بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
التوتر األمريكي الصيين حول اتيوان
السؤال :ماذا وراء التوتر األمريكي الصيين حول اتيوان؟ وما هي دوافع هذا التوتر؟ وملاذا االستفزاز األمريكي للصني بزايرة

رئيسة الكونغرس وأعضاء آخرين إىل اتيوان؟ وما هي أمهية اجلزيرة لكل من الصني وأمريكا؟ وهل تسري األمور ابجتاه احلرب أم
ابجتاه التهدئة؟
اجلواب :حىت تتضح حقيقة هذا التوتر املتزايد حول اتيوان ودوافعه ،مث االستفزازات ،فال بد من التذكري ببعض احلقائق

ذات العالقة:

أولا :تعترب أمريكا أن الصني ابتت منافسها األول دولياً ،فاالقتصاد الصيين كبري للغاية وينمو أبسرع من منو االقتصاد
األمريكي ما يهدد أبن حتتل الصني مكانة االقتصاد رقم  1يف العامل بعد سنوات غري بعيدة ،وهذه القوة االقتصادية يف الصني
آخذة يف التحول إىل قوة عسكرية إذ يزيد إنفاق الصني العسكري عاماً بعد عام وتتطور معه قدرات اجليش الصيين التقليدية
والنووية ،وتتطور معه طموحات الصني السياسية ومن ذلك مشروع "طريق احلرير" الذي جيعل للصني نفوذاً سياسياً واقتصادايً
يف عدد من البلدان ،خاصة يف آسيا .وهذا كله ال يروق ألمريكا اليت أعلنت حرابً جتارية على الصني ،وأخذت تبين حتالفات
عسكرية يف آسيا ملناهضتها ،ومنع صعودها.
اثني ا :وأما اتيوان ،فهي جزيرة كبرية مساحتها  36ألف كلم مربع ويسكنها  24مليون نسمة وذات اقتصاد متقدم جيعلها

"الدولة" رقم  26اقتصادايً يف العامل وتشتهر بصناعة الشرائح اإللكرتونية ،وهبذا فإهنا دولة مكتملة األركان وفق معايري الدول
اليوم إال أن اترخيها وكون سكاهنا من الصينيني وأهنا ال تبعد عن الرب الصيين إال  140كلم جيعل الصني تنظر إليها ابعتبارها
إقليماً متمرداً ،فإن اترخيها السياسي جيعل من عالقاهتا مع الصني صفحة ابلغة السخونة ،وذلك أنه بعد سيطرة احلزب الشيوعي
على مقاليد احلكم يف بر الصني الرئيسي سنة  1949فإن حكام الصني املنهزمني (احلزب الوطين الصيين-الكوميتاج) قد انتقلوا
إىل اتيوان وكانت اتبعة حلكمهم يف ذلك الوقت وهاجر معهم مليوان صيين من أعداء احلزب الشيوعي وأسسوا العاصمة اتيبيه،
وهكذا فإن حكام الصني السابقني (قبل سيطرة الشيوعيني على احلكم) قد ظلوا حيتفظون جبزيرة اتيوان حتت حكمهم
وساعدهتم يف ذلك املظلة العسكرية األمريكية املمدودة هلم ،فوقعت أمريكا اتفاقية دفاع مشرتك مع اتيوان سنة  1955ابعتبارها
"مجهورية الصني" ألن أمريكا مل تكن وقتها تعرتف ابلصني الشعبية اليت حيكمها احلزب الشيوعي الصيين ،وقد تدخلت أمريكا
مراراً للدفاع عن اتيوان وأعطتها مقعد الصني الدائم يف جملس األمن الدويل.
اثلث ا :إال أن أمريكا وبعد تفامهاهتا مع بكني قد وافقت على نقل مقعد الصني يف األمم املتحدة لبكني ،أي للحزب
الشيوعي الصيين ،وطردت اتيوان من األمم املتحدة ،وأعلنت منذ ذلك الوقت أبهنا تدعم سياسة صني واحدة ،أي أهنا ال
تعرتف ابستقالل اتيوان ولكنها أبقت على اتفاقية الدفاع معها ملنع الصني من ضمها .وهذا كله قد جعل أمريكا عنصراً فاعالً
يف املسألة التايوانية ملا يزيد عن سبعني عاماً ،وهي اليوم تعاملها معاملة الدولة املستقلة دون أن تعرتف ابستقالهلا رمسياً ،وتقيم

