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آسيان بوصفها جماعة أمنية :بين االفتراض والواقع
ASEAN as a Security Community: Between Assumption and Reality

تم ّر هذه السنة ( )2017الذكرى الخمسون لتأسيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) .غير
أن األســئلة المتعلقة بهويّة الرابطة ال تزال محل نقاش حا ّد في األوســاط األكاديمية والدوائر
ّ
تشــكل جماعة أمن ّيــة إقليم ّية ،وهو
عمــا إذا كانت هــذه الرابطة
العلميــة ،وال ســيما الســؤال ّ
المختصيــن .ففي الوقــت الذي ذهب فيــه عدد من
ســؤال أثــار نقاشــات حــادة بين الدارســين
ّ
ً
ً
ً
ً
متميــزة ،ذهب آخــرون إلى ال ّتشــكيك في
إقليميــة
أمنيــة
جماعــة
عــد
هــؤالء إلــى أن آســيان تُ ّ
نظاما أمن ً ّيا إقليم ً ّيا أو ح ً ّيا
وجودها ،ورأوا أن أقصى ما يمكن إثباته أن آســيان ال تعدو أن تكون
ً
يفتقر إلى صفة الجماعة.
تحاول هذه الدراسة تقديم قراءة موضوعية ومتأنية في الحجج واألدلة التي قدمها كل فريق،
هادفة إلى استنتاج الرأي األقرب إلى واقع الدينامية األمنية الحالية الجارية ضمن حدود إقليم
جنوب شرق آسيا ،وتحديد الهوية األمنية للرابطة التي حققت خمسين سنة من الوجود.
كلمات مفتاحية :آسيان ،الجماعة األمنية ،جنوب شرق آسيا ،النظام األمني.
This year marks the fiftieth anniversary of the Association of Southeast Asian
Nations. Despite being half a century old, questions around ASEAN's identity
and, specifically, its status as an organization for collective security, remains
unanswered. Today, scholars of international relations remain divided in how
they perceive ASEAN, and how to classify the inter-governmental organization,
whether this regional order could rise to the definition of a "collective security
community". This article seeks to provide an objective, deliberate reading of the
two arguments. The author will seek to determine which of the two descriptions
fits reality more closely.
Keywords: ASEAN, Security Community, Southeast Asia, Security Regime.
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مقدمة
قبل نحو خمسني عا ًما من اآلنُ ،وسم إقليم جنوب رشق آسيا بـ
"إقليم التمرد"  ،(((Region of Revoltووصفه بعضهم بـ "بلقان
الرشق"  ،(((Balkans of the Eastيف حني نعته آخرون بـ "إقليم
الدومينو"  .(((Region of Dominoesويعود إطالق مثل تلك
التوصيفات والنعوت إىل املشهد األمني السائد خالل ستينيات القرن
املايض الذي كان قد رسم صورة قامتة ج ًّدا(((.
رسم املشهد األمني فقط بواسطة اخرتاقات القوتني العظم َيني
مل يُ َ
آنذاك؛ الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد السوفيايت ،يف سياق
الحرب الباردة ،أو عن طريق القوى اإلقليمية املجاورة ،بل ساهمت
يف رسمه أيضً ا الديناميات األمنية املحلية التي كانت حارضة بقوة
منذ حصول دول اإلقليم عىل استقاللها خالل أربعينيات القرن
املنرصم وخمسينياته وستينياته .أطلق باري بوزان وأوليه وايفر
عىل تلك الديناميات وصف "تكوين الرصاع" اإلقليمي Conflict
(((formation؛ نظ ًرا إىل انتشار الرصاعات البينية التي أعقبت
استقالل تلك الوحدات التي توصف بأنها ناشئة لحداثة استقاللها،
إذ حاولت وحدات سياسية الهيمنة عىل وحدات سياسية أخرى ،مثل
التنافس التايلندي  -الفيتنامي يف كمبوديا والوس((( ،والذي انتهى
باجتياح فيتنام لكمبوديا واحتاللها بني عامي  1978و .1989وبني
سنوات  1966 - 1963ه ّددت إندونيسيا بنسف االتحاد املاليزي
فضل عن النزاع اإلقليمي
الناشئ ،كام كانت يف نزاع مع سنغافورةً ،
بني ماليزيا والفلبني ،وانفصال سنغافورة عن االتحاد املاليزي.
وبحلول  8آب /أغسطس  ،1967اجتمع وزراء خارجية خمس دول
(ماليزيا ،وإندونيسيا ،والفلبني ،وتايلند ،وسنغافورة) ،ووقّعوا "إعالن
آسيان"  ،ASEAN Declarationاملعلن عن ميالد "رابطة أمم
جنوب رشق آسيا" ،Association of South East Asian Nations
واملعروفة اختصا ًرا بـ "آسيان"  .ASEANوفّر ميالد آسيان إطا ًرا
مهم لتطوير عالقات سلمية بدلً من الرصاعية ،إذ انتقل اإلقليم من
ًّ
سياسة املواجهة إىل جو التعاون والتكامل .الحقًا ،وصف عدد من
1 Milton Osborne, Region of Revolt: Focus on Southeast Asia (Pergamon
Press: Australia, 2011).
2 Mely Caballero- Anthony, Regional Security in Southeast Asia: Beyond
the ASEAN Way (Singapore: ISEAS Publications, 2005), p. 1.
3 Amitav Acharya, Constructing a Security Community in Southeast Asia
ASEAN and the Problem of Regional Order, 2nd ed. (London: Routledge,
2009), p. 5.
4 Ibid., p. 6.
5 Barry Buzan & Ole Waever, Regions and Powers: The Structure of
International Security (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p.
128.
6 Ibid., p. .134

