
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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“جزر سليمان” محطة جديدة في الطريق 
إلى الحرب الباردة بين أمريكا والصين

أعلنـت الصيـن إبـرام اتفـاق أمنـي واسـع النطـاق مـع “جـزر سـليمان”، الثالثـاء أعلنـت الصيـن إبـرام اتفـاق أمنـي واسـع النطـاق مـع “جـزر سـليمان”، الثالثـاء 1919 أبريل/نيسـان  أبريل/نيسـان 
الجـاري، و”جـزر سـليمان” هـي دولـة أرخبيليـة تضم ما يقـرب من الجـاري، و”جـزر سـليمان” هـي دولـة أرخبيليـة تضم ما يقـرب من 10001000 جزيرة اسـتوائية وجزيرة  جزيرة اسـتوائية وجزيرة 
مرجانية، بينها سـتة جزر رئيسـية، تقع بين “فانواتو” و”بابوا غينيا الجديدة”، وتواجه الشـمال مرجانية، بينها سـتة جزر رئيسـية، تقع بين “فانواتو” و”بابوا غينيا الجديدة”، وتواجه الشـمال 
الشـرقي ألسـتراليا علـى بعـد حوالـي الشـرقي ألسـتراليا علـى بعـد حوالـي 16001600 كيلومتـر. ويبلـغ عـدد سـكانها نحـو  كيلومتـر. ويبلـغ عـدد سـكانها نحـو 800800 ألف نسـمة.  ألف نسـمة. 
وصف وزير الخارجية الصيني “وانغ وينبين” االتفاق بأنه “تعاون طبيعي بين دولتين وصف وزير الخارجية الصيني “وانغ وينبين” االتفاق بأنه “تعاون طبيعي بين دولتين مستقلتين مستقلتين 
تتمتعـان بالسـيادة”، فيمـا حـاول رئيـس وزراء “جـزر سـليمان”، “ماناسـيه سـوغافاري”، التقليـل تتمتعـان بالسـيادة”، فيمـا حـاول رئيـس وزراء “جـزر سـليمان”، “ماناسـيه سـوغافاري”، التقليـل 
مـن المخـاوف الغربيـة، بالتأكيـد علـى مـن المخـاوف الغربيـة، بالتأكيـد علـى عدم وجود خطط لبنـاء أي قاعدة بحرية صينيةعدم وجود خطط لبنـاء أي قاعدة بحرية صينية في جزر  في جزر 
سـليمان، لكـّن سـليمان، لكـّن مسـودة غيـر مؤكـدةمسـودة غيـر مؤكـدة لالتفـاق ُسـّربت الشـهر الماضـي  لالتفـاق ُسـّربت الشـهر الماضـي تثيـر قلـقتثيـر قلـق الواليـات المتحـدة  الواليـات المتحـدة 
وأسـتراليا ونيوزيلنـدا؛ ألنهـا تضمنـت وأسـتراليا ونيوزيلنـدا؛ ألنهـا تضمنـت مقترحـات تجيـز نشـر قـوات مـن الشـرطة والبحريـة الصينية مقترحـات تجيـز نشـر قـوات مـن الشـرطة والبحريـة الصينية 

