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ــة  ــذه االتفاقيـ ــأن هـ ــدن بـ ــؤولون يف إدارة بايـ ــر مسـ واعتـ
ـــادي  ـــرن الح ـــة للق ـــات االقتصادي ـــادة “الرتتيب ـــة إع ـــد مبنزل تُع
ـــرورة  ـــة ب ـــع متســـك اإلدارة األمريكي ـــن”، الســـيام م والعرشي
محـــارصة الصـــن اقتصاديـــاً، يف الوقـــت الـــذي تعـــاين فيـــه 
ـــاع  ـــة ارتف ـــادة نتيج ـــة ح ـــات اقتصادي ـــدة أزم ـــات املتح الوالي
ـــك  ـــاً، وكذل ـــط عاملي ـــعار النف ـــادة أس ـــم وزي ـــدالت التضخ مع

ـــة. ـــرب األوكراني ـــا يف الح تورطه

الدوافع األمريكية للشراكة
ـــددة  ـــع متع ـــة بدواف ـــدة محكوم ـــة الجدي ـــظ أن الرشاك يالح
ـــدة،  ـــات املتح ـــة للوالي ـــروف الداخلي ـــق بالظ ـــا يتعل ـــا م منه
ــا  ــو مـ ــة وهـ ــة والدوليـ ــر يتعلـــق بالظـــروف اإلقليميـ وآخـ

ميكـــن تفصيلـــه عـــى النحـــو التـــايل: 

1- تعزيـــز شـــعبية بايـــدن: ال شـــك أن تراجـــع شـــعبية 
بايـــدن، وقـــرب انتخابـــات التجديـــد النصفـــي أحـــد أبـــرز 
ـــالن  ـــة لإلع ـــة وراء تحـــرك اإلدارة الدميقراطي ـــباب الداخلي األس
ـــتويات  ـــم إىل مس ـــاع التضخ ـــع ارتف ـــة م ـــاق، خاص ـــن االتف ع
قياســـية يف الواليـــات املتحـــدة بســـبب الحـــرب الروســـية – 
ـــم يف  ـــف التضخ ـــدن إىل وص ـــع باي ـــو دف ـــى نح ـــة، ع األوكراني

الواليـــات املتحـــدة عـــى أنـــه “تضخـــم بوتـــن”.

ـــن  ـــد مـــن األمريكي ـــإن العدي وعـــى الرغـــم مـــام ســـبق، ف
يشـــككون يف هـــذه الروايـــة، ويـــرون أن بايـــدن أخفـــق يف 
ـــات  ـــاء بوعـــوده لتحســـن املســـتوى االقتصـــادي يف الوالي اإليف
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أعلــن الرئيــس األمريكــي، جــو بايــدن، خــال زيارتــه لطوكيــو، واجتماعــه مــع قــادة مجموعة الرباعيــة “الكواد” 
التــي تضــم الهنــد وأســتراليا واليابــان فــي 23 مايــو 2022، عــن إطــاق اتفاقيــة تجارية جديدة باســم “اإلطار 
 Indo-Pacific Economic Framework( ”االقتصــادي لمنطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ للرفاهيــة
for Prosperity(، مؤكــدًا علــى أنهــا ســتهدف إلــى ربــط دول المنطقــة بشــكل أوثــق فــي أربعــة مجــاالت 

هــي االقتصــاد الرقمــي وساســل اإلمــداد والبنيــة التحتيــة للطاقــة النظيفــة ومكافحة الفســاد.

