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انعكاسات زيارة بيلوسي إلى تايوان على العالقات األمريكية - الصينية

مقدمة:

رئيسة  ستزور  هل  يرتقب  األسبوعني  لقرابة  العامل  ظل 
املرافق  والوفد  بيلويس  نانيس  األمريكي  النواب  جملس 
هلا تايوان ضمن جولتها اآلسيوية أم أن ذلك لن حيدث. 
أن  عىل  تؤكد  صحفية  تقارير  ظلت  الفرتة  هذه  وطوال 
تايوان ضمن حمطات الزيارة. وبينام مل يصدر عن اجلانب 
األمريكي أي تأكيد أو نفي رسمي لتلك الزيارة، جاءت 
بيلويس  مكتب  قبل  من  رسميا  املعلنة  املحطات  قائمة 
والتخمني  اجلدل  استمر  ذلك،  ومع  تايوان.  من  خالية 
حول إمكانية حدوث هذه الزيارة. عىل اجلانب الصيني، 
يف  التقارير  هذه  بدأت  منذ  استنفار  حالة  هناك  كانت 
الصيني،  املوقف  يف  تام  وضوح  هناك  وكان  الظهور. 
هناك  كان  مرة. يف خضم كل هذا  أكثر من  تكرر  الذي 
لقاء عن بعد بني الرئيسني األمريكي جو بايدن والصيني 
يش جني بينج امتد ألكثر من ساعتني. كانت قضية تايوان 
عىل رأس القضايا التي نوقشت فيه. ومما رشح عنه حتذير 

الرئيس الصيني من اللعب بالنار يف تلك القضية.

هذه  حول  الغموض  املتحدة  الواليات  تعمدت  هل 
لن  أهنا  طاملا  حوهلا  الترسيبات  كانت  وملاذا  الزيارة؟، 
تكون؟، وملاذا مل يعلن عنها رسميًا طاملا أهنا ستكون؟، 
الزيارة فام الذي تضمنته من رسائل؟،وما  أما وقد متت 
هي دالالت التعامل الصيني مع املوضوع منذ بدايته؟، 
وما هي انعكاسات كل ذلك عىل مستقبل العالقات بني 

البلدين؟.

تلك التساؤالت الرئيسية وما يتفرع عنها من تساؤالت 
للزيارة،  العام  السياق  تناول  عرب  البحث  عنها  جييب 
األمريكي  املوقفني  بشأن  التفصيل  إىل  االنتقال  ثم  ومن 
والصيني، وصواًل إىل الوقوف عىل تداعيات هذه الزيارة 

عىل العالقات الصينية-األمريكية.

السياق العام لزيارة بيلوسي إلى تايوان

نانيس  النواب  جملس  رئيسة  زيارة  حول  اجلدل  جاء 
بني  التوتر  فيه  بلغ  عام  سياق  ظل  يف  تايبيه  إىل  بيلويس 

اجلانبني ذروته. فاألمر مل يعد مرتبطًا بقضية دون غريها، 
وإنام يرتبط بمجمل الرؤية االسرتاتيجية وحتديد مصادر 

هتديد األمن القومي والدور العاملي.

شديد  األمريكي  اجلانب  كان  لقد  األمريكي:  الطرح 
نظر  وجهة  من  فالصني  القضايا.  تلك  يف  الوضوح 
القيم،  عىل  القائم  الدويل  للنظام  هتديد  أكرب  واشنطن 
بحكم ما متتلكه من قدرات سياسية واقتصادية وعسكرية 
تغيري  عىل  عازمة  واشنطن  فإن  ثم  ومن  وتكنولوجية. 
البيئة االسرتاتيجية املحيطة بالصني عرب حتركات تتضمن 
ظل  يف  قديم  هو  ما  ومتتني  جديدة  وحتالفات  تعاقدات 
واهلادي  اهلندي  املحيطني  عنواهنا  واضحة  اسرتاتيجية 
كان  كام  اهلادي  واملحيط  آسيا  وليس  »اإلندوباسفيك« 

من قبل]1[. 

