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بالحــزب  لحقــت  هزميــة  أكــر  املعارضــة  فــوز  ويُعــد 
الدميقراطــي التقدمــي الحاكــم بزعامــة تســاي إنــج – ويــن، 
ــتقالتها  ــت اس ــة وأعلن ــرت بالهزمي ــي أق ــوان، والت ــة تاي رئيس
مــن منصــب رئاســة الحــزب، مؤكــدة أن “نتائــج االنتخابــات 
مل تكــن متوقعــة، وأنهــا تتحمــل كل املســؤولية ألســوأ هزميــة 
تعــرض لهــا الحــزب الحاكــم”. وال شــك أن هــذا التحــول 
ســتكون لــه أصــداء خارجيــة واضحــة، وعــى وجــه الخصــوص 

ــن.  ــنطن وبك ــه بواش ــة تايبي عالق

أهمية خاصة لالنتخابات
تحتــل هــذه االنتخابــات أهميــة كبــرة، وهــو مــا ميكــن 

تفصيلــه عــى النحــو التــايل:

ــات  ــذه االنتخاب ــد ه ــن: تع ــات للمواطن ــة االنتخاب 1- أهمي
ــا  ــات الدني ــط بالسياس ــا ترتب ــادي، ألنه ــة للمواطــن الع مهم
التــي تتعلــق مبســتوى معيشــته، إذ إنهــا ترتبــط بقضايــا 
ــا،  ــاء كورون ــع تفــي وب ــل م ــة التعام ــة، أبرزهــا كيفي داخلي

ــة. ــة الجرمي ومكافح

ويُطلــق عــى هــذه االنتخابــات يف تايــوان انتخابــات 
“تســعة يف واحــد” )nine-in-one(، ألن الناخبــن يدلــون 
تســعة  عــر  املنترشيــن  املحليــن  للمســؤولن  بأصواتهــم 
ــوالً إىل  ــاء، وص ــاء األحي ــن رؤس ــدءاً م ــة، ب ــتويات إداري مس

أعضــاء مجالــس املدينــة ورؤســاء البلديــات.

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــية: ع ــات الرئاس ــن االنتخاب ــا م 2- قربه
ــة  ــارش يف السياس ــم رأي مب ــس لديه ــم لي ــم انتخابه ــن يت م
الخارجيــة لتايــوان، الســيام عالقاتهــا مــع الصــن، ومــع ذلــك، 
فقــد اكتســبت هــذه االنتخابــات أهميــة خاصــة؛ فمــن ناحية 
تُعــد مــؤرشاً عــى مســتقبل الســباق الرئــايس الــذي ســيجرى 

بعــد مــا يزيــد عــى العــام.

3- اســتفتاء عــى سياســة “تســاي”: أكســبت رئيســة تايــوان، 
تســاي إينــج ويــن، االنتخابــات طابعــاً سياســياً يرتبــط بقضايــا 
خارجيــة، فقــد قدمتهــا إىل الــرأي العــام عــى أنهــا أكــر مــن 
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فــاز حــزب المعارضــة الرئيســي “الكومينتانــج” )Kuomintang(، بانتخابــات رئاســة البلديــات والمقاطعــات، 
والتــي أجريــت يــوم 26 نوفمبــر 2022، وحصــل الحــزب علــى 13 مقعــدًا مــن أصــل 21 مقعــدًا جــرى التنافــس 

عليهــا، بمــا فــي ذلــك مقعــد العاصمــة تايبيــه.

التصويــت العقابــي: تراجــع دعــم الشــعب التايوانــي لتوجهــات الرئيســة “تســاي” المناوئــة للصيــن, العــدد 1702، 5 ديســمبر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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مجــرد اقــراع محــي، قائلــة “إن العــامل يراقــب كيــف تدافــع 
ــع  ــكرية م ــرات العس ــط التوت ــا وس ــن دميقراطيته ــوان ع تاي
الصــن”، وبالتــايل كانــت الرئيســة ترغــب يف أن تســتثمر 
ــات  ــذه االنتخاب ــه يف ه ــت تتوقع ــذي كان ــا ال ــاح حزبه نج
ــة  ــاتها الرامي ــواين لسياس ــعب التاي ــم الش ــى دع ــد ع للتأكي