معها العالقات السياسية والتجارية واالقتصادية والعسكرية ،ابإلضافة إىل محاية األساطيل األمريكية هلا ،وهلا معهد يقوم أبعمال
السفارة الفعلية يف اتيبيه وإن مل يسم رمسياً ابلسفارة.
رابعا :هذا ما كان عرب اتريخ والدة اتيوان ككيان سياسي منفصل عن الكيان الصيين ،وأما اليوم فقد تنامت قوة الصني

بشكل كبري ،وأصبحت دولةً مرموقة على الساحة الدولية ،وصار هلا نفوذ معترب يف آسيا ال سيما النفوذ االقتصادي ،إال أن
عدم قدرهتا على حل مسألة اتيوان ابعتبارها إقليماً متمرداً متثل نقطة ضعف كبرية هلا ،وإذا كانت الصني سابقاً وال تزال ال
ختشى قوة اتيوان العسكرية وتثق ابلتأكيد بقدرهتا على إعادة اجلزيرة حلضنها ابلقوة إال أهنا كانت وما تزال ختشى احلرب مع
أمريكا بسبب اتيوان ،وهذا ظاهر جلي يف األزمة احلالية اليت تظهر فيها أمريكا حزماً ضد الصني ،فإن الصني دولياً قد اكتفت
بعدم اعرتاف الدول العاملية ابستقالل اتيوان ،تلك السياسة املعروفة واملتفق عليها مع أمريكا بعنوان "صني واحدة" ،كل ذلك
على الرغم من أن تلك الدول وعلى رأسها أمريكا تعامل اتيوان وكأهنا دولة مستقلة ،وابجململ فإن الصني مل تثر حول اتيوان أي
أزمات معتربة من شأهنا عرقلة عالقات الصني التجارية مع العامل.
خامس ا :اختذت أمريكا من اتيوان ساحةً الستفزاز الصني وإهانتها وإظهار ضعفها إن هي قبلت ابالستفزاز األمريكي،
وأما إن رفضت الصني ذلك االستفزاز األمريكي وأخذت تذود عن نفسها فإن اتيوان تصري مستنقعاً بكامل األوصاف تتورط به
الصني ،مبعىن وضع الصني بني خيارين أحالمها مر ،وهذا ما هو حاصل اليوم يف أزمة اتيوان .فمن دون أي سبب وجيه أعلنت
أمريكا نية رئيسة الكونغرس األمريكي اننسي بيلوسي زايرة اتيوان ،وكان املوعد املتوقع  ،2022/8/3فاشتاطت الصني غضباً
وحذرت أمريكا أبهنا ستدفع الثمن إن قامت بيلوسي بزايرة اتيوان( :حذرت بكني ،من أن الطائرات اليت ستنتهك حظر الطريان
يف جمال اتيوان اجلوي قد يتم إسقاطها .موقع صحيفة الشروق ،)2022/8/2 ،لكن أمريكا زادت يف االستفزاز ،فقامت
بيلوسي بتنفيذ الزايرة على منت طائرة عسكرية أمريكية ومبرافقة  13طائرة عسكرية أخرى أقلعت من قاعدهتا العسكرية ابلياابن
متحدية بذلك ردود التهديد الصادرة من الصني.
سادسا :أعلنت الصني عن بداية مناورات عسكرية ضخمة يف مضيق اتيوان تشمل إطالق صواريخ وطالبت أمريكا
اباللتزام بسياسة "صني واحدة" املتفق عليها بني اجلانبني منذ  .1971وكادت صفحة زايرة "بيلوسي" أن تطوى لوال النوااي
األمريكية مبزيد من االستفزاز ،ذلك االستفزاز الذي ظهر بزايرة الحقة أخرى قام هبا وفد آخر من الكونغرس األمريكي إلظهار
عزمية أمريكا على حتدي الصني( ،وصل وفد من الكونغرس األمريكي إىل اتيوان ،األحد  14أغسطس (آب) ،وفق ما أعلن
معهد يُعد مبثابة سفارة لواشنطن يف اتيبيه ،بعد أايم على إجراء الصني مناورات عسكرية يف حميط اجلزيرة رداً على زايرة رئيسة
جملس النواب األمريكي اننسي بيلوسي .إندبندنت عريب )2022/8/14 ،فردت الصني إبطالق مناورات عسكرية جديدة يف
املضيق وأعلنت أمريكا عن تنفيذ حبريتها وسالحها اجلوي عمليات عبور يف مضيق اتيوان لتأكيد حرية املالحة فيه ،وأخذت
اتيوان تربز بعض األنياب وجتري هي األخرى مناورات عسكرية حتاكي صد هجوم صيين عليها .وهكذا اشتعلت أزمة اتيوان
بني أمريكا والصني ،وميكن إمجال ذلك كما يلي:
 -1فالصني غاضبة وجتهز نفسها الحتمال احلرب( ،وقالت وزارة الدفاع الصينية ،يف بيان منفصل ،إن زايرة النواب

