تقارير

0

نوفمبر 2017

تحديات ما بعد جولة ترامب اآلسيويّة
د .محمد مكرم بلعاوي
ميا الرسيا ارمريكا الحااالا دو ااالااد تراماابا مو طة اال الم رفااة بااال اا
أكثر مااا يي ّ
ً
راحا فري ًا ع د زيارتل لها وي ا بعد أن ّدم
جول ل اآلسااااايوية دم ا

ا

سااااال كوساااااي

للرسيا ال ي اما تران داي وا غ بين الصااااااين و ي اما ا مواة تسااااااوية اا البلدين
ا بحر الصااي ا الو وبا طافبل اس ً لل ":إذا كان بإمكا ا ال وس ا
بذلك أ ا وساااااي

أو ال حكيأ أعلم ا

أن ارمريكيينا يما يبدوا يرون
جيد ".وسااااارّ ال را ة ا مذا العرض ّ

أ ساااهأ كةوي طير وإحساااان ا الم

ةةا بي ما يرامأ كثير من اآلسااايويين كةوي اح

ة

ورطت االسااااا عمار وأ امت يها واعد عساااااكرية عالية ال ساااااليدا وما تبرر وجودما ا
الم

ةة تحت ع وان ح ظ أمن الم حة البحرية وحةوق الدوة الضااااعي ةا ما يشااااكّ إمّ ا

ا صاالً عن الوا ع أو محاولة تاويره بالةوي حي ًا وبأساليب زلةة أحيا ًا.
الصااااي يونا وإن كا ت ع

هأ ب ي ام د تساااامّ مت ووأاااالت إل

أد

مساااا و لها ا

ري الساابعي يات من الةرن الما ااا إطر حصااوة حرا بين البلدين اح لت الصااين ط لها
ً
جداا
مساااااحات واسااااعة من ي ام طأ ا سااااحبتا يدركون أن المشاااا رب بين البلدين كبير
ضااااااا ً عن الووار م اب ااااااااا راب باريدولوجيا الشااااااايوعية بين الحابين الحاكمين ا
البلدينّ .
أما ال ي اميون وإن كا وا يسااااااا يدون من االسااااااا ثمارات الةارجية ارمريكية
ولكن ب دمأ كااااا اااات تحاااات اح

ة أمريكا مبااااااااااااارا كي

ي ساااااااون ذلااااك ويةبلون

بارمريكيين وسي ًا مع جيرا هأ.
اآلن وبعد عةود من المحاوالت الصاااااااي ية ل حويأ الدور ارمريكا ا الم
ا كّ م اساااابة أن الة
مقاالت

ةة وال أكيد

ات ام ليمية يمكن حلها بم او ااااات مبااااااري بين دولهاا يأتا
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مذا اال راح ال رامبا الغريب .وال ة

الصاااااااي يون الرساااااااالة عل

ال ورا

ا يوم ارحد

الاااذي يليااال كاااان الرسيا الصاااااااي ا تشاااااااا ج بي غ ياور ي اااام ويل ةا برسيا الحاا
ات ا ية لحّ المشاااااااكّ العالةة بين البلدين

الشاااااايوعا ابويان بهو ترو غا ويو عان عل
م ذ عةود.

لعّ لساااااااان حاة ترامب ومةالل يعلن أ ّ ل ادر عل

تحةي

ما لأ يحةةل من سااااااابةل من

الوماعية مع الةاري
عملي ًاا يلغا كّ االت ا يات
الرؤساااااااار وامدارات ارمريكيةا ولذا إ ّ ل
ّ
ّ
ويعيد ال اوض عل
ع

ً
معيدا رسااااأ
االت ا يات الث اسية بين بلده وساااااسر البلدان اآلساااايوية

ً
بةية الواري ال ا كا ت ب ده
ة أمريكا بالةاري من جديدا ولكن مذه المري سا
ااااااااحبا ّ

ً
بعيدا عن الصااينا ومحرّ
تةدمها كمكا أي لآلساايويين الس ا ة ابهأ
كا ي ةرفوا ا مواجهات عسكرية مأ بغ

ا ًاا بعضااهأ عل

بع

ا

ع ها وال يرببون بها.

