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استفزازات أمريكية متواصلة: 
تبنــت الواليــات املتحــدة عــدداً مــن السياســات االســتفزازية 
ــوان،  ــة رصاعهــا حــول تاي املوجهــة ضــد الصــن عــى خلفي

وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل:

1- التخــي عــن الغمــوض االســراتيجي: بــدأت واشــنطن 
تتخــى عــن سياســة الغمــوض االســراتيجي، وتتبنــى سياســات 
تؤكــد أن واشــنطن باتــت تدعــم اســتقالل تايــوان عــن الصــن. 
وبــدأ ذلــك يف نهايــة إدارة دونالــد ترامــب حــن تــم التأكيــد 
عــى الرشاكــة األمريكيــة – التايوانيــة ورفــع القيــود املفروضة 
ــراف  ــب االع ــايس، كــا نقــض ترام ــاون الدبلوم عــى التع
ــرس يف  ــه الكونج ــذي أبرم ــوان ال ــع تاي ــات م ــون العالق بقان
نهايــات الســبعينيات مــن القــرن العرشيــن ويؤكــد بوضــوح 
الحكومــة  الشــعبية هــي  الصــن  أن حكومــة جمهوريــة 
ــوان  ــا وأن تاي ــن بأكمله ــل الص ــي متث ــدة الت ــة الوحي الرشعي

جــزء مــن الصــن. 

2- االلتــزام بالدفــاع عــن تايــوان: أكــد الرئيــس األمريــي، جــو 
بايــدن، التــزام إدارتــه بحايــة تايــوان يف ترصيحاتــه الصــادرة، 

ــن  ــزو م ــا لغ ــة تعرضه ــا يف حال ــاع عنه يف 19 ســبتمرب، والدف
الصــن، مؤكــداً عــى أن رده عــى تايــوان ســيختلف عــن 
ــة، والتــي تحاشــت فيــه واشــنطن  رده عــن الحــرب األوكراني

التدخــل عســكرياً للدفــاع عــن أوكرانيــا. 

ويعكــس هــذا الترصيــح تأكيــداً عــى أن سياســة واشــنطن 
تتجــه للتصعيــد ضــد الصــن، وأنهــا قــد تتجــه تدريجيــاً لفرض 
عقوبــات أكــرب عــى بكــن خــالل الفــرة املقبلــة، فقد كشــفت 
ــود  ــيع القي ــا توس ــن عزمه ــبتمرب، ع ــة، يف س اإلدارة األمريكي
املفروضــة عــى الشــحنات األمريكيــة إىل الصــن مــن أشــباه 
املوصــالت املُســتخدمة يف الــذكاء االصطناعــي وأدوات صناعــة 
الرقائــق يف أكتوبــر 2022، يف مــؤرش عــى رغبــة واشــنطن يف 
الحــد مــن التفــوق التكنولوجــي الصينــي، وتوظيــف األزمــة 
التايوانيــة لتبنــي سياســات تســتهدف يف التحليــل األخــر 
ــن  ــاء تحــول بك ــم إبط ــن ث ــي، وم ــاف االقتصــاد الصين إضع
إىل إحــدى القــوى الكــربى، القــادرة عــى منافســة واشــنطن.

3- دعــم واشــنطن لتايــوان عســكرياً: وافقــت لجنــة الشــؤون 
الخارجيــة يف مجلــس الشــيوخ األمريــي عــى مــرشوع قانــون 
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قــال الرئيــس األمريكــي، جــو بايــدن، فــي مقابلــة بثــت، فــي 18 ســبتمبر 2022، إن القــوات األمريكيــة 
ســتدافع عــن تايــوان فــي حالــة تعرضهــا لغــزو صينــي، وذلــك فــي أوضــح تصريــح لــه، حتــى اآلن، بشــأن هــذه 
المســألة. وردت الصيــن علــى ذلــك بالتأكيــد أن تصريحاتــه تمثــل “مخالفــة شــديدة” لسياســة واشــنطن 

تجــاه الجزيــرة، وأضافــت بكيــن أنهــا “تأســف وتعــارض بشــدة” تعّهــد بايــدن باتخــاذ مثــل هــذه الخطــوة.