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

الباحثني ،مثل العاملني السياس ّيني البارزين يف مؤسسة راند؛ إنجل
راباسا ،وبيرت تشالك ،الرابطة باملنظمة اإلقليمية األنجح يف العامل(((،
نظري نجاحها يف نقل اإلقليم نقلة نوعية فيام يتصل بالدينامية األمنية
السائدة داخل حدود اإلقليم .واالدعاء هنا :أن الرابطة نجحت يف
الح ّد من الرصاعات البينية ،وقلَّلت من إمكان نشوب حرب ثنائية أو
املؤسسني مل يقاتل بعضهم بعضً ا
تعددية؛ فالثابت أن أعضاء الرابطة ّ
منذ ميالد املنظومة عام .1967
ومع تطور التعاون اإلقليمي يف جنوب رشق آسيا ،بقيادة منظومة
آسيان ،أق ّرت القمة التاسعة للرابطة يف بايل بإندونيسيا ،يف ترشين
األول /أكتوبر " ،2003إعالن وفاق آسيان الثاين" Declaration of
 ،ASEAN Concord IIأو ما بات يعرف بـ "وفاق بايل الثاين" Bali
 Concord IIإلقامة جامعة آسيانية((( ،تتكون من ثالثة أعمدة أساسية،
هي :الجامعة السياسية واألمنية ،والجامعة االقتصادية ،والجامعة
االجتامعية والثقافية ،بحلول عام  .(((2020بعد ذلك بعام ،أنشأت
الرابطة برنامج عمل لتحقيق هذا الهدف .ومع مرور الوقت ،زادت
الطموحات يف رؤية آسيان جامعة أمنية؛ فقرر قادة الرابطة ،خالل قمة
آسيان الثالثة عرشة بالفلبني ،يف كانون الثاين /يناير  ،2007ترسيع وترية
بدل من  .2020بيد
العمل لتشكيل جامعة آسيان بحلول عام ً ،2015
أن األمر أُ ِّجل حتى نهاية تلك السنة ( 31كانون األول /ديسمرب .)2015
هذا الخطاب الرسمي ،لبناء الجامعة اآلسيانية ،أعقبه نقاش أكادميي
مرتج بشأن ما إذا كانت الدينامية األمنية الجارية ضمن حدود الرابطة
ّ
تشري إىل أنها جامعة أمنية ناشئة ،مهيأة للتحول إىل جامعة أمنية
ناضجة .ففي الوقت الذي نجد فيه أن كوكبة من العلامء واملنظّرين
قاموا بإضفاء صفة الجامعة األمنية عىل الرابطة ،نجد يف املقابل كوكبة
أخرى قاموا بتجريدها من تلك الصفة ،وجادلوا يف أنها ال تعدو أن تكون
نظا ًما أمنيًّا إقليميًّا( ((1أو حيًّا يفتقر إىل صفة الجامعة ،كام جادلوا يف أن
تفسه أسباب أخرى غري الجامعة.
غياب الحرب بني دول آسيان ّ
يصطف كال الرأيني وراء اتجاهني نظريني كبريين
ويف واقع األمر،
ّ
لهام سمعتهام ومكانتهام بني مجموع نظريات العالقات الدولية
7 Angel Rabasa & Peter Chalk, Indonesia's Transformation and the
Stability of Southeast Asia (RAND, 2001), p. 4.
 8ضمن ما جاء يف إعالن وفاق آسيان الثاين عام " :2003ستنشأ جامعة آسيان التي تتألف
من ثالث ركائز هي :التعاون السيايس واألمني ،والتعاون االقتصادي ،والتعاون االجتامعي-
الثقايف ،والتي يرتبط بعضها ارتباطًا وثيقًا ببعض ،ويعزز كل منها اآلخر بغرض ضامن السالم
الدائم ،واالستقرار ،والرخاء املشرتك يف اإلقليم" .انظر:
"Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)," accessed on
222017/11/, at: https://goo.gl/jqh3Eg
9 Caballero-Anthony, p. 262.
 10يشري النظام األمني اإلقليمي مبدئيًا إىل جامعة الالحرب؛ مبعنى أن الحرب غري
موجودة ضمن حدود اإلقليم ،لكن مع ذلك ميكن توقعها ،بل يجري التحضري لها .يف مقابل
ذلك ،نجد أن الجامعة األمنية اإلقليمية ال تشري إىل غياب الحرب ضمن حدود اإلقليم ،بل
تتجاوزها إىل أن الحرب ال ميكن توقعها وال ميكن تصورها داخل الوحدات املكونة لإلقليم.
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والدراسات األمنية  -النظرية الواقعية الجديدة والنظرية البنائية.
يق ّدم هذان املنظوران تفسريات وتأويالت متباينة ،بل متضاربة ،حيال
طبيعة الدينامية األمنية الجارية ضمن حدود اإلقليم .ففي حني يشري
الواقعيون إىل رضورات العون الذايت ومنطق ميزان القوة كعوامل
رئيسة تشكل العالقات اإلقليمية ،وأن احتامل وجود جامعة أمنية يف
جنوب رشق آسيا ميثل إشكالية كبرية؛ بسبب السلوك املتمركز حول
الدولة والقائم عىل املصالح الوطنية ألعضاء الرابطة ،يرى البنائيون
أن منظومة آسيان قد نجحت بالفعل يف وضع مدونة سلوك إقليمية
تركز عىل عدد من املعايري ،مثل :عدم استخدام القوة ،وعدم التدخل
يف الشؤون الداخلية ،ومبدأ اإلجامع عند اتخاذ القرارات اإلقليمية؛
وهو ما قاد إىل ظهور هوية جامعية بني أعضاء الرابطة قادت بدورها
إىل خلق جامعة أمنية آسيانية.
بنا ًء عىل ما تقدم؛ تحاول هذا الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

هل آن األوان حقًّا للنظر إىل آسيان عىل أنها جامعة أمنية إقليمية؟
وهل ميكن السال َم الطويل املدى الذي تعيشه آسيان أن يكون نتيجة
تفس
لوجود جامعة أمنية؟ أم هناك عوامل أخرى ،غري الجامعةّ ،
غياب الحرب بني دول آسيان؟
تستند دراستنا هذه إىل عدد من األدبيات العلمية الرصينة الصادرة
باللغة األجنبية ،والتي عكف عىل إنتاجها نخبة من العلامء واملنظّرين
املختصني يف قضايا األمن اإلقليمي يف جنوب رشق آسيا .نوجز هنا مؤلَّف
ّ
البنايئ أميتاف أشاريا املعنون بـ بناء جامعة أمنية يف جنوب رشق آسيا:
آسيان ومشكلة النظام اإلقليمي( ،((1حيث استند أشاريا ،عرب عمله هذا،
إىل التجربة املؤسسية "الناجحة" آلسيان ،ودورها يف تغييب الحرب بني
أعضائها منذ نشأتها عام  ،1967ملعالجة موضوع بناء جامعة أمنية
آسيانية ،معتم ًدا يف ذلك عىل مقاربة بنائية ،ترى أن التعاون بني الدول
يجب أن يفهم بوصفه عملية اجتامعية .وقد خلص املؤلف إىل وجود
جامعة أمنية إقليمية آسيانية ناشئة .ويف مقابل ذلك ،نجد الدراسة التي
أع ّدها نيكوالس خو ،عام  ،2004والتي خصصها للرد عىل ادعاءات أشاريا
التي تشري إىل وجود جامعة أمنية آسيانية ،وهي الدراسة املوسومة بـ
"تفكيك الجامعة األمنية اآلسيانية :مقال مراجعة"( ،((1والتي أتبعها مبقال
آخر ،عام  ،2015حمل عنوان "الجامعة األمنية اآلسيانية :إجامع يف غري
محله"( .((1دعا خو ،عرب هذين املقالني ،أشاريا إىل إعادة النظر والتفكري
مرة ثانية يف كون آسيان تلبي رشوط الجامعة األمنية ومقوماتها؛ إذ رأى
11 Acharya, Constructing.
12 Nicholas Khoo, "Deconstructing the ASEAN Security Community: A
Review Essay," International Relations of the Asia-Pacific, vol. 4, no. 1 (2004),
pp. 35–46.
13 Nicholas Khoo, "The ASEAN Security Community: A Misplaced
Consensus," Journal of Asian Security and International Affairs, vol. 2, no.
2 (2015), pp. 180–199.

أن من شأن التدقيق يف األدلة التجريبية ،ونهج الرصامة النظرية ،أن
يقود إىل استنتاج مفاده أن ادعاءات منظري الجامعة األمنية تُع ّد أقل
إقنا ًعا بكثري مام هو مجادل به.
املالحظ بشأن هذه األدبيات ،وأدبيات أخرى تدور يف فلكها ،أنها
تؤيد وجهة نظر واحدة وتدافع عنها .أما دراستنا هذه فتحاول إدراج
آراء كال الفريقني ،وما احتجوا به لالستدالل عىل صحة قولهم ،ضمن
أول ،استنتاج
تبص وموضوعية .كام تحاولً ،
حدود هذه الورقة ،بكل ّ
الرأي األقرب إىل واقع الدينامية األمنية ضمن حدود جنوب رشق
آسيا؛ وثان ًيا ،تحديد الهوية األمنية للرابطة التي حققت خمسني سنة
من الوجود؛ وثالثًا ،وضع القارئ يف جو النقاش الحا ّد بني أبرز من
خاضوا يف موضوع هذه الدراسة.

أو ًلا :تأصيل نظري للمفاهيم
ذات الصلة بموضوع الدراسة
يف واقع األمر ،يستند موضوع الدراسة إىل مفهومني من املفاهيم
الرئيسة ذات الصلة بدراسة ديناميات األمن اإلقليمي يف جنوب
رشق آسيا ،هام :الجامعة األمنية اإلقليمية ،والنظام األمني اإلقليمي.
نخصص
ومبا أن األمر كذلك ،ولدوا ٍع موضوعية ومنهجية ،ارتأينا أن ّ
للمفهومني مبحثًا لرفع اللبس عنهام ،وتوضيح دالالتهام ،واستخالص
تعريف إجرايئ لهام لبيان ما نعنيه بهام ضمن حدود الورقة.

