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ــج  ــا دول الخلي ــق منه ــي تنطل ــية الت ــدة األساس القاع
ــدث يف  ــي تح ــات الت ــاه األزم ــية تج ــا السياس يف مواقفه
العالــم، تتلخــص يف بُعديــن؛ همــا صعوبــة تــرك مصالــح 
الشــعوب تتحكــم بهــا األهــواء السياســية لبعــض 
ــراتيجية  ــة اس ــود رؤي ــم، ورضورة وج ــادات يف العال القي
شــاملة ألبعــاد أي قــرار خصوصــاً إذا تعلــق األمــر بــدول 
مؤثــرة يف السياســة الدوليــة. ومــن هــذا املنطلــق يمكننــا 
فهــم كيــف تفكــر دول الخليــج تجــاه األزمــة الصينيــة - 
التايوانيــة التــي تصاعــدت بعــد زيــارة رئيســة مجلــس 

ــوان. ــويس، إىل تاي ــي بيل ــي، نان ــواب األمريك الن

المسؤولية الدولية:
العالـم مرتـن  الخليجـي  التعـاون  فاجـأت دول مجلـس 
هـذا العـام؛ األوىل عندما اختارت عـدم االنحيـاز إىل املوقف 
األمريكـي والغربـي بشـأن األزمـة األوكرانيـة، بعدمـا تـم 
اسـتفزاز روسـيا بمحاوالت حلف شـمال األطلـي )الناتو( 
ضـم أوكرانيـا، بالرغـم مـن وجـود اتفـاق مـع واشـنطن 

يف عـام 1991 بعـدم السـعي لتوسـع الحلـف رشقـاً عـى 
الحـدود مـع روسـيا. وكان موقـف دول الخليـج رصيحـاً 
وُمتسـقاً مـع االتفاقـات الدوليـة، وقالت اإلمـارات بوضوح 

إن لروسـيا الحـق يف ضمـان أمنهـا. 

ــم  ــوازن، بالرغ ــا املت ــج بموقفه ــكت دول الخلي وتمس
مــن املحــاوالت امُلتكــررة مــن الواليــات املتحــدة لتغيــره، 
ــض  ــط لتعوي ــاج النف ــادة إنت ــة زي ــل بمحاول ــى األق ع
ــكو.  ــى موس ــات ع ــه العقوب ــببت ب ــذي تس ــز ال العج
وياُلحــظ هنــا أن موقــف دول الخليــج، خاصــًة اإلمــارات 
ــزج  ــدم ال ــاً يف ع ــاً وموضوعي ــعودية، كان منطقي والس
ــاحة  ــظ بمس ــي تحتف ــة؛ ك ــة األوكراني ــها يف األزم بنفس
ــة.  ــرج لألزم ــل أو مخ ــاد ح ــاعدة يف إيج ــة واملس للحرك

أمــا املــرة الثانيــة التــي ُفوجــئ العالــم فيهــا بموقــف 
خليجــي، فتمثلــت يف إعــالن دولــة اإلمــارات يــوم 4 
ــا  ــن ووحدته ــيادة الص ــا لس ــاري دعمه ــطس الج أغس
وأهميــة احــرام مبــدأ “الصــن الواحــدة”. ودعــت 

لماذا يدعم الخليج مبدأ “الصين الواحدة” 
في أزمة تايوان؟

»آراء املســتقبل« هــي »مقــاالت رأي« تُنــر مــن خــالل املوقــع اإللكرونــي ملركــز »املســتقبل لألبحــاث 
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آراء المستقبل

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي



2

لماذا يدعم الخليج مبدأ »الصين الواحدة« في أزمة تايوان؟

ــم  ــتوى العال ــى مس ــياً ع ــطة دبلوماس ــارات، النش اإلم
والعضــو غــر الدائــم يف مجلــس األمــن الــدويل حاليــاً، إىل 
االلتــزام بقــرارات األمــم املتحــدة ذات الصلــة. كمــا أعربت 
ــتفزازية  ــارات اس ــر أي زي ــن تأث ــا م ــن قلقه ــة ع الدول