ّ
أما اللغة ال ا اسااااااا ةدمها ترامب ا جول ل اآلسااااااايوية ها ال تة ا ال وايا ارمريكية
للةاريا ة

ًا لإلأ

ح الشاسع ا مواة وأ

الوار الو وبا الشر ا من آسيا ومو

آساااايا باسااااي يك والذي اساااا ةدمل الرؤسااااار ارمريكيين السااااابةينا عمد ترامب ل ساااامية
الم

ً
مةحما اله دا العدو اللدود للصاااااااينا ا
ةة )  ( I ndo- pa c i f i cم دوباساااااااي يكا

معادل ل اآلسااااااايوية ا رببة م ل لصااااااا ع "تحال

ديمةرافا" يضاااااااأ كّ من الواليات

و ً
ةا للم ظور ارمريكا كدوة ديمةرافية

الم حدي واس راليا واليابان واله د وما تص

تؤمن باال ةابات و كري تداوة السااااااال ةا ما يمكن تصااااااا ي ل أيضا ً
ااااااا من زاوية ار ظمة
اآلسااااااايوية ال ا تأتا من طل يات يساااااااارية ب حال

اليمين هو يضاااااااأ حكومات يمي ية

محا ظة ا كّ البلدان المذكوريا وربما اااك ً آطر للحرا البادريا ال ا كا ت ساااسدي ا
أواسااااا

الةرن العشااااارين بين الغرا تحت زعامة أمريكاا والدوة اليساااااارية تحت زعامة

امتحاد السو ياتا.

مقاالت
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أن الصااااين تكسااااب جوالت
و ا ظّ تعثر االساااا راتيوية ارمريكية ا اري آسااااياا يبدو ّ
م عددي وإن كا ت أاااااااغيريا عل

حسااااااااا ال راجع ارمريكاا

ا مكان آطر من الةاري

كا ت المبادري الصااي ية المعرو ة باسااأ "مبادري الحاام وال ري "ا وال ا ترما إل
ااابكة الصااين ال وارية مع العالأ عبر ما كان يعرس باسااأ فري

تعايا

ً
دما عل
الحريرا تسااير

أكمّ وجلا ةبيّ أيام من جولة الرسيا ارمريكا اآلسيويةا وبال حديد ا الث طين من
تشااارين طا ا /أك وبر 2017ا داااان رؤساااار كّ من تركيا رجب فيب أردوبانا وأذربيوان
إلهام عليي ا وجورجيا جورجا كا يشااا يلاا ط

باكو-تبليساااا -ارص للساااكة الحديدا

وفو لل  826كيلوم ر م هاا  105كيلوم ر جد يديا وي و ع أن ي ةاّ مليون را كب سااااااا و يا
وطمسااااة مليون فن من البضاااااسعا تصااااّ الصااااين عبر كازاطساااا ان وورجيا أذربيوان
ركيااا بااأوروبااا باادون المرور ا روساااااااياااا ومو ط

من اااااااااأ اال أن ية ا ّدم د عااة لل مو

اال صاااااااادي لهذه البلدان ولل واري الصاااااااي ية مع أوروباا ا و ت كان الرسيا ارمريكا
يلغا ات ا ية ال واري العابري للمحي
ً
دا ً
بعيدا عن أمريكا إل
عا مذه البلدان

مقاالت

الهادي ال ا كا ت ترب

ب ده ببلدان اااااارق آساااااياا

أحضان الصين.
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طري ة :ط

وط

باكو – تبليسا  -ارص للسكة الحديد

ًا لرببة ترامب الذي يسااااا ةدم لهوة تصاااااعيدية مع كوريا الشااااامالية مه ّد ً
دا بإف ق