ــا مل يحــدث.  لالنفصــال عــن الصــن، وهــو م

أسباب انحسار الشعبية
ميكــن رصــد ثالثــة أســباب رئيســة وراء خســارة الحــزب 
املعــارض  غرميــه  وفــوز  الحاكــم،  التقدمــي  الدميقراطــي 

الكومينتانــج، وذلــك عــى النحــو التــايل: 

1- اإلفــراط يف الرتكيــز عــى الصن: تركــز يف الغالب االنتخابات 
املحليــة عــى القضايــا ذات البُعــد املحــي التــي تؤثــر بشــكل 
مبــارش عــى حيــاة املواطنــن اليوميــة، وأغلبهــا تتعلــق 
برامــج الرعايــة االجتامعيــة واإلســكان والطاقــة. ومــع ذلــك، 
ــاي  ــة تس ــم برئاس ــي الحاك ــي التقدم ــزب الدميقراط كان الح
إينــج ويــن، وكبــار املســؤولن الحكوميــن يركــزون فقــط عــى 
دميقراطيــة تايــوان وكفاحهــا ضــد الصــن، حيــث ياُلحــظ أن 
كل ترصيحــات رئيســة تايــوان بشــأن االنتخابــات غلــب عليها 
ــع العــدايئ مــع بكــن، إذ كانــت تحــث الناخبــن عــى  الطاب
اســتخدام هــذه االنتخابــات للوقــوف يف وجــه بكــن وإظهــار 
دميقراطيــة تايبيــه، وأنهــا ســتبقى مســتقلة عــى الرغــم مــن 

تهديــدات الصــن.

2- تفضيــل الشــعب التايــواين الســام: مــن الواضــح أن تركيــز 
ــات عــى  ــم يف االنتخاب ــي الحاك الحــزب الدميقراطــي التقدم
ــاء  ــرة ج ــزو الجزي ــد يغ ــذي ق ــم ال ــا الخص ــن باعتباره الص
ــن، فمــن املعــروف أن الشــعب  ــج عكســية مــع الناخب بنتائ
التايــواين يُفضــل الســالم واالســتقرار، بهــدف ضــامن تحقيــق 
التنميــة االقتصاديــة، وبالتــايل، رفــض خطــاب الحــزب الحاكــم 

املعــادي للصــن.

ــواين بالصــن  وتجــدر اإلشــارة إىل أن عالقــة الشــعب التاي
عالقــة معقــدة. فعــى الرغــم مــن رفــض األغلبيــة العظمــى 
مــن الشــعب الوحــدة مــع جمهوريــة الصــن الشــعبية، فإنهــا 
ــن  ــوري ع ــمي الف ــتقالل الرس ــض االس ــه ترف ــت ذات يف الوق
الصــن، ومــن ثــم يفضــل معظــم الشــعب ســيناريو الحفــاظ 
عــى الوضــع القائــم، وهــو األمــر الــذي يفــر نفــور املواطنن 

مــن الخطــاب املتشــدد الــذي يشــعل التوتــرات مــع بكــن.

3- االســتياء مــن الحــزب الحاكــم: كشــفت اســتطالعات الرأي 
املختلفــة أن أكــر مــن نصــف التايوانيــن غــر راضن عــن أداء 
الحكومــة بشــأن تعاملهــا مــع تفــي جائحــة كورونــا، كــام مل 
ــر  ــق االســتقرار االقتصــادي، أو توف ــة تحقي تســتطع الحكوم

بعــض األمــل يف منــو مســتقبي، لدرجــة أن التوقعــات تشــر 
ــام  ــذا الع ــينخفض ه ــوان س ــادي يف تاي ــو االقتص إىل أن النم
إىل 3,76% أي مــا يقــرب مــن نصــف النمــو يف العــام املــايض 
ــوط  ــي والضغ ــب العامل ــؤ الطل ــبب تباط ــغ 6,57%، بس البال

التضخميــة.