و«اإلطار  و«كواد«،  »أوكوس«  إدراج   يمكن  وهنا 
االقتصادي«، ناهيك عن الكثافة يف االنتقادات األمريكية 
اإلقليمي  جوارها  يف  سواء  اخلارجي،  الصيني  للسلوك 
يف  نسبيًا  البعيد  أو  اجلنويب،  الصني  بحر  مثل  القريب 
جنويب املحيط اهلادئ، فضاًل عن التحذيرات األمريكية 
يف  حرهبا  يف  ومعاونتها  روسيا،  مع  أكثر  التقارب  من 
يف  الصينية  االقتصادية  التحركات  أن  كام  أوكرانيا]2[. 
معظمه  يتمحور  أمريكي  نقد  موضع  العامل  أرجاء  شتى 
حول ما تسميه »فخ الديون الصينية«. وقد جاءت حالة 
املتحدة كنموذج حي عىل  الواليات  لتقدمها  سرييالنكا 
ما ظلت حتذر منه لسنوات]3[. كام أن السياسة الداخلية 
املمنهج ومن  النقد  تسلم من  مل  كثرية  الصينية يف قضايا 
بينها قضايا حقوق اإلنسان، سواء بشكل عام أو يف كل 

من هونج كونج وسينكيانج.

املنظور الصيني: الصني بطبيعة احلال ال تقف صامتة أمام 
هذا الطرح األمريكي. وتنطلق من أن الواليات املتحدة 
الداخلية وتنتهك سيادهتا. ليس فقط  تتدخل يف شئوهنا 
فيام يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان، وإنام عندما تثري قضية 
تايوان، حيث ترى بكني أن تايوان جزء ال يتجزأ منها، 
ذلك  بام يف  الواحدة،  الصني  بسياسة  أقر  كله  العامل  وأن 
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البد  مقتضيات  السياسة  لتلك  وأن  املتحدة،  الواليات 
من االلتزام هبا]4[. أما بخصوص باقي القضايا فإن النهج 
عىل  يعتمد  األول  متالزمني:  مسارين  يف  يسري  الصيني 
تفنيد ما تروجه الواليات املتحدة. والثاين تقديم الرؤية 
الصني  تقوله  ما  ذكر  هنا  ويكفي  الصحيحة.  الصينية 
بخصوص السعي األمريكي للهيمنة، والعودة للترصف 
والرؤية  الصفرية،  واملباراة  الباردة،  احلرب  بعقلية 
املعايري،  وازدواجية  الدول،  مع  التعامل  يف  االنتقائية 

واإلطاحة باالتفاقيات الدولية. 

وأما عن الرؤية الصينية غري املشوهة، فإهنا تتحدث عن 
صعود سلمي يستفيد منه اجلميع، بام يف ذلك الواليات 
العاملية  التحديات  مع  للتعامل  وسعي  ذاهتا،  املتحدة 
والتغريات  التعاون، مثل جائحة كورونا  بروح  املتزايدة 
تأسيس  إىل  هتدف  أهنا  كام  التوريد.  وسالسل  املناخية 
ووحدة  الدول  سيادة  وحترتم  شامل،  عاملي  أمني  نظام 
تدخل  وال  الداخلية،  شئوهنا  يف  تتدخل  وال  أراضيها 
يف حتالفات، وال تفرض عقوبات أحادية، وتسعى حلل 
النظام  عىل  حريصة  وأهنا  السلمية،  بالطرق  اخلالفات 

الدويل ويف القلب منه األمم املتحدة وميثاقها]5[.

ومعارك  شامل،  اسرتاتيجي  تنافس  سياق  ففي  إذن، 
دبلوماسية مفتوحة، جاء هذا اجلدل حول زيارة بيلويس 
لتايوان. وإذا كان نيوت جينجرتش رئيس جملس النواب 
منذ  تايوان  إىل  زيارته  أثارت  والذي  األسبق  األمريكي 
لن تصبح  الصني  أن  الوقت  اعترب يف ذلك  قد  قرن  ربع 
قوة عظمى عاملية وإنام ستكون قوى عظمى إقليمية، فإن 
وزير اخلارجية احلايل أنتوين بلينكن قاهلا رصاحة: »الصني 

قوة عاملية ذات نفوذ وتأثري وطموح غري عادي«]6[.

