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 مقدمة.

إلى تقدير املوقف  هذه الورقةمركز املياه الهادئة للدراسات اإلستراتيجية والقانونية في هدف ي .1

 قراءة تحليلة لألزمة  في وتطورات الصراع الصيني األمريكي، ،األخيرة اإلستراتيجي لألزمة التايوانية

ألمن اإلقليمي ملنطقتنا تأثيرها املباشر والغير املباشر على او  وتطورها وتقييم السيناريوهات املحتملة،

ألزمة السياسية بين الواليات املوقف هذا على ايركز تقدير حيث سعقد، ذات الوضع الجيوسياس ي امل

رئيسة مجلس النواب األمريكي نانس ي بيلوس ي  زيارة املتحدة وجمهورية الصين الشعبية التي تسببت بها
في مضيق تايوان، األمر الذي دفع الصين  ه الزيارة من احتقان سياس ي عسكري إلى تايون، وما صاحب هذ

وإختراق املجال الجوي والبحري لتايوان واليابان، وهو ما دفع  ،بوقةغير مسللقيام بمناورات عسكرية 

قد تؤدي إلى حرب  ومثيالتها إذا لم يتم إدارتها بشكل محترفألزمة العديد من املحللين لإلعتقاد بأن هذه ا

إلى منطقة  قد تمتد تأثيرات هذه األزمة ، كما أنلنوويين الواليات املتحدة والصينشاملة بين العمالقين ا

، ولكن هناك الجيوسياس ي والجيو اقتصادي حيث يحتدم الصراع ،الخليج العربي و شبه جزيرة العرب

 .ا هو عليه في بحر الصين الجنوبيبشكل مغاير مل

 

من ثيرها على األ وتأ التايوانية سلوب الوصفي التحليلي لتقييم أبعاد األزمة أل ا إستخدامسيتم  .2

 :محاور  خمسةمن خالل االقليمي في منطقتنا ، وذلك 

 اإلعتبارات اإلستراتيجية .أ

 جذور األزمة .ب

 .أبعاد األزمة الحالية  جـ.

 .هذه األزمةالسيناريوهات املحتملة ل د.

 .يميالتأثيرات على األمن اإلقل ه.

 التحديات. و.

 اإلستنتاجات. ز.

 الخالصة. ح.

تقدير املوقف اإلستراتيجي للصراع الصيني األمريكي على تايوان وتأثيره على األمن 

 اإلقليمي في شبه الجزيرة العربية
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 ارات اإلستراتيجية لتقدير املوقف.إلعتبا .3
 .الشيوعية إقتصاديا العباءة بعد خلع عقود من النمو اإلقتصادي الصيني 3 .أ

 عدم قدرة الواليات املتحدة على كبح النمو الصيني وسيطرة األخيرة على التجارة العاملية. .ب

 .للطرفين الصراع الروس ي األوكراني ودروسه املستفادة جـ.

 همية اإلستراتيجية ملنطقة الخليج وبحر العرب وبحر عمان.ارتفاع األ  د.

 .ن اإلقليمي واألمن البحري وتأثيراته على األموس اتفاق أوك ه.

مرور طريق الحرير طريق الحرير الصيني، ونهايات الحزام والطريق في ميناء جوادر و  و.

 البحري بمضائق املنطقة.

 األهمية الجيوسياسية والجيواقتصادية لتايوان. ز.

 التحالف االستراتيجي العسكري بين دول الخليج والغرب. ح.

 

 األزمة.جذور 

كيلو مترا هي عرض مضيق تايوان، ومع نهاية  140 حواليعن األراض ي الصينية تبعد تايوان  .4

وانتصار  ، أو ما ُيعرف بالحرب األهلية1949الصراع بين الشيوعيين والقوميين في الصين عام 

الشيوعيين وإعالن تأسيس جمهورية الصين الشعبية، هرب القوميون في حزب كومينتانج )الحزب 

وظلت تايوان تحتل مقعد  ،وأعلنوا انفصالها تحت اسم جمهورية الصين ،القومي الصيني( إلى تايوان

القرن املاض ي، نيات الصين في املنظمات واملؤسسات الدولية وفى مقدمتها األمم املتحدة حتى مطلع سبعي

وحصلت بكين على املقعد الدائم بمجلس األمن  ،الجمعية العامة لألمم املتحدةبعدما تم التصويت في 

حاليا بأنها منطقة وال  تايوان توصفنظمات الدولية، و وحلت محل تايوان في الغالبية العظمى من امل

تايوان جزءا ال يتجزأ من أراضيها  أن الصيندولة فقط حول العالم، حيث تعتبر  22تعترف باستقاللها إال 