قراءة في نتائج االنتخابات
ــا  ــرة بالنظــر إىل قربه ــة كب ــات بأهمي ــع هــذه االنتخاب تتمت
ــام  ــا ع ــرر له ــية واملق ــات الرئاس ــراء االنتخاب ــد إج ــن موع م

ــايل:  ــو الت ــى النح ــك ع 2024، وذل

1- تراجــع التدخــل الصينــي: مل تشــهد االنتخابــات التايوانيــة 
تدخــالً ملحوظــاً مــن قبــل بكــن، لدرجــة أن وزيــر خارجيــة 
تايــوان، جوزيــف وو، والــذي مل يــردد أبــداً يف اســتدعاء 
قبــل  للصحفيــن  قــال  ترصيحاتــه،  يف  الصينــي  التدخــل 
االنتخابــات إن تدخــل الصــن “تراجــع” قبــل االنتخابــات 
املحليــة، مرجعــاً الســبب يف ذلــك إىل احتامليــة انشــغال بكــن 

ــة. ــاكلها الداخلي مبش

ــا يقــرب مــن  ــة الحــزب الحاكــم: بالنظــر إىل أن م 2- معاقب
نصــف الناخبــن التايوانيــن ال ينتمون إىل الحــزب الدميقراطي 
التقدمــي، أو غرميــه املعــارض حــزب الكومينتانــج، فــإن هــذه 
االنتخابــات أبــرزت ميــل الناخبــن إىل معاقبة الحــزب الحاكم، 
حيــث أرادوا توصيــل رســالة مفادهــا أنــه ال ميكــن أن يأخــذ 
ــى  ــت األعم ــال للتصوي ــال مج ــه، ف ــلم ب ــر مس ــم كأم والءه
لحــزب واحــد؛ حيــث إن قــرار التصويــت يتعلــق فقــط مبــدى 

إقنــاع املواطنــن برامــج كل حــزب. 

ــات  ــذه االنتخاب ــك أن ه ــدة: ال ش ــية صاع ــوم سياس 3- نج
ــوان يف  ــة تاي ــايب لرئاس ــباق االنتخ ــح الس ــق لفت ــي الطري ه
عــام 2024، ومــع تراجــع شــعبية، تســاي إنــغ ون، واســتقالتها 
مــن منصــب رئاســة الحــزب الحاكــم بعــد خســارة حزبهــا يف 
هــذه االنتخابــات، يلــوح يف األفــق قــادة سياســون ُجــدد، رمبــا 
يكونــون أبطــال الســباق االنتخــايب الرئــايس القــادم، وأبرزهــم: 

أ- إريــك تشــو )Eric Chu(: يشــغل منصــب رئيــس حــزب 
ــل تســاي  ــج، وســبق وأن تعــرض للهزميــة مــن قب الكومينتان
يف انتخابــات عــام 2016، ولذلــك تبنــى سياســات برجامتيــة، 
ــن دون أن  ــن، م ــع الص ــة م ــة وثيق ــة عالق ــى إقام ــوم ع تق
ــوف  ــك الوق ــب إري ــذا، يتجن ــا. وبه ــك إىل تأييده ــم ذل يرج
بجانــب الجنــاح املتشــدد يف الحــزب الــذي يؤمــن بــأن تايــوان 
جــزء مــن الصــن، أو الدعــوة إىل اســتقالل تايــوان عــن الصن، 

كــام ينــادي الحــزب الدميقراطــي التقدمــي. 

ب- تشــيانج وان-آن )Chiang Wan-an(: أصغــر عمــدة 
ــابق،  ــواين الس ــس التاي ــد الرئي ــو حفي ــه، وه ــخ تايبي يف تاري
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ــدة  ــج مل ــزب الكومينتان ــاد ح ــذي ق ــيك، ال ــيانغ كاي ش تش
ــر  ــب يُنظ ــذا املنص ــويل ه ــك يف أن ت ــود. وال ش ــة عق خمس
إليــه بعــن االهتــامم، ألن رئيســن ســابقن لتايــوان، كانــا قبــل 
ــه. ــة تابيب ــرة، رئيســن لبلدي توليهــام املنصــب األعــى للجزي

ج- ويليــام الي )William Lai(: يشــغل حاليــاً منصــب 
نائــب رئيســة تايــوان، ومــن أكــر الشــخصيات األوفــر حظــاً 
ــام  ــاي، ك ــد تس ــة بع ــية القادم ــات الرئاس ــح لالنتخاب للرش