11منظور الجماعة األمنية:
من الدوتشية إلى البنائية
يُع ّد كارل دوتش أول من أدرج مفهوم "الجامعة األمنية" ضمن حقل
العالقات الدولية عام  ،1957والذي يعني مجموعة الدول التي تلتزم
بعدم استخدام القوة يف تسوية النزاعات البينية .ادعى دوتش أن
شكل من أشكال التعاون الدويل ،ميكنها
فكرة "الجامعة األمنية" تُع ّد ً
أن تقود ،يف بعض الظروف ،إىل االندماج .كام أنها ،من ناحية أخرى،
مسا َه َم ٌة لدراسة املناهج املختلفة التي قد تجعل القادة يلغون
الحرب يو ًما ما(.((1
يرى دوتش أن "الشعور بالـ 'نحن'" ،الذي تخلقه العمليات املفتوحة،
مثل :االتصاالت ،واملعرفة املشرتكة ،واملعامالت املادية وغري املادية،
يُع ّد رشطًا مسبقًا ورضوريًّا لتكوين الجامعة .ومن ثم ،يع ّرف دوتش
الجامعة األمنية بأنها "الحالة التي يسود فيها تأكيد حقيقي أن أعضاء
تلك الجامعة لن يحارب بعضهم بعضً ا طبيع ًّيا ،لكنهم سيحسمون
14 Andrej Tusicisny, "Security Communities and Their Values: Taking
Masses Seriously," International Political Science Review, vol. 28, no. 4
(Sep. 2007), p. 426.
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نزاعاتهم بطرق سلمية"( .((1وبهذا التعريف ،يكون دوتش قد
صنع االستثناء بخروجه عن التقليد الذي كان سائ ًدا ،آنذاك ،خالل
خمسينيات القرن املايض ،ويف أوج سيطرة النموذج املعريف الواقعي
الذي رسم صورة أش ّد تشاؤ ًما ملضامني سيادة الدولة ،وتعريفه للنظام
وحيش" ،تسعى فيه الدول لتحقيق أمنها
الدويل بأنه "ميدا ُن رصا ٍع
ٍّ
(((1
عىل حساب "أمن جريانها" .
وفقًا لدوتش ،هناك منوذجان لتحقيق أمن املجتمعات لهام عالقة
بتطوير الخلفية املفاهيمية ملقاربة "الجامعة األمنية" يف بناء األمن
اإلقليمي ،هام" :الجامعة األمنية املوحدة" ،و"الجامعة األمنية
التعددية" .أما النموذج األول ،وهو "الجامعة األمنية املوحدة"
 ،Amalgamated Security Communityفيعني "االندماج
الرسمي لوحدتني أو أكرث من الوحدات السياسية املستقلة سابقًا يف
وحدة واحدة أوسع ،مع حكومة مشرتكة"( .((1هذه األخرية قد تكون
وحدوية ،أو اتحادية ،مثل ما هي عليه الحال بالنسبة إىل الواليات
املتحدة األمريكية ،اليوم ،والتي متثّل منوذج األمن املو ّحد؛ فقد أضحت
وحدة حكومية واحدة باالندماج الرسمي لعدة وحدات مستقلة
سابقًا ،ولها مركز اتخاذ قرار أعىل واحد(.((1
أما النموذج الثاين ،وهو "الجامعة األمنية التعددية" Pluralistic
 ،((1(Security Communityفهو قائم عىل ترابط أمن الدول
املشرتِكة يف هذا النموذج ،ولك ّنها يف الواقع تحتفظ بحكوماتها
منفصلة ،وباستقاللها القانوين ،مثل العالقة بني الواليات املتحدة
األمريكية وكندا( .((2فاألمن التعددي يتمثل ،وفقًا لدوتش ،مبنظومة
من الدول املستقل بعضها عن بعض ،والتي تتوافر فيها ضامنة
حقيقية أنها لن يقاتل بعضها بعضً ا .وبدلً من ذلك ،ستس ِّوي نزاعاتها
وخالفاتها عرب مناهج أخرى غري نَ ْهج الحرب .ال تأيت الضامنة الحقيقية
هنا من "الليفياثان" الذي يفرض السالم عرب سلطة مركزية ،كام ورد
15 Karl Deutsch et al., Political Community and the North Atlantic Area:
International Organization in the Light of Historical Experience (Princeton:
Princeton University Press, 1957), p. 6.
 16جون بيليس" ،األمن الدويل يف حقبة ما بعد الحرب الباردة" ،يف :جون بيليس وستيف
سميث ،عوملة السياسة العاملية (ديب :مركز الخليج لألبحاث ،)2004 ،ص .415
17 Deutsch et al., p. 6.
18 Ibid.
 19إحدى طرق التفكري بشأن الفرق بني الجامعة األمنية التعددية ومنظومة األمن
الجامعي أن األوىل تتعلق بالنزاعات داخل الجامعة ،بينام تتعلق الثانية بالنزاعات بني
الجامعة وأولئك غري األطراف فيها (سواء غري األعضاء ،أو األعضاء الرافضون ملعايري الجامعة).
منظومة األمن الجامعي قامئة عىل مبدأ املساعدة املتبادلة ،أو "الكل من أجل واحد ،وواحد
يهب الجميع
من أجل الكل" :عندما يكون أمن أحد األعضاء مهددًا بعدوان ،فإنه يفرتض أن ّ
محل تهديد ،يف حني أن الجامعة األمنية التعددية
للدفاع عنه ،حتى لو مل يكن أمنهم الشخيص ّ
مؤسسة عىل منط من االعتامد األمني املتبادل الذي ال تتوقع فيه الوحدات استخدام القوة ،أو
التحضري الستخدامها ،يف عالقاتها السياسية بعضها مع بعض.
20 Ibid., p. 6.
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عن هوبز ،ولكن من املعرفة املشرتكة لنيات الدول وسلوك بعضها
تجاه بعض .وبالطبع ،ليست هذه املعرفة يقينية متا ًما ،مثلها مثل
معرفة أن "الليفياثان" سيحافظ عىل السالم ،كام يشهد بذلك تكرار
الحروب األهلية .املسألة هنا مسألة توقع وليست مسألة إمكانية(.((2
فقيام الحرب ،كام يجادل املفكر الواقعي جون مريشامير ،كهطول
املطر ،أمر متوقع باستمرار(((2؛ ألن االستعداد للعنف أمر متأصل
يف طبيعة الدول ،ولكن يف جامعة أمنية تعددية مل يعد يُنظر إىل
الحرب عىل أنها سبيل مرشوع لحل النزاعات .غري أن ذلك ال مينع
ظهور الرصاعات ،ولكن عندما تظهر فسيتم التعامل معها عن طريق
املفاوضات والتحكيم أو املحاكم ،حتى إن كانت التكلفة املادية
للحرب منخفضة لطرف واحد أو لجميع األطراف(.((2
ويف تطور نظري جديد ،أعاد إميانويل أدلر ومايكل بارنيت طرح
مفهوم الجامعة األمنية وفق تصور بنايئ ،لتفعيل األجندة البحثية
التي استحدثها دوتش خالل خمسينيات القرن املنرصم .ركز عمل
أدلر وبارنيت عىل دراسة تطور الجامعات األمنية التعددية والظروف
التي تنشأ يف ظلها .لذلك يع ّرف الباحثان الجامعة األمنية التعددية
"إقليم عاب ًرا للحدود الوطنية يضم دولً ذات سيادة ،بقيت
بوصفها
ً
شعوبها متمسكة بتوقعات موثوقة من التغيري السلمي"(.((2
بحسب ألدلر وبارنيت ،ميكن وضع تصنيف للجامعة األمنية وفقًا
لدرجة املأسسة ،أو لعمق الثقة املتبادلة .هنا ،مييّز الباحثان بني
نوعني من الجامعات األمنية التعددية ،هام(:((2
•الجامعة األمنية املرتابطة ترابطًا ليّ ًنا Loosely-coupled
 ،security communitiesوتشتمل عىل دول ذات سيادة،
وتحافظ شعوبها عىل توقّعات موثوقة من التغيري السلمي.
ونظ ًرا إىل احتوائهم عىل بنية مشرتكة من املعاين والهوية ،فإ ّن
أعضاء مثل هذا النوع من الجامعة ال يتوقّعون أي نشاط
عدواين من بعضهم ضد بعضهم اآلخر.
•الجامعة األمنية املرتابطة ترابطًا صار ًما Tightly coupled
 ،security communitiesوتعني الكيانات التي تتميز بوجود
مجتمع "العون املتبادل"  ،Mutual aidمع وضع ترتيبات نظامٍ
جامعي ،وذلك بدل مفهوم "العون الذايت" يف تراث الواقعية/
ٍّ
 21ألكسندر ونت ،النظرية االجتامعية للسياسة الدولية ،ترجمة عبد الله جرب العتيبي
(الرياض :النرش العلمي واملطابع-جامعة امللك سعود ،)2006 ،ص .412 - 411
 22بيليس ،ص .418
 23ونت ،ص .412
24 Emanuel Adler & Michael Barnett, "A Framework for the Study of
Security Communities," in: Emanuel Adler & Michael Barnett (eds.), Security
Communities (United Kingdom: Cambridge University Press, 1998), p. 30.
25 Ibid.
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الواقعية الجديدة .كام ميتلك هذا النوع من الجامعات األمنية
مؤسسات وطنية ،وعرب وطنية ،وفوق وطنية مشرتكة ،توفّر نو ًعا
ما من نظام األمن الجامعي.
لذلك كله؛ نعتقد أن مفهوم "الجامعة األمنية" قد مثَّل بالفعل منفذًا
لتجاوز مشكلة "املعضلة األمنية"  .Security Dilemmaوضمن هذا
املنظور ،يرى كني بوث ،ونيكوالس ويلر ،أن فكرة الجامعات األمنية
تع ُّد مرشو ًعا أش ّد تفاؤلً ألولئك الذين ال يفكرون يف أن املجتمع
يجب أن يعيش قرسيًا يف بيئة الحرب والتحضري لها( .((2بالطبع ،هذا
ال يعني أن أعضاء الجامعة قد "نجوا" من املعضلة األمنية نهائيًّا،
ولكن تم "تجاوزها" ألن الحرب أصبحت متعذرة عمليًّا(.((2
وعمو ًما ،يتفق منظرو الجامعة األمنية الدوتشية والبنائية يف أن
الدينامية األمنية بني أعضاء الجامعة األمنية تتميز بغياب الحرب،
أو أي تحضري منظم ومهم لها ،مثل :التخطيط للطوارئ العسكرية،
أو التحضريات العسكرية التنافسية ،أو سباق التسلح ،ونحو ذلك.
والسؤال املطروح هنا :هل تغيب الحرب عن إقليم جنوب رشق
آسيا؟ إن كانت اإلجابة تحمل معنى اإليجاب ،نطرح التساؤل الثاين:
أال توجد تحضريات منظمة ومهمة للحرب داخل حدود اإلقليم؟
اإلجابة ستكون ضمن األسطر املتبقية يف هذه الورقة.

