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تصعيد أمريكي متعمد
ــر مــع الصــن حــول  ــد حــدة التوت اتجهــت واشــنطن لتصعي

ــايل:  ــه عــى النحــو الت ــوان، وهــو مــا ميكــن تفصلي تاي

1- الراجــع عــن الغمــوض االســراتيجي: كان موقــف الواليات 
ــدأ الغمــوض االســراتيجي،  املتحــدة الرســمي يقــوم عــى مب
ــح موقــف واشــنطن مــن  ــل يف عــدم توضي ــذي كان يتمث وال
دعــم تايــوان عســكرياً يف مواجهــة احتــال صينــي محتمــل، 
ــي، وثنــي  ــدرء غــزو صين ــة مصممــة ل وهــي سياســة أمريكي

تايــوان عــن إعــان االســتقال رســمياً.

ــدن، يف التخــي  ــدأت إدارة الرئيــس األمريــي، جــو باي وب
ــؤرشات  ــن م ــرة، وم ــنوات األخ ــة يف الس ــذه السياس ــن ه ع
ذلــك إصــدار بايــدن ثاثــة ترصيحــات خــال عــام 2021، كان 
ــه  ــال زيارت ــد خ ــام، إذ أك ــذا الع ــن ه ــر م ــا يف أكتوب آخره
ــوان.  ــاع عــن تاي ــزام” بالدف ــا “الت ــان أن واشــنطن لديه للياب

الكونجــرس  مناقشــات يف  مــع وجــود  ذلــك  وتزامــن 
ــدة  ــات املتح ــى الوالي ــب ع ــا إذا كان يج ــول م ــي ح األمري

ــداً، وهــو “الوضــوح االســراتيجي”، أي  ــدأ جدي ــى مب أن تتبن
ــي ســيتدخل عســكرياً  ــش األمري ــأن الجي ــد رصاحــة ب التأكي
لدعــم اســتقال تايــوان يف مواجهــة االحتــال الصينــي، وهــو 
مــا يعــد تحــوالً كبــراً، بالنظــر إىل أن الكونجــرس يلعــب دوراً 

ــة.  ــة األمريكي ــة الخارجي ــة السياس يف صياغ

ــرات  ــة: أطلقــت الصــن تحذي ــرات الصيني 2- تحــدي التحذي
ــذر  ــوان، إذ ح ــويس إىل تاي ــارة بيل ــد زي ــة ض ــديدة اللهج ش
الرئيــس الصينــي، يش جــن بينــج، نظــره األمريــي، جــو 
بايــدن، يف 28 يوليــو، يف مكاملــة هاتفيــة مــن أن هــذه الخطوة 
حــال إمتامهــا تُعــد مبنزلــة “اللعــب بالنــار”. ومل تأبــة واشــنطن 

لتهديــدات بكــن، وهــو مــا أثــار غضــب بكــن. 

ــريب،  ــون ك ــن ج ــي: أعل ــلوك الصين ــنطن الس ــع واش 3- توق
املتحــدث باســم مجلــس األمــن القومــي األمريــي، يف 5 
ــى  ــي ع ــل الصين ــت رد الفع ــنطن توقع ــطس، أن واش أغس
ــوان،  ــة حــول تاي ــاورات الصيني ــارة يف إشــارة للمن هــذه الزي
ــد  ــؤدي إىل تصاع ــد ت ــاورات ق ــذه املن ــار إىل أن ه ــا أش ك

احتاليــة الحســابات الخاطئــة.
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وصلت نانســي بيلوســي، رئيســة مجلس النواب األمريكي، مطار سونغشــان في تايوان، في 2 أغســطس 
2022، لتؤكــد تضامــن الواليــات المتحــدة مــع تايبيــه. كمــا صرحــت بيلوســي “الكونجــرس األمريكــي بشــقيه 
الديمقراطــي والجمهــوري ملتــزم بأمــن تايــوان وحقهــا فــي الدفــاع عــن نفســها”، فــي رســالة تحــد مباشــرة 

للصيــن، وتراجــع عــن التــزام الواليــات المتحــدة بسياســة “الصيــن الواحــدة”. 