قيــود قائمــة: دالالت إعــان الرئيــس األمريكــي الدفــاع عــن تايــوان عســكريًا، العــدد 1648، 26 ســبتمبر 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــز  ــتهدف تعزي ــذي يس ــوان 2022”، وال ــة تاي ــوان “سياس بعن
الدعــم العســكري األمريــي لتايــوان بقيمــة 4.5 مليــار دوالر 
عــى مــدى أربــع ســنوات، كــا يوفــر القانــون قروضــاً بقيمــة 

مليــاري دوالر ملســاعدة تايــوان عــى رشاء أســلحة. 

وســبقت ذلــك، موافقــة اإلدارة األمريكيــة عــى بيــع 
ــا،  ــز دفاعاته ــار دوالر لتعزي ــة 1.1 ملي ــوان بقيم أســلحة لتاي
والتــي شــملت 60 صاروخــاً مــن طــراز هاربــون القــادر عــى 
ــن  ــدى م ــر امل ــاروخ قص ــة، و100 ص ــفن الحربي ــراق الس إغ
ــخ أو  ــراض صواري ــى اع ــادر ع ــدر”، الق ــايد وين ــراز “س ط
طائــرات مســرة، باإلضافــة إىل عقــد صيانــة لنظــام الــرادارات 

ــواين. التاي

وهــا  أمريكيتــان،  حربيتــان  ســفينتان  عــربت  كــا 
ــوان،  ــق تاي ــة يف مضي ــاه الدولي ــام املي ــلورزفيل وأنتيت تشانس
ومــن قبــل ذلــك أُعيــدت حاملــة الطائــرات ريجــان إىل بحــر 

ــويب. ــن الجن الص

4- تطويــق الصــن عــر التكتــات: باتــت منطقــة املحيطــن 
الهنــدي والهــادئ عــى رأس أولويــات الواليــات املتحــدة 
لتطويــق نفــوذ الصــن باعتبارهــا أحد أهــم منافســيها؛ وتجى 
ــراليا  ــن أس ــع كل م ــوس” م ــاق “أوك ــل التف ــذا يف التوص ه
وبريطانيــا يف ســبتمرب 2021، وإعــادة الحــوار األمنــي الرباعــي 
“كــواد” لدائــرة الضــوء، باإلضافــة إىل اإلطــار االقتصــادي 
ــدن  ــه باي ــذي طرح ــادئ ال ــدي واله ــن الهن ــة املحيط ملنطق

ــة. ــذي ضــم 14 دول ــه اآلســيوية األخــرة وال خــالل جولت

رد صيني حازم: 
ــوات يف  ــن الخط ــة م ــن مجموع ــع بك ــك، تتب ــى ذل ــاًء ع بن
التعامــل مــع القضيــة، وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو 

ــايل: الت

ــي،  ــس الصين ــا الرئي ــار العســكري: دع ــاء عــى الخي 1- اإلبق
يش جــن بينــج، مجــدداً، يف 22 ســبتمرب، القــوات املســلحة يف 
بــالده إىل الركيــز يف مهمتهــا لالســتعداد للحــرب، يف إشــارة إىل 
أن الخيــار العســكري ســوف يظــل حــارضاً عــى الطاولــة إذا 
مــا ســعت واشــنطن لتحريــض تايــوان عــى إعــالن اســتقاللها 
عــن الصــن بشــكل رســمي، ومــا يؤكــد ذلــك أن هــذه 
الترصيحــات صــدرت بعــد أربعــة أيــام مــن تعهــد واشــنطن 
بالتدخــل عســكرياً للدفــاع عــن تايــوان، وهــو مــا يعنــي أن 
بكــن ال تأبــه إلعــالن بايــدن األخــر، وأن ترصيحاتــه لــن 

تجعــل بكــن تراجــع عــن ضــم تايــوان عســكرياً. 

وتقـــوم بكـــن مبنـــاورات بالقـــرب مـــن الجزيـــرة، مثـــل 
ـــي  ـــطس 2022، والت ـــا، يف أغس ـــالن عنه ـــم اإلع ـــي ت ـــك الت تل
ـــرة،  ـــرض حصـــار بحـــري عـــى الجزي ـــة ف ـــت أشـــبه مبحاول كان

إذ حـــذرت بكـــن مـــن املـــرور يف النقـــاط التـــي تشـــملها 
املنـــاورات. 