22مفهوم النظام األمني اإلقليمي
يعد "النظام األمني اإلقليمي"  Regional Security Regimeأحد
املفاهيم الرئيسة التي باتت تحتل مكانة أساسية ضمن أدبيات
الدراسات األمنية واإلقليمية؛ قصد دراســة الديناميات األمنية
اإلقليمية الجارية ،وتحليلها وفهمها يف مختلف أرجاء املعمورة.
ويعني النظام األمني ،وفقًا ملطور املفهوم روبرت جريفيس مجموعة
"املبادئ والقواعد واملعايري التي تح ّد من سلوك األمم ،مع االعتقاد
أن اآلخرين سيبادلونهم السلوك نفسه .وهو مفهوم ال يشمل املعايري
شكل من
تيس التعاون فحسب ،بل يتضمن أيضً ا ً
والتوقعات التي ّ
أشكال التعاون الذي هو أكرث من أن يتعلق مبصلحة ذاتية قصرية
املدى"( .((2كام يع ّرفها يف موضع آخر بأنها "مجموعة من الدول التي
تتعاون فيام بينها إلدارة نزاعاتها وتجنب الحرب ،إنشا ًدا للحد من
املعضلة األمنية عن طريق سلوكياتهم الخاصة وافرتاضاتهم بشأن
سلوكيات األطراف األخــرى"( .((2كام جاء تعريف روبرت كيوهان
26 Ken Booth & Nicholas J. Wheeler, "Uncertainty," in: Paul D. Williams,
Security Studies: an Introduction (London and New York: Routledge, 2008),
p. 142.
27 Ibid., p. 143.
28 Robert Jervis, "Security Regimes," International Organisation, vol. 36,
no. 2 (Spring 1982), p. 357.
 29بيليس ،ص .425
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ليصب يف االتجاه نفسه،
 Robert Keohanللمنظومات األمنية
ّ
فكتب يف ذلك" :تعرف األنظمة األمنية بانتهاج دولتني أو أكرث لسلوك
تعاوين منتظم يف قضايا ذات صلة بأمونها الوطنية ،ومحد ًدا بقواعد
ومعايري ضمنية أو رصيحة بحيث تسمح لألمم بأن تقيد من سلوكها،
مع االعتقاد بأن اآلخرين يبادلونها االعتقاد نفسه"( .((3أما باري بوزان
فيع ّرفها بأنها "منط من أمناط االعتامد األمني املتبادل الذي ال يزال
محد ًدا بالخوف والحرب وتوقعات استعامل العنف يف العالقات
السياسية البينية ،لكن حني تكون تلك املخاوف والتوقعات مقيَّدة
مبجموعة قواعد سلوك متفق عليها ،وتوقّع أن تلك القواعد سيتم
التقيد وااللتزام بها"(.((3
ما يستخلص من التعريفات السابق رسدها للنظام األمني اإلقليمي
أنه يُع ّد أضعف متاسكًا من الجامعة األمنية اإلقليمية ،أو لنقل إن
النظام األمني يُع ّد محطة من محطات التعاون األمني اإلقليمي قبل
بلوغه طور الجامعة األمنية اإلقليمية .فالنظام األمني ال ّ
يدل ضمن ًيا
عىل أن العالقات بني وحداته أصبحت منسجمة ومن دون نزاعات.
والنزاعات ،باألحرى ،موجودة داخل حدود النظام ،لكن الفواعل
املحلية عمدت إىل نهج التعاون للتعامل معها .النظام األمني ،إذًا،
يصف الحالة التي تكون فيها مصالح فواعله "ال هي متطابقة كلية
وال هي متصادمة كلية"؛ فالنظام األمني قد يُط َّو ُر ضمن عالقات
عدائية ،بحيث ال تزال توقعات قيام الحرب واستخدام القوة قامئة
بوجود ميزان قوى إقليمي ،أو حالة رد ٍع متبا َدلَ ٍة .لكن ،يف مقابل
ذلك ،يجب أن تكون الجامعة األمنية مستندة إىل تقارب أسايس
واضح وطويل املدى للمصالح بني الفواعل بخصوص تجنب الحرب.

ثان ًيا :جنوب شرق آسيا وميالد آسيان:
من المواجهة إلى التعاون
ُوسم إقليم جنوب رشق آسيا ،خالل الفرتة التالية لعمليات تصفية
االستعامر خالل أربعينيات القرن املايض وخمسينياته ،بأنه إقليم
"بلقان الــرق"( ،((3وإقليم "الدومينو"( ،((3و"إقليم التمرد"(.((3
أُطلقت مثل هذه التوصيفات نتيجة الحروب والرصاعات الدموية
واملنافسات األمنية التي ميزت اإلقليم آنذاك( .((3لذلك أطلق بوزان
30 Helga Haftendorn, "The Security Puzzle: Theory—Building and
Discipline—Building in International Security," International Studies
Quarterly, vol. 35, no. 1 (1991), p. 9.
31 Buzan & Weaver, pp. 491 - 492.
32 Acharya, Constructing, p. 5.
33 Ibid.
34 Milton.
35 Acharya, Constructing, p. 5.
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ووايفر عىل اإلقليم ذاته وصف "تكوين الرصاع"( .((3وامتدت هذه
الفرتة من نهاية الحرب العاملية الثانية حتى عام  ،1967تاريخ إنشاء
رابطة أمم جنوب رشق آسيا ،الهيئة التي عملت عىل الحد من
الرصاعات ،وعوامل الشك والريبة ،بني وحدات اإلقليم؛ إذ مل تحارب
الدول املؤسسة آلسيان بعضها بعضً ا منذ نشأة األخرية ،أواخر ستينيات
القرن املنرصم( ،((3وهو ما بدا كأنه محاولة لبناء جامعة أمنية إقليمية
متمحورة حول منظومة آسيان( ،((3تسعى ملعالجة النزاعات البينية
عرب آليات محددة ومنتظمة من دون اللجوء إىل الحرب.

