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حكم الهاي:
مرحلة جديدة من الصراع يف بحر الصني اجلنوبي

اأواًل: اأهمية كبرية و�ضراعات ممتدة
يتمتــع بحــر الصيــن الجنوبــي بأهميــة اســتراتيجية كبــرى، نظــراً 
ــدد  ــراً لع ــه مم ــدي، وكون ــادئ والهن ــن اله ــة للمحيطي ــه بواب لكون
مــن أهــم خطــوط المالحــة البحريــة، إذ يمــر بــه أكثــر مــن نصــف 
ــي 5.3  ــدرة بحوال ــة ســنوياً)1(، والمق ســفن شــحن التجــارة الدولي
تريليــون دوالر ســنوياً، وحوالــي ثلــث حركــة النقــل البحــري 
العالمــي، فضــالً عمــا يحتويــه مــن مــوارد طبيعيــة، والتــي تقــدر 
بحوالــي 11 مليــار برميــل مــن النفــط، و190 تريليــون قــدم 
مكعبــة مــن الغــاز الطبيعــي)2(، وأخيــراً أهميتــه كطريــق إمــدادات 

ــة.  ــتراتيجية والتكتيكي ــكرية االس ــات العس للعملي

ونظــراً لتلــك األهميــة الحيويــة لبحــر الصيــن الجنوبــي، فقــد 
ســعت بكيــن لتأكيــد ســيطرتها علــى أجــزاء مــن هــذا البحــر، وهــو 
مــا أثــار نزاعــات إقليميــة وقضائيــة بينهــا ودول المنطقــة، خاصــة 
برونــاي وتايــوان وماليزيــا والفلبيــن وفيتنــام، بــل أن الــدول التــي 
ليســت لهــا مطالبــات إقليميــة، مثــل الواليــات المتحــدة وأســتراليا 
ــــ اللتيــن لهمــا مصلحــة حيويــة فــي ضمــان حريــة المالحــة، وأمن 
طــرق إمــدادات التجــارة الدوليــة المــارة فيــه باعتبــاره مياهــاً 

دوليــة ــــ أصبحــت طرفــاً فــي هــذا الصــراع)3(. 

وقــد ترتــب علــى ذلــك توتــر العالقة بيــن الصين وتلــك الدول، 
ــن  ــن الصي ــدودة بي ــكرية مح ــات عس ــى مواجه ــا أدى إل ــو م وه
ــة  ــدول، خاصــة مــع اســتمرار المســاعي الصيني وبعــض هــذه ال
الراميــة إلــى التمــدد فــي بحــر الصيــن الجنوبــي مــن خــالل زيــادة 
حجــم الجــزر القائمــة أو إنشــاء جــزر صناعيــة، وتأســيس موانــئ 
ــرات بهــا، خاصــة فــي جــزر  ــط للطائ ومنشــآت عســكرية ومهاب
ــي  ــة ف ــاه الضحل ــة المي ــي منطق ــا)4(، وف ــازع عليه ســبراتلي المتن

ســكاربورو، والتــي تطالــب بهــا الفلبيــن)5(.

ــرق  ــم بالط ــالف القائ ــوية الخ ــاوالت لتس ــاك مح ــت هن وكان
فــي  األطــراف  ســلوك  مدونــة  إعــالن  ذلــك  ومــن  الســلمية، 
ــدة  ــف ح ــك لتخفي ــام 2002، وذل ــي ع ــي ف ــن الجنوب بحــر الصي
ــن حــول  ــن والصي ــن الفلبي ــة، خاصــة بي ــن دول المنطق ــر بي التوت
ــة بيــن  ــة، ولترســيم الحــدود البحري شــعب "ميستشــيف" المرجاني
الصيــن وفيتنــام فــي خليــج تونكيــن)6(، غيــر أن هــذه المحــاوالت 
ــن  ــن الصي ــة بي ــت العالق ــل، إذ انتكس ــاءت بالفش ــت أن ب ــا لبث م
ــا  ــت ماليزي ــا قدم ــو 2009، عندم ــي ماي ــرة أخــرى ف ــام م وفيتن
ــاري"  ــرف الق ــدود الج ــة ح ــى "لجن ــتركاً إل ــاً مش ــام اقتراح وفيتن
ــي  ــا ف ــاري لهم ــرف الق ــدود الج ــد ح ــدة لم ــم المتح ــة لألم التابع