األمريكيني متثل انتهاكاً لسيادة الصني ووحدة أراضيها ،و"تكشف بشكل كامل الوجه احلقيقي للوالايت املتحدة كمفسد

للسالم واالستقرار يف مضيق اتيوان" .وأضافت أن "جيش التحرير الشعيب الصيين يواصل التدريب واالستعداد للحرب ،ويدافع
حبزم عن السيادة الوطنية ووحدة األراضي ،وسيسحق بقوة أي شكل من أشكال نزعة استقالل اتيوان االنفصالية والتدخل
األجنيب" إندبندنت عريب)2022/8/16 ،
 -2وأما أمريكا فتستمر يف االستفزاز وحشد األحالف والتحريض شبه الساخن ضد الصني( ،أكد انئب األدمريال يف

األسطول األمريكي السابع كارل توماس ،الثالاثء  16أغسطس (آب) ،خالل اجتماع يف سنغافورة ،أن قرار الصني إطالق
صواريخ فوق اتيوان جيب أن يواجه اعرتاضاً ابعتباره "غري مسؤول" ،إندبندنت عريب )2022/8/16 ،وقام بتحريض دول آسيا
على الصني قائالً وفق املصدر نفسه"( :إذا مل تواجهوها ...ميكن أن تصبح ،على حني غرة ،مثل اجلزر يف حبر الصني اجلنويب
(اليت) أصبحت اآلن مواقع عسكرية" .).وكان الرئيس األمريكي قد أجاب بوضوح قبل ذلك أبن أمريكا ستحارب إىل جانب
اتيوان إذا ما غزهتا الصني( ،حذر الرئيس األمريكي ،جو ابيدن ،من أن الصني "تلعب ابلنار" يف مسألة اتيوان ،وتعهد ابلتدخل
عسكراي حلماية اجلزيرة إذا تعرضت هلجوم ،...وردا على سؤال مباشر عما إذا كانت الوالايت املتحدة ستدافع عن اتيوان
عسكراي إذا غزهتا الصني ،بينما مل تفعل ذلك يف غزو أوكرانيا ،أجاب ابيدن" :نعم ...إنه التزام قطعناه على أنفسنا" .يب يب
سي .)2022/5/23 ،وهبذه الدرجة العالية من االستفزاز األمريكي للصني يف اتيوان وإظهار الصني لقوهتا العسكرية حول
اتيوان ،وما يصاحب ذلك من هتديدات وجلب أمريكا لبوارجها وطائراهتا إىل املضيق نفسه وما يصاحب ذلك من حتد للصني
على ابب دارها ،فإن هذه األزمة تعترب خطرية للغاية ألن أمريكا هي من يدفع هبا ملزيد من التأزمي ،وهي حتشد جيوشها منذ
سنوات يف آسيا الحتمال مواجهة عسكرية مع الصني ،لذلك سارعت أمريكا يف خطواهتا لبناء حتالفات عسكرية جديدة ضد
الصني مثل حتالف "أوكس" مع أسرتاليا وبريطانيا وتعزيز القائم منها مثل حتالف "كواد" مع الياابن واهلند وأسرتاليا ،أي أن
أمريكا جترب التهديد العسكري جبانب التهديد االقتصادي على اعتبار األول أكثر فعالية من الثاين.
