
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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شراكة استراتيجية بين أمريكا وجزر الباسيفيك 
كأحدث مظاهر الحرب الباردة مع الصين

أعلنـت الواليـات المتحـدة األمريكيـة، عـن أول أعلنـت الواليـات المتحـدة األمريكيـة، عـن أول وثيقـة إسـتراتيجيةوثيقـة إسـتراتيجية لهـا علـى اإلطـاق للشـراكة مـع  لهـا علـى اإلطـاق للشـراكة مـع 
دول جـزر المحيـط الهـادئ فـي قمـة غير مسـبوقة اسـتضافتها يومي دول جـزر المحيـط الهـادئ فـي قمـة غير مسـبوقة اسـتضافتها يومي 2828 و و2929 سـبتمبر/أيلول  سـبتمبر/أيلول 
الماضـي، وقـد صـادق جميـع قـادة دول جـزر المحيـط الهـادئ الــ الماضـي، وقـد صـادق جميـع قـادة دول جـزر المحيـط الهـادئ الــ 1414 الذيـن حضـروا القمـة علـى  الذيـن حضـروا القمـة علـى 
الوثيقـة، التـي تتضمـن العديـد مـن البنود لزيادة التعاون، ووفقا للوثيقـة فإن الواليات المتحدة الوثيقـة، التـي تتضمـن العديـد مـن البنود لزيادة التعاون، ووفقا للوثيقـة فإن الواليات المتحدة 
ستسـتثمر مـا يناهـز ستسـتثمر مـا يناهـز 810810 مليـون دوالر فـي برامـج موسـعة لمسـاعدة جزر المحيـط الهادئ في  مليـون دوالر فـي برامـج موسـعة لمسـاعدة جزر المحيـط الهادئ في 

البنيـة التحتيـة والتعليـم ومكافحة تغيـر المناخ.البنيـة التحتيـة والتعليـم ومكافحة تغيـر المناخ.

الحدث

Asbab.com

تأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد جهود الواليات المتحدة لمواجهة النفوذ الصيني المتصاعد تأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد جهود الواليات المتحدة لمواجهة النفوذ الصيني المتصاعد 
عبر  المنطقة  نفوذها في  بناء  إعادة  إلى  واشنطن  تسعى  حيث  الهادئ،  المحيط  جزر  عبر في  المنطقة  نفوذها في  بناء  إعادة  إلى  واشنطن  تسعى  حيث  الهادئ،  المحيط  جزر  في 
التركيز على المجاالت ذات االهتمام الرئيسي لبلدان جزر المحيط الهادئ، والمتمثلة في التنمية التركيز على المجاالت ذات االهتمام الرئيسي لبلدان جزر المحيط الهادئ، والمتمثلة في التنمية 
والظواهر  البحر  سطح  مستويات  ارتفاع  أمام  الصمود  على  الدول  قدرة  وتعزيز  والظواهر االقتصادية  البحر  سطح  مستويات  ارتفاع  أمام  الصمود  على  الدول  قدرة  وتعزيز  االقتصادية 