كــا شــاركت الصــن يف منــاورات “فوســتوك – 2022” 
ــك؛  ــة أخــرى. كذل ــوش دول حليف ــرويس وجي ــش ال مــع الجي
عــززت الصــن تواجدهــا األمنــي يف جنــوب الهــادئ بتوقيــع 
معاهــدة أمنيــة واســعة مــع جــزر ســليان لتوســيع وجودهــا 

ــادئ. ــدي واله العســكري يف منطقــة املحيطــن الهن

ــح  ــن يك تصب ــط الص ــكرية: تخط ــدرات العس ــز الق 2- تعزي
أقــوى جيــش يف العــامل بحلــول مئويــة جيــش التحريــر 
ــام  ــول ع ــربى بحل ــوة ك ــا ق ــام 2027، وجعله ــعبي يف ع الش
2049 يف الذكــرى املئويــة لجمهوريــة الصــن الشــعبية، فقــد 
زادت ميزانيــة اإلنفــاق العســكري الصينــي لتصبــح يف املركــز 
الثــاين بعــد الواليــات املتحــدة بارتفــاع نســبته 7.1% بقيمــة 

230.16 مليــار دوالر يف عــام 2022. 

ــن  ــم بك ــة: تدع ــة املحتمل ــات الغربي ــتعداد للعقوب 3- االس
ــل لنظــام “ســويفت”،  ــوردر” كبدي ــروس ب ــايل “ك النظــام امل
وذلــك للقيــام بالتبــادل التجــاري بــن الــدول مــن دون 
ــة.  ــالت املحلي ــل بالعم ــي، ب ــدوالر األمري ــى ال ــاد ع االعت
ــنغهاي  ــة ش ــة منظم ــالل قم ــك خ ــة ذل ــدت أهمي ــد أك وق
ــن دروس  ــتفيد م ــن تس ــك أن بك ــس ذل ــمرقند. ويعك يف س
الحــرب األوكرانيــة، وتــدرس العقوبــات الغربيــة، وســبل 

تقويضهــا. 

ــس  ــل بريك ــة مث ــات دولي ــدة تحالف ــن ع ــت الص ــا أقام ك
وشــنجهاي، وآليــة 1+16 بــن الصن وبعــض الــدول األوروبية، 
والرشاكــة االقتصاديــة اإلقليميــة الشــاملة، وهــو مــا يجعلهــا 
قــادرة عــى ضــان وجــود دول مؤيــدة لهــا يف مواجهتهــا مــع 

الواليــات املتحــدة.

4- الحفــاظ عــى الرشاكــة مــع روســيا: صــدر بيــان مشــرك 
ــات  ــد أن العالق ــر 2022، يؤك ــل فرباي ــي، يف أوائ رويس – صين
ــدة  ــد املعاه ــب متدي ــداً، بجان ــداً جدي ــل عه ــة تدخ الدولي
الثنائيــة بشــأن حســن الجــوار والتعــاون الودي يف عــام 2021. 

ومــن املتوقــع أن تتجــه بكــن لتوطيــد عالقاتهــا مع روســيا 
عــرب االســتمرار يف رشاء الخــام الــرويس، الــذي تتوقــف الــدول 
ــرشكات  ــال لل ــح املج ــة لفت ــه، باإلضاف ــن رشائ ــة ع األوروبي
العمــل  فــرص  لدراســة  واملتوســطة  الصغــرة  الصينيــة 
واالســتثار يف روســيا اســتغالالً لفــراغ االنســحاب الغــريب 
ــات  ــر العقوب ــاً مــن تأث ــا يقــوض عملي مــن روســيا، وهــو م
الغربيــة عــى االقتصــاد الــرويس، ويؤكــد يف النهايــة أن النظــام 

ــاب.  ــدد األقط ــام دويل متع ــر إىل نظ ــدويل يس ال

5- توظيــف ســاح العقوبــات: تهــدد بكــن بفــرض عقوبــات 
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ــات  ــا عالق ــم معه ــوان وتقي ــرف بتاي ــي تع ــدول الت ــى ال ع
دبلوماســية، وهــو مــا حــدث مــع بعــض جــزر املحيــط 
الهــادئ، مثــل بــاالو وجــزر مارشــال وتوفالــو ونــاورو بســبب 
تأكيدهــم لعالقتهــم الدبلوماســية مــع تايبيــه يف مــارس عــام 
2022. ووصــل األمــر إىل حــد فــرض فعــي لعقوبــات مثلــا 
حــدث مــع ليتوانيــا، يف أغســطس 2022، بتعليــق جميــع 
ــارة  ــد زي ــاالت بع ــل واالتص ــع وزارة النق ــادل م ــكال التب أش
الوزيــر لتايــوان. ذلــك بجانــب فــرض عقوبــات عــى سياســين 
تايوانيــن بســبب دعــم النزعــة االنفصاليــة، وتعليــق تصديــر 