هذه  طوال  ومتالحقة  كثرية  تطورات  حدثت  فقد  إذن، 
زيارة  قبل  ما  فحتى  تايوان،  لقضية  وبالنسبة  السنوات. 
األعىل  األمريكي  املسئول  هو  جينجرتش  كان  بيلويس، 
إلمتام  املحرضني  رأس  عىل  كان  تايوان،وقد  زار  الذي 
ال  القضية  لتلك  بالنسبة  األمر  لكن  بيلويس]7[.  زيارة 
الرئيس  كان  فقد  ومستوياهتا.  بالزيارات  فقط  يرتبط 

ضمن  تايوان  بورقة  لوح  عندما  واضحًا  ترامب  دونالد 
خالفاته مع الصني، ثم جاء الرئيس بايدن ليثري تساؤالت 
االسرتاتيجي  الغموض  بسياسة  عرف  ما  حول  كثرية 
عنها  بالدفاع  خاص  ترصيح  عرب  تايوان  جتاه  األمريكية 
يف حال تعرضها هلجوم صيني]8[. ورغم كل املحاوالت 
األمريكية لرشح وتوضيح استمرارية املوقف األمريكي 
عىل حاله بخصوص السياسة األمريكية جتاه تايوان، فإن 
وغريها.  املؤرشات  هذه  ظل  يف  تتزايد  الصينية  الريبة 
أمريكيني،  ومن ضمن هذه املؤرشات زيارات ملرشعني 
تايوان  تزويد  يف  واالستمرار  سابقني،  ومسئولني 

بالسالح.

املوقف األمريكي بني الصمت واإلفصاح

باملنافسة  يتعلق  فيام  األمريكي  الوضوح  عكس  عىل 
االسرتاتيجية مع الصني، جاء املوقف األمريكي غامضًا 
إىل  تايوان  إىل  بيلويس  بزيارة  اخلاصة  الترسيبات  من 
رسائلها  جاءت  الزيارة  متت  وعندما  الزيارة.  متت  أن 

واضحة ال لبس فيها. 
يصدر  مل  ورئيسته  النواب  جملس  وغموض:  صمت   -1
الزيارة، كام  عنهام أي ترصحيات رسمية فيام يتعلق بتلك 
مل ترصد تعليقات هلام عىل ذلك. بل إن اجلولة بالكامل مل 
يعلن عنها إال متأخرًا. وعندما ُسئِلت بيلويس عن ذلك، 
يقال  قد  أمنية]9[.  اعتبارات  إىل  عائد  األمر  أن  أكدت 
بيلويس  ترصح  فلم  غموضًا.  وليس  وضوح  ذلك  إن 
اجلولة  بخصوص  الرسمي  والبيان  تايوان،  ستزور  بأهنا 
عليه،  غبار  ال  ذلك  يكون  وقد  أيضًا.  تايوان  يتضمن  مل 
وصحيح. لكن يف املقابل ملاذا مل يصدر عن بيلويس نفي 
لتلك الزيارة إذا كان الوضوح هو األساس؟. قد يقال إن 
أمرًا مل تعلن عنه  تنفي  أن  املسئولة األمريكية يف ِحل من 
أساسًا. وقد يكون هذا صحيح أيضًا. لكن عندما استمر 
الصينية  التعليقات  وتوالت  بكثافة،  إعالميًا  األمر  طرح 
الرسمية،مل يكن ممكنًا أن يتم وصف ما يصدر عن املسئولني 
األمريكيني هبذا اخلصوص إال بالغموض. فمن قائل بأنه 
األمر  بأن  قائل  ومن  بالزيارة،  رسمي  إعالن  يوجد  ال 
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بالزيارة  القيام  تقرر  أن  يمكنها  أنه  أي  بيلويس.  إىل  عائد 
تنسيق  وجود  عدم  تصور  يمكن  هل  لكن  عدمه.  من 
املؤسسات  يف  األمريكيني  املسئولني  وباقي  بيلويس  بني 
ووزارة  األبيض  البيت  ذلك  يف  بام  األخرى،  التنفيذية 
اخلارجية األمريكية وحتى وزارة الدفاع. فهل يمكن ختيل 
أن تقوم املسئولة األمريكية بزيارة تايوان دون أن خترب تلك 
اجلهات مسبقًا بتلك الزيارة، حتى وإن مل تكن معلنة، أو 
مفاجئة وهي التي حتدثت عن االعتبارات األمنية كسبب 
لتأخر اإلعالن عن اجلولة كلها. فحتى لو متت الزيارة دون 
أن تكون مدرجة يف اجلدول املعلن للجولة، فالشك أن 
حدوثها،  باحتاملية  األقل،  عىل  علم،  عىل  اجلهات  تلك 
ومن ثم فإن لدهيا سيناريوهات بخصوص ترتيباهتا. وكم 
من مرة تفاجأ العامل بزيارات ملسئولني أمريكيني بام فيهم 
الرئيس ألماكن مل يعلن عنها من قبل. هذا الغموض أدى 
تقل  التي  الطائرة  حتول  إىل  الصحفية  التقارير  تقول  كام 