تســـعى الصـــني منـــذ ســـنوات إىل اتبـــاع سياســـة فـــرض األمـــر الواقـــع يف بحـــر الصـــني اجلنوبـــي، عـــرب قيامهـــا ببنـــاء 
ـــري أن  ـــا، غ ـــر لتحركاته ـــاطئة للبح ـــدول املش ـــض ال ـــة رف ـــا، متجاهل ـــكرية به ـــآت عس ـــة منش ـــة إلقام ـــة مؤهل ـــزر صناعي ج
ـــة  ـــني التاريخي ـــاءات بك ـــم ادع ـــد معظ ـــذي يفن ـــا، ال ـــو 2016 حلكمه ـــاي يف يولي ـــة يف اله ـــم الدائم ـــة التحكي ـــدار حمكم إص

ـــم. ـــوية معه ـــل لتس ـــة، والتوص ـــات بديل ـــي سياس ـــى تبن ـــني عل ـــرب الص ـــد يج ـــي، ق ـــني اجلنوب ـــر الص يف بح
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كيف يفكر العامل الثاين؟

ــري  ــل بح ــى 200 مي ــد عل ــافة تزي ــي لمس ــن الجنوب ــر الصي بح
خــارج ســواحلها)7(. كمــا تقدمــت فيتنــام بدعــوى منفصلــة تتعلــق 
ــي،  ــن الجنوب ــر الصي ــن بح ــمالية م ــزاء الش ــي األج ــات ف بمطالب
ــة األمــم  ــن ودعــت لجن ــا الدعوتي ــى كلت ــن عل ــد احتجــت الصي وق

ــا)8(. ــدة لرفضهم المتح

ثانيًا: حكم تاريخي ورف�س �ضيني 
ــر 2013،  ــي 23 يناي ــي هــذا الصــراع ف ــة ف جــاءت أهــم مرحل
عندمــا تقدمــت الفلبيــن بطلــب إلــى محكمــة التحكيــم الدائمــة فــي 
ــي تســعى  ــاط التســع" الت ــا يســمى بـــ "خــط النق ــد م ــاي لتفني اله
الصيــن بموجبــه لفــرض ســيطرتها علــى القســم األكبــر مــن بحــر 

ــي. ــن الجنوب الصي

وهاجمــت الصيــن لجــوء الفلبيــن للتحكيــم، وأعلنــت رفضهــا 
التحكيــم)9(، وذلــك علــى الرغــم مــن أنهــا مــن الــدول الموّقعــة على 
ــها،  ــم نفس ــة التحكي ــت محكم ــل وهاجم ــار، ب ــون البح ــة قان اتفاقي
وحاولــت االنتقــاص مــن شــرعيتها مــن خــالل اإلشــارة إلــى 

ــة،  ــن المحكم ــيوي ع ــاٍض آس ــاب أي ق غي
وأنهــا لعبــة فــي يــد القــوى الغربيــة، فضــالً 
ــل  ــرورة ح ــى ض ــن عل ــرار بكي ــن إص ع
القضيــة مــن خــالل المفاوضــات المباشــرة 

ــط)10(. فق

وقــد أصــدرت المحكمــة حكمهــا فــي 
يوليــو 2016، والــذي مّثــل انتصــاراً كبيراً 
للفلبيــن، إذ أكــد الحكــم علــى النقــاط التاليــة:

• ادعــاءات بكيــن حــول حقوقهــا التاريخيــة فــي بحــر الصيــن 
الجنوبــي "ال أســاس لهــا قانونــاً".

ــة  ــا االقتصادي ــيادية داخــل منطقته ــاً س ــن "حقوق ــح الفلبي • من
الخالصــة"، مــع التأكيــد فــي الوقــت ذاتــه علــى أنهــا لــم تصــدر أي 
أحــكام "بشــأن مســألة تعييــن الســيادة علــى أراٍض متنــازع عليهــا، 

أو ترســيم الحــدود بيــن الطرفيــن")11(.

• عمليــات اســتصالح األراضــي واســعة النطــاق التــي قامــت 
ــي جــزر  ــة ف ــا الجــزر االصطناعي ــن مؤخــراً، وبناؤه ــا الصي به
ــد الضــارة األخــرى،  ــى ممارســات الصي ــة إل ســبراتلي، باإلضاف
تمثــل انتهــاكاً اللتزاماتهــا بالحفــاظ علــى البيئــة البحريــة وحمايتها، 
ــدول بموجــب  ــى ال ــات المفروضــة عل ــن الواجب ــك م ــار ذل باعتب

االتفاقيــة.