المناخية القاسية المتعلقة بتغير المناخ وهي القضية األهم لتلك الدول. المناخية القاسية المتعلقة بتغير المناخ وهي القضية األهم لتلك الدول. 
المتقلبة مع جزر المحيط الهادئ، مما رسخ رسخ  الواليات المتحدة سجا حافا بالسياسات  المتقلبة مع جزر المحيط الهادئ، مما تمتلك  الواليات المتحدة سجا حافا بالسياسات  تمتلك 
حيث  واشنطن،  مع  األجل  طويلة  عاقات  في  الثقة  بعدم  الجزرية  الدول  لدى  حيث التصورات  واشنطن،  مع  األجل  طويلة  عاقات  في  الثقة  بعدم  الجزرية  الدول  لدى  التصورات 
تدرك هذه الدول أن أولوية أمريكا في المنطقة ترتبط بمصالح واشنطن األمنية، لذلك؛ تركز تدرك هذه الدول أن أولوية أمريكا في المنطقة ترتبط بمصالح واشنطن األمنية، لذلك؛ تركز 
الثقة مع دول  بناء  إعادة  الهادئ على  المحيط  الجديدة في منطقة  الثقة مع دول االستراتيجية األمريكية  بناء  إعادة  الهادئ على  المحيط  الجديدة في منطقة  االستراتيجية األمريكية 
المنطقة عبر عقد شراكات اقتصادية وتنموية المنطقة عبر عقد شراكات اقتصادية وتنموية على نطاق واسععلى نطاق واسع، األمر الذي حرصت واشنطن ، األمر الذي حرصت واشنطن 
على تأكيده في وثيقة الشراكة االستراتيجية، إذ أعلنت اهتمامها بتعزيز “منتدى جزر المحيط على تأكيده في وثيقة الشراكة االستراتيجية، إذ أعلنت اهتمامها بتعزيز “منتدى جزر المحيط 
الهادئ” )الهادئ” )PIFPIF(، وهي المنصة الرئيسية متعددة األطراف في المنطقة، وفي الوقت نفسه، (، وهي المنصة الرئيسية متعددة األطراف في المنطقة، وفي الوقت نفسه، 

قللت واشنطن من التأكيد على أهدافها األمنية في وثيقة الشراكة. قللت واشنطن من التأكيد على أهدافها األمنية في وثيقة الشراكة. 

التحليل: جزر المحيط الهادئ في معادلة التنافس الجيوسياسي بين 
واشنطن وبكين

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/29/declaration-on-u-s-pacific-partnership/
https://www.asbab.com
https://www.asbab.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%b1/
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بينما تعتمد أمريكا على تحقيق مصالحها األمنية في المنطقة من خال إقامة تحالفات أمنية بينما تعتمد أمريكا على تحقيق مصالحها األمنية في المنطقة من خال إقامة تحالفات أمنية 
وعسكرية في نطاق ضيق، كما هو الحال في تحالفها الثاثيوعسكرية في نطاق ضيق، كما هو الحال في تحالفها الثاثي “أوكوس” “أوكوس” مع بريطانيا وأستراليا،  مع بريطانيا وأستراليا، 
وكذلك “اتفاقيات االرتباط الحر” مع “باالو” و”جزر مارشال” و”ميكرونيزيا” والتي تسمح للجيش وكذلك “اتفاقيات االرتباط الحر” مع “باالو” و”جزر مارشال” و”ميكرونيزيا” والتي تسمح للجيش 
األمريكي بالوصول إلى المنطقة ذات األهمية االستراتيجية مقابل المساعدات االقتصادية، تأمل األمريكي بالوصول إلى المنطقة ذات األهمية االستراتيجية مقابل المساعدات االقتصادية، تأمل 
الواليات المتحدة من خال تلك االستراتيجية في تعزيز قدراتها العسكرية، وحماية خطوط االتصال الواليات المتحدة من خال تلك االستراتيجية في تعزيز قدراتها العسكرية، وحماية خطوط االتصال 