ــدويل.  ــالم ال ــتقرار والس ــوازن واالس ــى الت ع

ويمكــن الوقــوف عــى مــا وراء هــذه املواقــف 
الخليجيــة مــن منطلقــات موضوعيــة، بالرجــوع إىل 
ــام،  ــكل ع ــة بش ــة الخليجي ــة الخارجي ــددات السياس ُمح
ــل  ــالت داخ ــرى والتفاع ــوى الك ــاه الق ــاً تج خصوص
ــذه  ــم ه ــي تحك ــة الت ــدة العام ــي. فالقاع ــام العامل النظ
ــع  ــاركية م ــات تش ــر عالق ــة وتطوي ــي إقام ــة ه السياس
مختلــف الــدول، وترتيــب أولويــات تلــك العالقــات وفقــاً 
ــادئ  ــس واملب ــاة األس ــع مراع ــة، م ــح الخليجي للمصال
ــا  ــم، ويف مقدمته ــتقرار يف العال ــن واالس ــة باألم الخاص
ــيادة  ــرام س ــة واح ــؤون الداخلي ــل يف الش ــدم التدخ ع
الــدول. عــالوة عــى عــدم االنخــراط يف أزمات أو مشــكالت 
ليســت دول مجلــس التعــاون الخليجــي طرفــاً فيهــا، مــع 
ــا؛ أي  ــي” تجاهه ــاد اإليجاب ــي “الحي ــى تبن ــرص ع الح
تجنــب االنحيــاز إىل أي طــرف مــن دون مــرر موضوعــي 

ــدويل. ــون ال ــد القان ــن قواع ــزل ع أو بمع

مجلــس  دول  مواقــف  تمثــل  الســياق،  هــذا  ويف 
ــي  ــي - األمريك ــر الصين ــن التوت ــي م ــاون الخليج التع
بشــأن تايــوان، تجســيداً عمليــاً لتلــك املبــادئ والقواعــد 
ــة  ــق ترجم ــره بح ــن أن نعت ــا يمك ــذا م ــة. وه الحاكم
عمليــة ملفهــوم “املســؤولية الدوليــة” الــذي ربمــا تُخفــق 
ــارض  ــه إذا تع ــه أو تتجاهل ــزام ب ــدول يف االلت ــض ال بع
ــه دول  ــك ب ــا تتمس ــا. بينم ــاتها أو مصالحه ــع سياس م
الخليــج دائمــاً وأبــداً، حتــى وإن تعــارض مــع مصالحهــا 
امُلبــارشة أو نتجــت عنــه أعبــاء سياســية أو اقتصاديــة أو 
مــن أي نــوع. فكيــف الحــال بالنســبة ألزمــة مثــل الصن 
وتايــوان التــي تُقــدم مثــاالً عــى االندفــاع غــر املــرر من 
طــرف مــا )واشــنطن( نحــو ســلوك أو تــرف ال رضورة 

ــرره.  ــاً ي ــاً أو موضوعي ــاس قانوني ــه وال أس ل

ــور  ــذي تط ــه ال ــغ في ــد امُلبال ــإن التصعي ــايل ف وبالت
ــب  ــا، كان يج ــرب يف أوكراني ــم ح ــة ث ــن أزم ــاً م رسيع
ــات  ــه يف إدارة العالق ــي تجنب ــا ينبغ ــاً مل ــل درس أن يُمث
الدوليــة مــن خطــوات أو قــرارات غــر مدروســة. وبعــد 
تكبــد العالــم كلــه ثمنــاً فادحــاً، وال يــزال، بســبب تلــك 
الحــرب الدائــرة ومــا نجــم عنهــا مــن أزمــات يف الغــذاء 
والطاقــة وسالســة اإلمــداد لكثــر مــن الســلع والصناعات 
يف مختلــف مناطــق العالــم؛ كان يُفــرض أن تفجــر أزمــة 
ــر  ــبب غ ــن وبس ــل الص ــرى مث ــوة ك ــع ق ــدة م جدي

ــاً. ــم حالي ــه العال ــا يحتاج ــر م ــو آخ ــح، ه واض

رؤية لالستقرار:
الثابــت يف موقــف دول الخليــج مــن أي حــرب هــو 
الرفــض، نظــراً لخطــورة النتائــج عــى الرامــج التنمويــة 
ــس  ــم لي ــن ألن العال ــي. لك ــي والعامل ــتقرار اإلقليم واالس
ــة  ــر أخالقي ــة بمعاي ــات الدولي ــدار العالق ــاً وال تُ مثالي
ــة، فإنــه لــدى دول الخليــج مــن الوعــي  أو حتــى قانوني
والواقعيــة مــا يجعلهــا تقبــل باســتثناءات قــد تفرضهــا 
الظــروف، كمــا حــدث ســابقاً يف حــرب تحريــر الكويــت، 
والحقــاً الســتعادة الرعيــة يف اليمــن. بــل إن تلــك 
االســتثناءات ذاتهــا تصــب يف اتجــاه اســتعادة االســتقرار 