ــوان. ــتقالل تاي ــم الس ــه داع ــى أن ــاً ع ــه دامئ ــدم نفس يق

التداعيات المحتملة
ترتبــط االنتخابــات بأبعــاد خارجيــة تتصــل بتحديــد مســتقبل 
العالقــة عــر مضيــق تايــوان، والرتيبــات األمريكيــة القادمــة 
ــدم  ــذي يق ــي ال ــي التقدمي ــزب الدميقراط ــع الح ــد تراج بع
نفســه دامئــاً باعتبــاره داعــامً الســتقالل تايــوان، واألقــرب إىل 

واشــنطن، وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل: 

ــل  ــدة: تأم ــة جدي ــح صفح ــا يف فت ــن رغبته ــداء الص 1- إب
الصــن يف أن يــؤدي فــوز حــزب الكومينتانــج إىل تهدئــة 
العالقــات بــن تابيبــه وبكــن، وذلــك بعــد توتــر غــر مســبوق 
ــواب  ــس الن ــارة رئيســة مجل خــالل األشــهر األخــرة بعــد زي
ــوان يف أغســطس 2022.  ــويس، إىل تاي األمريــي، نانــي بيل
وعــى هــذا النحــو، قــال املتحــدث باســم الصــن، تشــاو تشــو، 
ــزز  ــوان، وتع ــي تاي ــع مواطن ــاد م ــتواصل االتح ــن “س إن بك
بشــكل مشــرك التنميــة الســلمية واملتكاملــة للعالقــات عــر 
املضيــق”، وذلــك مــن أجــل رفاهيــة الشــعب عــى الجانبــن.

2- الصدمــة األمريكيــة: ســادت حالــة مــن الصدمــة أوســاط 
دوائــر صنــع القــرار األمريكيــة عقب خســارة الحــزب الحاكم، 
وفــوز حــزب الكومينتانــج، املؤيــد إلقامــة عالقــات وثيقــة مــع 
ــة  ــفته صحيف ــا كش ــو م ــط ه ــاه فق ــت لالنتب ــن. والالف الص
ــايض،  ــر امل ــة، يف 27 نوفم ــال” األمريكي ــريت جورن “وول س
بــأن مســؤولن أمريكيــن ونوابــاً يف الكونجــرس يخشــون مــن 
أن يــؤدي الــرصاع يف أوكرانيــا إىل تأخــر جهــود تســليح تايــوان 
ــد  ــع تصاع ــن م ــار دوالر، بالتزام ــوايل 19 ملي ــدر بح ــا يق مب
التوتــرات مــع الصــن، وهــو مــا يعنــي أن الواليــات املتحــدة 
ســتبذل قصــارى جهدهــا خــالل الفــرة املقبلــة لدعــم الحــزب 
الدميقراطــي التقدمــي، ورمبــا ســتدعم، ليــس فقــط حكومتــه 
ــد  ــا ق ــة الصــن، كخصــم اســراتيجي، ولكنه عســكرياً ملواجه
تتجــه إىل محاولــة تعزيــز شــعبيته يف الشــارع التايــواين، رغبــة 
يف ترتيــب أوراق الحــزب مــرة أخــرى للمــي قدمــاً يف تحقيق 

انتصــار كبــر يف الســباق االنتخــايب الرئــايس عــام 2024. 

ويف الختــام، ميكــن القــول إن االنتخابــات املحليــة كشــفت 
ــامً  ــى دع ــن ال تلق ــاه الص ــة تج ــاي العدائي ــات تس أن توجه
شــعبياً داخليــاً، بدليــل فــوز املعارضــة التــي تطالــب بعالقــات 
ــوف  ــور س ــذا التط ــل ه ــك أن مث ــن. والش ــع الص ــة م ودي
ميثــل انتكاســة للجهــود األمريكيــة الراميــة إىل بنــاء تحالفــات 
مناهضــة للصــن يف جنــوب رشق آســيا. ومــن املرجــح أن 
تســتمر اإلدارة األمريكيــة يف دعــم التوجهــات االنفصاليــة 

ــات األخــرة.  ــج االنتخاب ــوان، بغــض النظــر عــن نتائ لتاي
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــام يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــالل 

املرحلــة الحاليــة، مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــالت املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرشق األوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــالت موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة 

عــى منطقــة الــرشق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــامم برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــالت املجتمعيــة.