فـي األرخبيـل،فـي األرخبيـل، بطلـب حكومـة “جزر سـليمان” للحفاظ على “النظـام االجتماعي”. بطلـب حكومـة “جزر سـليمان” للحفاظ على “النظـام االجتماعي”.
رفيـع  أمريكيـا  وفـدا  أن  أبريل/نيسـان،  رفيـع   أمريكيـا  وفـدا  أن  أبريل/نيسـان،   2222 الجمعـة  األبيـض،  البيـت  أعلـن  سـريع،  تحـرك  الجمعـة فـي  األبيـض،  البيـت  أعلـن  سـريع،  تحـرك  فـي 
المسـتوى، مـن مسـؤولين كبـار فـي مجلس األمن القومـي، ووزارة الخارجيـة، والبنتاغون، حذر المسـتوى، مـن مسـؤولين كبـار فـي مجلس األمن القومـي، ووزارة الخارجيـة، والبنتاغون، حذر 
القيـادة فـي “جـزر سـليمان” مـن أن هـذا االتفـاق القيـادة فـي “جـزر سـليمان” مـن أن هـذا االتفـاق “قـد تكـون لـه تداعيـات أمنيـة إقليميـة” “قـد تكـون لـه تداعيـات أمنيـة إقليميـة” على على 
واشـنطن وحلفائهـا، وذكـر البيـت األبيـض أن “الوفـد أوضـح أنهواشـنطن وحلفائهـا، وذكـر البيـت األبيـض أن “الوفـد أوضـح أنه إذا اّتخذت خطـوات باتجاه وجود  إذا اّتخذت خطـوات باتجاه وجود 
عسـكري دائـم بحكـم األمـر الواقـع، أو لفـرض الهيمنـة أو إلقامـة منشـأة عسـكرية، فسـتكون عسـكري دائـم بحكـم األمـر الواقـع، أو لفـرض الهيمنـة أو إلقامـة منشـأة عسـكرية، فسـتكون 
للواليـات المتحـدة هواجـس كثيـرة وسـترد وفـق مـا يقتضيـه األمـر”للواليـات المتحـدة هواجـس كثيـرة وسـترد وفـق مـا يقتضيـه األمـر”، الوفـد األمريكـي الـذي ، الوفـد األمريكـي الـذي 
أجـرى جولـة شـملت هـاواي وفيجـي وبابـوا غينيـا الجديـدة وجـرز سـليمان، وبـدأت قبـل يـوم أجـرى جولـة شـملت هـاواي وفيجـي وبابـوا غينيـا الجديـدة وجـرز سـليمان، وبـدأت قبـل يـوم 
مـن إعـالن توقيـع االتفـاق، اجتمـع مـع “سـوغافاري” ومـن إعـالن توقيـع االتفـاق، اجتمـع مـع “سـوغافاري” و2424 شـخصا بيـن أعضـاء فـي الحكومـة  شـخصا بيـن أعضـاء فـي الحكومـة 
ومسـؤولين رفيعـي المسـتوى فـي األرخبيـل، وبحـث تسـريع فتـح سـفارة أميركيـة، و”تعزيـز ومسـؤولين رفيعـي المسـتوى فـي األرخبيـل، وبحـث تسـريع فتـح سـفارة أميركيـة، و”تعزيـز 
الروابـط بيـن الشـعبين”، وبحسـب اإلعـالن األمريكـي، فقـد جـدد رئيـس الـوزراء “سـوغافاري” الروابـط بيـن الشـعبين”، وبحسـب اإلعـالن األمريكـي، فقـد جـدد رئيـس الـوزراء “سـوغافاري” 
التأكيـد علـى تطميناتـه بشـأن عـدم تضمـن االتفـاق إقامة أي قاعدة عسـكرية صينية، أو وجود التأكيـد علـى تطميناتـه بشـأن عـدم تضمـن االتفـاق إقامة أي قاعدة عسـكرية صينية، أو وجود 

طويـل األمـد أو فـرض هيمنـة.طويـل األمـد أو فـرض هيمنـة.
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بآسـيا،  المتحـدة  الواليـات  تربـط  التـي  التجـارة  بعيـدة عـن ممـرات  بآسـيا، دولـة “جـزر سـليمان” غيـر  المتحـدة  الواليـات  تربـط  التـي  التجـارة  بعيـدة عـن ممـرات  دولـة “جـزر سـليمان” غيـر 
ويمكـن اسـتخدامها إلغـاق ممـرات الشـحن الحيويـة الخاصـة بأسـتراليا ونيوزيلنـدا،ويمكـن اسـتخدامها إلغـاق ممـرات الشـحن الحيويـة الخاصـة بأسـتراليا ونيوزيلنـدا، وطالمـا كانـت  وطالمـا كانـت 
“جـزر سـليمان”، وجيرانهـا، أولويـة اسـتراتيجية فـي جنـوب المحيـط الهـادئ منـذ الحـرب العالميـة “جـزر سـليمان”، وجيرانهـا، أولويـة اسـتراتيجية فـي جنـوب المحيـط الهـادئ منـذ الحـرب العالميـة 
الثانيـة، حيـث بـادرت اليابـان باحتاللهـا لتأميـن مجالهـا الجنوبـي، قبـل أن يطـرد األمريكيـون وقـوات الثانيـة، حيـث بـادرت اليابـان باحتاللهـا لتأميـن مجالهـا الجنوبـي، قبـل أن يطـرد األمريكيـون وقـوات 
الحلفـاء قـوات جيـش اإلمبراطوريـة اليابانـي فـي معـارك طويلـة وقاسـية، أشـهرها معركـة وادي الحلفـاء قـوات جيـش اإلمبراطوريـة اليابانـي فـي معـارك طويلـة وقاسـية، أشـهرها معركـة وادي 