ما م ّهد لوضع ح ّد لحالة تكوين الرصاع ،واالنطالق يف بناء نظام أمني
مي ّهد بدوره لبناء جامعة أمنية إقليمية متميزة ،هو تغري الحكومة
اإلندونيسية عام  1967برحيل أحمد سوكارنو ،ومجيء محمد
بديل من سياسة "املواجهة"
سوهارتو  ،ومعه سياسة "حسن الجوار"ً ،
 Confrontationالتي ابتدعها سابقه ضد ماليزيا وسنغافورة .هذا
التحول يف هرم السلطة يف إندونيسيا ،وما لحقه من تغري يف سياسة
الدولة نحو دول الجوار اإلقليمي ،هو ما قاد الدول الخمس (ماليزيا،
وإندونيسيا ،والفلبني ،وتايلند ،وسنغافورة) نحو إنشاء منظومة
أمل أن يت ّم الحد من املعضلة األمنية ،ورغب ًة يف
آسيان ،صيف ً ،1967
ترويج االستقرار اإلقليمي وتعزيزه.
املؤسسون عند إنشاء آسيان عىل رضورة إيجاد
اتفق األعضاء
ِّ
"قاعدة متينة من العمل املشرتك لتعزيز التعاون اإلقليمي"( .((3كام
سعت املنظومة الوليدة إىل وضع إطار ميكّنها من التقليل التدريجي
من حالة الخوف والتنافس عرب التفاعالت املتبادلة وإجراءات بناء
الثقة .وتحقيقًا لتلك الغاية ،اعتمد مؤسسو آسيان مجموعة من
املعايري قصد بناء عالقات سلمية بني الدول األعضاء داخل حدود
اإلقليم ،شكّلت الحقًا القواعد األساسية الناظمة للعالقات بني
الدول أعضاء مجموعة آسيان فيام يتعلق بالرصاع وإنهائه .ومن
36 Buzan & Wæver, p. 97.
37 Acharya, Constructing, p. 6.
38 Buzan & Wæver, p. 97.
39 ASEAN Secretariat, "The ASEAN Declaration 1967," accessed on
4/6/2017, at: https://goo.gl/xBJuBe
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بني هذه املعايري االحرتام املتبادل للسيادة الوطنية ،ومبدأ عدم
التدخل يف الشؤون الداخلية ،وحل النزاعات بالوسائل السلمية،
واالستقاللية اإلقليمية /أقلمة الحلول ،ونبذ سياسة األحالف
العسكرية املتعددة األطراف ،واإلجامع ،والتشاور يف صنع القرار.
ولقد قادت هذه القواعد واملعايري التي تعرف يف مجموعها بـ "نهج
آسيان"  ،ASEAN Wayإىل ظهور بوادر نظام أمني إقليمي لويك
تنافيس ،بدلً من النظام الهوبزي الرصاعي السابق ،إذ تعد الرابطة
أول خطوة ناجحة تبتعد عن تكوين الرصاع ،وتتقدم نحو إطار
مؤسيس لحل النزاعات سلم ًّيا(.((4
خالل سنواتها التكوينية ،مل تكن آلسيان القدرة عىل تشكيل نظامٍ
إقليمي ،كام مل يكن األمن هدفًا رصي ًحا عىل جدول أعاملها.
أمني
ّ
ّ
ومع ذلك ،مثّلت آسيان مرحلة جديدة وحاسمة يف انتقال جنوب
رشق آسيا من تشكيل الرصاع إىل نظام أمني؛ إذ متثّل آسيان اليوم
ولب النظام
القوة الدافعة لإلقليمية األمنية يف جنوب رشق آسياّ ،
توسع العضوية خالل تسعينيات
األمني لإلقليم ذاته،
ً
خصوصا مع ّ
القرن املنرصم لتشمل كل دول اإلقليم عدا تيمور الرشقية التي
انفصلت عن إندونيسيا عام .2002