 -3ويبدو أن الصني ابتت تدرك أن هذه اخلطط متعلقة بسياسة أمريكا الكربى الحتواء الصني وليست املسألة خاصة
بتايوان ،لذلك تراها تظهر قدرهتا العسكرية ،فقد جاء يف بيان صادر عن القيادة الشرقية للجيش الصيين أن ("جيش التحرير
الشعيب الصيين نظم يف الـ  15من أغسطس دورية للتأهب ملعارك مسلحة متعددة القوات ،ومناورات قتالية يف البحر واجملال
اجلوي حول اتيوان" .إندبندنت عريب ،)2022/8/14 ،وكذلك (فقد قال اجليش الصيين إنه أجرى اليوم مناورات قرب اتيوان
لتشكيل ما وصفه برادع جدي لواشنطن واتيبيه "اللتني تواصالن لعب احليل السياسية وتقويض السالم واالستقرار" عرب مضيق
اتيوان .وأوضحت القيادة الشرقية للجيش الصيين أن جيش التحرير الشعيب نظم مناورات قتالية ابلذخرية احلية يف البحر واجملال
اجلوي حول اتيوان .ويف اإلطار نفسه ،قالت وزارة الدفاع الصينية إن قواهتا تواصل التدرب واالستعداد للحرب والدفاع حبزم عن
السيادة الوطنية ،وسحق أي شكل من أشكال استقالل اتيوان وحماوالت التدخل اخلارجية .وحذرت الوزارة الوالايت املتحدة
واحلزب الدميقراطي التقدمي احلاكم يف اتيبيه من أن استخدام اتيوان الحتواء الصني مصريه الفشل .اجلزيرة نت،
 .)2022/8/15وكذلك أرسلت الصني  2022/8/17بعض قواهتا إىل روسيا للقيام بتدريبات مشرتكة مع اجليش الروسي،
وكأهنا هتدد أمريكا وتوحي هلا أبن روسيا تقف إىل جانب الصني يف أزمة اتيوان.
سابع ا :هذه هي أبعاد أزمة اتيوان اليت تصنعها أمريكا وتريد من خالهلا إخضاع الصني ،ومما جيدر التنبيه إليه أربع مسائل

ذات عالقة:

 -1فيما ابتت أمريكا ختشى احلروب االقتصادية مع الصني بسبب قوة االقتصاد الصيين فإن فارق القوة العسكرية الكبري
بني أمريكا والصني جيعل األوىل ال ختشى املواجهة العسكرية مع الصني ،لذلك فإن هذا التأزمي األمريكي لقضية اتيوان جيب أن
ينظر إليه ابعتباره أوضح السياسات األمريكية وأشدها لنقل ميدان الصراع مع الصني من االقتصاد إىل ملعب القوة العسكرية
اليت تتفوق فيها أمريكا على الصني بشكل شبه حاسم ،ولعل انشغال روسيا ابحلرب يف أوكرانيا ينفي أي احتمال لدعم
عسكري روسي للصني يف حال نشوب احلرب حول اتيوان ،تلك احلرب البعيدة كل البعد عن أي احتماالت نووية.
 -2إذا ما جنحت أمريكا يف توريط الصني حبرب يف اتيوان ،وقامت بعد ذلك مع حلفائها بفرض العقوابت االقتصادية