 . .GuadalcanalGuadalcanal القنـال القنـال 
األهميـة  تراجعـت  الهـادئ،  علـى  المتحـدة  الواليـات  وهيمنـة  البـاردة،  الحـرب  انتهـاء  األهميـة مـع  تراجعـت  الهـادئ،  علـى  المتحـدة  الواليـات  وهيمنـة  البـاردة،  الحـرب  انتهـاء  مـع 
الجيوسياسـية لجـزر جنـوب المحيـط الهـادئ الصغيـرة، حيـث أغلقـت الواليـات المتحدة سـفارتها في الجيوسياسـية لجـزر جنـوب المحيـط الهـادئ الصغيـرة، حيـث أغلقـت الواليـات المتحدة سـفارتها في 

التحليل: جزر جنوب الهادئ الصغيرة تعود إلى اللعبة الجيوسياسية الكبرى



ص 03 هونيـارا، عاصمـة “جـزر سـليمان”، قبـل هونيـارا، عاصمـة “جـزر سـليمان”، قبـل 2929 عاًمـا. لكـّن الصعـود الصينـي ووضـع واشـنطن جهـود  عاًمـا. لكـّن الصعـود الصينـي ووضـع واشـنطن جهـود 
احتـواء الصيـن كأولويـة خارجيـة أعـاد األهميـة الجيوسياسـية لهـذه الـدول الصغيـرة، فـي فبرايـر/احتـواء الصيـن كأولويـة خارجيـة أعـاد األهميـة الجيوسياسـية لهـذه الـدول الصغيـرة، فـي فبرايـر/
شـباط مـن هـذا العـام تعهـدت واشـنطن بإعادة فتح سـفارتها، وفي نفس الشـهر، أصبـح “أنتوني شـباط مـن هـذا العـام تعهـدت واشـنطن بإعادة فتح سـفارتها، وفي نفس الشـهر، أصبـح “أنتوني 

بلينكيـن” أول وزيـر خارجيـة أمريكـي يـزور “جمهوريـة جـزر فيجـي” منـذ مـا يقـرب مـن بلينكيـن” أول وزيـر خارجيـة أمريكـي يـزور “جمهوريـة جـزر فيجـي” منـذ مـا يقـرب مـن 4040 عاًمـا. عاًمـا.
تبـرر حكومـة “جـزر سـليمان” توقيـع االتفاقيـة بحاجتهـا إلـى “تنويـع” عاقاتهـا مـع “شـركاء تبـرر حكومـة “جـزر سـليمان” توقيـع االتفاقيـة بحاجتهـا إلـى “تنويـع” عاقاتهـا مـع “شـركاء 
آخريـن”، بحسـب رئيـس الـوزراء، وموازنـة عاقاتهـا مع أسـتراليا، ضمن سياسـة “أصدقـاء للجميع، آخريـن”، بحسـب رئيـس الـوزراء، وموازنـة عاقاتهـا مع أسـتراليا، ضمن سياسـة “أصدقـاء للجميع، 
ال أعداء ألحد”ال أعداء ألحد” ‘’ ‘’friends to all, enemies to nonefriends to all, enemies to none” التي أعلنتها الحكومة عام ” التي أعلنتها الحكومة عام 20202020، قبل ذلك، ، قبل ذلك، 
وفـي عـام وفـي عـام 20192019، حولـت “جـزر سـليمان” االعتـراف الدبلوماسـي إلـى الصيـن مـن تايـوان، منـذ ذلـك ، حولـت “جـزر سـليمان” االعتـراف الدبلوماسـي إلـى الصيـن مـن تايـوان، منـذ ذلـك 
الحيـن عـززت الصيـن العالقـات االقتصاديـة، بإشـراك “جـزر سـليمان” فـي مبـادرة الحـزام والطريـق، الحيـن عـززت الصيـن العالقـات االقتصاديـة، بإشـراك “جـزر سـليمان” فـي مبـادرة الحـزام والطريـق، 
ووعـدت ببنـاء ملعـب بمالييـن الـدوالرات فـي البـالد قبل دورة ألعـاب المحيط الهادئ العـام المقبل، ووعـدت ببنـاء ملعـب بمالييـن الـدوالرات فـي البـالد قبل دورة ألعـاب المحيط الهادئ العـام المقبل، 
وباتـت الشـركات الصينيـة تهيمـن تقريًبـا علـى كل قطـاع مـن قطاعـات اقتصـاد “جزر سـليمان”، بدًءا وباتـت الشـركات الصينيـة تهيمـن تقريًبـا علـى كل قطـاع مـن قطاعـات اقتصـاد “جزر سـليمان”، بدًءا 
مـن اسـتخراج المـوارد الطبيعيـة إلـى تجـارة التجزئـة، وزادت المسـاعدات المقدمـة إلـى حكومـة جـزر مـن اسـتخراج المـوارد الطبيعيـة إلـى تجـارة التجزئـة، وزادت المسـاعدات المقدمـة إلـى حكومـة جـزر 