ــو  ــرات المســتقبل, العــدد 1556، 30 ماي ــًا لتقويــض الصيــن, تقدي ــة عالمي ــة األمريكي ــدة: فــرص نجــاح الخطــة االقتصادي ــات عدي تحدي
ــة. ــاث والدراســات المتقدم ــي: المســتقبل لألبح 2022، أبوظب
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املتحـــدة، وجائحـــة كوفيـــد19-، وأزمـــة الطاقـــة العامليـــة، 
ـــة. ـــرب األوكراني ـــى الح ـــابقة ع ـــت س ـــات كان ـــا أزم وجميعه

ـــايل، يأمـــل بايـــدن أن تكـــون هـــذه االتفاقيـــة ميـــالداً  وبالت
ــن  ــة املحيطـ ــرشكاء يف منطقـ ــن الـ ــتفادة مـ ــداً لالسـ جديـ
ــاد  ــية االقتصـ ــن تنافسـ ــزز مـ ــا يعـ ــادئ، مبـ ــدي والهـ الهنـ
األمريـــي وتأمـــن سالســـل التوريـــد، يف الوقـــت الـــذي 
ـــة أمـــام تنامـــي  ـــة األمريكي ـــة االقتصادي ـــه الهيمن تراجعـــت في

النفـــوذ الصينـــي االقتصـــادي.

ـــغال  ـــن انش ـــم م ـــى الرغ ـــاً: ع ـــن اقتصادي ـــارصة الص 2- مح
واشـــنطن وتركيزهـــا عـــى دعـــم أوكرانيـــا يف حربهـــا ضـــد 
ـــل  ـــٍد طوي ـــر تح ـــكل “أخط ـــزال تُش ـــن ال ت ـــإن الص ـــيا، ف روس
األمـــد للنظـــام الـــدويل”، وفقـــاً لترصيـــح وزيـــر الخارجيـــة 
األمريـــي، أنتـــوين بلينكـــن، يف خطـــاب ألقـــاه يف جامعـــة 
جـــورج واشـــنطن يف مايـــو 2022، وهـــو مـــا يكشـــف عـــن 

احتـــدام التنافـــس االســـرتاتيجي بـــن البلديـــن.

وتـــدرك الواليـــات املتحـــدة أنـــه ال ميكـــن التصـــدي 
لتنامـــي النفـــوذ الصينـــي مـــن خـــالل التحالفـــات األمنيـــة 
ــا  ــوس، وإمنـ ــواد أو أوكـ ــل تحالـــف الكـ ــية مثـ والجيوسياسـ

ــاً. ــاً وتكنولوجيـ ــن اقتصاديـ ــواء الصـ ــن الحتـ يتعـ

ــالق  ــدن” إطـ ــررت إدارة “بايـ ــو، قـ ــذا النحـ ــى هـ وعـ
ــو  ــي وهـ ــدف رئيـ ــق هـ ــك لتحقيـ ــة وذلـ ــذه االتفاقيـ هـ
ـــة  ـــاملة اإلقليمي ـــة الش ـــة االقتصادي ـــة الرشاك ـــض اتفاقي تقوي
The Regional Comprehensive Economic Partner-(
ــا الصـــن، والتـــي  ــة، تتزعمهـ ship(، املكونـــة مـــن 15 دولـ
ـــات  ـــاب الوالي ـــا؛ إذ إن غي ـــنطن وحلفاؤه ـــاوف واش ـــر مخ تث
املتحـــدة عـــن اتفاقيـــات التجـــارة اإلقليميـــة مينـــح بكـــن 
فرصـــة لتأســـيس ريادتهـــا يف وضـــع القواعـــد واملعايـــر 
ــل  ــئة مثـ ــات الناشـ ــيام يف التقنيـ ــاد، السـ ــارة واالقتصـ للتجـ
ــل  ــة يف ظـ ــة، خاصـ ــارة الرقميـ ــي والتجـ ــذكاء االصطناعـ الـ

متـــدد الصـــن الهائـــل يف سالســـل التوريـــد العامليـــة. 