التي يجب أن يعاد توحيدها، وظلت الواليات املتحدة ترتبط بعالقات مثيرة للجدل مع تايوان ، التاريخية

 .مع  الصين مستغلة األخيرة كورقة ضغط في عالقاتها الدولية

 

التقى خاللها  ،إلى الصينم قام الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون بزيارة تاريخية 1972في عام  .5

م قطعت  1978الزعيم الصيني الراحل ماو تس ى تونج ورئيس الوزراء الصيني شو ان الى، وفي عام 

بعد اعترافها بجمهورية الصين  ا،الواليات املتحدة األمريكية عالقاتها مـع تايوان وأغلقت سفـارتها بـه

 6عد دى نتائج استئناف الحوار بين البلدين بالشعبية، وإعالنها االلتزام بسياسة "صين واحدة" كإح

 .يةسنوات من الزيارة التاريخ
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م أصدر الكونجرس األمريكي  قانون العالقة مع تايوان، يعترف بحنث الحكومة 1979في عام  .6

وطالب بدعم تايوان ضد الصين حتى لوتطلب األمر دعما عسكريا، ومنذ  ،األمريكية بوعودها لتايوان

 ، كما كانت سببا في تمكن  ةلعالقات األمريكية الصينيا عامال مؤثرا فيلتاريخ أصبحت تايوان ذلك ا

الواليات املتحدة من مضاعفة الفجوة التي تشكلت في ستينيات وسبعينيات القرن املاض ي بين الصين 

لعقد األخير من سقوط الشيوعية العاملية بإنهيار حائط برلين في اتحاد السوفيتي، األمر الذي عجل واإل

يدعو إلى تعزيز  وقع الرئيس األمريكي دونالد ترامب  قانون م  2018ديسمبر  31في ، والقرن العشرين

ري الصيني ادل العسكري بين أمريكا وتايوان إبان ارتفاع وتيرة الصراع التجااالتصال الرسمي والتب

 .األمريكي في عهد ترامب

 

 أبعاد األزمة.
 
اليات املتحدة أوروبا بين روسيا و أوكرانيا جزءا من الصراع العاملي الذي تقوده الو يعتبر الصراع في  .7

ستفزاز إل يات املتحدة تدفع أوكرانيا التي تتحدى الهيمنة األمريكية، فأخذت الوال ضد الدول الصاعدة 

املتحدة استنزاف الروس، األمر الذي دفع األخيرة إلى القيام بحرب ضد أوكرانيا، وبذلك تستطيع الواليات 

الروس في حرب طويلة املدى وفي نفس الوقت قياس ردة الفعل الروسية وحجمها، وتأثير العقوبات عليها 

ن ما ترشح من دروس  من الصراع في أوروبا سيطبق إوتقييم القدرات العسكرية الروسية بشكل عام، و 

استفزاز الصين وشن حرب تجارية  أخذت الواليات املتحدة في في آسيا بأدوات وأساليب مختلفة، حيث

وذلك إلبطاء النمو اإلقتصادي املتسارع للصين، وقد بدأ ذلك في عهد الرئيس السابق دونالد  ،ضدها

ترامب، وها نحن اليوم نشاهد الرؤية الديموقراطية إلدارة التهديد الصيني وذلك من خالل الزيارة 

 .التاريخية التي قامت بها بيلوس ي

 
األزمة وما خلصت إليه جل مراكز الفكر والدراسات األستراتيجية في الواليات املتحدة تكمن أبعاد  .8

أن الصين قادمة لتصبح اإلقتصاد األضخم في العالم،  ،ومعظم الدول التي تسبح في الفلك االمريكي
يات ال متفوقة على الواليات املتحدة، األمر الذي سينعكس سلبا على املصالح اإلستراتيجية الكبرى للو 

رحلة امل هذه  هذا اإلقتراب الديموقراطي إلدارة التهديد اإلقتصادي الصيني فيكان املتحدة، وعليه 
إرتفاع أسعار الطاقة ونقص و  ،مليحرجة، حيث الحرب املستعرة في أوروبا و تباطؤ اإلقتصاد العاال

الرهن  الجفاف وأزمة سالسل اإلمداد، وتفش ي فايروس كورونا على عموم الصين، ناهيك عن أزمة
من  %56في الوقت ذاته تهيمن تايوان على  ،لصينيثير املباشر على اإلقتصاد االعقاري التي بدأت بالتأ

الصين  تعتبرالتكنلوجيا العالية، و  اعات ذاتسوق الرقائق الإللكترونية، والتي تدخل في كافة الصن
 .الدولة األكثر نهما لهذه الرقائق
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الذي يطرح في هذه املقام هو ملاذا تتخذ الواليات املتحدة إجراءا عدائيا ضد الصين لتساؤل األكبر ا .9