سـليمان، بمـا قـوض مكانـة أسـتراليا كأكبـر جهـة مانحـة لألرخبيل. سـليمان، بمـا قـوض مكانـة أسـتراليا كأكبـر جهـة مانحـة لألرخبيل. 
كانـت ردود الفعـل فـي “جـزر سـليمان” حـادةكانـت ردود الفعـل فـي “جـزر سـليمان” حـادة، فـي ، فـي اسـتطالع للـرأياسـتطالع للـرأي أواخـر العـام الماضـي،  أواخـر العـام الماضـي، 
قـال أكثـر مـن قـال أكثـر مـن 9090 فـي المائـة مـن سـكان جـزر سـليمان إنهـم يريـدون أن تعمـل بالدهـم عـن كثـب  فـي المائـة مـن سـكان جـزر سـليمان إنهـم يريـدون أن تعمـل بالدهـم عـن كثـب 
مـع الـدول الديمقراطيـة الليبراليـة بـداًل مـن الصيـن، وقـال مـع الـدول الديمقراطيـة الليبراليـة بـداًل مـن الصيـن، وقـال 7979 فـي المائـة إنهـم ال يريـدون أن تتلقى  فـي المائـة إنهـم ال يريـدون أن تتلقى 
بالدهـم مسـاعدات ماليـة مـن الصيـن، لذلـك مـنبالدهـم مسـاعدات ماليـة مـن الصيـن، لذلـك مـن المرجـح أن يفاقـم االتفـاق التوتـرات بيـن أولئـك  المرجـح أن يفاقـم االتفـاق التوتـرات بيـن أولئـك 
الذيـن يدعمـون توثيـق العاقـات مـع الصيـن وأولئـك الذيـن ال يدعمونهـا، الذيـن يدعمـون توثيـق العاقـات مـع الصيـن وأولئـك الذيـن ال يدعمونهـا، وفـي نوفمبر/تشـرين وفـي نوفمبر/تشـرين 
الثانـي الماضـي، هـزت عاصمـة البـالد “هونيـارا” احتجاجـات تطالـب “سـوغافاري” بالتنحـي بسـبب الثانـي الماضـي، هـزت عاصمـة البـالد “هونيـارا” احتجاجـات تطالـب “سـوغافاري” بالتنحـي بسـبب 
قـرار قـرار 20192019 بإنهـاء العالقـات مـع تايـوان، باإلضافة إلى الغضب من الحكومـة والصعوبات االقتصادية  بإنهـاء العالقـات مـع تايـوان، باإلضافة إلى الغضب من الحكومـة والصعوبات االقتصادية 
التـي تفاقمـت بسـبب جائحـة كوفيـد، تصاعـدت االحتجاجـات، ممـا أدى إلـى أعمـال عنـف وإحـراق التـي تفاقمـت بسـبب جائحـة كوفيـد، تصاعـدت االحتجاجـات، ممـا أدى إلـى أعمـال عنـف وإحـراق 