ــل مكســباً كبيــراً، ليــس  ويالحــظ أن حكــم محكمــة الهــاي مّث
فقــط للفلبيــن، بــل لــدول جنــوب شــرق آســيا، مثــل ماليزيــا وفيتنــام 
وبرونــاي وإندونيســيا، خاصــة أن ماليزيــا وبرونــاي تطالبــان 
بحقوقهمــا االقتصاديــة فــي المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة التابعــة 
ــا  ــة ماليزي ــي، فضــالً عــن مطالب ــن الجنوب ــي بحــر الصي ــا ف لهم

بالســيادة علــى عــدد قليــل مــن الجــزر فــي مجموعــة جــزر 
ــبراتلي)12(. س

ويمكــن القــول إن الصيــن أخطــأت فــي رفــض المشــاركة فــي 
ــن  ــي تعيي ــا ف ــا عــن حقه ــي تنازله ــا يعن ــة، م إجــراءات المحاكم
عضــو فــي المحكمــة مــن اختيارهــا، فضــالً عــن عــدم دفعهــا بــأي 
مســتندات تدعــم بهــا مطالبهــا أمــام المحاكمــة، فــي الوقــت الــذي 

قدمــت فيــه الفلبيــن آالف الصفحــات مــن الوثائــق المكتوبــة)13(.

ثالثًا: حماوالت اإقليمية ودولية لتوظيف احلكم 
ــد  ــي الهن ــية، وه ــوى رئيس ــالث ق ــق لث ــم الطري ــذا الحك ــد ه مّه
واليابــان والواليــات المتحــدة، لالســتفادة مــن حكــم المحكمــة، ففــي 
ــة  ــة مــن الحكــم، أصــدرت وزارة الخارجي غضــون ســاعات قليل
الهنديــة بيانــاً دعــت فيــه الجهــات المعنيــة كافــة إلــى حــل نزاعاتهــا 
لقانــون  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  واحتــرام  الســلمية  بالطــرق 
البحــار)14(، ويمكــن إرجــاع هــذا الموقــف الدبلوماســي إلــى رغبــة 
ــد دورهــا كأحــد األطــراف الرئيســية الداعمــة  ــي تأكي نيودلهــي ف
لألمــن اإلقليمــي، ولتأكيــد وضعهــا كقــوة 

ــئة ومســؤولة.  ــة ناش إقليمي

ــد منحهــا حكــم  ــان، فق ــا بالنســبة للياب أم
إذ  كبيــراً،  جيوسياســياً  مكســباً  المحكمــة 
ــوى  ــم دع ــا بتقدي ــد يغريه ــم ق ــذا الحك إن ه
أنهــا  خاصــة  المحكمــة،  أمــام  قضائيــة 
ــب  ــوق التنقي ــى حق ــن عل ــع الصي ــازع م تتن
عــن الغــاز فــي حقــول متنــازع عليهــا فــي 
بحــر الصيــن الشــرقي، كمــا أنــه قــد يعــزز 
مــن المطالــب اليابانيــة بجزيــرة اوكينوتــورى، وهــي جزيــرة 

مرجانيــة غيــر مأهولــة)15(.

لتعزيــز  جهــوداً  المتحــدة  الواليــات  تبــذل  جانبهــا،  ومــن 
مطالبهمــا  عــن  للدفــاع  العســكرية  وفيتنــام  الفلبيــن  قــدرات 
اإلقليميــة والبحريــة، ولــردع الصيــن عــن نشــر قواتهــا البحريــة 
فــي المناطــق المتنــازع عليهــا)16(، وتهــدف اإلجــراءات األمريكيــة 
تلــك إلــى دفــع الدولتيــن لتحــدي الصيــن بصــورة أكبــر، وهــو مــا 
ــن تجــاه الدعــم األمريكــي لهمــا،  ــع ســقف توقعــات البلدي ــد يرف ق
وهــو مــا يعنــي قيــام الواليــات المتحــدة بزيــادة وتيــرة مــا يســمى 
بعمليــات "حريــة المالحــة"، أي دفــع بوارجهــا الحربيــة وطائراتها 
للمــرور والتحليــق داخــل نطــاق 12 ميــالً بحريــاً للجــزر المتنازع 
بشــأنها فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، والتــي تدعــي الصيــن الســيادة 

ــا)17(. عليه

رابعًا: بني اخليار الع�ضكري وامل�ضاعدات التنموية
تمثــل رد الفعــل الصينــي فــي تأكيد نائــب وزير الخارجيــة الصيني 
"ليــو تشــن ميــن" أن الصيــن تعتبــر قــرار المحكمــة "مجــرد كومــة 
ــا"، وأن المتنازعــون  ــن ُينظــر إليه ــي ل ــة الت ــن األوراق الباطل م

