول بحر الصين الجنوبي

تسففتمر الواليات المتح ع االمرينية في سففياسففتاا الاادفة الس كسففب 

دو  جنوب شفففرق اسفففيا كح  اء لاا لمواجاة التوسفففع الصفففيني في 

حصل ع س المواقت المتوقعة من ال و  البحر الجنوبي، اال اناا ال ت

األسففيوية، فالح  اء ايسففيويون يب ون أكثر جذلاً في مسفف لة مواجاة 

الصففين بصففولع مباشففرع، وهم ي ضفف ون أن تواجه الواليات المتح ع 

 . )29(الصين بم ردها

وتع  ماليويا ع س لأس قائمة ال و  الحذلع التي تخشففففففس المواجاة  

تتمنجن طوا  االعوام السابقة من مواجاة  المباشرع مع الصين، اذ لم

الصين جو  القضايا المتنا   ع ياا، فماليويا كان لاا موق اً واضحاً 

ومح داً تجاه قضفففية عسفففنرع بحر الصفففين، اذ لكو لئيس الو لاء 

ماليو  السفففففففاب  مااتير محمج  ع س اهمية أن تنون منطقة بحر  ال

بيرع، اال اناا لم تتخذ الصففففين الجنوبي رالية من السفففف ن الحربية الن

أ  موقت تجاه ذلك،  يؤشر ذلك  إلس ع م إمنانية  ماليويا ان تنون 

ذات موقت جاسم تجاه الصين، االمر الذ   يوعج الواليات المتح ع  

سيا قضايا النوا  مع  شرق ا التي ترغب في  أن تواجه دو  جنوب 

 . )30(الصين بن ساا 

منن ان تُقففالن مع القففُ لات ومن المع وم أن قففُ لات مففاليويففا ال ي

الصينية، السيما في مجا  القوات العسنرية البحرية، مع ذلك ف يس 

هذا هو السفففبب الوجي  ل موقت الماليو  في مواجاة الصفففين، فع س 

الرغم من وجود مصفففالا ُمتنا   ع ياا بين ال ولتين، اال ان ماليويا 

الجنوبي، اذ ت ضففل المحافظة ع س المنافع المت فقة من بحر الصففين 

تمت ك مصففففففالا اقتصففففففادية كبيرع مع الصففففففين و تعتم  ماليويا في 

  .31اقتصادها بشنل اساس ع س السوق الصينية ا

كما توود الواليات المتح ع ماليويا بشبنات اتصاالت يمنة، بموجب 

أت اقية األمن البحر  في منطقتيج المحيء الان   والمحيء الاادئ، 

ل أال  تبالغ في مواجاتاا مع الصين، وترغب دوماً وان ماليويا ت ضج

ل تبعاته إذا تصاع  ب ستمرال.  في َرْ   التوتجر الذ  ال يمنناا تحمج

اال ان الواليففات المتحفف ع تفُف لق الموقت المففاليو ، وهي ع س يقين 

ب ن ماليويا ال يمنناا الذهاب بعي اً في مواجاة الصففففففين بم ردها، 

سيويون ض  الصين في المنطقة، لاذا السبب فاي ت عم ج  اءها اال

لتُحفف   توا نفاً أسففففففتراتيجيففاً قبففل الوصففففففو  إلس لحظففة المواجافة 

المتوقعففة، وفي الوقففن ن سففففففففه، قففامففن الواليففات المتحفف ع بفف تخففاذ 

إجراءاتاا العسنرية واألمنية في منطقة النوا ، وتح ي اً في الجانب 

ماليوية، من دون ال جو يب ال نة التنق ء الس القريب من محيء سفففففف ي

 موافقة من ماليويا.