ً
ثالثا :أطروحة آسيان بوصفها جماعة
أمنية :منظور بنائي
مع ميالد رابطة آسيان ،عام  ،1967كان عدد من األقالم ،وكثري من
األصوات ،قد شكّك يف قدرة املنظومة الوليدة عىل الصمود والبقاء
يف بيئة فوضوية وسياق أزمايت( .((4عندما أنشئت آسيان عام 1967
مقس ًم تقري ًبا بكل أنواع التاميزات املحتملة؛ التاريخية،
كان اإلقليم ّ
والعرقية ،والثقافية ،والسياسية ،واالقتصادية .كانت إندونيسيا قد
أنهت لتوها سياسة املواجهة التي انتهجتها ضد ماليزيا وسنغافورة.
األخرية انسحبت قبيل إنشاء آسيان من االتحاد املاليزي .ماليزيا
والفلبني كانتا يف رصاع حول ملكية صباح .يف سياق كهذا ،محللون
قليلون آمنوا بقدرة آسيان عىل الصمود والبقاء(.((4
40 Khoo How San, "Approaches to the Regional Security Analysis of
Southeast Asia," A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy,
The Australian National University, 1999, p. 12.
41 Shaun Narine, "ASEAN in the Twenty-First Century: A Skeptical
Review," Cambridge Review of International Affairs, vol. 22, no. 3 (September
2009), pp. 369 - 386.
42 Narine, p. 372; Alice D. Ba, (Re)Negotiating East and Southeast
Asia Region, Regionalism, and the as Sociation of Southeast as Ian Nations
"(Stanford: Stanford University Press, 2009), p. 17; Anja Jetschke, "ASEAN,
in: Mark Beeson & Richard Stubbs (eds.), Routledge handbook of Asian
Regionalism (New York: Routledge, 2012), p. 328.
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بيد أنه مع مرور الوقت ،وبحلول مثانينيات القرن املايض ،بدأت
أصوات التفاؤل تتعاىل شيئًا فشيئًا؛ فقد أعلن عدد من املحللني
األمنيني ،وعىل رأسهم أميتاف أشاريا ونور الدين صوبيي ،قبول
وجود نوع من الجامعة األمنية ضمن حدود إقليم جنوب رشق
آسيا .وذلــك يعني أن دول الرابطة قد قبلت بعض القواعد
املشرتكة ،عالوة عىل أنها تعلّمت حل نزاعاتها سلم ًّيا من دون
اللجوء إىل استخدام القوة .كانت الرؤية التفاؤلية هذه تكمن يف
إدراك التالحم السيايس املتنامي آلسيان ،كام يتضح من نجاحها يف
قيادة ائتالف مناهض لفيتنام يف الساحة الدولية ،معارض ًة غزو
فيتنام لكمبوتشيا (كمبوديا حاليًا) يف كانون األول /ديسمرب ،1978
وإعالنها عن منطقة التجارة الحرة آلسيان ،ودورها البارز يف اآلبيك
واملنتدى اإلقليمي آلسيان ،وقيادتها للهندسة األمنية اإلقليمية يف
جنوب رشق آسيا.
ولوجود التزامات محلية قوية من طرف دول آسيان ،والتي حاولت
منذ منتصف سبعينيات القرن املايض تجنب أي سياسة وطنية من
شأنها أن ترض بالرابطة ،أعلن ديفيد إيرفني ،عام  ،1982أن آسيان تعد
"واحدة من أنجح التجارب يف التعاون اإلقليمي فيام بني بلدان العامل
الثالث"( .((4كام أقرت دراسة شيلدون سيمون عام  1982أنه عىل
الرغم من وجود خالفات بني الدول ،فإنها ليست بالخطرة .وأشاد
بإنجازات آسيان ،واصفًا إياها بأنها مجموعة اقتصادية كانت "تحترض
حتى اآلن" ،إال أنها تحولت إىل "أكرث التجمعات السياسية دينامية
يف تاريخ اإلقليم"( .((4وعىل نحو مامثل ،أعلن جيفري وايزمان ،بثقة
كبرية ،أن "تطور [آسيان] قد أسفر عن مجموعة جديدة من املواقف
واآلليات غري الرسمية ،لتفادي الرصاعات التي تجعل الحرب بني
الدول األعضاء غري محتملة [ .]...كام أن تجربة الرابطة تشكل تحديًا
مث ًريا لالهتامم لألطروحة القائلة إن الدول الدميقراطية فقط وحدها
التي ال يخوض بعضها حروبًا ضد بعض"(.((4
مع نهاية الحرب الباردة ،والتحاق كل دول جنوب رشق آسيا مبنظومة
آسيان ،طفت فوق السطح نقاشات نظرية حــا ّدة بني البنائيني
والواقعيني حول إمكانية وصف إقليم جنوب رشق آسيا بأنه بات
يشكّل جامعة أمنية إقليمية؛ فإذا كان اإلقليم ميثّل جامعة أمنية فإن
ذلك يعني أن الحرب بني دوله أصبحت متعذرة وال ميكن تصورها.
ضمن هذا السياق ،يعتقد عدد من العلامء واملنظّرين ،من ذوي
43 David Irvine, "Making Haste Less Slowly: ASEAN from 1975," in:
Alison Broinowski, (ed.), Understanding ASEAN (London and Basinglltoke:
Macmillan Press, Ltd), p. 68.
44 Sheldon Simon, The ASEAN States and Regional Security (Stanford:
Hoover, 1982), p. 134.
"45 Geoffrey Wiseman, "Common Security in the Asia-Pacific Region,
Pacific Review, vol. 5, no. 1 (1992), p. 48.
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االتجاه البنايئ املهت ّمني بقضايا األمن اإلقليمي يف جنوب رشق آسيا ،أن
األخرية قد وصلت إىل وضع الجامعة األمنية ولكن يف مرحلة ناشئة،
نتيجة لعملية التنشئة االجتامعية وااللتزام بالقواعد اإلقليمية(.((4
ويأيت عىل رأس هؤالء أميتاف أشاريا الذي خلص يف دراسة له ،نرشت
يف باسيفيك أفريز عام  ،1991إىل أن "آسيان قد برزت مع الفرتة
املبكرة لتسعينيات القرن املنرصم كـ 'جامعة أمنية ناشئة' باعتامدها
معايري العمل الجامعي ،ومبادراتها املختلفة املوجهة صوب بناء
هوية جامعية؛ ما ساعد عىل بناء جامعة أمنية إقليمية"( .((4وأشار
أشاريا إىل وجهة نظره حول رابطة أمم جنوب رشق آسيا كجامعة
أمنية يف موضع آخر ،مستخد ًما نسخة معدلة من مفهوم كارل دوتش
للجامعات األمنية التعددية .كام اعتقد أدلر وبارنيت ،عرب عملهام
عام  ،1997أن الرابطة تقرتب من تحقيق منوذج الجامعة األمنية(،((4
فعل من حالة
بينام رأى كاكويكز أن جنوب رشق آسيا قد انتقل ً
السالم السلبي إىل وضع السالم املستقر ،ومن ثم من منوذج النظام
األمني إىل منوذج الجامعة األمنية التعددية(.((4
واستنا ًدا إىل إطار الجامعات األمنية التي اقرتحها أدلر وبارنيت ،يرى
فعل يف رابطة
أشاريا أن األسس القوية للجامعة األمنية قد بُنيت ً
آسيان ،إال أنه ينفي ادعاء أدلر وبارنيت أن الجامعات األمنية تتطلب
46 Noordin Sopiee, "ASEAN and Regional Security Community," in:
Mohammed Ayoob (ed.), Regional Security in the Third World: Case Studies
from Southeast Asia and the Middle East (London: Croon Helm, 1986), pp.
221–234; Amitav Acharya, "A Regional Security Community in Southeast
Asia?" Journal of Strategic Studies, vol. 18, no. 3 (1995), pp. 175–200; Acharya,
Constructing; J. Soedjati Djiwandono, ASEAN: An Emerging Regional
Security Community? (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies,
1991); Michael Leifer, "ASEAN as a Model of a Security Community," in:
Hadi Soesastro (ed.), ASEAN in a Changed Regional and International Political
Economy (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995), pp.
129-142; Abdul Samad Paridah & Mohammad Mokhtar, "ASEAN's Role and
Development as a Security Community," Indonesian Quarterly, vol. 23, no.
"1 (1995), pp. 41–68; Peou Sorpong, "Merit in security community studies,
International Relations of the Asia-Pacific, vol. 5, no. 2 (2005), pp. 267–274.
 47كان ألشاريا عدد من الدراسات والكتب واملساهامت األكادميية ،التي جادل من
خاللها ،منذ عام  1991إىل اليوم ،بأن مجموعة آسيان متثل جامعة أمنية ناشئة .انظر عىل
سبيل املثال:
Amitav Acharya, "Association of Southeast Asian Nations: 'Security
Community' or 'Defense Community'?" Pacific Affairs, vol. 64, no. 2 (Summer,
"?1991), pp. 159–178; "A Regional Security Community in Southeast Asia
;Journal of Strategic Studies, vol. 18, no. 3 (September, 1995), pp. 175–200
"Collective Identity and Conflict Management in Southeast Asia," in: Adler
& Barnett (eds.), p. 213.
"48 Adler & Barnett, "Security Communities in Theoretical Perspective,
in: Adler & Barnett (eds.), p. 16.
49 Arie M. Kacowicz, Zones of Peace in the Third World: South America
and West Africa in Comparative Perspective (New York: State University of
New York Press, 1998), p. 24.
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بيئة ليربالية دميقراطية( .((5وهكذاُ ،وصف أشاريا بأنه أحد املدافعني
عن أطروحة "السالم االستبدادي" .ويف هذا السياق ،يعلن أشاريا
أنه من دون فهم للمنظور البنايئ ،ومن ثم للجامعة األمنية البنائية،
سيكون من العسري تفسري ظهور الرابطة بوصفها جامعة أمنية.
تتمثل معايري آسيان التي تح ّدث عنها أشاريا يف :املعايري "القانونية -
العقالنية"  Legal-rationalالتي تشمل عدم استخدام القوة ،وعدم
التدخل يف الشؤون املحلية ،واالستقاللية اإلقليمية ،وتجنب سياسة
األحالف العسكرية؛ واملعايري "السوسيو  -ثقافية" Socio-cultural
التي تشمل املشاورات ،واإلجامع ،وتفضيل اآلليات الشكلية عىل
نظريتها الرسمية( .((5عالوة عىل ذلك ،يرى أشاريا أن آسيان قد غرست
ثقافة مؤسسية ساعدت عىل إدارة النزاعات بني الدول األعضاء،
قادت إىل اعتبار آسيان جامعة أمنية ناشئة ،بحيث ال ميكن توقع أن
تستخدم الوحدات السياسية ،أعضاء الجامعة ،القوة لحل خالفاتها
فيام بينها.
من ناحية أخرى ،يرى أشاريا أن معنى الجامعة األمنية اآلسيانية
التي عناها ال تأيت مبعنى الجامعة األمنية الدوتشية ،لسبب بسيط
خصوصا تلك التي بني سنغافورة
هو استمرار بعض التوترات البينية،
ً
فضل
وماليزيا ،أو الصدامات الحدودية بني كمبوديا وتايلند .هذا ً
عن أن إقليم جنوب رشق آسيا ،كام يرى أشاريا ،مل يبلغ بع ُد مرحلة
الحدود املشرتكة املرنة ،وال الدرجة العالية من االعتامد املتبادل
االقتصادي ،ليبلغ طور الجامعة األمنية الناضجة .لذلك ،مييل أشاريا
إىل األخذ مبقاربة الجامعة األمنية ذات املنظور البنايئ ،األش ّد متي ًزا،
واألكرث تطو ًرا ،ليثبت أن آسيان تتالءم ،إىل حد بعيد ،ومفهوم الجامعة
األمنية التعددية الناشئة.