ــس. ــس العك ــدول، ولي ــيادة ال ــى س ــاظ ع والحف

ومـن هنـا فـإن الرؤيـة الخليجيـة لألزمـة الصينيـة - 
والتالعـب  بكـن  اسـتفزاز  محـاوالت  يف  تـرى  التايوانيـة 
بالتفاهمـات الدوليـة تعارضـاً جذريـاً مـع سـيادة الدولة 
الصينيـة امُلوحـدة، ومـن شـأن ذلـك إثـارة نزاعـات دولية 
جديـدة يف وقـت يُفـرض فيه أن الـكل يعمل عـى الوصول 
إىل مرحلـة مـن الهـدوء واالسـتقرار العاملـي. ويتسـق هذا 
املوقـف الخليجي مـع توجهـات العالم خصوصـاً يف أوروبا 
وآسـيا، فال أحد ُمتحمسـاً لفتـح جبهة جديدة مـن األزمات 
يف العالـم، بـل الـكل يريـد االعـراف بأهمية تعـاون جميع 
الـدول ملواجهـة التحديـات الراهنـة بـدالً من االنشـغال يف 

فتـح رصاعـات جديدة. 

وياُلحـظ هنـا شـدة ردة الفعـل الصينية واسـتخدامها 
عبـارات تحذيريـة ولهجـة حـادة قاطعـة، كمـا تضمـن 
هـذا الخطـاب الصيني الحـاد رسـائل إىل الواليـات املتحدة 
والقيـادة التايوانيـة تدعـو إىل تفهم واحرام سـيادة الدول.  
فالصـن دولة كرى لـن تقبـل تصغرها، ومن السـهل عى 
املراقـب اسـتقراء دالالت ردود فعل بكن عـى زيارة بيلويس 
إىل تايـوان، ومـا تشـر إليها مـن أن تلك األزمة لـو انفجرت 
فلـن يسـتطيع أحـد تحجيـم مخاطرهـا أو حتـى تقديـر 
تداعياتهـا عـى النظـام الـدويل. فبالرغـم مـن أن الزيـارة 
ملسـؤول أمريكـي “سـيايس” وينتمـي تحديـداً إىل الرملان 
وليـس للحكومـة األمريكية، ما معنـاه أنها ال تمثـل املوقف 
الرسـمي للبيـت األبيـض؛ فـإن تحـركات الصن لـم تقف 
عنـد االعراضـات السياسـية التـي كانـت حـادة وصارمة، 
وإنمـا قامـت بكـن أيضـاً بتحـركات عسـكرية مبـارشة 
تكشـف مـن ناحية مـدى الغضب الذي تسـببت فيـه زيارة 
بيلـويس، وتحمـل من ناحية أخرى رسـالة واضحـة مفادها 
أن الصـن عـى اسـتعداد السـتخدام القوة املسـلحة لتثبيت 

وتأكيـد مبـدأ “الصـن الواحـدة” عملياً. 
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ــت  ــن أوضح ــارة إىل أن بك ــن اإلش ــا م ــد هن وال ب
موقفهــا هــذا مــراراً يف املــايض، ثــم أكدتــه وكررتــه فــور 
ــذي  ــر ال ــوان، األم ــارة تاي ــويس زي ــة بيل ــن ني ــالن ع اإلع
ــن  ــا يمك ــنطن مم ــداف واش ــن أه ــاؤل ع ــو إىل التس يدع

ــارة.  ــذه الزي ــن به ــتفزاز الص ــداً” الس ــاره “تعم اعتب

سياسة واقعية:
ــأن  ــة ب ــة - األمريكي ــات الخليجي ــة العالق ــت متان أوح
ــى  ــنطن أو ع ــف واش ــاز إىل موق ــا تنح ــج ربم دول الخلي
األقــل ســتصمت إزاء األزمــات الدوليــة األخــرة. إذ إن ثمــة 
ــج  ــاده أن دول الخلي ــض مف ــدى البع ــائداً ل ــاداً س اعتق
ــدة أو أن  ــات املتح ــع الوالي ــية م ــا السياس ــط مواقفه ترب
ــة.  ــة األمريكي ــو السياس ــاً نح ــل دائم ــف تمي ــك املواق تل
ــوان(  ــا وتاي ــن )أوكراني ــن العامليت ــن األزمت ــن هات لك
ــدي  ــظ التقلي ــن التحف ــي ع ــج إىل التخ ــا دول الخلي دفعت
ــره  ــا اعت ــو م ــة، وه ــا رصاح ــالن موقفه ــاد وإع امُلعت
بعــض املراقبــن جديــداً والفتــاً يف السياســات الخليجيــة، 
ومــؤرشاً عمليــاً عــى مــا أعلنتــه دول الخليــج مــراراً مــن 
ــة  ــة تبحــث باألســاس عــن التنمي أن سياســاتها الخارجي
ــعي  ــة الس ــة العملي ــي يف الرجم ــا يعن ــذا م ــن. وه واألم
ــيادة  ــدة وس ــى وح ــاظ ع ــي، والحف ــتقرار العامل إىل االس
الــدول، والعمــل عــى تحقيــق املصالــح املشــركة واملنافــع 