وتب و الواليات المتح ع اين ُمنخِرطةً بشفففنلك أكبر في تعقي ات بحر 

الصففففففين الجنوبي، وع س الرغم من أن ذلففك لم يح جو مففاليويففا إلس 

ال لجة المرغوب فياا، فحنه ج جو ع س ما يب و الشففففففركاء ايررين 

  .  32ل واليات المتح ع  ا

 

 المطلب السابع

 من ازمة الصراع حول بحر الصين الجنوبي موقف بروناي

، بع  فترع طوي ة من الصففففمن بشفففف ن قضففففية بحر 2020في يوليو 

الصفففين الجنوبي، أصففف لت و الع الشفففؤون الخالجية في برونا  

يه ب ناا تود الح ا  ع س ناجاا المنون من رطوتين  ناً أع نن ف يا ب

وعقالنياً، اال انه في معالجة القضففففففية بق ل ما يب و هذا البيان هادئاً 

يمثل تطولاً ماماً في وجاات نظر برونا  بشفف ن المنطقة وصففعود 

 .الصين

يشففففففير ناج برونففا  المنون من رطوتين: األولس هي يليففة جففل 

النواعات الثنائية بموجب ات اقية األمم المتح ع لقانون البحال لعام 

ين ، والثانية تؤك  ع س أهمية اتبا  م ونة قواع  السفففففف وق ب1982

 .دو  ايسيان والصين

لنن بغ  النظر عن الت اصففيل، هناق لموية في جقيقة أن برونا  

ارتففالت التحفف   عن االمر، يفف تي هففذا البيففان بعفف  سفففففف سفففففف ففة من 

التصففففففريحات الصففففففادلع عن ال  بين والصففففففين والواليات المتح ع 

وفيتنام بشففففف ن مواق اا في بحر الصفففففين الجنوبي، عالوع ع س ذلك 

لسففادسففة والثال ين لرابطة أمم جنوب شففرق يسففيا تحن أك ت القمة ا

قيادع فيتنام ع س الحاجة إلس معالجة التح يات في المنطقة وإعادع 

 .الت كي  ع س نظرع ايسيان لمنطقة المحيطين الان   والاادئ



 

 
81 

 

للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة  87 - 72  ،   2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد ........ الرصاع االسرتاتيجي –علي   
 