رابعا :أطروحة آسيان بوصفها جوا ًرا
ً
ونظاما أمن ًيّا وليس جماعة
ً
يبحث هذا القسم من الدراسة حجج الذين ينفون صفة الجامعة
األمنية عن مجموعة آسيان ،والتي يرون أنها ال متثل سوى كوكبة من
الدول املتجاورة التي تفتقد صفة الجامعة ،أو أنها تشكل يف أحسن
األحوال نظا ًما أمن ًّيا إقليم ًّيا ،منطلقني يف ذلك من منظورات واقعية.
يف واقع األمر ،يطرح الواقعيون /الواقعيون الجدد ح ّجتني لدعم
أول ،أن الدول اإلقليمية تزيد
موقفهم حيال أمن جنوب رشق آسياً :
نفقاتها الدفاعية باطّراد ألنها تخىش أن تؤدي النزاعات السياسية أو
50 Amita Acharya, "Collective Identity and Conflict Management in
Southeast Asia," in: Adler & Barnett (eds.), p. 200.
51 Acharya, Constructing, pp. 54 - 98.
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التاريخية أو االدعاءات اإلقليمية العديدة يف املنطقة إىل صدامات
عنيفة؛ وثان ًيا ،أن دول جنوب رشق آسيا تترصف وفقًا ملنطق سياسة
ميزان القوة ،من خالل إقامة عالقات دفاعية مع الدول الكربى ضد
التهديدات الخارجية ،أو كوسيلة لضامن األمن يف أوقات الغموض
اإلسرتاتيجي ،وهو ما يتناىف مع أساس الجامعة األمنية املتعلق
بالتوقعات املوثوقة من التغيري السلمي طويلة املدى.
ضمن هذا السياق ،يرى مايكل ليفر ،وهو أحد أبرز من بحثوا يف أمن
جنوب رشق آسيا وفق منظورات واقعية ،أن املفهوم الواقعي لتوازن
القوى ،وليس الرؤية البنائية للهوية اإلقليمية املشرتكة ،هو الذي
يح ّدد ديناميات األمن اإلقليمي يف جنوب رشق آسيا .وعىل الرغم من
أنه وصف آسيان يف وقت سابق بأنها "جامعة أمنية وليدة"( ،((5بسبب
التزام الرابطة بعدم استخدام القوة يف تسوية نزاعاتها البينية ،فإن
ليفر عدل عن موقفه ذاك ،وجادل من خالل عمل الحق يف أن أعضاء
الرابطة يفتقرون إىل املصالح املشرتكة التي تؤ ّهلهم لتأسيس "جامعة
أمنية حقيقية"( .((5بل يذهب ليفر إىل حد انتقاد الرابطة؛ لفشلها
يف توليد "منظور إسرتاتيجي مشرتك" يف خضم التهديدات الخارجية
النابعة من القوة املتنامية للصني( .((5لكن خلقت االرتباطات الدفاعية
مع القوى الخارجية ،أيضً ا ،نو ًعا من موازين القوة يف اإلقليم(.((5
مقاربة ليفر للدينامية األمنية يف جنوب رشق آسيا وافقها عدد
من كبار الباحثني يف الشؤون األمنية ذات الصلة بجنوب رشق
آسيا؛ إذ أجمع هؤالء عىل رفض وصف آسيان بالجامعة األمنية(،((5
مثل :نيكوالس خو ،ويل جونس  ،Lee Jonesوبيو سوربونغ Peou
52 Michael Leifer, ASEAN and the Security of South East Asia (London:
Routledge, 1989), pp. 139, 154.
53 Michael Leifer, Dictionary of the Modern Politics of South-East Asia
(London: Routledge, 1995), p. 260.
54 Leifer, ASEAN and the Security of South East Asia.
 55نشري هنا إىل أن أغلب دول اإلقليم ميتلك ارتباطات دفاعية مع القوى الخارجية الغربية
التي تلتزم بالدفاع عن جنوب رشق آسيا .األمثلة األوضح ضمن هذا السياق هي التحالفات
التي تربط تايلند والفلبني بالواليات املتحدة ،و"الرتتيبات الدفاعية للقوى الخمسة" Five
 Powers Defence Arrangementsالتي تجمع ماليزيا ،وسنغافورة ،واململكة املتحدة،
وأسرتاليا ،ونيوزيلندا .والتي شُ كّلت يف  16نيسان /أبريل  ،1971بلندن.
56 James Cotton, Crossing Borders in the Asia-Pacific: Essays on the
;)Domestic– Foreign Policy Divide (New York: Nova Science Publishers, 2002
Narayanan Ganesan, "Rethinking ASEAN as a Security Community," Asian
Affairs, vol. 21, no. 4 (1995), pp. 210–226; David Martin Jones & Michael
Lawrence Rainsborough Smith, "ASEAN's Imitation Community," ORBIS,
vol. 46, no. 1 (2001), pp. 93–109; David Martin Jones & Michael Lawrence
Rainsborough Smith, "Constructing Communities: The Curious Case of East
Asian Regionalism," Review of International Studies, vol. 33, no. 1 (2007), pp.
165–186; Lee Jones, ASEAN, Sovereignty and Intervention in Southeast Asia
(New York: Palgrave, 2012); Nicholas Khoo, "Deconstructing; Realism is
"Dead? A Journey Through Academic Myths on Asia's International Politics,
ORBIS, vol. 58, no. 2 (2014), pp. 182–197.
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 ،Sorpongوآالن كولينز  ،Alan Collinsوإندي بايوين Endy
 ،M. Bayuniوجيمس كوتون  ،Cotton Jamesومورغن بوتس
 ،Morgan Pottsورالف إميرس  .((5(Ralf Emmersهذا األخري رد
عىل من ألبسوا مجموعة آسيان ثوب الجامعة األمنية بأن العوامل
األساسية التي عملت عىل منع قيام حروب كربى بني دول الرابطة
تفسها عوامل أخرى ،غري الجامعة ،كميزان القوة؛ إذ يرى أن األخري
ّ
فضل عن
يعد العامل الناظم للعالقات البينية داخل آسيان .هذ ً
أن كتابات علامء آخرين مثل :باري بوزان ،وأوليه وايفر( ،((5وتيم
هكسيل( ،((5توضح أيضً ا منظو ًرا واقع ًّيا لدينامية األمن اإلقليمي يف
جنوب رشق آسيا؛ إذ يرى هؤالء أن احتامل وجود جامعة أمنية يف
جنوب رشق آسيا ميثل إشكالية كبرية ،بسبب السلوك املرتكز عىل
الدولة والقائم عىل املصالح الفردية ألعضاء الرابطة.
من ناحية أخرى ،يثري استمرار النزاعات والتوترات الثنائية واإلقليمية
التي تعوق هدف التعاون من أجل تحقيق املصلحة الجامعية،
تساؤالت حقيقية حول صالحية االدعاء القائل بالجامعة األمنية
اآلسيانية؛ فعجز الرابطة عن االنتقال إىل مستوى تكاميل عىل
املستوى السيايس يوحي بأن العالقات بني الدول يف إقليم آسيان
ال تختلف ،يف الواقع ،عن العالقات بني البلدان يف أي إقليم من
أقاليم العامل ،إذ تحكمها حسابات املصلحة الوطنية ،والقوة النسبية،
ال سيام عندما تصطدم العواطف التاريخية واإلثنية باملصالح اآلنية.
ضمن هذا السياق ،يجادل بيو سوربونغ يف أن البنائيني ،ومن ضمنهم
أشاريا ،مييلون إىل املبالغة يف تقدير القوة اإليجابية لـ "القواعد
واملعايري" ،ثم يطرح تساؤله عىل الصيغة التالية( :((6لو أن دول آسيان
حقّقت ،بالفعل ،منوذج الجامعة األمنية الناشئة منذ أوائل تسعينيات
يحض بعضها للحرب
القرن املايض ،هل يعني ذلك أ ّن هذه الدول لن ّ
ضد بعضها اآلخر؟ وهل هذه الدول اليوم عىل استعداد للرد جامع ًّيا
عىل التهديدات اآلتية من خارج اإلقليم؟

67
هذا الطرح يوافقه كولينز الذي يرى أن املشكلة األخطر بالنسبة
إىل آسيان ،بوصفها جامعة أمنية ،وفقًا ألطروحة القائلني بالجامعة،
تتعلق بوجود إعدادات منظمة ومهمة للذهاب إىل محاربة بعض
هذه الدول لبعضها اآلخر .كام يرى أن واقع الدينامية األمنية داخل
آسيان ال يتالءم إال مع منوذج النظام األمني الذي ط ّوره روبرت
جريفيس خالل مثانينيات القرن املايض ،لسبب بسيط هو وجود
احتاملية الحرب البعيدة( .((6دليل كولينز عىل ذلك أن "السياسة
الدفاعية التي تنتهجها سنغافورة [ ]...تدل عىل قلق بالغ إزاء ردع
ماليزيا" .كام يرى أن "نظام القتال الذي وضعته القوات املسلحة
السنغافورية مص ّمم الحتامل نشوب حرب مع ماليزيا" .وهذا النوع
من العالقات األمنية يقوم عىل سياسة الردع ،ويف الوقت نفسه "يتسم
بالتوتر الشديد وانعدام الثقة املتبادلة"( ،((6إىل درجة دخول البلدين
يف سباق تسلح ثنايئ .لذلك ،فإن اإلسرتاتيجيات الدفاعية التي تتضمن
االستيالء عىل أقاليم عضو آخر ليس لها أي محل من الجامعة األمنية.
يذهب خو ،يف معارضته القائلني بالجامعة األمنية اآلسيانية ،إىل حد
املجادلة يف أن "القوة العسكرية قد يكون لها مستقبل أكرث إرشاقًا
يف آسيان؛ ما يدفع دعاة الجامعة األمنية إىل االعتقاد به" .ويرى أن
استخدام مفهوم الجامعة األمنية لتوصيف التفاعالت األمنية بني الدول
الجريان ،كمبوديا وميامنار ،وكمبوديا وتايلند ،لن يؤدي إال إىل إساءة
سمعة املفهوم .ويف واقع األمر ،ق ّوض الصدام املسلح الحدودي بني
ميامنار وتايلند عام  ،((6(2001والحقًا بني كمبوديا وتايلند ،قرب معبد
"بريه فيهري"  ،Preah Vihearعامي  2008و ،2009والذي أعقبه قرار
األوىل زيادة إنفاقها العسكري( ،((6ثم تج ُّدد الرصاع نفسه عام ،2011
عالوة عىل بعض الرصاعات املحلية النشطة ،والنزاعات العسكرية
العالقة ،إمكاني َة اجتياز عتبة النظام األمني ،واالنتقال إىل طور الجامعة
األمنية .وكام يجادل سوربونغ فإن هذه الرصاعات وإن مل َ
ترق إىل درجة
(((6
الحرب ،فإنها ال تجعل من آسيان ،أيضً ا ،جامعة أمنية إقليمية .

