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أزمة حمتملة:
ارتدادات احلرب األوكرانية على الصراع الصيني  -التايواين
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تســتمر الحــرب الروســية – األوكرانيــة فــي إلقــاء الضــوء علــى األزمــة التايوانيــة بيــن الصيــن والواليــات
المتحــدة ،وهــو مــا وضــح فــي التهديــدات التــي أطلقهــا وزيــر الدفــاع الصينــي ،فــي  12يونيــو  ،2022علــى
هامــش مؤتمــر “شــانغري-ال” ،والتــي أكــد خاللهــا أن بــاده ستســتمر فــي “قتالهــا” حتــى النهايــة حــال
إعــان تايــوان انفصالهــا عــن الصيــن.

تداعيات مباشرة على تايوان
تتمثــل تداعيــات الحــرب الروســية – األوكرانيــة عــى ال ـراع
الصينــي – األمريــي حــول تايــوان يف التــايل:
 -1قلــق مــن محــاكاة الصــن لروســيا :تخــى الواليــات
املتحــدة مــن أن تقــوم الصــن بتبني سياســات مشــابهة لروســيا
يف أوكرانيــا ،وذلــك عــر الســعي لضــم تايــوان باســتخدام القــوة
املســلحة ،خاصــة يف حــال نجــاح روســيا يف ضــم أجـزاء واســعة
مــن جنــوب ورشق أوكرانيــا مــن دون تكلفــة عســكرية أو
اقتصاديــة كبــرة.
ولذلــك تعتــر املســاعدات العســكرية الغربيــة لكييــف،
باإلضافــة إىل العقوبــات االقتصاديــة محاولــة لــردع الصــن عــن
تبني سياســات موســكو نفســها؛ غري أن املشــكلة الرئيســية التي
يواجههــا الغــرب يف هــذا اإلطــار هــي أن العقوبــات االقتصادية
األمريكيــة واألوروبيــة أرضت باالقتصــادات الغربيــة بصــورة

تزيــد عــى األرضار التــي أصابــت االقتصــاد الــرويس ،حتــى اآلن،
بــل أن العقوبــات االقتصاديــة الغربيــة ســاهمت يف رفع أســعار
النفــط والغــاز بصــورة كبــرة ،مبــا ســاهم يف مضاعفــة إيـرادات
روســيا مــن الطاقــة هــذا العــام مقارنــة بالســنوات الســابقة.
وعــى املســتوى العســكري ،متكنــت روســيا مــن تحقيــق
انتصــارات عســكرية متتاليــة ضــد الجيــش األوكــراين ،الــذي
يواصــل تراجعــه يف رشق أوكرانيــا ،كــا أن كييــف أخفقــت يف
شــن هجــات ضــد الجيــش الــرويس ،ســواء يف خاركيــف ،أو يف
خريســون .ويف ضــوء ذلــك األمــر ،فإنــه ال يتوقــع أن ميثــل مــا
ســبق رادعـاً للصــن عــن استنســاخ السياســة الروســية ،خاصــة
أن تايــوان تعــد مبنزلــة إقليــم انفصــايل عــن الصــن ،وليــس
دولــة مســتقلة ،وبالتــايل ،فــإن دول العــامل املختلفــة ،عــدا
الــدول الغربيــة ،لــن تديــن بكــن يف حــال قــررت ضــم هــذا
اإلقليــم بالقــوة العســكرية.
 -2تبنــي بكــن سياســات حازمــة :لوحظــت زيــادة جــرأة