اســتفزاز بيلوســي: أهــداف واشــنطن مــن تصعيــد الصــراع مــع الصيــن حــول تايــوان, العــدد 1610، 10 أغســطس 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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استفزاز بيلوسي:
أهداف واشنطن من تصعيد الصراع مع الصني حول تايوان
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ــن إىل  ــتفزاز الص ــن اس ــعت م ــنطن س ــظ أن واش وياح
ترهيــب دول جنــوب رشق آســيا مــن الصــن، ومحاولــة دعــم 
ــوب  ــكرية يف جن ــات عس ــة تحالف ــة إىل إقام ــتها الرامي سياس
رشق آســيا لتطويــق بكــن، ســواء مــن خــال اإلكــوس، أو مــن 
ــع  ــة لدف ــذه األزم ــتغل ه ــد تس ــا ق ــا أنه ــواد. ك ــال الك خ
الــركات الغربيــة للخــروج مــن االقتصــاد الصينــي، والبحــث 
ــل،  ــه بالفع ــذا التوج ــدأ ه ــد ب ــة. وق ــرى بديل ــن دول أخ ع
فقــد أكــد اســتطاع أجرتــه غرفــة تجــارة االتحــاد األورويب يف 
ــر يف  ــة تفك ــركات الغربي ــن ال ــو أن 23% م ــن يف يوني الص
نقــل اســتثاراتها إىل خــارج البــاد، بينــا أفــاد 50% منهــم 
أن األنشــطة االســتثارية يف الصــن أصبحــت أكــر تسييســاً يف 
عــام 2021 مــا كانــت عليــه يف الســنوات الســابقة. والشــك 
ــزز  ــوف يع ــوان س ــول تاي ــي ح ــي – األمري ــر الصين أن التوت

مــن هــذا التوجــه.

رد صيني حازم
جــاء الــرد الصينــي عــى زيــارة بيلــويس إىل تايــوان حازمــاً، إذ 
تــم تبنــى عــدد مــن السياســات، والتــي ميكــن تفصيلهــا عــى 

النحــو التــايل: 

ــة  ــرت البحري ــة: ن ــرات األمريكي ــة الطائ ــد حامل 1- تهدي
ــرات  ــان و3 مدم ــد ريج ــرات رونال ــة الطائ ــة حامل األمريكي
بأماكــن قريبــة مــن تايــوان، وهــو مــا ردت عليــه بكــن عــر 
ــرط صــويت مــن طــراز “دي إف –  ــر صــاروخ باليســتي ف ن
17” مضــاد للســفن، الــذي تــراوح رسعتــه بــن 5 و10 مــاخ، 
وهــو مــا يجعــل أنظمــة الدفــاع الجــوي األمريكيــة غــر قادرة 
عــى رؤيتــه، ناهيــك عــن اعراضــه. وقامــت بنــره يف قواعــد 
الجيــش الصينــي يف مقاطعتــي فوجيــان وتشــجيانغ املقابلــة 
لســواحل تايــوان، وهــو مــا ميثــل تحذيــراً لحاملــة الطائــرات 
األمريكيــة مــن اإلبحــار يف مضيــق تايــوان، أو التدخــل لدعــم 

تايــوان عســكرياً. 

ــش  ــيس الجي ــرى الـــ95 لتأس ــال الذك ــه خ ــظ أن وياح
الصينــي، يف 1 أغســطس 2022، أطلقــت بكــن عــدة صواريــخ 
مــن طــراز “دي إف –41” البالســتي القــادر عــى حمــل 
رؤوس نوويــة يف امليــاه املحيطــة بشــال رشق تايــوان وشــال 
غربهــا. وياحــظ أن هــذا الصــاروخ لديــه مــدى يــراوح بــن 
12 و15 ألــف كيلومــراً، وميكنــه حمــل 12 رأســاً حربيــاً نووياً، 
وعــى الرغــم مــن توجيهــه ناحيــة تايــوان، فــإن املقصــود بــه 
هــو تهديــد الواليــات املتحــدة، وردعهــا عــن التدخــل لدعــم 

تايــوان. 