ً
حربا مدمريا لن تكون كوريا الشااااااامالية

ةة تر

ا مذه

ع هاا وت ضااااااّ الةيار الدبلوماسااااااا وال أطير عل

الساااااالوب

الميةا وال أحد اليوم أ در من الصااين عل
الكوري الشاامالا من ط ة وساااسّ سا ّ

عّ ذلكا

ً
عبثية ما بغ
حربا
الحرا
ّ

إن الم
اااااااحي ها الوحيديا
ّ

الحّ إذن لهذا الو ااع بالغ الصااعوبةا يكمن ا اليد الصااين وال ا يمكن أن تحدد مصااير
الم

ةة عن فري

أن عل
حلي ها كوريا الشاااماليةا ما يع ا ّ

ً
داسما بضاااااااروري
الصاااااااي ا وا اعل
ارمريكية عل

امف قا بّ أ ّل ير

اااااااب

دوة الم

ةة فلب الر ااا

سااااااالوب حلي ل الذي يبدو بير آبل بال هديدات

ا تساالحل أمان لل من مصااير ااابيل بمصااير الةذا ا

وأدام حسين اللذين لةيا ح هما إطر ال دطّ العسكري ارمريكا ا بلديهما.
وما ما الصاااااين تظهر م اعة السااااا راتيوية االسااااا ااس ارمريكية مع مرور ارياما ح
وإن اع مدت أمري كا ا ذلك عل
مقاالت

تايوان وال يابان وكوريا الو وب ية والويران اآلطرين
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للصاااااااين ك ي ام وال لبينا لمحاولة توري

الصاااااااين بة

ً
وتبريرا لحضورما العسكري الداسأ ا الم
اال صادي

ات مع جيرا ها ل عوي

موما

ةة باعأ حماية دوة الم

ةة من

المد الشاااايوعا والة ر الصااااي اا ولكن اريام حملت رمريكا ما لأ يكن بالحساااابانا إذ ما
ما ال لبين ت ةب رسيسا ًاا يساااريّ ًا ي ول حو الصااين ويسااوّ ي ط
ببحر الصاااااااين الو وبا

اتل معها يما ية

ادولي اة وال ا حكماات لل لبين
اااااااااربا ًاا بحكأ محكمااة ال حكيأ الا
ّ

ً
طصااوأااا ا مواة الب ية
بارحةية ا ااعها مع الصااينا م ضاا ً المساااعدات الصااي ية
ال ح يةا عل

حكأ ال يمة لل عل

أرض الوا ع.

أمّ ا تايوان ةد توارت م ذ زمن بعيد عن شارات ارطبار ولأ يعد ييسامع لها أاوت مةا ة
إبضااااا الصاااين ال ا أأااابد بيدما الكثير من اروراق ال ا تلعبها ا حاة تأ اسااا ةدام
ً
جارا ال ي وار من ال راا الصاااااااي اا
تايوان ال ا تع برما

ااااااادما .وإذا ظر ا إل

كوريا

وبية آطر ما تح اجل مو حرا مع جارتها الشااااامالية ومب بأما الحاجة إل
الو ّ

ة

فيبة داسمة مع الصااااين كا تأمن عل
الوحيدي ال ا لديها الةدري عل

سااااها من اااااةية ها الشااااماليةا وال ا تع بر الوهة

كبد جماح ال و ان الكوري الشمالاا ومو ما ي

اااااا أما ي ام ارد العدو للصاااااين ةد أاااااار ا مسا ً
اليابان أيضا ً
أن الع
اااابةا ّ
آطذي بال حساااان بساااارعة إطر الاياري ال ا ام بها الرسيا الصااااي ا إل
ات ا ية لحّ ال اا عل

ع

ب

عل

ات بين البلدين
ي ام وو ّ ع يها

بحر الصين الو وبا.