يف واقع األمر ،يعتقد خو أن دول جنوب رشق آسيا ال تفي مبتطلبات
قيام جامعة أمنية ورشوطها لسببني تجريبيني عىل األقل( :((6األول أن
يبي أنها يف تحضري مستمر الستخدام بعضها
واقع الدول ،أعضاء الرابطةِّ ،
فعل .أما الثاين فيتعلق بديناميات
القوة ضد بعض ،بل هي تستخدمها ً
العالقات داخل منظومة آسيان ،مع وجود أدلة قوية ومتكررة بشأن
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى داخل مجموعة آسيان.

ضمن السياق ذاته ،نجد أن ريزال زوكام  ،Rizal Sukmaوهو أحد
الداعني إىل تأسيس جامعة أمنية آسيانية ،يرى أن النزاع الحدودي
يبي "أن أعضاء الرابطة ال ميكنهم االمتناع عن
بني كمبوديا وتايلند ّ
قائل" :كيف ميكنك
استخدام بعضهم القوة ضد بعض" .ويضيف ً
القول إننا جامعة إذا هاجم بعضنا بعضً ا؟" .لذلك يرى زوكام أن
"أحالم الرابطة بأن تصبح جامعة أمنية ستظل افرتاضية ،ما مل تدعم
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الرابطة تعهدها بعدم استخدام القوة لحل مشكالتها"( .((6وهو
الطرح عينه الذي ذهب إليه أميتاف أشاريا ،كبري املدافعني عن
األطروحة القائلة بوجود جامعة أمنية آسيانية ،حني كتب" :إن النزاع
عىل الحدود الربية بني تايلند وكمبوديا [ ]...قد تس ّبب بالفعل يف
اشتباكات عسكرية؛ ما يشكل تحديًا خط ًرا لالدعاء القائل إن آسيان
تعد جامعة أمنية"( .((6ثم مييض أشاريا مؤكّ ًدا أن "النزاعات والتوترات
ِ
تختف ،ومل تصبح الحرب 'ال ميكن تصورها'،
بني الدول داخل آسيان مل
(((6
وهي السمة املميزة لجامعة أمنية 'ناضجة'" .
أما جان يان تشانغ ،فيعتقد أن املسائل السابق ذكرها تؤكد افتقار
دول آسيان إىل األمن املحيل وفيام بينها .لذلك ،نجده يتساءل :هل
ميكن آسيان أن تكون جامعة أمنية نظ ًرا إىل املشكالت الحادة التي
تواجهها الدول األعضاء ،مثل االدعاءات اإلقليمية حول جزر سرباتيل
بني بروناي ،وماليزيا ،والفلبني ،وفيتنام؛ وكذلك عدم االستقرار املحيل
مثل جامعة الروهينجا يف ميامنار ،الذي يحمل تأثريات غري مبارشة يف
بقية أعضاء آسيان؟(.((7
أما إندي بايوين ،فيعتقد أن آسيان تبدو ،يف الوقت الراهن ،أشبه
بالحي منها بالجامعة؛ بسبب االختالف الكبري يف األنظمة السياسية
التي ترتاوح بني امللكية املطلقة (بروناي) ،والدول الشيوعية (فيتنام،
والوس ،وكمبوديا) ،واملجلس العسكري (تايلند) ،والــدول شبه
الدميقراطية (سنغافورة وماليزيا) ،والدميقراطيات املتعرثة (الفلبني،
وإندونيسيا ،واليوم ميامنار) .عالوة عىل ذلك ،يعتقد بايوين أن هناك
ندرة يف القواسم املشرتكة بني دول آسيان ،عدا إدراك هذه الدول أن
ازدهارها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحكم التخومية الجغرافية .ويذهب
بايوين أبعد من ذلك ويقر أنه "عىل الرغم من أن املجموعة أصبحت
رسم ًّيا جامعة آسيان منذ نهاية عام  ،2015فإنه ال ميكن املر َء أن يجد
روح الجامعة ،أو أن يشعر بأنه جزء من جامعة ناشئة عندما يسافر
ويجتمع مع الناس العاديني يف جميع أنحاء اإلقليم"(.((7
عند تحقيقه يف ديناميات العالقات فيام بني دول آسيان ،رأى خو أن
دول الرابطة يتدخل بعضها ،بوضوح ،يف الشؤون الداخلية لبعضها
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ويحتج ضمن هذا السياق بحاالت التدخل التي حدثت بني
اآلخر.
ّ
(((7
ماليزيا وسنغافورة ،وتايلند وكمبوديا  .كام حدد أندرو تان سلسلة
من األمثلة األخرى للتدخل املتبادل يف الشؤون الداخلية يف العالقات
اإلندونيسية  -املاليزية خالل الفرتة  .((7(2009-2007بنا ًء عليه ،تثري
ديناميات العالقات هذه فيام بني دول آسيان شكوكًا كبرية حول
الزعم القائل إن آسيان متثّل جامعة أمنية.

خاتمة
يف ختام هذه الدراسة ،نخلص إىل عدد من االستنتاجات ،نوجزها يف
النقاط اآلتية:
•املستخلص من النقاشات الحادة ،واآلراء املتضاربة ،املتعلقة
مبدى استجابة الدينامية األمنية اإلقليمية داخل حدود آسيان
للمخطط التحلييل للجامعة األمنية الدوتشية ونظريتها البنائية،
أن لغة الجامعة ُمتَّقدة وحارضة بقوة يف الخطاب األكادميي يف
جنوب رشق آسيا ،إىل جانب الترصيحات الصادرة عن النخبة
الحاكمة يف اإلقليم ذاته.
•سواء أُ ِّهلت آسيان كجامعة أمنية أم مل ت ُؤ ّهل ،فإن وجود
نقاش أكادميي كهذا يعني أن رابطة أمم جنوب رشق آسيا قد
هائل ،وأ ّدت دو ًرا ال يستهان به يف هندسة األمن
قطعت شوطًا ً
اإلقليمي وإدارته؛ فالثابت أن أعضاء الرابطة مل يخوضوا حروبًا
رئيسة بعضهم ضد بعض منذ ميالد املنظومة أواخر ستينيات
القرن املنرصم.
•تُ َع ّد النظريتان ،الواقعية والبنائية ،إطارين رئيسني يُستخدمان
لتحليل آسيان كجامعة أمنية؛ إذ ت ُسلط األدبيات املوجودة
الضوء عىل املنظورات املتنازعة لهذه األطر املؤدية إىل النقاش
املستقطب بني الواقعيني والبنائيني يف الدراسات األمنية يف
جنوب رشق آسيا.
•يبدو من خالل العرض الوجيز للمخطط التحلييل ملنظور
الجامعة األمنية ،بشقيه الدوتيش والبنايئ ،وواقع العالقات
الثنائية والتعددية داخل آسيان ،أن األخرية ال تزال غري مؤهلة
لنيل وصف الجامعة األمنية ،بحيث تغيب الحرب كلية داخل
آسيان آنيًا ومستقبليًّا؛ إذ ال يزال اللجوء إىل القوة خيا ًرا
مطرو ًحا ،كام يتضح من العالقات البورمية  -التايلندية .ونعتقد
72 khoo, "The ASEAN," pp. 187 - 188.
73 Andrew Tan, The Arms Race in Asia: Trends, Causes and Implications
(New York: Routledge, 2014), pp. 121 - 122.
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