ومن الجفف ير ذكره أن برونففا  هي الفف ولففة الوجيفف ع من بين الفف و  

الجنوبي التي ال تؤك  سفففيادتاا المطالبة بع د من القضفففايا في البحر 

 .ع س جول البحر، وال يوج  لاا أ  وجود عسنر  هناق

ياطيفات الن ء ل ح ا   نا  ع س اجت م ت برو م ى عقود اعت وع س 

ع س ن سففففففاا والنظام الم ني الحاكم نظراً ألن اجتياطاتاا المح ية ال 

 تن ي ل ح ا  ع س البالد في العقود القادمة، لذا يجب ع س برونا 

 .إيجاد طرق ج ي ع لت مين اقتصادها

اسففففففتغ ن الصففففففين اقتصفففففففاد برونا  المت هول من رال  توجيه 

 6االسفففففتثمالات ومشفففففاليع البنية التحتية في البالد، اذ اسفففففتثمرت 

م يال دوالل في مصفففففف اع لتنرير الن ء والبنية التحتية المح ية، إلس 

لتين، اذ جففانففب وعود بتعويو التجففالع والتعففاون الولاعي بين الفف و

تمننن الصففففففين بشففففففنل فعا  من اقنا  برونا  بغ  النظر عن 

  .  33المطالبات الخاصة ببحر الصين الجنوبي ا

لك  نام، ذ اة موج ع مع ال  بين وفيت ثل جب نا  يم يان برو ب و أن ب ي

سيا في عام  ستاا لرابطة أمم جنوب شرق ي ستع اداً لرئا ، اذ 2021ا

صففياغة م ونة قواع  السفف وق ت مل يسففيان والصففين من االنتااء من 

ل ح  من التوترات في بحر الصففففين الجنوبي، ومع ذلك فع س الرغم 

من إصففرال برونا  ع س وجوب معالجة قضففايا مح دع في المنطقة 

البحرية ع س المسفففتوى الثنائي اال اناا تتواف  مع الموقت الصفففيني 

في بع  القضفففففايا، مما يشفففففير إلس أن برونا  ال توا  تعتم  ع س 

 .االستثمال الصيني

السيما باعتبال برونا   اني أغنس عضو في ايسيان، فمن األهمية 

بمنان أن يحافظ السففف طان جسفففن الب قية ع س الوضفففع االقتصفففاد  

 لضمان استقرال بالده

ي عس بالنتاب األبي ،  2011ه في ج دت برونا  في بيان أص لت

قيام القوى الذ  يقيجم أن المنطقة أصففففففبحن أكثر اضففففففطراباً، ومع 

النبرى بحعادع التوا ن إلس دولها ون وذها فيما يتع   ببحر الصففين 

الجنوبي ترى برونا  أن الناج الجماعي ضففففرول  لت مين المرول 

البحر  وسففففء ج ود لم يتم جل اشففففناالتاا، كذلك الق لات البحرية 

المتنامية ومنافسففففففة القوى النبرى مع واج ع من أضففففففعت القوات 

وب شرق يسيا، من جيث الحجم والق لع، لذا تسعس العسنرية في جن

برونففا  إلس العمففل بشففففففنففل تعففاوني مع الفف و  األررى، بفف الً من 

 .مواجاة التح يات الجيواستراتيجية

من الجفف ير بففالففذكر ان الولقففة البيضففففففففاء غير متوافقففة مع البيئففة 

عنما كانن في وقن إنشففففائاا، اذ كانن  2020السففففياسففففية في العام 

 فففاعيففة واألمنيففة الرئيسففففففيففة هي اإللهففاب والنوال  المخففاوم الفف

  .34البيئية، وليس المنافسة الجيوسياسية المتواي ع ا

أ رت العالقة الخاصفففة طوي ة األم  مع المم نة المتح ع بشفففنل كبير 

ع س الثقافة االسففتراتيجية في برونا ، بع  اسففتقال  برونا  في عام 

يبة مشفففاع ر ي ة في اجت ظ البريطانيون بشفففنل متواضفففع بنت 1986

البالد، مع ع د ق يل من أسفففففراب سفففففالح الجو في الجيش بناًء ع س 

ط ب القيادع في برونا ، ذلك من رال  مذكرع ت اهم، يتم تج ي ها 

راصفففففففة  نا  بوجود بريطفاني  كل رمس سففففففنوات، اذ تتمتع برو

 .لويالات جسن النية، والت ليب، والتمالين والتع يم

في برونا  قيمة استراتيجية راصة السيما  اذ ان ل وجود البريطاني

مع وجود التوترات المتوايففف ع في بحر الصففففففين الجنوبي، ومن 

المحتمل أن يؤد  تقوي  مصففففالا برونا  إلس اسففففت وا  بريطانيا 

بعبفففالع أررى إذا اسففففففتمرت  ،لتنون أكثر تواجففف اً في المنطقفففة

  فمن التنتينات الصفففينية في المنطقة االقتصفففادية الخالصفففة لبرونا

المحتمل أن ينون ل ى بريطانيا سففبب أكبر إلجراء عم يات منتظمة 

 .لحرية المالجة في بحر الصين الجنوبي

ق ع ل ب  ، اذ إن  عات االسففففففتراتيجية المع يان برونا  التوق يعنس ب

برونا  ترغب في ان تق م ن سففاا كعضففو ج ير بالثقة في ايسففيان، 

اا االقتصففادية القوية مع وفي الوقن ن سففه تحافظ أيضففاً ع س عالقات

الصففففين، وتحافظ ع س الوجود البريطاني في المنطقة ايضففففاً والذ  

  . 35يعمل كراد  ل قوع الصينية المتصاع ع ا

 

 المطلب الثامن

 موقف تايوان من ازمة الصراع حول بحر الصين الجنوبي

الصففين وتايوان ع س رالم دائم، تؤك  الصففين دوماً ع س ضففرولع 

الياا، لذا فاي ال تعترم باا، وتضفففغء الصفففين بشفففنل عودع تايوان 

دائم ع س ال و  من أجل الوقوم الس جانباا والتعاون معاا، اال ان 

الطرفين الصيني والتايواني يت قان جو  قضية بحر الصين الجنوبي 

ن ع س ا، اذ أك  الجانبجيث إن الصفففين وتايوان تتخذان الموقت ذاته

ني بحن، وهما سوم يتح يان أ  أن بحر الصين الجنوبي بحر صي

قوع تعمل ع س انتااق جرمة مياه الصففين، لاذا دفعن تايوان ببع  

نام وكمبوديا،  قطعاا البحرية السففففففتعراض قوتاا أمام ال  بين وفيت

  .36ا وكذلك فع ن الصين

 