بيلويس إىل اهلدف األكثر تتبعًا يف العامل]10[.
2- رسائل فصيحة واضحة: ومع التتبع الكثيف للطائرة 
التي حطت بالفعل يف تايوان، حتول الصمت والغموض 
بيلويس  نانيس  كلامت  عكستهام  ووضوح  فصاحة  إىل 
الزيارة.  حول  املرافق  والوفد  باسمها  الصادر  والبيان 
والتي يمكن تلخيص الرسائل التي تضمنتها عىل النحو 

التايل]11[:
يف -  ترأسه  الذي  الوفد  جولة  من  جزء  تايوان  زيارة 

كاًل  تضم  والتي  واهلادي،  اهلندي  املحيطني  منطقة 
من سنغافورة وماليزيا وكوريا اجلنوبية واليابان.

هذه اجلولة تصب يف إطار االسرتاتيجية األمريكية - 
األشمل يف املنطقة التي صاغتها إدارة الرئيس بايدن 

وتعمل عىل تنفيذ بنودها.
وهي -  اجلولة.  هذه  حتكم  رئيسية  أمور  ثالثة  هناك 

األمن واالقتصاد واحلوكمة.
كيل املديح للتجربة التايوانية عىل صعيدي االقتصاد - 

واحلوكمة، فاملنجزات االقتصادية يف تايوان يعرفها 
القايص والداين، والديمقراطية التايوانية واحدة من 

وقد  العامل.  يف  وحرية  انفتاحًا  الديمقراطيات  أكثر 
هنا  إىل  »لقد جئنا  القول:  إىل  ببيلويس  األمر  وصل 

لكي نستمع ولكي نتعلم«

كورونا -  جائحة  مع  التعامل  يف  تايوان  جتربة  اعتبار 
بمثابة النموذج.

»الشعب« -  مع  األمريكي  التضامن  أسباب  بني  من 
التايواين البالغ تعداده 23 مليون نسمة أن العامل يف 

مرحلة اختيار بني الديمقراطية واألوتوقراطية.

التحدث عن تايوان بصيغة »الرشيك« و«الصديق« - 
واحلديث عن »مصالح مشرتكة«.

هبا -  يقوم  عديدة  زيارات  من  واحدة  الزيارة  أن 
أعضاء من الكونجرس عىل مدار سنوات، وأهنا ال 
تتعارض مع السياسة األمريكية التي حيكمها قانون 
العالقات مع تايوان، والبيانات املشرتكة مع الصني 

والضامنات الستة.

واجلمهوريني، -  الديمقراطيني  بني  توحدًا  هناك  أن 
وبني جمليس الشيوخ والنواب، يف دعم تايوان، وأن 

االلتزام جتاه تايوان لن يتم التخيل عنه.

هي  وإنام  فقط،  لتايوان  ليست  الرسائل  هذه  أن  واضح 
الرد  سيكون  كيف  توقع  يمكن  ثم  ومن  أيضًا،  للصني 

الصيني عليها.

املوقف الصيني بني الوضوح واحلسم

للخطاب  أساسيتني  صفتني  كانا  واحلسم  الوضوح 
كان  منذ  هلا  املرافق  والوفد  بيلويس  زيارة  الصيني حول 
أمرًا  الزيارة  أصبحت  وبعدما  التكهنات،  حيز  يف  األمر 

واقعًا. فام هي أبرز عنارص هذا املوقف الصيني؟.