أزمــة محتملــة :ارتــدادات الحــرب األوكرانيــة علــى الصــراع الصينــي – التايوانــي ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  28 ،1581يونيــو ،2022
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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التحــركات العســكرية الصينيــة ضــد تايــوان ،خصوصـاً انتهــاك
املجــال الجــوي لتايــوان ،فقــد اخرتقــت  9مقاتــات عســكرية
صينيــة املجــال الجــوي التايــواين يف يــوم بــدء العمليــة
العســكرية الروســية نفســه ضــد أوكرانيــا ،يف رســالة رمزيــة من
بكــن إىل تابييــه.
وأرجــع األدمــرال جــون أكويلينــو ،رئيــس القــوات
األمريكيــة ملنطقتــي الهنــدي والهــادئ ،تلــك االنتهــاكات إىل
مبــادرة روســيا بالتدخــل عســكرياً يف رشق أوكرانيــا؛ لتحقيــق
أهــداف جيوسياســية لهــا ،مــا يجعــل الخيــار مطروحـاً بشــكل
أقــوى للصــن لتعاملهــا بشــكل مامثــل مــع املشــكلة التايوانية،
خصوصـاً يف حالــة اســتمرار انشــغال الجميــع مبشــاكل الــرق
األورويب.
كــا زادت بكــن مــن معــدالت التحــركات واملنــاورات
العســكرية الصينيــة حــول تايــوان ،مــا يزيــد الضغــط عــى
تايبيــه التــي بــدأت يف التفكــر ملــد الخدمــة العســكرية
اإللزاميــة كــرد احــرازي عــى تحــركات بكــن.
 -3محــاكاة تايــوان تكتيكات أوكرانيا :ســعت تايوان لالســتفادة
مــن التكتيــكات التــي اتبعهــا الجيــش األوكـراين ضــد الجيــش
الــرويس ،خاصــة يف الدونبــاس ،والتــي ســاهمت يف إبطــاء وتــرة
التقــدم العســكري الــرويس ،وذلــك يف محاولــة ملحاكاتهــا ضــد
الصــن ،يف حــال قــررت الصــن ضــم تايــوان بالقــوة العســكرية.
وأعلنــت تايبيــه ،يف أبريــل  ،2022أنــه يف مناورتهــا الســنوية
“هــان كوانــج” ســتعتمد عــى تنفيــذ تدريبــات معتمــدة عــى
تقنيــات الحــروب الغــر متامثلــة ،فض ـاً عــن دمــج الــدروس
املســتفادة مــن التجربــة األوكرانيــة وتنفيذهــا يف هــذه
املنــاورات ،وذلــك للــرد عــى أي محاولــة صينيــة لالعتــداء عــى
الجزيــرة .وكانــت القــوات املســلحة التايوانيــة رفعــت درجــة
اســتعدادها بعــد انطــاق العمليــات العســكرية الروســية يف
رشق أوكرانيــا تحســباً لخطــوة مامثلــة لجيــش تحريــر الشــعب
الصينــي.