الحيوية في المحيط الهادئ.الحيوية في المحيط الهادئ.
الفجوة  لملء  متدرجة  جهودا  الماضية  القليلة  السنوات  خال  الصين  بدأت  اآلخر؛  الجانب  الفجوة في  لملء  متدرجة  جهودا  الماضية  القليلة  السنوات  خال  الصين  بدأت  اآلخر؛  الجانب  في 
التي أحدثها الغياب األمريكي طويل األجل عن منطقة جزر المحيط الهادئ، ولم تدرك واشنطن التي أحدثها الغياب األمريكي طويل األجل عن منطقة جزر المحيط الهادئ، ولم تدرك واشنطن 
وحلفاؤها حجم االختراق الصيني للمنطقة إال بعد أن وقعت بكين إتفاقية أمنية معوحلفاؤها حجم االختراق الصيني للمنطقة إال بعد أن وقعت بكين إتفاقية أمنية مع جزر سليمان  جزر سليمان 
في أبريل/نيسان الماضي، وهي االتفاقية التي منحت الصين أول موطئ قدم عسكري لها في في أبريل/نيسان الماضي، وهي االتفاقية التي منحت الصين أول موطئ قدم عسكري لها في 
جنوب المحيط الهادئ، وتسعى بكين من خال تعميق عاقاتها مع دول جزر المحيط الهادئ إلى جنوب المحيط الهادئ، وتسعى بكين من خال تعميق عاقاتها مع دول جزر المحيط الهادئ إلى 
تعزيز مصالحها الجيوسياسية في المنطقة، والمتمثلة في تحقيق تعزيز مصالحها الجيوسياسية في المنطقة، والمتمثلة في تحقيق االنتشار االستراتيجياالنتشار االستراتيجي والذي  والذي 
ُيمّكن بكين من تطويق ومحاصرة “تايوان” تمهيدا لضمها لألراضي الصينية في المستقبل، كما ُيمّكن بكين من تطويق ومحاصرة “تايوان” تمهيدا لضمها لألراضي الصينية في المستقبل، كما 
تأمل الصين أيًضا في تأمين ممرات الشحن الحيوية في بحر الصين الجنوبي، وكذلك بناء القدرة تأمل الصين أيًضا في تأمين ممرات الشحن الحيوية في بحر الصين الجنوبي، وكذلك بناء القدرة 

على تعطيل خطوط االتصال بعيدة المدى بين واشنطن وشركائها اآلسيويين.على تعطيل خطوط االتصال بعيدة المدى بين واشنطن وشركائها اآلسيويين.
في إطار التنافس الجيوسياسي بين واشنطن وبكين في منطقة جزر المحيط الهادئ، ويبدو في إطار التنافس الجيوسياسي بين واشنطن وبكين في منطقة جزر المحيط الهادئ، ويبدو 
أن كا الطرفين ينتهج استراتيجية تختلف إلى حد كبير عن اآلخر، إذ تستهدف االستراتيجية الصينية أن كا الطرفين ينتهج استراتيجية تختلف إلى حد كبير عن اآلخر، إذ تستهدف االستراتيجية الصينية 
إقامة شراكات متعددة األطراف تتضمن سياسات تجارية وأمنية تفصيلية ومحددة، حيث اقترحت إقامة شراكات متعددة األطراف تتضمن سياسات تجارية وأمنية تفصيلية ومحددة، حيث اقترحت 
الجزر  رفضته  والذي  الهادئ،  المحيط  جزر  وأمنيا مع  تجاريا  اتفاقا  الماضي  مايو/أيار  الجزر بكين في  رفضته  والذي  الهادئ،  المحيط  جزر  وأمنيا مع  تجاريا  اتفاقا  الماضي  مايو/أيار  بكين في 
بسبب تخوفاتها من المقترح الذي يمنح بكين وصواًل أمنيًا وعسكريًا للمنطقة، بينما ارتكزت وثيقة بسبب تخوفاتها من المقترح الذي يمنح بكين وصواًل أمنيًا وعسكريًا للمنطقة، بينما ارتكزت وثيقة 
االستراتيجية األمريكية على االلتزام فقط بمبادئ المشاركة مع جزر المحيط الهادئ دون اإلشارة االستراتيجية األمريكية على االلتزام فقط بمبادئ المشاركة مع جزر المحيط الهادئ دون اإلشارة 
إلى تفاصيل إجرائية، وكذلك حرصت واشنطن على تجنب األهداف األمنية، األمر الذي دفع جميع إلى تفاصيل إجرائية، وكذلك حرصت واشنطن على تجنب األهداف األمنية، األمر الذي دفع جميع 
دول جزر المحيط الهادئ إلى التوقيع على الوثيقة بالرغم من االعتراضات التي أبدتها جزر سليمان دول جزر المحيط الهادئ إلى التوقيع على الوثيقة بالرغم من االعتراضات التي أبدتها جزر سليمان 

وتراجعت عنها فيما بعد.وتراجعت عنها فيما بعد.