بت  ٣- مرحلة ما قبل الزيارة: منذ اليوم األول الذي عقَّ
فيه الصني عىل الترسيبات اخلاصة بالزيارة وحتديدًا يوم 
خلصت   )2022( املايض  يوليو  شهر  من  عرش  التاسع 

اخلارجية الصينية املوقف يف أربعة نقاط رئيسية ]12[: 
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املعارضة الشديدة ألي نوع من التفاعالت الرسمية - 
تايوان.  ومنطقة  األمريكية  املتحدة  الواليات  بني 
بطبيعة احلال هذه املعارضة ال تقترص عىل الواليات 
املتحدة، وإنام هي مبدأ عام يشمل مجيع الدول، وكل 
املنظامت الدولية أيضًا. ومعلوم كيف أن الصني ما 
التي  القليلة  الدول  مع  جهودها  يف  مستمرة  زالت 
تلك  عن  تثنيها  حتى  تايوان  مع  عالقات  تقيم 
العالقات عىل الرغم من أهنا دول صغرية، وال وزن 
الصيني  املبدأ  لكن  الدولية.  الساحة  عىل  تقريبًا  هلا 
تايوان جزء  أن  السياق، ويقوم عىل  واضح يف هذا 
واحدة،  صني  إال  توجد  وال  الصني،  من  يتجزأ  ال 

والوحدة الصينية آتية ال حمالة.

احلكومة -  من  جزء  هو  األمريكي  الكونجرس 
الصني  يلتزم بسياسة  أنه  املفرتض  األمريكية، ومن 
الواحدة التي تقر هبا الواليات املتحدة. وقد جاءت 
وزير  ترصحيات  عىل  الصينية  اخلارجية  ردود 
اخلارجية األمريكي أنتوين بلينكن قبل يوم واحد من 
الزيارة عندما أشار إىل مسألة استقاللية الكونجرس 
النواب  جملس  لرئيسة  القرار  وأن  حكومية  كدائرة 
حادًا، إذ أن اخلارجية الصينية وصفت ما ذكره بأنه 
»كذب حمض«، خاصة وأنه مل يكتف بذلك بل ذهب 
أزمة  الصني  وخلقت  الزيارة  متت  حال  يف  أنه  إىل 
بخصوصها وقامت بأعامل تصعيدية فإهنا ستتحمل 
بذلك  الصينية  اخلارجية  تكتف  ومل  ذلك.  مسئولية 
اهليمنة  »عقلية  عىل  يدلل  ذلك  أن  إىل  ذهبت  بل 
يف  األشخاص  لبعض  العصابات  رجال  ومنطق 
الواليات املتحدة، اللذين يتلخصان يف أنه يمكنني 
معارضة  يمكنك  ال  لكن  شئت،  متى  استفزازك 
فإن  بكني،  رؤية  ويف  نفسك«.  عن  الدفاع  أو  ذلك 
»رئيسة جملس النواب األمريكي ثالث أعىل مسئول 
يف احلكومة األمريكية. وليس معقواًل بأي حال أن 
النواب  جملس  رئيسة  قيام  الرسمي  غري  من  يكون 
أمريكية«.  عسكرية  طائرة  متن  عىل  تايوان  بزيارة 
بينج  تشوا  هوا  حتدثت  الواضحة  الكلامت  وهبذه 

»ما  أن  مضيفة  الصينية،  اخلارجية  باسم  املتحدثة 
إشارة  يف  تكرارها«،  ينبغي  ال  سابقة  أخطاء  اعترب 
إىل الزيارات السابقة من قبل مسئولني أمريكيني بام 

فيهم أعضاء من الكونجرس إىل تايوان]13[.