لصراع الروس ي األوكراني، ولإلجابة ل اإلقتصادية تبعاتالمن و الدول االوربية الغربية  فيه في وقت تعاني

ن إختيار هذا التوقيت إلستفزاز التنين الصيني جاء يرى أعلى هذا السؤال فإن الفكر اإلستراتيجي 

إلعتقاد الواليات املتحدة أن الصين لن تضحي بعجلة نموها في حرب شاملة ضد تايوان، وأن الصين قرأت 

 تباطئ حقيقي نيوالتي إذا فرضت عليها فإن ذلك يعوتعلمت من العقوبات التي فرضت مؤخرا على روسيا، 

 .ملتسارعة منذ ثالثة عقودصادي امو اإلقتلعجلة الن

 

وفيما يتعلق بالبعد القانوني لألزمة نجد أن طرفي األزمة يجادالن من الناحية القانونية ويتصرفان  .10

وفق هذا الجدل القانوني، فزيارة بيلوس ي تعد زيارة قامت بها السلطة التشريعية وبيلوس ي ليست عضوا 

تبعات تصرفات السلطة في مجلس الوزراء، فبالتالي ال يمكن تحميل السلطة التنفيذية )البيت األبيض( 

 بردات فعل يجب أن يحظى بمسوغالتشريعية املستقلة تماما عن السلطات األخرى، كما أن قيام الصين 

قانوني يسمح لها بالتصرفات واإلجراءات التي تنتطلق من كون تايوان جزء من التراب الصيني التاريخي، 

، لذلك ومن خالل الرأي القانوني ميةوهو األمر الذي ينطبق على مجالها الجوي ومياهها اإلقلي

اإلستراتيجي نعتقد أن املوقف الصيني القانوني أكثر حجية من املوقف األمريكي، كون أن الواليات 

املتحدة لم تعترف أصال بتايوان كدولة مستقلة، كما أن تايوان ليست عضوا في األمم املتحدة ولن تكون 

 مادامت الصين تحظى بحق النقض )الفيتو(.

 

 السيناريوهات املحتملة لألزمة.
 

املتوقعة لهذه األزمة، وخاصة فيما يتعلق بردة املستقبليةفيما يلي إستعراض ألهم السيناريوهات  .11

 :على املدى القصير واملتوسطالفعل الصينية

على املديات القصيرة  و هو السيناريو األكثر إحتماال للحدوث يناريو األول.الس .أ

فعل سياسية عسكرية تحفظ بها ماء وجهها أمام  اتتقوم الصين برد، وهو أن واملتوسطة

ستنباط إل   والتي ستقوم بها األخيرة ،التي سوف تتكرر في املستقبل اإلستفزازات األمريكية

وإستقراء ردات الفعل الصينية املحتملة واإلجراءات السياسية و اإلقتصادية والعسكرية 

الفعل  اتخاذه من إجراءات لضمان مجابهة رديات املتحدة إتاملتوقعة إلتخاذها، وماذا على الوال 

 الصينية.

 وتتخذ إجراءات عسكرية ،فعل مبالغ فيها اتأن تقوم الصين برد السيناريو الثاني. .ب

مباشرة ضد تايوان مثل الحصار اإلقتصادي أو ضرب بعض األهداف اإلستراتيجية  استثنائية و
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الحيوية داخل تايوان، وهو أمر إذا ما حدث قد ينبأ بحدوث صراع عسكري قد يدخل املنطقة 

على املدى  والعالم في حرب ال قبل للجميع بها، وهو السيناريو األقل إحتماال من السيناريو األول 

 .سطالقصير واملتو 

إزالة الحكومة التايوانية جتياح كامل لألراض ي التايوانية و إ السيناريو الثالث. جـ.

على املدى الصين   يخدم مصالح، وهو اإلجراء الذي الوإعالن وحدة األراض ي الصينية ،املنتخبة

ؤدي إلى ردات فعل يقبل الوصول إلى الهيمنة اإلقتصادية الشاملة، كما أنه س القصير واملتوسط

اإلقتصاد التايواني وتدمير  ،شديدة من الغرب، ناهيك عن التضحية بالشعب الصيني في تايوان

، كما أنه السيناريو الذي سيهدد األمن الدولي هونج كونجكنموذج  أن يكون  الصين له  الذي تريد

 .ضع العالم أمام حرب عاملية جديدةوي

 

  .ن اإلقليميالتأثيرات على األم
، مع إن تركيز الصين على التجارة مع افريقيا .وصول الصراع للمنطقة حتمية .12