وتخريـب العديـد مـن الشـركات المملوكـة للصينييـن. وتخريـب العديـد مـن الشـركات المملوكـة للصينييـن. 
تدخلـت أسـتراليا لنشـر قـوات لحفـظ السـالم فـي “جـزر سـليمان” بطلـب مـن حكومـة األرخبيـل، تدخلـت أسـتراليا لنشـر قـوات لحفـظ السـالم فـي “جـزر سـليمان” بطلـب مـن حكومـة األرخبيـل، 
بموجـب معاهـدة أمنيـة ثنائيـة وقعهـا البلـدان فـي عـام بموجـب معاهـدة أمنيـة ثنائيـة وقعهـا البلـدان فـي عـام 20172017، منـذ ذلـك الحيـن، سـعت بكيـن إلـى ، منـذ ذلـك الحيـن، سـعت بكيـن إلـى 
تعزيـز وسـائل حفـظ األمـن فـي الجزيـرة، فأرسـلت مدربيـن للشـرطة ومعـدات لمكافحـة الشـغب، تعزيـز وسـائل حفـظ األمـن فـي الجزيـرة، فأرسـلت مدربيـن للشـرطة ومعـدات لمكافحـة الشـغب، 
الحرجـة”  األمنيـة  “الثغـرات  لتغطيـة  ضـروري  االتفـاق  بـأن  “سـوغافاري”  الـوزراء  رئيـس  الحرجـة” ويجـادل  األمنيـة  “الثغـرات  لتغطيـة  ضـروري  االتفـاق  بـأن  “سـوغافاري”  الـوزراء  رئيـس  ويجـادل 
وتحسـين قـدرة السـلطات علـى التعامـل مـع عـدم االسـتقرار، بينمـا يـرى معارضـو “سـوغافاري”، وتحسـين قـدرة السـلطات علـى التعامـل مـع عـدم االسـتقرار، بينمـا يـرى معارضـو “سـوغافاري”، 
الـذي يقـود الحكومـة للمـرة الرابعـة، أن دوافعه أقل ارتباطا باللعبة الجيوسياسـية الدولية، وتتعلق الـذي يقـود الحكومـة للمـرة الرابعـة، أن دوافعه أقل ارتباطا باللعبة الجيوسياسـية الدولية، وتتعلق 
أكثـر برغبتـه فـي حمايـة بقائـه فـي السـلطة، حيـث أشـار إلـى أنه يريـد تأجيـل انتخابات العـام المقبل أكثـر برغبتـه فـي حمايـة بقائـه فـي السـلطة، حيـث أشـار إلـى أنه يريـد تأجيـل انتخابات العـام المقبل 
عـن طريـق تعديـل الدسـتور، ومـن ثـم، عـن طريـق تعديـل الدسـتور، ومـن ثـم، يشـعر معارضـوه بالقلـق مـن أن تحديـه قـد يـؤدي إلـى يشـعر معارضـوه بالقلـق مـن أن تحديـه قـد يـؤدي إلـى 
مزيـد مـن االحتجاجـات، ومـن ثـم يفتـح البـاب لطلـب المسـاعدة الصينيـة،مزيـد مـن االحتجاجـات، ومـن ثـم يفتـح البـاب لطلـب المسـاعدة الصينيـة، فتهديد أي شـيء تقريًبا  فتهديد أي شـيء تقريًبا 
مرتبًطـا بالصيـن، مـن مواطنيهـا إلـى الشـركات الصغيـرة إلـى البنيـة التحتيـة التـي يبنيهـا أي مقاول مرتبًطـا بالصيـن، مـن مواطنيهـا إلـى الشـركات الصغيـرة إلـى البنيـة التحتيـة التـي يبنيهـا أي مقاول 
صينـي، كافًيـا السـتدعاء القـوات الصينيـة، لـذا؛ فـإنصينـي، كافًيـا السـتدعاء القـوات الصينيـة، لـذا؛ فـإن التهديـد بالتدخـل الصينـي بات يقـوض بالفعل  التهديـد بالتدخـل الصينـي بات يقـوض بالفعل 

الديمقراطيـة فـي بادهـم.الديمقراطيـة فـي بادهـم.

التحليل: جزر جنوب الهادئ الصغيرة تعود إلى اللعبة الجيوسياسية الكبرى
يتبع:
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أما من جانب الصين، فإن االتفاقية تقدم دالالت هامة: 