 المطلب التاسع

دعم الواليات المتحدة لدول جنوب شرق اسيا ضد ادعاءات الصين 

 البحرية

منطقة  ىواليات المتح ع في أن تبقس منطقة المحيء الاادترغب ال

جرع وم توجة لجميع األطرام المسففففففت ي ع، كما ترغب في تعويو 

سفففففياسفففففتاا ووجودها في جوء جيو  بالغ األهمية مثل منطقة بحر 
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تحركات الصففففين نحو الموالد البحرية في  وتع الصففففين الجنوبي، 

معظم اجواء بحر الصفففين الجنوبي غير قانونية وفقاً ل قانون ال ولي 

البحر ، السفففففيما توجااا نحو عسفففففنرع البحر ل سفففففيطرع ع س ت ك 

سبةالمنطقة غير ق ل و  االسيوية ا الس انوني ايضاً وغير مقبو  بالن

 المحيطة بالبحر الجنوبي.

المتح ع ال و  المحيطة بالبحر الجنوبي في مواجاة وتسان  الواليات 

ضفففففف  الصففففففين وتقوم بحماية هذه ال و  عبر الح ا  ع س التوا ن 

واالسففففففتقرال ودعم جرية البحال بطريقة تتواف  مع القانون ال ولي 

والح ففا  ع س سففففففير عمففل التجففالع دون معوقففات، وتعففالض أ  

فالواليات المتح ع محاولة السفففتخ ام القوع القسفففرية لحل النواعات، 

تشفففترق مع ال و  المحيطة ببحر الصفففين الجنوبي بمصفففالا عميقة 

 . 37ا و ابتة

غير أن المصففالا المشففتركة بين الواليات المتح ع وال و  االسففيوية 

المحيطة بالبحر تتعرض لتا ي  مسففتمر من قبل الصففين، اذ تسففتخ م 

ل  و  األريرع التا ي  المباشفففر لغرض مصفففادلع الحقوق السفففيادية 

السففاج ية المط ة ع س بحر الصففين الجنوبي، وجرماناا من الموالد 

البحرية، وتعويو فنرع الايمنة من جانب واج ، واسففففففتب ا  القانون 

ال ولي بمب أ ج ي  وهو االقوع تصففففففنع الح  ، وهو مناج الصففففففين 

 الواضا. 