التحليل: جزر المحيط الهادئ في معادلة التنافس الجيوسياسي بين واشنطن وبكين
يتبع:

بالرغم من أن دول جزر المحيط الهادئ ال يمكن اعتبارها شركاء اقتصاديين مهمين للواليات بالرغم من أن دول جزر المحيط الهادئ ال يمكن اعتبارها شركاء اقتصاديين مهمين للواليات 
المتحدة أو للصين؛ إال أن األهمية االستراتيجية لهذه الجزر قد برزت خال المنافسة الجيوسياسية المتحدة أو للصين؛ إال أن األهمية االستراتيجية لهذه الجزر قد برزت خال المنافسة الجيوسياسية 
المتزايدة بين واشنطن وبكين في منطقة المحيط الهادئ خال السنوات القليلة الماضية، األمر المتزايدة بين واشنطن وبكين في منطقة المحيط الهادئ خال السنوات القليلة الماضية، األمر 
الدوليتين إلى السعي لتعزيز نفوذهما في جزر المحيط الهادئ عبر بناء  الدوليتين إلى السعي لتعزيز نفوذهما في جزر المحيط الهادئ عبر بناء الذي دفع كا القوتين  الذي دفع كا القوتين 

العاقات وعقد الشراكات مع دول المنطقة. العاقات وعقد الشراكات مع دول المنطقة. 
سيتمثل التحدي األبرز أمام واشنطن إلنجاح التعاون مع جزر المحيط الهادئ في قدرتها سيتمثل التحدي األبرز أمام واشنطن إلنجاح التعاون مع جزر المحيط الهادئ في قدرتها على على 
الضرورات  تتسبب  أن  دون  بكين،  فعالية من  أكثر  بشكل  الجزرية  للدول  الرئيسية  االحتياجات  الضرورات تلبية  تتسبب  أن  دون  بكين،  فعالية من  أكثر  بشكل  الجزرية  للدول  الرئيسية  االحتياجات  تلبية 

األمنية واألولويات العديدة األخرى لواشنطن حول العالم بتقويض الشراكة الجديدة.األمنية واألولويات العديدة األخرى لواشنطن حول العالم بتقويض الشراكة الجديدة.
التنافس  من  اكتسبتها  التي  التفاوضية  قوتها  استخدام  الهادئ  المحيط  جزر  التنافس ستواصل  من  اكتسبتها  التي  التفاوضية  قوتها  استخدام  الهادئ  المحيط  جزر  ستواصل 

الخالصة 
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الجيوسياسي بين واشنطن وبكين من أجل تعظيم االستثمارات والمزيد من اإلجراءات بشأن الجيوسياسي بين واشنطن وبكين من أجل تعظيم االستثمارات والمزيد من اإلجراءات بشأن تغير تغير 
المناخ؛ حيث سيتمثل التحدي الرئيسي لحكومات جزر المحيط الهادئ في استمرار جني المكاسب المناخ؛ حيث سيتمثل التحدي الرئيسي لحكومات جزر المحيط الهادئ في استمرار جني المكاسب 
االقتصادية والتنموية من هذه االتفاقيات، دون التورط في مخاطر االختيار الصفري ما بين الواليات االقتصادية والتنموية من هذه االتفاقيات، دون التورط في مخاطر االختيار الصفري ما بين الواليات 

المتحدة والصين، وتحمل مخاطر لعبة التنافس القطبي بين القوتين الدوليتين.المتحدة والصين، وتحمل مخاطر لعبة التنافس القطبي بين القوتين الدوليتين.

الخالصة 
يتبع:
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