ــة. ــات دولي ــة وتفاهم ــس تعاوني ــى أس ــة ع املتبادل

الرؤيــة  الصــن مــع  تتوافــق  املنظــور،  وبهــذا 
الخليجيــة يف عالقاتهــا الخارجيــة، وتجســد هــذا التوافــق 
بوضــوح خــالل العقــد املــايض، بتفهــم بكــن سياســات 
دول الخليــج القائمــة عــى الحفــاظ عــى الســيادة وعــدم 
ــر  ــميات غ ــت مس ــة تح ــؤون الداخلي ــل يف الش التدخ

ــة.  ــعارات زائف ــة أو ش حقيقي

ــأن  ــة ب ــج قناعــة كامل ــدى دول الخلي فقــد صــارت ل

ــي  ــه، وينبغ ــاون في ــر ال ته ــدول أم ــيادة ال ــاس بس املس
عــدم التســاهل معــه بــأي درجــة. وتشــكلت هــذه القناعة 
ــي”،  ــع العرب ــرف بـــ “الربي ــا كان يُع ــرة م ــالل ف خ
ــن  ــة )م ــا أمريكي ــج نواي ــعرت دول الخلي ــا استش عندم
ــق  ــوىض لخل ــتثمار يف الف ــداً( لالس ــن تحدي الديمقراطي
منــاخ اســراتيجي يخــدم مصالــح واشــنطن عــى املــدى 
ــو  ــا، تدع ــة، وقته ــوات الخليجي ــت األص ــب. وارتفع القري
ــم  ــأن دع ــاتها بش ــدة سياس ــات املتح ــة الوالي إىل مراجع
ــاع  ــد الدف ــت بن ــدول تح ــوىض يف ال ــري الف ــض مث بع
ــت  ــخ تثب ــية. إذ إن دروس التاري ــات السياس ــن الحري ع
ــدول،  ــيادة ال ــاس بس ــى املس ــب ع ــي ترت ــوارث الت الك
بــدءاً مــن العــراق قبــل عقديــن، ومــروراً بالــدول التــي 
ــبه  ــوىض وش ــت يف ف ــي” فدخل ــع العرب ــا “الربي رضبه
ــن أن  ــم م ــك بالرغ ــا، وذل ــوريا وليبي ــل س ــار، مث انهي
ــض  ــود بع ــع وج ــدول – م ــك ال ــي يف تل ــع األص الوض
ــن  ــى األم ــاظ ع ــالً بالحف ــه - كان كفي ــات علي املالحظ

ــوي. ــل تنم ــاس كل عم ــو أس ــذي ه ــتقرار ال واالس

ــوان  ــة تاي ــج إىل أزم ــرة دول الخلي ــإن نظ ــك، ف لذل
ليســت وليــدة حســابات لحظيــة، بــل تنطلــق مــن رؤيــة 
مســتقبلية واســتراف ملــا يمكــن اســتباقه مــن مخاطــر 
ــك  ــح تل ــالل توضي ــن خ ــا م ــل معه ــات، والتفاع وأزم
ــي  ــن يم ــكل م ــي ل ــح وواقع ــكل رصي ــر بش املخاط
ــي.  ــتقرار العامل ــد االس ــو تهدي ــد نح ــر عم ــد أو بغ بعم

فاملواقـف الخليجية مـن تلك األزمات والتطورات ليسـت 
ارتـداداً عـن الحـرص عـى عالقـات جيـدة مـع الواليـات 
لكنهـا  مناكفتهـا؛  يف  رغبـة  هـي  وال  األمريكيـة،  املتحـدة 
سياسـة واقعيـة ال تتأثـر بالصداقـة القائمـة وال تتعارض 
معهـا، وإنمـا تُجسـد امُلنطلقـات املوضوعيـة واملبدئية التي 
تراهـا دول الخليـج رضوريـة لألمـن واالسـتقرار العاملـي 

الـذي هـو جزء مـن أمنهـا واسـتقرارها. 
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