ســـيـــاقـــات

أوال: تتبـع االتفاقيـة نفـس نمـط االتفاقيـات “الغامضـة” الـذي انتهجتـه الصيـن فـي مناطـق أوال: تتبـع االتفاقيـة نفـس نمـط االتفاقيـات “الغامضـة” الـذي انتهجتـه الصيـن فـي مناطـق 
أخـرى، آخرهـا إيـران،أخـرى، آخرهـا إيـران، حيـث تقـدم الصيـن صفقـات تظـل تفاصيلهـا غيـر معلنـة، تشـمل المسـاعدة  حيـث تقـدم الصيـن صفقـات تظـل تفاصيلهـا غيـر معلنـة، تشـمل المسـاعدة 
أمنيـة وتعـاون عسـكري، وكان مـن  االسـتراتيجية وترتيبـات  التحتيـة  البنيـة  أمنيـة وتعـاون عسـكري، وكان مـن اإلنمائيـة ومشـروعات  االسـتراتيجية وترتيبـات  التحتيـة  البنيـة  اإلنمائيـة ومشـروعات 
الالفـت أن تعليقـات الخارجيـة األمريكيـة ومجلـس األمـن القومـي لـم تستشـهد أبـدا بنـص االتفاقيـة، الالفـت أن تعليقـات الخارجيـة األمريكيـة ومجلـس األمـن القومـي لـم تستشـهد أبـدا بنـص االتفاقيـة، 
أي أن النـص النهائـي مـازال غامضـا، لـذا يصعـب الحكـم علـى آثـاره الكاملـة، وإذا كانـت الصيـن لديهـا أي أن النـص النهائـي مـازال غامضـا، لـذا يصعـب الحكـم علـى آثـاره الكاملـة، وإذا كانـت الصيـن لديهـا 
القـدرة علـى جلـب السـفن واألفـراد العسـكريين إلـى “جزر سـليمان”، فلـن تكون هنـاك حاجة حقيقية القـدرة علـى جلـب السـفن واألفـراد العسـكريين إلـى “جزر سـليمان”، فلـن تكون هنـاك حاجة حقيقية 
لقاعـدة عسـكرية دائمـة، كمـا أن االتفاقيـة “الغامضـة” يمكـن أن تتطـور الحقـا كمـا حـدث فـي حالة لقاعـدة عسـكرية دائمـة، كمـا أن االتفاقيـة “الغامضـة” يمكـن أن تتطـور الحقـا كمـا حـدث فـي حالة 

االتفـاق بيـن الصيـن وجيبوتـي فـي القـرن األفريقـي.االتفـاق بيـن الصيـن وجيبوتـي فـي القـرن األفريقـي.
ثانيـا: تشـير االتفاقيـة إلـى أن سياسـة ضبـط النفـس التـي طالمـا تفضلهـا بكيـن آخـذة فـي ثانيـا: تشـير االتفاقيـة إلـى أن سياسـة ضبـط النفـس التـي طالمـا تفضلهـا بكيـن آخـذة فـي 
التـآكل، مـع السـعي إلـى تطبيـع وجـود قـوات األمـن والدفـاع الصينيـة فـي الخـارجالتـآكل، مـع السـعي إلـى تطبيـع وجـود قـوات األمـن والدفـاع الصينيـة فـي الخـارج، فـي محاولة ، فـي محاولة 
لتغييـر نظـرة العالـم إزاء دورهـا مـن “توسـع صينـي” إلـى االعتـراف بالوجـود الصينـي. قبـل عـدة لتغييـر نظـرة العالـم إزاء دورهـا مـن “توسـع صينـي” إلـى االعتـراف بالوجـود الصينـي. قبـل عـدة 
إلـى  المتحـدة بعناصـر الشـرطة فقـط  إلـى سـنوات، تحولـت بكيـن مـن المسـاهمة فـي بعثـات األمـم  المتحـدة بعناصـر الشـرطة فقـط  سـنوات، تحولـت بكيـن مـن المسـاهمة فـي بعثـات األمـم 
المسـاهمة بالوحـدات العسـكرية كوسـيلة لبـدء تطبيـع وجـود القـوات الصينيـة فـي الخـارج، وفـي المسـاهمة بالوحـدات العسـكرية كوسـيلة لبـدء تطبيـع وجـود القـوات الصينيـة فـي الخـارج، وفـي 
عـام عـام 20172017، افتتحـت الصيـن أول قاعـدة عسـكرية خارجيـة لهـا فـي جيبوتـي بعـد عـدة سـنوات مـن ، افتتحـت الصيـن أول قاعـدة عسـكرية خارجيـة لهـا فـي جيبوتـي بعـد عـدة سـنوات مـن 
االنضمـام إلـى عمليـات مكافحـة القرصنـة الدوليـة فـي خليـج عـدن، وفـي السـنوات األخيـرة، عـززت االنضمـام إلـى عمليـات مكافحـة القرصنـة الدوليـة فـي خليـج عـدن، وفـي السـنوات األخيـرة، عـززت 
للتعـاون  الدفـاع ومكافحـة اإلرهـاب مـع دول منظمـة شـنغهاي  للتعـاون الصيـن تدريبهـا المشـترك علـى  الدفـاع ومكافحـة اإلرهـاب مـع دول منظمـة شـنغهاي  الصيـن تدريبهـا المشـترك علـى 
))SCOSCO( فـي آسـيا الوسـطى، وتشـير التقاريـر إلـى قيـام الصيـن بتدريـب وبنـاء نقـاط حدوديـة لقـوات ( فـي آسـيا الوسـطى، وتشـير التقاريـر إلـى قيـام الصيـن بتدريـب وبنـاء نقـاط حدوديـة لقـوات 
األمـن الطاجيكيـة، وربمـا تقـوم أيًضـا بنشـر وحـدة صغيـرة خاصـة بهـا داخـل طاجيكسـتان كجـزء من األمـن الطاجيكيـة، وربمـا تقـوم أيًضـا بنشـر وحـدة صغيـرة خاصـة بهـا داخـل طاجيكسـتان كجـزء من 