 ، وانتهاء أحد خطوط الحزام والطريق بميناء جوادر الباكستاني،بالقارة السمراءاستحالة الربط البري 

باإلضافة الى الصراع التجاري الهندي  وأهمية طريق الحرير البحري للقارة اإلفريقية واملنطقة العربية،

مع ايران، يجعل من احتماالت  األخيرة وعالقة ،الصيني، ونهم الصناعة الصينية على النفط الخليجي

 فإنوعليه  ، و الخليج العربي والقرن االفريقي أمرا حتميا وبحر العرب ملنطقة بحر عمان راعمتداد الصا

 نة بين الواليات املتحدة و الصيناع الهيمصر  املنطقة اليمكن أن تكون بمنأى عن

 فيما يلي أهم السلبيات والتحديات املتوقعة من وصول الصراع للمنطقة: .التحديات .13
 ائقالحد- خليجي)الصين أكبر مستورد للنفط ال خليجيةتحديات العالقات الصينية ال أ.

 (.نطقةالصينية في امل
 في الصراع.حلفاء أمريكا االستراتيجيين الفئة األولى ل الدخول املباشرتحديات  ب.
 وعالقته باألمن البحري. امللف النووي اإليرانيتحديات  جـ.
القرن   صراع األسلحة الغير مأهولة في منطقة بحر العرب، والخليج العربي وشواطئ  د.

 .(بدون قبطان )الطائرات بدون طيار والسفن بدون ربان والغواصات الغير مأهولة االفريقي
 .تاخمة لهاوامل في املنطقةتحديات األمن البحري، وحرية املالحة على املسطحات املائية  ه.
 .على األمن البحري وعالقة اسرائيل بالصراع تحديات اتفاق ابراهام و.
في ظل صراع األصدقاء  تواجد العسكري الغربي )امريكا بريطانيا(إدارة ملف التحديات  ز. 

 .وتجليات اتفاق أوكوس نطقةفي امل
 .ملنطقةفي ا تحديات ادارة ملف اتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية ح.
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رواج نظرية الصراع بالوكالة لتقليل النفقات، حيث صرح أحد االستراتيجيين األمريكان،  .ط
 (.we will make India and Japan fighting small battles for usأقتبس )

 القوى الصلبة العربية أمام صراع الكبار. ات محدوديةتحدي .ي
 

 اإلستنتاجات.

 

إن الواليات املتحدة ماضية في الحفاظ على هيمنتها اإلقتصادية والسياسية والعسكرية على  .14

 العالم، ومستعدة إلتخاذ كافة اإلجراءات لتحقيق مصالحها اإلستراتيجية.

أدبيات نظرية الحروب بالوكالة لتحقيق إن التضحية بالحلفاء مثل أوكرانيا وتايوان واردة في  .15

 .، وهو ظاهر للعياناألهداف اإلستراتيجية الكبرى 

 ساهمت األزمة الروسية األوكرانية في إعطاء طرفي النزاع دروس مستفادة إلدارة األزمة. .16

سوف تظل تايوان محورا رئيس ي في العالقات الصينية األمريكية، وسوف تلعب هذه الدولة الغير  .17

 ا أمريكيا دورا بارزا في تحديد إتجاهات األمن اإلقليمي في منطقة شرق آسيا و املحيط الهادئ.معترف به

إن ارتفاع األهمية اإلستراتيجية للمنطقة يضاعف من إحتمالية دخولها في الصراع، والذي أصبح  .18

 حتميا في ظل املعطيات الجيوسياسية والجيواقتصادية.

قوى الصلبة والناعمة لصالح الدول لكبرى، األمر الذي قد تعاني املنطقة من إختالل موازين ال .19

 يجعلها مفعوال به في صراع الفيلة.

 

 الخالصة.

 

ستظل األزمة التايوانية محورا رئيسيا في الصراع املستمر بين القطبين النوويين) الواليات املتحدة  .20

هدف  العالقة بين القطبين، ولقداألزمة على  لوس ي األخيرة فاقمت من تبعاتالصين(، وإن زيارة بي–

إلى قراءة وتحليل أبعاد األزمة التايوانية وتطورها، حيث تم بعد النبذة  تقدير املوقف اإلستراتيجي

 ،تأثير الصراع على األمن اإلقليمي للمنطقةو  السيناريوهات املحتملة التاريخية استعراض أبعاد األزمة و

استنتاجات مهمة لفهم األبعاد اإلستراتيجية لهذه النوعية من  إلى تقدير املوقف اإلستراتيجي كما خلص

 األزمات. 
 