ا ظّ مذه المعادلة المعةديا م اب الوار الشاااااامالا للصااااااين والذي ال يريد أن يغيب عن
مذا المهرجان ويأمّ أن يحصاااّ عل
بلد مساااااحة عل

مذا الكوكب ووريثة إمبرافورية االتحاد السااااو ياتا الساااااب  .روساااايا

تساااااا شااااااعر أممية الم

ةة الم اميةا الرو

باال ةاة من أوروبا الغربية إل

مقاالت

حصااا ل بير م ةوأاااةا ومو روسااايا االتحاديةا أكبر

م

أن الحيوية اال صااااااادية بدأت
يلمسااااااون ّ

ةة آساايا باسااي يك ومأ يريدون حص ا هأ من الكعكة
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ً
كثيرا ب م ية
كما أسااااااال اا كما أ ّهأ مع يون

ةة بغية ت وير سااااااايبيريا

وذمأ ا الم

الدا ة ال ا تمك ها من

وال ا تعا ا من مشاااااااكلة روسااااااايا المام ة وما بياا الموا
ال واأّ مع العالأ بيسر.
وت م ع روساايا اليوم بع
اال

صاديا وت شكّ

ة فيبة مع الصااين هما يش ا ركان ا م ظمة ا ا غهاي لل عاون
عة أ سا سية ا مبادري الحاام وال ري

الممياي مع كورياا الشاااااااماالياة يمكن أن ت يد لهاا ماد ط
الو وبية ا حاة اسااااا
الوأوة إل

الموا

أن ع
ال صي يةا كما ّ

بااز وساااااااكاة حادياد إل

ها
كورياا

مرض لمشااااااكلهماا ما يمك ها من
ا
اعت أن تة ع الكوري يين بحّ

الدا ة ا ج وا ابل الوايري الكورية.

إذن االساااااا راتيوية الصااااااي ية تسااااااير بثبات ومدور ا الم
تعوّ ة باسااااااا راتيوي ها عل
مذه المعادلةا اليابان حلي

ةةا بي ما الواليات الم حدي

الحكومات اليمي ية ا اله د واليابانا ولكن ما الوديد ا
ديأ رمريكا؟ الوواا مو ا الدور اله ديا إذ تساااااااع

أمريكا ل ةوية اله د وزيادي حضااورما ا ضااايا الم

ةة أمام تاايد ال وذ الصااي اا وبذا

يمكن هأ ال ةارا الم اايد بين حكوم ا اله د واليابان وسعيهما إل

إ شار ط وط ةّ

وتواري لمواجهة "مبادري الحاام وال ري " الصاااي يةا عةب إع ن الرسيا الصاااي ا ااااا
ج بي غا عن مبادرتل ال موحة ا عام 2013ما ام رسيا الوزرار اله دي موديا بإع ن
رؤي ل لمشااااااارو مةابّا ا اج ما ب ك ال مية ام ريةية ) ( Af DBالم عةد حي ها ا
واليااة كورات اله ااديااةا و ا عااام 2016م اسااااااا
ال وأّ إل

ااا مودي ورسيا وزرار اليااابااان آباا

ات اق مش رب لمشرو تأ تسمي ل بممر ال مية اآلسيوية ام ريةيةا As i a -

)Af r i c a Gr owt h Cor r i dor ( AAGCا ومو مشرو

من مشاريع أطر عل

فاولة

أا ع الةرار اله دي.

مقاالت
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الساااؤاة الذي يبة

ّ
معل ً
ةا ا الو ت الحالاا مو مّ سااايةري ارمريكيون من جعب هأ ما

يغير مذا الو اااع المعةد ا الةاري اآلسااايويةا أم سااا بة
ّ

االسااا راتيوية ارمريكية رمي ة

لعةدي ال ردد وارساليب الةديمة؟ (.)1

( )1اآلراء الواردة تعبر عن كتابها ،وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر املعهد املصري للدراسات

مقاالت
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