عمليـات مكافحـة اإلرهـاب اإلقليميـة.عمليـات مكافحـة اإلرهـاب اإلقليميـة.
أمنهـا  تعزيـز  إلـى  تسـعى  أخـرى  صغيـرة  دول  إلغـراء  فرصـة  الصيـن  االتفـاق  يمنـح  أمنهـا ثالثـا:  تعزيـز  إلـى  تسـعى  أخـرى  صغيـرة  دول  إلغـراء  فرصـة  الصيـن  االتفـاق  يمنـح  ثالثـا: 
الداخلـي وتنويـع عاقاتهـا األمنيـة الخارجيـة،الداخلـي وتنويـع عاقاتهـا األمنيـة الخارجيـة، وبالتالـي، قـد تصبـح صفقة “جـزر سـليمان” نموذًجا  وبالتالـي، قـد تصبـح صفقة “جـزر سـليمان” نموذًجا 
للمسـاعدة األمنيـة الصينيـة فـي أماكـن أخـرى، فـي آسـيا الوسـطى وجنوب آسـيا وأفريقيـا، وبينما للمسـاعدة األمنيـة الصينيـة فـي أماكـن أخـرى، فـي آسـيا الوسـطى وجنوب آسـيا وأفريقيـا، وبينما 
تنتشـر االسـتثمارات الصينـي فـي كل مـكان فـي العالـم، خاصـة بعـد أن وقعـت أكثـر مـن تنتشـر االسـتثمارات الصينـي فـي كل مـكان فـي العالـم، خاصـة بعـد أن وقعـت أكثـر مـن 140140 دولـة  دولـة 
علـى مبـادرة الحـزام والطريـق، فقـد تواجـه بعـض هـذه الـدول ضغـوط للقبـول بترتيبـات تسـمح علـى مبـادرة الحـزام والطريـق، فقـد تواجـه بعـض هـذه الـدول ضغـوط للقبـول بترتيبـات تسـمح 
لقـوات الصينيـة بالتدخـل لحمايـة المشـروعات واألصـول المملوكـة للصين، أي أن لقـوات الصينيـة بالتدخـل لحمايـة المشـروعات واألصـول المملوكـة للصين، أي أن الصيـن ربما تحاول الصيـن ربما تحاول 
إرسـاء مبـدأ اسـتخدام القـوة العسـكرية لحمايـة وجودهـا االقتصـادي فـي األماكن التـي تدعي أن إرسـاء مبـدأ اسـتخدام القـوة العسـكرية لحمايـة وجودهـا االقتصـادي فـي األماكن التـي تدعي أن 

الحكومـة ال تملـك فيهـا القـدرة علـى تحقيـق االسـتقرار.الحكومـة ال تملـك فيهـا القـدرة علـى تحقيـق االسـتقرار.

النفـوذ الصينـي، واالنتشـار االسـتراتيجي  النفـوذ الصينـي، واالنتشـار االسـتراتيجي ينـدرج االتفـاق بصـورة مباشـرة فـي إطـار توسـع  ينـدرج االتفـاق بصـورة مباشـرة فـي إطـار توسـع 
لبكيـن فـي منطقـة المحيـط الهادئ والطـرق التجارية، ويتزايد القلق األمريكـي بصورة خاصة ألن لبكيـن فـي منطقـة المحيـط الهادئ والطـرق التجارية، ويتزايد القلق األمريكـي بصورة خاصة ألن 
االتفاقيـة سـتمنح بكيـن أول موطـئ قـدم عسـكري لهـا فـي جنـوب المحيـط الهـادئ،االتفاقيـة سـتمنح بكيـن أول موطـئ قـدم عسـكري لهـا فـي جنـوب المحيـط الهـادئ، كان إعـالن  كان إعـالن 
الصيـن عـن التوقيـع قبـل يـوم واحـد مـن زيـارة الوفـد األمريكـي لجـزر سـليمان، بمثابـة فتـح جبهـة الصيـن عـن التوقيـع قبـل يـوم واحـد مـن زيـارة الوفـد األمريكـي لجـزر سـليمان، بمثابـة فتـح جبهـة 