3- األهميـــة االقتصاديـــة للمحيطـــن: تـــدرك واشـــنطن 
أهميـــة منطقـــة املحيطـــن مـــن الناحيـــة االقتصاديـــة؛ 
حيـــث إن الـــدول املنضمـــة لالتفاقيـــة )اليابـــان وأســـرتاليا 
ـــا  ـــنغافورة وماليزي ـــد س ـــة والهن ـــا الجنوبي ـــدا وكوري ونيوزيلن
وإندونيســـيا وفيتنـــام والفلبـــن وتايالنـــد وبرونـــاي( مُتثـــل 
ــون  ــع أن تكـ ــن املتوقـ ــي، ومـ ــاد العاملـ ــن االقتصـ 40% مـ
ــدة 30  ــي ملـ ــو العاملـ ــرك للنمـ ــر محـ ــة أكـ ــذه املنطقـ هـ
عامـــاً مقبلـــة، وبالتـــايل، فـــإن وضـــع إطـــار اقتصـــادي بـــن 
واشـــنطن وحلفائهـــا يف هـــذه املنطقـــة ســـيعطي فرصـــاً إلدارة 
ـــامل. ـــة يف الع ـــة االقتصادي ـــادة األمريكي ـــتعادة القي ـــدن الس باي

عقبات أمام النجاح
ـــة  ـــة رشاك ـــة إلقام ـــع األمريكي ـــن تعـــدد الدواف عـــى الرغـــم م
ــإن  ــادئ، فـ ــدي والهـ ــن الهنـ ــع دول املحيطـ ــة مـ اقتصاديـ
ـــة  ـــدو ضعيف ـــة تب ـــل الرشاك ـــنطن يف تفعي ـــاح واش ـــرص نج ف

لألســـباب التاليـــة:

ـــي  ـــة الت ـــي: يالحـــظ أن االتفاقي ـــزام األمري 1- الشـــك يف االلت
ـــاق  ـــا هـــي إال نســـخة مكـــررة مـــن اتف ـــدن م ـــا باي ـــن عنه أعل
The Trans-Pa- )“الرشاكـــة العابـــرة للمحيـــط الهـــادئ” 
ــه  ــت صياغتـ ــذي متـ ــام 2016، والـ cific Partnership( لعـ
خـــالل الواليـــة الرئاســـية الثانيـــة للرئيـــس الدميقراطـــي 
ــس  ــا الرئيـ ــحب منهـ ــي انسـ ــا، والتـ ــاراك أوبامـ ــابق بـ السـ
ـــراً  ـــام 2017، معت ـــد ترامـــب يف ع ـــوري الســـابق، دونال الجمه
ـــي،  ـــاد األمري ـــيقوض االقتص ـــه س ـــت، وأن ـــة للوق ـــاه مضيع إي

وســـينال مـــن مبـــدأ “أمريـــكا أوالً”.

ــرر  ــنوات، ليكـ ــن 6 سـ ــل مـ ــد أقـ ــدن، بعـ ــود بايـ ويعـ
التجربـــة ذاتهـــا، وهـــو مـــا يكشـــف عـــن تخبـــط أمريـــي، 
وأن واشـــنطن ال متتلـــك رؤيـــة متســـقة ملســـتقبل النظـــام 
ـــدول  ـــن ال ـــد م ـــل العدي ـــا يجع ـــو م ـــي، وه ـــادي العامل االقتص
ترتيـــث يف االنضـــامم لهـــا، خاصـــة أن حظـــوظ الحـــزب 
الدميقراطـــي يف انتخابـــات التجديـــد النصفـــي ال تبـــدو قويـــة. 

ــار  ــون أن “اإلطـ ــرى مراقبـ ــل: يـ ــدود للتكامـ ــار محـ 2- إطـ
ــو  ــادئ” هـ ــدي والهـ ــن الهنـ ــة املحيطـ ــادي ملنطقـ االقتصـ
اتفـــاق ضعيـــف، وال يرقـــى إىل مســـتوى اتفاقيـــة تجـــارة حـــرة 
تخفـــض التعريفـــات الجمركيـــة، وتضمـــن لـــدول املنطقـــة 
ـــذا  ـــي أن ه ـــا يعن ـــو م ـــة، وه ـــواق األمريكي ـــول إىل األس الوص
ـــن  ـــة املحيطـــن م ـــة دول منطق ـــن يصـــب يف مصلح ـــار ل اإلط
ـــون  ـــام يشـــكك املحلل ـــة قصـــرة األجـــل. ك ـــة االقتصادي الناحي
ـــذا  ـــي له ـــرس األمري ـــن يف الكونج ـــم الدميقراطي ـــدى دع يف م
اإلطـــار، بالنظـــر إىل التكلفـــة السياســـية املرتفعـــة داخليـــاً 
ـــول إىل  ـــة للوص ـــدول األجنبي ـــات ال ـــام منتج ـــاب أم ـــح الب لفت