ليس من ج  الصفففففين فرض سفففففيطرتاا ع س المنطقة، ولم تق م أ  

يقي لمطالبتاا بـفففف ارء النقاط التسع  في بحر الصين سن  قانوني جق

ن  ن  2016الجنوبي وفي قرال باإلجما  في تمو   لايئة تحنيم شففففففُ

ضن المطالب البحرية ل صين ألناا بموجب قانون ات اقية البحال لف

دون أسفففففففاس قانوني، ووق ن المحنمة الس جانب ال  بين التي من 

  .38الفعن ع د من القضايا ض  الصين 

ونصن االت اقية ع س أن قرال هيئة التحنيم ناائي وم وم قانوناً لنل 

من االطرام، اذ لن تتمنن الصفين بشفنل قانوني من السفيطرع ع س 

المنطقة  وليس لاا الح  في أ  مطالبات تتع   بالمنطقة االقتصادية 

اسنالبولو ليت وجول سبرات ي   السيما في المناط  التي وج ت 

ابعة ل منطقة أالقتصفففففادية ألخاصفففففة ب ل  بين ، ولذلك المحنمة أناا ت

فحن مضفففايقة الصفففين لتجالع صفففي  األسفففماق أل  بينية وتنمية الطاقة 

البحرية في ت ك المناط  أمر غير قانوني، وبموجب قرال المحنمة 

الم ِوم قانوناً ليس ل ى الصين أ  مطالبة إق يمية أو بحرية مشروعة 

وتوماس شو ، ال تين تقعان ك تاهما في مناط  مثل ميستشيت ليت 

صين المطالبة ب    سيادية ل   بين، وليس من ج  ال ضمن الحقوق ال

 . 39ا مطالب إق يمية أو بحرية في هذه المناط 

الواليات المتح ع ترف  أ  مطالب صففففينية بالمياه التي تتجاو  ان 

ي ميالً بحرياً بالقرب من الجول التي ت عي أناا تم ناا ف 12مسفففافة 

سبرات ي وع س هذا النحو ترف  الواليات المتح ع أ  مطالبة  جول 

من قبل الصففففففين في المياه المحيطة بمنطقة فانجالد المقبالة ل يتنام 

ولوكونييا شففولو المقبالة لماليويا والمياه في المنطقة االقتصففادية في 

الن ونيسففففففيا، وأ  إجراء من قبل  المقاب ةبرونا  وناتونا بيسففففففال 

لشعبية لمضايقة الصي  في دو  أررى أو عسنرع البحر أو الصين ا

القيام ب   نو  من أنوا  هذه األنشففففففطة من جانب واج  هو غير 

 .قانوني

كذلك ليس من ج  الصفففففين أ  مطالب إق يمية أو بحرية قانونية في 

مياًل  50منطقة جيمس شففففففو ، وهي منطقة مغمولع بالنامل تبع  

ميل بحر  عن  1000بحرياً عن سففففففواجل ماليويا وتبع  جوالي 

ساجل الصين، وغالباً ما تشير الصين إلس منطقة جيمس شو  ع س 

ال القانون ال ولي البحر  عام أناا اإق يم الصففففين الجنوبي ، اذ أشفففف

الس ان المناط  المغمولع  بالماء مثل جيمس شفففو  ال يمنن  1982

أن تطالب باا أ  دولة من ال و  السفففاج ية ومن غير الجائو إنشفففاء 

متراً تحن  20مناط  بحرية فياا، تقع منطقة جيمس شفففو  بحوالي 

 جوءاً من األلاضفففففي الصفففففينة، وال يمنن تع سفففففطا األلض، وال 

  . 40ا لألريرع جيا ع أ  جقوق بحرية مشروعة فياا

 

 المبحث الثالث

 سيناريوهات مستقبل الجيوبوليتيك لمنطقة بحر الصين الجنوبي

يطرح المبحث الثالث المستقبل الجيوبوليتيني لبحر الصين الجنوبي 

 .سيناليوات لصوغ مستقبل بحر الصين الجنوبي ة ال 

 

 المطلب األول

 الدبلوماسيةسيناريو القنوات 

سففيناليو التسففوية أ  إعادع ترسففيم النقاط الجغرافية ل  و  في بحر  

سياسي  الصين الجنوبي بطريقة تتناسب مع اه ام صنجا  القرال ال

يا، وفقاً  في الواليات المتح ع االمرينية ودو  جنوب شففففففرق اسفففففف

 لألدلاق العمي  ل حقائ  الجغرافية الموجودع اإلق يم المتنا   ع يه 

الرغم من الصفففففرا  ال ائر بين الواليات المتح ع ودو  جنوب  ع س

يا من جاة والصففففففين من جاة اررى اال ان القنوات  شففففففرق اسفففففف

ال ب وماسفففية بقين فاع ة بين أطرام الصفففرا  فالصفففين تُعُ  ال اعم 

األسففاس ألقتصففاد دو  جنوب شففرق اسففيا فالقنوات ال ب وماسففية ال 

ل ائرع بين األ ل ولية، لذا اسففففففتغ ن تنقطع لغم النواعات ا طرام ا

لصالحاا فق  سعن الس اكتساب دو  جنوب  19الصين ا مة كوفي  

 شرق يسيا الس جانباا بشنل ت ليجي ب ستخ ام القنوات ال ب وماسية.
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دولاً محولياً عبر ما ُعرم ادب وماسففففففية  تؤد  الصففففففيناذ ب أت 

في دو   الواليات المتح ع  من تحن أق ام األقنعة ، لسفففحب البسفففاط

 .ياجنوب شرق يس

في فرقاُ من الخبراء المتخصففصففين إلس كل من  الصففين كما ألسفف ن

يا و ل و   ماليوياال  بين وكمبود قل ربراتام إلس هذه ا مال، لن وميان

بخصففففو  كي ية التصفففف   ل وباء، بذلك اسففففتطاعن الصففففين عبر 

قنواتاا ال ب وماسفففية ان تنسفففب دو  جنوب شفففرق اسفففيا الس جانباا 

قة البحر الجنوبي، فمن وإيقام تصففاع  النوا  ال ائر بيناا ع س منط

المحتمل ان تسفففتمر الصفففين في انتااج مناج مما ل الجتواء اال مة 

 .  41اوتحجيماا لصالحاا 

 