سياسات صينية ضد تايوان
تبنــت الصــن مؤخ ـرا ً عــددا ً مــن السياســات ،التــي هدفــت
مــن خاللهــا إىل التأكيــد عــى أن الصــن لــن تــردد يف تبنــي أي
سياســات ،مبــا يف ذلــك القــوة املســلحة ،يف حالــة إقــدام تايــوان
عــى إعــان اســتقاللها مــن جانــب واحــد ،وذلــك عــى النحــو
التــايل:
 -1تهديــدات صينيــة رصيحــة :أعلــن وزيــر الدفــاع الصينــي،
وي فنغــي ،أن بــاده ستســتمر يف “قتالهــا” حتــى النهايــة حــال
إعــان تايــوان انفصالهــا ،كــا أكــد بقــاء القتــال كخيــار وحيــد
يف هــذه الحالــة ،وجــاءت هــذه الترصيحــات يف خضــم زيــادة
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التوتـرات مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة بشــأن الجزيــرة.
كــا أكــد وي فنغــي يف قمــة حــوار “شــانغري-ال” ،يف
خطــاب تهديــدي ،أن أي دولــة ستســاعد تايــوان يف اســتقاللها
لــن تصــل إىل نتائــج جيــدة ،وأن عــى الجميــع إدراك قــدرات
القــوات املســلحة الصينيــة وقدرتهــا عــى تحقيــق أهدافهــا يف
حاميــة وحــدة أراضيهــا ،وذلــك يف رســالة تهديــد ضمنيــة إىل
واشــنطن.
 -2تعزيــز القــدرات العســكرية الصينيــة :تســتمر املســاعي
الصينيــة لتعزيــز انتشــارها العســكري يف جنــوب الهــادئ ،وهو
مــا وضــح يف اتفاقاتهــا األمنيــة مــع جــزر ســليامن ،باإلضافــة إىل
بنائهــا حاملــة الطائـرات الجديــدة “فوجيــان” لتصبــح حاملــة
الطائ ـرات الثالثــة للبحريــة الصينيــة ،والتــي تســعى الصينــي
مــن بنائهــا إىل تقليــص الفــوارق العســكرية الكبــرة بينهــا وبني
الواليــات املتحــدة.
وسـتُمكن الصــن حاملــة الطائـرات الجديــدة مــن الخــروج
مــن حاجــز “الجــزر األوىل” البحــري والــذي تشــكله تايــوان،
واليابــان ،والفلبــن .وجــاء إطــاق حاملــة الطائــرات ،والتــي
تــوازي إىل حــد مــا نظريتهــا األمريكيــة مــن طـراز “يــو أس أس
جريالــد أر .فــورد” ( ،)USS Gerald R. Fordيف خضم شــكاوى
أسـرالية مــن زيــادة االحتــكاك مبركبــات صينيــة نتيجــة زيــادة
نشــاط بكــن العســكري ،األمــر الــذي رفضتــه الصــن معتــرة
إيــاه محاولــة لوضــع حــدود عــى تحركاتهــا العســكرية.
 -3توطيــد العالقــات مــع روســيا :تحــذر الواليــات املتحــدة
مــن التقــارب الصينــي – الــرويس ،والــذي يعنــي تحالفـاً ثنائيـاً
يف مواجهــة واشــنطن .وعـ ّـر الرئيــس الصينــي ،يش جــي بينــج،
لنظــره الــرويس ،فالدميــر بوتــن ،عــن اســتمرار مســاعي زيــادة
التعــاون بينهــا عــى األصعــدة كافــة ،وخصوصــاً عالقاتهــم
االس ـراتيجية ،وعــن اســتعداد بكــن لتطويــر التعــاون الثنــايئ
عــى املســتويات كافــة .كــا أكــد الرئيــس الصينــي لنظــره
الــرويس ،يف  15يونيــو ،اســتعداده تقديــم مســاعدات يف شــؤون
األمــن القومــي الــرويس ،تحــت مــا اســاه الرئيــس مبراعــاة
“املصالــح الرئيســية للجانبــن” فيــا يتعلــق بالســيادة واألمــن
القومــي.
وبــدأت الصــن يف تبنــي سياســة داعمــة لروســيا اقتصاديـاً،
إذ أصبحــت الصــن أكــر مســتورد ملــوارد الطاقــة الروســية،
وهــو مــا يعــوض موســكو عــن أي كميــات قــد تراجعــت عــن
تصديرهــا إىل أوروبــا ،تحــت ضغــط العقوبــات الغربيــة ،كــا
تــم افتتــاح أول جــر بــري بــن البلديــن يف بالجوفيتشينســك.
وأكــد الرئيــس الصينــي أثنــاء مؤمتــر ســانت بطرســرج
االقتصــادي الــدويل الـــ 25يف كلمة ألقــاه افرتاضيـاً ،يف  18يونيو،
أن اســتمرار اســتخدام العقوبــات االقتصاديــة مــن دون غطــاء
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أممــي وبشــكل أحــادي – إقليمــي يشــكل خط ـرا ً كب ـرا ً عــى
مبــادئ حريــة التجــارة والنمــو االقتصــادي املســتدام لشــعوب
العــامل ،وأن الصــن ترفــض اســتخدام تلــك العقوبــات بغيــة
إلقــاء رضر كبــر لالقتصــاد الــرويس ،نظـرا ً ألن ذلــك تســبب يف
تباطــؤ عمليــات النمــو املســتدام ،وفق ـاً لــه.
 -4رفــض تدويــل القضيــة :اعتــرت الصــن أن تايــوان تبالــغ
فيــا يخــص تهديــد بكــن مبــارشة لهــا أثنــاء فعاليــات حــوار
شــانجري – ال يف ســنغافورة ،واعتــرت الصــن أن تايوان تســعى
لتدويــل األزمــة ســعياً منهــا للحصــول عــى اعــراف أممــي
باســتقاللها ،وهــو مــا ميثــل خطــورة كبــرة ملفهــوم “الصــن
الواحــدة”.
وتعتــر الســلطات يف بكــن أن “أزمــة مضيــق تايــوان” هــي
معضلــة محليــة ال داعــي لتدويلهــا وترفــض التدخــل الخارجــي
يف تلــك األزمــة التــي تعتربهــا بكــن “بقايــا مــن الحــرب األهلية
الصينيــة” ،ومــن ثــم مشــكلة محليــة بحتــة .كــا يؤكــد الرئيس
الصينــي نيتــه تحقيــق مفهــوم “صــن واحــدة” عــى خطــى
النظــام الــذي يحكــم عالقــة بكــن بهونــج كونــج ،أي “دولــة
واحــدة ونظامــن”.
وترفــض تايــوان ذلــك ،وتؤكــد أنــه مــن املمكــن حــل تلــك
املشــكلة باحـرام الصــن لرغبــات الشــعب التايــواين يف تحقيــق
اســتقالله وحقــه يف تحديــد مصــره .كــا عــرت تايبيــه عــن