جديـدة فـي التنافـس الجيوسياسـي بيـن الصيـن والغـرب.جديـدة فـي التنافـس الجيوسياسـي بيـن الصيـن والغـرب.
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ص 05

ســـيـــاقـــات

االتفاقيـة سـتحفز انخراًطـا غربًيـا أكبـر مـع دول جـزر المحيـط الهـادئ التـي أصبحـت مجـددا االتفاقيـة سـتحفز انخراًطـا غربًيـا أكبـر مـع دول جـزر المحيـط الهـادئ التـي أصبحـت مجـددا 
فـي قلـب التنافـس الدولـي،فـي قلـب التنافـس الدولـي، والتـي تظهـر بالفعـل فـي مبـادرات مثل “تعهد واشـنطن باسـيفيك”  والتـي تظهـر بالفعـل فـي مبـادرات مثل “تعهد واشـنطن باسـيفيك” 
 ، ،Australia’s Pacific Step-UpAustralia’s Pacific Step-Up ”و”أسـتراليا باسـيفيك سـتيب أب” ، و”أسـتراليا باسـيفيك سـتيب أب ،Washington’s Pacific PledgeWashington’s Pacific Pledge
و”إعـادة ضبـط باسـيفيك نيوزيلنـدا” و”إعـادة ضبـط باسـيفيك نيوزيلنـدا” New Zealand’s Pacific ResetNew Zealand’s Pacific Reset، “نهـوض باسـيفيك المملكـة ، “نهـوض باسـيفيك المملكـة 
المتحـدة” المتحـدة” The U.K.’s Pacific UpliftThe U.K.’s Pacific Uplift، باإلضافـة إلـى إعـادة فتـح السـفارة األمريكيـة فـي هونيـارا. ، باإلضافـة إلـى إعـادة فتـح السـفارة األمريكيـة فـي هونيـارا. 
تخلـق االتفاقيـة تحديـا بالنسـبة للواليـات المتحـدة وشـركائها خاصـة أسـتراليا إزاء نفـوذ الصيـن تخلـق االتفاقيـة تحديـا بالنسـبة للواليـات المتحـدة وشـركائها خاصـة أسـتراليا إزاء نفـوذ الصيـن 
المتزايد، وتشـير إلى أن المتزايد، وتشـير إلى أن سياسـة “إعادة الصين إلى صندوقها” ال تبدو ناجعة، وال يكفي التعويل سياسـة “إعادة الصين إلى صندوقها” ال تبدو ناجعة، وال يكفي التعويل 
فـي المـدى البعيـد علـى إمكانيـة تقليـص قوة الصين فـي المنطقة إلى الحـد األدنى، ذلك يعني فـي المـدى البعيـد علـى إمكانيـة تقليـص قوة الصين فـي المنطقة إلى الحـد األدنى، ذلك يعني 
أن أسـتراليا أقـل أمنـا نتيجـة لهـذا االتفـاق، وسـيدفع هـذا أسـتراليا إلـى أحـد طريقيـن:أن أسـتراليا أقـل أمنـا نتيجـة لهـذا االتفـاق، وسـيدفع هـذا أسـتراليا إلـى أحـد طريقيـن: األول هـو  األول هـو 
التعايـش مـع النفـوذ الصينـي، بينمـا الثانـي هـو تعزيـز التعـاون مع واشـنطن واالنخـراط في جهود التعايـش مـع النفـوذ الصينـي، بينمـا الثانـي هـو تعزيـز التعـاون مع واشـنطن واالنخـراط في جهود 

احتـواء الصيـن طويلـة األجـل، الراجـح حتـى اآلن أن أسـتراليا تتبنـى النهـج الثانـي.احتـواء الصيـن طويلـة األجـل، الراجـح حتـى اآلن أن أسـتراليا تتبنـى النهـج الثانـي.
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