2-فــرض حصــار “مؤقــت” عــى تايــوان: أعلنــت الصــن عــن 
منــاورات عســكرية )4 –  8 أغســطس(، يف ســبع مناطــق 
حــول تايــوان، وهــو مــا فــرض عمليــاً حصــاراً جويــاً وبحريــاً 
عــى تايــوان، إذ إن بعــض املنــاورات تقــع عــى بعــد عريــن 
التايــواين، كــا أن بعــض  فقــط مــن الســاحل  كيلومــراً 

ــة.  ــد طــرق التجــارة املزدحم ــاورات تجــري عن املن

وياحــظ أن هنــاك بعديــن جديديــن يف هــذه املنــاورات، 
وهــي أنــه ألول مــرة تطلــق الصــن صواريــخ بعيــدة املــدى 
تحلــق فــوق الجزيــرة، والتــي ســقطت يف املنطقــة االقتصادية 
الخالصــة لليابــان، كــا أن بعــض املنــاورات الصينيــة وقعــت 

داخــل امليــاه اإلقليميــة لتايــوان.  

وصعــد الجيــش الصينــي ضــد نظــره التايــواين عــر 
القــوات  اصطــدام  حالــة  يف  التصعيــد  عواقــب  تحميلــه 
التايوانيــة بالجيــش الصينــي، وذلــك عــى الرغــم مــن اخــراق 
ــظ أن  ــواين. وياح ــوي التاي ــال الج ــة للمج ــات الصيني املقات
الهــدف مــن هــذا االســتعراض العســكري هــو نقــل رســالة 
للحكومــة التايوانيــة عــا ســيكون عليــه شــكل الهجــوم 
العســكري ضــد الجزيــرة، وأن الواليــات املتحــدة لــن تكــون 

ــوان.  ــة تاي ــل لحاي ــى التدخ ــادرة ع ق

ــوان: فرضــت الصــن  ــة ضــد تاي ــات اقتصادي 3- فــرض عقوب
عقوبــات تجاريــة ضــد أكــر مــن 100 رشكــة أغذيــة تايوانيــة. 
ــال  ــر الرم ــق تصدي ــت بكــن، يف 3 أغســطس، تعلي كــا أعلن
الطبيعيــة إىل تايــوان، وهــو املكــون الــذي يدخــل يف صناعــة 
الرقائــق اإللكرونيــة وأشــباه املوصــات التــي تشــكل أهميــة 
كبــرة لاقتصــاد التايــواين. وتســتهلك تايــوان حاليــاً نحــو 90 
مليــون طــن مــري مــن الرمــال الطبيعيــة يف العــام، ثلثهــا كان 

مــن صــادرات الصــن. 

4- تعليــق التعــاون مــع واشــنطن: اســتدعت وزارة الخارجيــة 
ــس، يف  ــوالس بورن ــن، نيك ــي يف بك ــفر األمري ــة الس الصيني
2 أغســطس، لتســليمه رســالة احتجــاج عــى زيــارة بيلــويس 
لتايــوان، وأكــدت وزارة الخارجيــة الصينيــة أن تــرصف بيلويس 
ــيادة  ــر لس ــاك خط ــار، وانته ــب بالن ــد ولع ــتفزاز ُمتعم اس
ــر  ــتقرار ع ــام واالس ــوض الس ــا، وتق ــامة أراضيه ــن وس الص

ــوان.  مضيــق تاي

كــا أعلنــت الصــن، يف 5 أغســطس، فــرض عقوبــات 
غــر محــددة عــى رئيســة مجلــس النــواب األمريــي، نانــي 
بيلــويس، بســبب زيارتهــا تايــوان. وعلقــت بكــن املحادثــات 
مــع واشــنطن حــول التغــّر املناخــي، وألغــت لقــاء بــن القادة 
العســكرين واجتاعــن أمنيــن، فضــاً عــن تعليــق التعــاون 
ــن إىل  ــر القانوني ــن غ ــادة املهاجري ــول إع ــنطن ح ــع واش م
ــرة  ــم العاب ــد القضــاء والجرائ ــاون عــى صعي بادهــم، والتع