ـــة. ـــواق األمريكي األس

ولعـــل ذلـــك هـــو مـــا دفـــع وزيـــر الخارجيـــة الصينـــي 
وانـــج يـــي للتأكيـــد عـــى أن املبـــادرة األمريكيـــة يف آســـيا 
محكـــوم عليهـــا بالفشـــل قبـــل أن تبـــدأ، مشـــراً إىل أن املبـــادرة 
ـــض عـــى  ـــارة االنقســـام والتحري ـــى “إث ـــوم ع ـــا تق يف جوهره
املواجهـــة وتقويـــض الســـالم، وبغـــض النظـــر عـــن كيفيـــة 

تغليفهـــا أو إخفائهـــا، فإنهـــا ستفشـــل حتـــامً يف النهايـــة”.

ــون أن  ــد املحللـ ــن: ال يعتقـ ــتعداء الصـ ــض دول اسـ 3- رفـ
تكـــون هـــذه االتفاقيـــة عامـــل جـــذب لـــدول املحيطـــن، 
ـــن.  ـــب الص ـــارة غض ـــد إث ـــي ال تري ـــك الت ـــة تل ـــة خاص وبصف
ــر  ــاين أكـ ــد ثـ ــن تُعـ ــة أن الصـ ــل حقيقـ ــن تجاهـ وال ميكـ
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ـــم  ـــاري ملعظ ـــك تج ـــر رشي ـــت أك ـــامل، وأصبح ـــاد يف الع اقتص
ـــهيل  ـــة وتس ـــي العومل ـــل تنام ـــن، ويف ظ ـــة املحيط دول منطق
ــة  ــة االقتصاديـ ــب “الرشاكـ ــيام مبوجـ ــارة، السـ ــة التجـ حركـ
اإلقليميـــة الشـــاملة”، فإنـــه مـــن غـــر املتوقـــع أن تنجـــح 
الواليـــات املتحـــدة يف إضعـــاف التعـــاون االقتصـــادي بـــن 
ـــيام  ـــادئ، الس ـــدي واله ـــن الهن ـــة املحيط ـــن ودول منطق الص
ـــة  ـــالت تفضيلي ـــدم أي معام ـــا ال تق ـــن عنه ـــة املُعل أن االتفاقي

للـــرشكاء.

ـــاً  ـــاً واضح ـــذوا موقف ـــد مل يتخ ـــادة يف الهن ـــظ أن الق ويالح
ــة  ــدم رغبـ ــع إىل عـ ــد يرجـ ــا قـ ــو مـ ــا. وهـ ــد تجاههـ بعـ
ـــن، إذ  ـــع الص ـــات م ـــن األزم ـــد م ـــال املزي ـــي يف افتع نيودله
ـــة  ـــؤون العاملي ـــامً يف الش ـــب دوراً مه ـــي أن تلع ـــد نيودله تري
ـــداً عـــن األحـــالف  ـــة مســـتقلة بعي مـــن خـــالل سياســـة خارجي

الدوليـــة. 

ـــة  ـــه االتفاقي ـــن: تواج ـــة للص ـــة اإلقليمي ـــة االتفاقي 4- جاذبي
التـــي طرحتهـــا الواليـــات املتحـــدة منافســـة مـــن أطـــر أخـــرى 
ـــة  ـــة اإلقليمي ـــة االقتصادي ـــة “الرشاك ـــداً اتفاقي ـــة، وتحدي بديل
ـــدول  ـــذا يضـــم ال ـــرة ه ـــارة الح ـــاق التج الشـــاملة”، إذ إن اتف
ـــاي  العـــرش األعضـــاء يف رابطـــة دول جنـــوب رشق آســـيا )برون
ـــن  ـــار والفلب ـــا وميامن ـــيا والوس وماليزي ـــا وإندونيس وكمبودي
وســـنغافورة وتايالنـــد وفيتنـــام(، باإلضافـــة إىل الصـــن، 
ــدا،  ــرتاليا ونيوزيلنـ ــة، أسـ ــا الجنوبيـ ــد، كوريـ ــان، الهنـ اليابـ
ـــامل  ـــرة يف الع ـــارة ح ـــة تج ـــر اتفاقي ـــد أك ـــي تُع ـــايل، فه وبالت
تغطـــي حـــوايل 30% مـــن ســـكان العـــامل، كـــام ميثـــل حجمهـــا 