رغبتهــا يف اســتمرار تقويــة عالقاتهــا مــع رشكائهــا للمســاعدة يف
تقليــل حــدة الخطــاب الصينــي ولرفــع قــدرة تايــوان ملواجهــة
التهديــدات الصينيــة.
وتعتــر الواليــات املتحــدة األمريكيــة أهــم أولئــك الــركاء،
ولطاملــا أكــدت دعمهــا لتايــوان؛ حيــث أرســلت وزيــر الدفــاع،
لويــد أوســتني ،ملســاندة تايبيــه يف حــوار “شــانجري – ال”
أمــام الخطــاب الصينــي يف أهــم منتــدى للحــوار العســكري
واالسـراتيجي يف آســيا .وأكــد أوســتني اهتامم الواليــات املتحدة
ببقــاء حالــة مــن اســتتباب األمــن والســام يف مضيــق تايــوان،
وعــى الصــن الكــف عــى اســتفزازاتها املســتمرة واملتزايــدة
املتمثلــة يف انتهــاك طائرتها العســكرية املجال الجــوي التايواين.
ويف الختــام ،تظــل األزمــة التايوانيــة مــن أصعــب
املعضــات الجيوس ـراتيجية املوجــودة اآلن يف النظــام الــدويل،
وســوف تدفــع أي محــاوالت أمريكيــة لدعــم اســتقالل تايــوان
عــن الصــن إىل نشــوب حــرب صينيــة ضــد تايــوان إلعادتهــا
بالقــوة ،وهــو مــا ســوف يتســبب يف أزمــة اقتصاديــة أكــر مــن
األزمــة الحاليــة ،خاصــة إذا مــا ســعت الــدول الغربيــة لفــرض
عقوبــات اقتصاديــة ضــد االقتصــاد الصينــي ،إذ إن تداعيــات
ذلــك لــن تكــون هينــة عــى الــدول الغربيــة ،أو االقتصــاد
العاملــي ،خاصــة أن هــذه الــدول مل تتعــاف بعــد مــن تداعيــات
العقوبــات التــي فرضتهــا عــى االقتصــاد الــرويس.

 28يونيو 2022

العدد | 1581

3

المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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