 المطلب الثاني

 سيناريو الثبات على الموقف

سيناليو الواقع القائم، أ  استمرال الحا  ع س ما هو ع يه بين دو   

صين الجنوبي عبر تمسك هذه ال و  بالنطاقات البحرية التي  بحر ال

ع ياا الصففين، مع اسففتمرال مسففاعي الواليات المتح ع ودو   تايمن

سيا عبر الضغء ع س الصين لاللتوام مبادئ القانون  جنوب شرق ا

ليو أكثر واقعية، اذ لبما ينون الثبات ع س وتيرع ال ولي، هذا السينا

هو اجتما  قائم ألطو  فترع ممننة قبل التوصففل الس  ن سففه الصففرا 

ج و  ترضفففففي جميع األطرام، فالصفففففين بطبيعة الحا  لن تتنا   

ع س لغبتاا في التم د المسفففتمر في بحر الصفففين، ولن تتراجع عن 

ي التراجع عن عسففنرع انشففاء جول صففناعية ج ي ع وليس لاا النية ف

البحر ايضففففاً، في الوقن ن سففففه ف ن ال و  الباقية المط ة ع س البحر 

ستننر هذه اإلجراءات المجح ة بحقاا، لذا ف ن تحا  هذه ال و  مع  ت

عُ  الراد  األو  في وجه التوغل الصففففففيني في  الواليات المتح ع يُ

قوع لنناا البحر، لذا ف ن قوع األطرام متوا ية أ  ان الصفففين ل ياا 

تعي تماماً ماهية القوع االمرينية، لذا فاي تحاو   ن سففففففه الوقنفي 

التحرق وفقاً ل منانات المتاجة ال اكثر ، مما يعطي سيناليو الثبات 

 اجتمالية اكبر من غيره. 

 

 المطلب الثالث

 سيناريو سياسة القوة والمواجهة العسكرية

مر التصففففففعي  بين يتم ال جوء الس الخيال العسففففففنر  في جا  اسففففففت 

األطرام اإلق يميففة، اذ من الممنن ان يصففففففففل االمر إلس مرج ففة 

الصففففففِ ام المباشففففففر هذه الحالة سففففففت فع الواليات المتح ع األميركية 

التحرق وفقاَ العتبالات جيوبوليتينية، كما ان هذا الصففرا  سففيجبر 

الواليات المتح ع ع س أن تتخ س عن أ  دول دب وماسففففففي ذو طابع 

اه الصففين، اذ ي فعاا ج  ادها من دو  جنوب شففرق اسففيا جياد  تج

باتجاه ممالسففففة سففففياسففففة القوع لغرض جمايتاا وتحقي  أه افاا في 

مواجاة الصففففففين، ان األريرع لن تتوانس عن التق م المسففففففتمر في 

أجواء بحر الصفففين الجنوبي وكذلك بناء جول وعسفففنرع البحر، اال 

م القوع هو استخ ام القوع ان الشرط الذ  يمنن ان يؤد  الس استخ ا

المباشفففرع من قبل الصفففين تجاه مصفففالا الواليات المتح ع ن سفففاا او 

الواليات المتح ع وال و  المط ة ع س وتجاه دو  جنوب شرق اسيا، 

البحر لن تتنا   عن الثروات البحرية سففواء المع نية كالن ء والغا  

 و  المط ة او الثروات السففففمنية التي توفر الغذاء ألغ ب سففففنان ال

ع س البحر، لذا ف ن تا ي  االمن الغذائي لاذه ال و  من قبل الصفففين 

واعت اء األريرع ع س س ن الصي  التابعة ل و  جنوب شرق اسيا ق  

اا مستقبالً في اجتمالية استخ ام القوع تجاهاا من قبل ت ك ال و  عيوق

 .  42بمعية الواليات المتح ع ا

 