ــدرات. ــة املخ ــة ومكافح ــدود الوطني للح

5- هجــات ســيربانية رمزيــة: تعرضــت املواقــع اإللكرونيــة 
و4   2 يف  والدفــاع،  الخارجيــة  ووزاريت  الرئاســة  ملكتــب 
ــويس  ــارة بيل ــع زي ــاً م ــيراين، تزامن ــوم س ــطس، إىل هج أغس
ــاز يف محطــات  ــم اخــراق محطــات التلف ــا ت ــوان، ك إىل تاي
ــرب  ــة الح ــا “داعي ــالة نصه ــث رس ــة، وب ــارات التايواني القط
بيلــويس اخرجــي مــن تايــوان!”، وتــم فصــل حــوايل 60 ألــف 
ــوان عــن اإلنرنــت. وأعلنــت جاعــة “آي يب يت  ــاز يف تاي جه
APT 27( ”27( مســؤوليتها عــن الهجــوم، وهــي جاعــة 
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ــي.  ــش الصين ــن الجي ــة م ــا مدعوم ــة بأنه ــرز متهم هاك

ــا مل  ــة، إذ إنه ــت رمزي ــات كان ــذه الهج ــظ أن ه وياح
تســتهدف البنيــة التحتيــة الحيويــة، مثــل الكهربــاء، أو غرها، 
ــدرة الصــن عــى اخــراق  ــد ق ــا إىل تأكي ولكــن هدفــت منه

ــواين.  ــوان، وبــث رســائل مبــارشة إىل الشــعب التاي تاي

حدود تصعيد واشنطن
الصــن  ضــد  األمريكيــة  التصعيــد  خيــارات  أن  ياحــظ 
ــة  ــى عملي ــنطن ع ــدام واش ــرص إق ــراً ألن ف ــدودة، نظ مح
ــا أن  ــة، ك ــى الطاول ــروح ع ــر مط ــراً غ ــد أم ــكرية يع عس
ــا  ــة مرتفعــة، وهــو م ــة ذو تكلف ــات االقتصادي ــار العقوب خي

ــايل:  ــو الت ــى النح ــه ع ــن تفصيل ميك

ــة: ياحــظ أن  ــارات العســكرية األمريكي ــة الخي 1- محدودي
ــم العســكري  ــم الدع ــن تســتطيع تقدي ــات املتحــدة ل الوالي
ــا، يف حــال أقدمــت بكــن عــى  ــرار أوكراني ــوان، عــى غ لتاي
فــرض حصــار عــى تايــوان، أو حتــى غزوهــا عســكرياً، نظــراً 

ــة.  ــرة وتقــع بالقــرب مــن الســواحل الصيني ألنهــا جزي

كــا يســتبعد أن تقــوم حاملــة الطائــرات األمريكيــة 
ــر  ــل يف س ــا بالتدخ ــة له ــفن املرافق ــان” والس ــد ريج “رونال
العمليــات العســكرية الصينيــة ضــد تايــوان يف حالــة اندالعها، 
نظــراً لقــدرة بكن عــى تدمرهــا باســتخدام الصواريــخ الفرط 
صوتيــة مــن طــراز “دي أف 17”. وال شــك أن اإلجــراءات 
الصينيــة تســتهدف التأكيــد عــى عجــز واشــنطن عــن توفــر 

ــوان.  ــة لتاي ــة ذات مصداقي ــة أمني مظل

2- تراجــع ســاح العقوبــات األمريكيــة: ياحــظ أن الواليــات 
ــاين مــن عــام  املتحــدة قــد عانــت خــال الربعــن األول والث
2022 ركــوداً اقتصاديــاً، إذ انكمــش الناتــج القومــي اإلجــايل 
ــوايل،  ــى الت ــوايل 1.6%، و0.9% ع ــاين بح ــن األول والث للربع
وذلــك بســبب التداعيــات الســلبية للعقوبــات املفروضــة 
عــى روســيا. وبــدأت الــدول األوروبيــة تتجــه لتخفيــف 
ــة،  ــا ضــد روســيا، ســواء يف مجــال الغــذاء، أو الطاق عقوباته
لتــايف تدهــور أوضاعهــا االقتصاديــة، خاصــة بعدمــا أقدمــت 
ــي إىل  ــاز الطبيع ــص واردات الغ ــى تقلي ــراً ع ــكو مؤخ موس
أوروبــا. وياحــظ أن أغلــب دول العــامل غــر املشــاركة يف 