ــوان يف أغســطس 2022.  بعــض الســلع لتاي

العقوبـات ضـد  لتصعيـد  أخـرى  خيـارات  بكـن  ومتتلـك 
الغـرب، وهـو مـا يتمثـل يف تعطيـل حركـة التجـارة يف مضيـق 
تايـوان الـذي متـر فيـه السـفن يف طريقها مـن الصـن واليابان 
إىل أوروبـا والواليـات املتحـدة، وميـر به حوايل نصف أسـطول 
الحاويـات العامليـة، مـا يجعـل تعطيلـه ذا تأثـر سـلبي عـى 
سالسـل التوريـد الدوليـة يف بحـر الصـن الجنويب وزيـادة مدة 

املـرور عـرب املضيـق البديـل املتمثـل يف مضيـق لـوزون.

كوابح التصعيد العسكري:
ــة  ــن املواجه ــد م ــي تح ــح الت ــن الكواب ــة م ــاك مجموع هن
ــوان،  ــول تاي ــدة ح ــات املتح ــن والوالي ــن الص ــكرية ب العس

ــايل: ــو الت ــى النح ــه ع ــن تفصيل ــا ميك ــو م وه

1- تكلفــة وعائــد الغــزو الصينــي: يالحــظ أن فــرص التصعيــد 
املفاجــئ للتوتــر العســكري، يف األجــل القريــب، ليســت 
مرتفعــة، وذلــك اســتناداً إىل أن بكــن التــزال تتبــع سياســات 
ــب،  ــد مــن الجوان ــدرس الصــن العدي ــة حــذرة، إذ ت تدريجي

أهمهــا أن مضيــق تايــوان يقــع عنــد تقاطــع إمــداد التجــارة 
العامليــة، كــا أن تايــوان تعــد أكــرب مصنــع يف العــامل للرقائــق 
وأشــباه املوصــالت. لــذا فــإن حــدوث أي هجــوم يعنــي تأخــر 
تحقــق هــدف تجديــد األمــة الــذي يســعى لتحقيقــه الرئيــس 
الصينــي، والــذي قــد يتــرر يف حالــة حــدوث حــرب، واتجــاه 

االقتصــاد العاملــي لحالــة ركــود حــاد.  

2- حــدود املوقــف األمريــي: عــى الرغــم مــن الترصيحــات 
التــي تــروج لهــا الواليــات املتحــدة بتقديــم الدعــم العســكري 
لتايــوان، فــإن الحــل العســكري ليــس خيــاراً واقعيــاً مطروحــاً 
ــارشة  ــة مب ــر إىل أن أي مواجه ــك بالنظ ــنطن، وذل ــام واش أم
ــا ال  ــة، وهــو م مــع الصــن ســوف تتطــور إىل مواجهــة نووي

تقــوى عليــه واشــنطن. 

كــا يجــب األخــذ يف االعتبــار أنــه ال توجــد دولــة أو 
ــتقاللها  ــوان واس ــيادة تاي ــة س ــأن حاي ــزم بش ــف ملت تحال
الســيايس، حتــى أن الواليــات املتحــدة ال تعــرف بتايــوان 

كدولــة رغــم رفــع كل القيــود الدبلوماســية. 

ــي  ــي – األمري ــل الصين ــن التفاع ــح م ــام، يتض ويف الخت
ــك  ــوان، وذل ــاه تاي ــا تج ــن تصعيده ــازل ع ــن تتن ــن ل أن بك
ــر، أي  ــن دون تغي ــرة م ــايل للجزي ــع الح ــى الوض ــاء ع لإلبق
جزيــرة غــر معــرف بهــا دوليــاً. ومــن جانــب آخــر، تحــاول 
الواليــات املتحــدة اســتفزاز بكن عــرب اتباع أدوات دبلوماســية 
ــد  ــة ض ــات اقتصادي ــرض عقوب ــر ف ــك لتربي ــكرية، وذل وعس
الصــن، ومحاولــة تطويقهــا بتحالفــات عســكرية، عــى نحــو 
يحــد مــن تطــور الصــن إىل قــوى كــربى قــادرة عــى مناكفــة 

ــوى.  ــب الق الصــن يف كل جوان
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