 الخاتمة 

ين  الجنوبي ب همية أسففففتراتيجية واقتصففففادية كبيرع يتمتع بحر الصففففج

من ال و  تتنافس  اكبير ابسففبب موقعه المتميو جغرافياً، لذا ف ن ع د

اإلق يم تتنافس ل سيطرع ع س البحر، أهماا الصين والواليات  افي هذ

المتح ع  ودو  جنوب شفففففرق اسفففففيا  بسفففففبب وجود إمنانات ن طية 

أن  مة رالفاً جاداً ي ول  اقع واالمر الووغا ية هائ ة في أعماقه، 

ع س بحر الصفففففين الجنوبي جو  جقوق السفففففيادع المط ة بين ال و  

النشففففففاطات وما يترتجب ع ياا من تبعات قانونية تتع   بممالسففففففة 

 ق من اذالعسفففففنرية واالقتصفففففادية والتجالية والسفففففياجية،  البحرية

ا في المئة من مسففففاجة هذن يالتي ت عي سففففيادتاا ع س  مانالصففففين 

سففففففيادتاا  تثبنمن القرائن الجغرافية والتجاليخية التي  الع ي البحر 

مصالا ل ياا واليات المتح ع األميركية ال ع س البحر، فضالً عن أن

لذا نشففف  صفففرا  محت م بين ، بحر الصفففين الجنوبيجيوبوليتينية في 

الصففففين من جاة والواليات المتح ع ودو  جنوب شففففرق اسففففيا من 

تنافس ع س المصففففالا والن وذ الجيوبوليتينية، جاة أررى، سففففببه ال

استخ من الصين والواليات المتح ع القنوات ال ب وماسية تالع وتالع 

 أررى ما  الطرفين الس التا ي ات ب ستخ ام سياسة القوع . 

 

 االستنتاجات 

 توصل البحث الس ع د من االستنتاجات أهماا:

تحو  التنافس ع ع مجاالت بسففففففبب سففففففرعة تق م الصففففففين في .  1

ومن  م تحو  األرير الس ع اء  ،األمريني الصيني الس صرا 

بين ال ولتين، تمثل ذلك بالمناولات العسففففففنرية التي يقوم باا 

ن في بحر الصففين الجنوبي، اذ تتج س مخاوم ع ي ع من االطرف

  .تحو  الع اء الخطابي الس مواجاات عسنرية في المنطقة

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&contentId=1337972
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86&contentId=1337972
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86&contentId=1337972
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7&contentId=1337972
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7&contentId=1337972
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اد السففففففوفيتي كع و اسففففففتراتيجي ق  تحل الصففففففين محل االتح.  2

ل واليات المتح ع بسفففبب لغبة الصفففين القوية في الصفففعود الس 

 مصام القوى العظمس.

صين الجنوبي.  3 سعة من بحر ال صين ع س مناط  وا ستحواذ ال  ،أ

ومحاولة عسففففنرتاا هو السففففبب األسففففاس ل صففففرا  ال ائر بين 

 والصفففين ،الواليات المتح ع ودو  جنوب شفففرق اسفففيا من جاة

، اذ تحاو  الصففين السففيطرع ع س الجوء األكبر من جاة أررى

االمر الذ  أدى الس توتر عالقاتاا  ،من بحر الصففففففين الجنوبي

ومع  ،مع دو  جنوب شففففففرق اسففففففيا المط ة ع س البحر ن سففففففه

الواليات المتح ع المست ي ع من رطوط المالجة البحرية في بحر 

 الصين الجنوبي. 

اصففطناعية في بحر الصففين الجنوبي  لالصففين بناء جو محاولة. 4 

لتحقي  االست ادع القصوى من الثروات البحرية والسيطرع ع س 

ل غاية في  مامكبر ق ل ممنن من الخطوط المالجية هو سفففففبب أ

 توتر العالقات ودرولاا مرج ة الصرا . 

 مامأدى التوسففففع الصففففيني نحو البحر الجنوبي الس عق  تحالت .  5

ل غاية بين الواليات المتح ع ودو  جنوب شففففرق اسففففيا لمواجاة 

 التوغل الصيني في البحر. 

يحاو  كل من الطرفين الصففيني  ،ع س الرغم من ج ع الصففرا .  6

وكسففففففب دو  جنوب شففففففرق اسففففففيا اال مة واالمريني اجتواء 

 ل غاية.  مامةاقتصادية  اب عتبالها أسواق

فق   ،ب الصرا  بين األطرامإذا لم توضع ج و  جذلية ألسبا.  7

بين ال ولتين، التا ي  باا  القوع اواتبا  سياسة يتطول االمر الس 

 اال مة بشنلجتواء أالسيما اذ عجوت القنوات ال ب وماسية من 

التاف يف  ان اال خيفال هفذا الالرغم من اسففففففتبعفاد  عقالني وع س

ستخ ام القوع  ستخ اماا فع ياً يُعُ  ب  في القادم من  ريالاً قائماً او ا

  السنوات.
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