عليها على غرار تلك اليت فرضت على روسيا فإن عظمة الصني واملتمثلة ابالقتصاد ستكون حمل هتديد كبري للغاية قد حيقق
ألمريكا ما تصبو إليه من احتواء القوة الصينية ،وهذه العقوابت املتوقعة ضد الصني يف حال اندفعت لغزو اتيوان ترتاءى ألمريكا
عظيمة التأثري وبشكل موجع للغاية على طبقة من كبار أغنياء الصني ،وهم أعضاء كبار يف احلزب الشيوعي احلاكم ،وهذه
الطبقة املؤثرة يف حال تضرر مصاحلها لتلك الدرجة العميقة ستعمل عمل الطابور اخلامس من داخل احلزب الشيوعي الصيين
ابجتاه التوافق مع أمريكا!
 -3وبكل ما ذكر فإنه يتضح أبن التأزمي حول اتيوان مصدره أمريكا وأنه يسري يف االجتاه التصاعدي ،ويتضح أيضاً أبن

انشغال أمريكا ابحلرب يف أوكرانيا ال مينعها من زايدة التصعيد مع الصني ،وملزيد من التدليل على ذلك فقد ردت أمريكا على
بولندا حني عرضت عليها تزويد أوكرانيا بطائرات ميغ سوفييتية الصنع وطالبت بولندا حينها أبن يكون ذلك مقابل تزويد أمريكا
لبولندا بطائرات "إف  "16قالت أمريكا أبن مصانع الطائرات األمريكية تعمل لتزويد اتيوان ابلطائرات املقاتلة ،مبعىن أن احلرب
يف أوكرانيا مل تُعم عني أمريكا عن الصني .هذه هي أزمة اتيوان احلالية وتلك كانت دوافعها.
 -4أما أن تقود هذه األزمة إىل احلرب أو التهدئة فإن األرجح أن يكون املقصود منها إشغال الصني أبزمة على ابب
دارها ،فيمنعها ذلك من دعم روسيا يف حرهبا على أوكرانيا ،وهكذا ِ
توجد أمريكا أزمة لروسيا يف أوكرانيا وأزمة للصني يف اتيوان،
وخيلو اجلو ألمريكا يف إضعاف اجلانبني ،هذا إذا مل تدرك روسيا والصني مدى خطورة املستنقع الذي أعدته أمريكا هلما يف
تسخني األزمتني يف أوكرانيا واتيوان! ونقول هذا هو األرجح ألن احتمال احلرب أو على األقل املناوشات العسكرية ،هو
احتمال وارد ألن أي خطأ غري حمسوب يف هذه احلالة من تقارب اجليوش وتصاعد االستفزازات جيعل هذا االحتمال وارداً.
اثمنا :واخلالصة هي أن هذا العامل تسوده هذه األايم دول (كربى) ال تقيم وزان للعدل واخلري بل يغلفها الظلم والشر من

مست رأسها إىل أمخص قدمها ..فهي دول إذا اقتضت مصاحلها إهالك احلرث والنسل فعلت ،وإذا اقتضت رغباهتا سفك
الدماء فساداً وإفساداً سفكت ..فكأن الواقع القدمي قد عاد ب ُفرسه ورومه "الدول الكربى" آنذاك ،وكما زالت تلك بسواعد
املؤمنني فكذلك ستزول الدول الكربى اليوم بسواعد املؤمنني ،وتشرق اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة من جديد إبذن هللا،
سى أَن يَ ُكو َن قَ ِريب ا﴾.
وتنشر اخلري يف ربوع العاملَ :
﴿ويَ ُقولُو َن َم َت ُه َو قُل َع َ
اخلامس والعشرون من حمرم 1444ه
2022/8/23م
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