يتمثـــل أحـــد البدائـــل الصينيـــة يف التفـــاوض 
مـــع الفلبـــني، وإبـــرام صفقـــة تقـــوم علـــى 
جتميـــد اخلالفـــات بينهمـــا مقابـــل تقـــدمي 
مانيـــال،  إىل  تنمويـــة  مســـاعدات  بكـــني 
ــة،  ــاعدات اقتصاديـ ــدمي مسـ ــن تقـ تتضمـ
التجـــاري  التبـــادل  وتعزيـــز  واســـتثمارات، 
البحـــث  جمـــال  يف  والتعـــاون  بينهمـــا، 

العلمـــي.
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ســوف يعــودون حتمــاً إلــى طاولــة المفاوضــات)18(، فضــالً عــن 
ــب  ــي عق ــن الجنوب ــر الصي ــي بح ــكرية ف ــاورات عس ــا بمن قيامه
ــى إصرارهــا  صــدور حكــم محكمــة الهــاي، وهــو مــا يؤشــر إل
علــى تعزيــز وجودهــا فــي المناطــق المتنــازع عليهــا، وذلــك 
ــة  ــام بمشــاريع لتحويــل مناطــق الشــعب المرجاني مــن خــالل القي
المغمــورة إلــى جــزر صناعيــة يمكنهــا اســتضافة منشــآت ومعدات 
ــد  ــده، ق ــار العســكري وح ــى الخي ــوء إل ــر أن اللج ــكرية، غي عس
يكــون مكلفــاً، وســينتقص مــن مصداقيتهــا علــى الســاحة الدوليــة، 

ولذلــك قــد تلجــأ بكيــن إلــى بدائــل أخــرى.

يتمثــل أحــد هــذه البدائــل فــي التفــاوض مــع الفلبيــن، وإبــرام 
ــن  ــم بكي ــل تقدي ــا مقاب ــات بينهم ــد الخالف ــى تجمي ــوم عل ــة تق صفق
مســاعدات  تقديــم  تتضمــن  مانيــال،  إلــى  تنمويــة  مســاعدات 
اقتصاديــة، واســتثمارات، وتعزيــز التبــادل التجــاري بينهمــا، 
ــك  ــاح تل ــال نج ــي ح ــي. وف ــث العلم ــال البح ــي مج ــاون ف والتع
الصفقــة، فــإن ذلــك ســيمثل انتصــاراً دبلوماســياً للرئيــس الصينــي 
ــر التاســع عشــر  ــي المؤتم ــه ف ــزاً لموقف ــغ، وتعزي ــن بين شــي جي
ــام 2017. ــف ع ــي خري ــيوعي ف ــزب الش ــم للح ــادم والحاس الق

ومــن غيــر المرجــح أن تشــجع الواليــات المتحــدة مانيــال 
علــى إبــرام صفقــات مــع بكيــن، وقــد رفضــت الفلبيــن بالفعــل فــي 
19 يوليــو 2016 مقترحــاً صينيــاً لبــدء محادثــات ثنائيــة بســبب 
اشــتراط بكيــن مســبقاً عــدم مناقشــة حكــم محكمــة الهــاي، ومــع 
ذلــك، فــإن تصريحــات وزيــر الخارجيــة الفلبينــي بيرفكتــو ياســاي 
تكشــف عــن اســتعداد بــالده للتفــاوض مــع الصيــن، فعلــى الرغــم 
تأكيــده عــدم دخولــه فــي محادثــات ثنائيــة مــع الصيــن، فإنــه أشــار 
إلــى إمكانيــة إبــرام بعــض الترتيبــات المؤقتــة التــي تفتــح البــاب 

أمــام اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف)19(.

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن حكــم محكمــة الهــاي أكــد 
أحقيــة دول المنطقــة فــي االســتفادة مــن المنطقــة االقتصاديــة 
الخالصــة، وهــو مــا سيســاعدها علــى تحقيــق النمــو االقتصــادي، 
غيــر أن الصيــن ستســعى لتوظيــف ورقتــي المســاعدات التنمويــة 
ــي  ــون الدول ــاوز القان ــى تج ــا عل ــد قدرته واألداة العســكرية لتأكي
ــن  ــر الصي ــة بح ــي منطق ــة ف ــتراتيجية األمريكي ــات االس والتحالف
الجنوبــي، وأيــاً كان الخيــار الــذي ســتلجأ لــه الصيــن، فإنــه 
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