االقتصـــادي والتجـــاري 30% مـــن اإلجـــاميل العاملـــي.

ـــر االتفـــاق الشـــامل والتقدمـــي  ـــة أخـــرى، تعت ومـــن ناحي
للرشاكـــة العابـــرة للمحيـــط الهـــادئ، التـــي دخلـــت حيـــز 

Comprehensive and Progres-( ،2018  التنفيـــذ يف عـــام
sive Agreement for Trans-Pacific Partnership( إطـــاراً 
ـــي:  ـــارات؛ إذ تجمـــع 11 دولـــة، ه ـــامً عابـــراً للق ـــاً مه تجاري
أســـرتاليا، وبرونـــاي، وكنـــدا، وتشـــييل، واليابـــان، وماليزيـــا، 
واملكســـيك، ونيوزيلنـــدا، وبـــرو، وســـنغافورة، وفيتنـــام، 
ــة  ــكام لحاميـ ــة إىل أحـ ــارة، باإلضافـ ــز التجـ ــزم بتعزيـ وتلتـ
ــا  ــة القضايـ ــفافية ومعالجـ ــز الشـ ــامل وتعزيـ ــوق العـ حقـ

البيئيـــة وتغـــر املنـــاخ.

ــتطع  ــا: مل تسـ ــة يف أفريقيـ ــادرات األمريكيـ ــل املبـ 5- فشـ
اســـرتاتيجية ترامـــب تجـــاه أفريقيـــا التـــي صـــدرت يف 
ـــا”  ـــادرة “ازدهـــار أفريقي ـــي تضمنـــت مب ديســـمر 2018، والت
)Prosper Africa( الوفـــاء بالوعـــود األمريكيـــة، وهـــو مـــا 
ـــن  ـــارة ب ـــم التج ـــع حج ـــة يف تراج ـــة واضح ـــس بطريق انعك
ـــا كان 100  ـــام 2018 بعدم ـــار دوالر يف ع ـــن إىل 41 ملي الطرف
مليـــار دوالر يف عـــام 2008، فضـــالً عـــن انخفـــاض حجـــم 
االســـتثامر األمريـــي املبـــارش يف أفريقيـــا مـــن 50.4 مليـــار 
دوالر يف عـــام 2017 إىل 43.2 مليـــار دوالر يف عـــام 2019، 
وجـــاء هـــذا االنخفـــاض بنســـبة 14% يف وقـــت كانـــت 
ـــتثامراتها يف  ـــن اس ـــد م ـــن، تزي ـــل الص ـــرى، مث ـــه دول أخ في

املنطقـــة.

ويف الختـــام، يالحـــظ أن االتفاقيـــة األمريكيـــة الجديـــدة 
ـــوابق  ـــبب الس ـــواء بس ـــات، س ـــن التحدي ـــد م ـــه بالعدي تواج
ـــم  ـــة، ث ـــات مامثل ـــة الســـابقة، والتـــي طرحـــت اتفاقي األمريكي
مـــا لبثـــت أن تراجعـــت عنهـــا، أو بســـبب فشـــل مبـــادرة 
“ازدهـــار أفريقيـــا”، والتـــي كانـــت تهـــدف إىل تعزيـــز 
ـــبب  ـــة، أو بس ـــادات األفريقي ـــع االقتص ـــاون م ـــة والتع الرشاك
ــة،  ــدول املنطقـ ــة لـ ــر جاذبيـ ــرى أكـ ــات أخـ ــود اتفاقـ وجـ

بقيـــادة الصـــن.
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