ــا. ــررت اقتصاداته ــد ت ــة ضــد روســيا ق ــات الغربي العقوب

ــه  ــي، وارتباطات ــاد الصين ــم االقتص ــة حج ــراً لضخام ونظ
القويــة باقتصــادات أغلــب دول العــامل، مبــا فيهــا الــدول 
ــة ضــد  ــات اقتصادي ــة لفــرض عقوب ــإن أي محاول ــة، ف الغربي

العاملــي،  انهيــار االقتصــاد  الصــن ســوف يرتــب عليهــا 
وارتفــاع معــدالت التضخــم ملســتويات قياســية. وال شــك أن 
ــذر  ــي الح ــنطن إىل توخ ــع واش ــوف تدف ــل س ــذه العوام ه
ــة  ــات االقتصادي ــاح العقوب ــف س ــع يف توظي ــل أن تندف قب
ضــد بكــن، خاصــة أن أغلــب الــركات الغربيــة التــزال تتخــذ 

ــا.  ــراً له ــن الصــن مق م

ومــن جهــة أخــرى، فــإن تايــوان تهيمــن عــى نحــو %60 
ــام  ــى الع ــاً حت ــات عاملي ــباه املوص ــع أش ــايل تصني ــن إج م
2022، وتعــد “يت إس إم يس” أكــر رشكــة تصنيــع رقائــق 
إلكرونيــة يف العــامل بقيمــة ســوقية تتجــاوز 600 مليــار دوالر، 
وتســيطر عــى أكــر مــن 50% مــن ســوق أشــباه املوصــات 
يف العــامل، وهــو مــا يعنــي أن االقتصــاد العاملــي ســوف يصــاب 
بشــلل يف حالــة احتــال الجزيــرة، نظــراً ألنهــا تدخــل يف 
صناعــة الكثــر مــن املنتجــات التــي تســتخدم يوميــاً، ومنهــا 
الكمبيوتــرات والهواتــف الذكيــة والســيارات وجميــع األجهــزة 

ــة األخــرى.  اإللكروني

ويف التقديــر، ميكــن القــول إن الســيناريو األمثــل بالنســبة 
لواشــنطن هــو الحفــاظ عــى التصعيــد املنضبــط مــع بكــن 
حــول تايــوان، بحيــث ال يتفاقــم مســتوى التوتــر إىل مســتوى 
الحــرب بــن الصــن وتايــوان، إذ إن هــذا الخيــار ســوف 
ــة والعســكرية،  ــة، االقتصادي ــارات األمريكي يحجــم مــن الخي
ــوب  ــة يف جن ــا األمني ــة مظلته ــوض مصداقي ضــد بكــن، ويق
رشق آســيا. ولكــن عــى الجانــب اآلخــر، فــإن واشــنطن ســوف 
تســتفيذ مــن التوتــر مــع الصــن حــول تايــوان يف نســج 
تحالفــات عســكرية يف جنــوب رشق آســيا ضــد الصــن، فضــاً 
ــة  ــادرة الســوق الصيني ــة إىل مغ ــركات الغربي ــع ال ــن دف ع
ــح  ــا يخــدم املصال ــو م ــح أســواق أخــرى، وه ــاً لصال تدريجي

ــا مــع الصــن وروســيا. ــة يف إطــار رصاعه األمريكي

ــة دفــع دول  ــع أن تلجــأ واشــنطن إىل محاول ومــن املتوق
العــامل املختلفــة لتبنــي مواقــف دبلوماســية داعمــة للموقــف 
ــان  ــن إع ــح م ــا يتض ــو م ــن، وه ــة الص ــي يف مواجه األمري
ــات  ــأن العــامل أجمــع، وليــس الوالي كــريب، يف 5 أغســطس، ب
املتحــدة وحدهــا، ســوف يرفــض محاولــة الصــن فــرض واقــع 
جديــد حــول تايــوان، غــر أنــه مــن امللحــوظ أن هنــاك 
ــدة  ــات املتح ــدا الوالي ــه ع ــك، إذ إن ــق ذل ــة يف تحقي صعوب
ــيوين،  ــنطن اآلس ــاء واش ــراليا وحلف ــة وأس ــدول األوروبي وال
فــإن الــدول األخــرى ســوف ترفــض إدانــة الســلوك الصينــي، 
خاصــة أن أغلــب الــدول ال ترغــب يف الدخــول يف رصاع مــع 

الصــن.
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