يف حال قامت بيلويس بزيارة تايوان، فإن ذلك سيعد - 
ومقتضيات  الواحدة  الصني  ملبدأ  صارخًا  انتهاكًا 
البيانات الصينية-األمريكية الثالثة، وخرقًا لسيادة 
أن  إىل  الصني  وتذهب  أراضيها.  ووحدة  الصني 
يتعلق  فيام  األقوال  ختالف  األمريكية  الترصفات 
بمبدأ الصني الواحدة، خاصة ما يتعلق بمستويات 
والتايوانيني،  األمريكيني  املسئولني  بني  االتصال 

وكذلك مبيعات األسلحة إىل تايوان.

سلبية -  آثار  عليها  سيرتتب  فإنه  متت  إذا  الزيارة 
الصينية- للعالقات  السيايس  األساس  خيص  فيام 
رسائل  توجه  فإهنا  الوقت  نفس  ويف  األمريكية، 
تدخاًل  ويعد  تايوان،  يف  االستقاللية  للقوى  سلبية 

سافرًا يف الشئون الداخلية الصينية.

االستعداد  قبيل  من  هلا  أخرى  نقاط  أضيفت  بعد  وفيام 
الصيني لكل االحتامالت، بام يف ذلك استعدادت اجليش 
سيادة  عىل  للحفاظ  مضادة  إجراءات  الختاذ  الصيني 
اللعب  من  التحذير  وكذلك  أراضيها.  ووحدة  الصني 

بالنار يف هذا امللف]14[.

٥- مرحلة ما بعد الزيارة: عىل ضوء املوقف الصيني قبل 
الزيارة، يمكن توقع كيف جاء الرد الصيني عىل الزيارة. 
وقبل تناول عنارص هذا الرد يالحظ أن املوقف الصيني 
خمتلف  بني  وتناغمه  وحسمه  وضوحه  عىل  استمر 

املستويات واملؤسسات.

ويمكن تلخيص عنارص هذا الرد عىل النحو التايل:

عرب -  الزيارة  عىل  بشدة  واالعرتاض  االحتجاج 
السفري  استدعاء  تم  حيث  الرسمية،  القنوات 
الصينية.  اخلارجية  وزارة  إىل  بكني  يف  األمريكي 
نائب وزير اخلارجية كل  له  وبطبيعة احلال، أوضح 
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جوانب املوقف الصيني السابق اإلشارة إليها، معتربًا 
أن احلكومة األمريكية كان بإمكاهنا منع الزيارة، لكن 
»فادحة  الزيارة  هذه  وأن  إمتامها،  إىل  أدى  تساهلها 
حيث  للغاية«،  خطرية  ونتائجها  طبيعتها  يف  للغاية 
تايوان،  مضيق  عرب  التوتر  تصعيد  إىل  ستؤدي  أهنا 
وتقوض العالقات مع واشنطن »بشكل خطري«]15[. 
وقد ذهب وزير اخلارجية الصيني إىل اعتبار واشنطن 
ولالستقرار  تايوان  مضيق  عرب  للسالم   مدمر  أكرب 
اإلقليمي بفضل أفعاهلا، وأن الصني وإن كانت تسعى 
إىل التعايش السلمي والتنمية املفيدة للجميع، إال أهنا 

لن تسمح ألي دولة بتهديد استقرارها وتنميتها]16[.
حول -  كاملة  املسئولية  املتحدة  الواليات  حتميل 

ليس  حتدت  قد  وأهنا  خاصة  الزيارة،  تداعيات 
واحد  حوايل  يمثلها  التي  الصينية  اإلرادة  فقط 
اإلمجاع  كذلك  حتدت  وإنام  صيني،  مليار  ونصف 
تقيم  الذي  الوقت  ففي  القضية.  هذه  حول  الدويل 
الصني  مع  عالقات  دولة  وثامنون  وواحد  مائة  فيه 
الواليات  حتاول  الواحدة،  الصني  مبدأ  إىل  استنادًا 
من  و«إفراغه  املبدأ،  هذا  وتشويه«  »حتوير  املتحدة 
تايوان،  مع  الرسمية  تباداللتها  وتعزز  مضمونه«، 
»لعب  هذا  وكل  االنفصالية.  األنشطة  وتشجع 
بالنار بالغ اخلطورة، وإن من يلعب بالنار سيحرتق 

هبا«، وفقًا للرؤية الصينية]17[.
يف -  السري  مواصلة  عدم  املتحدة  الواليات  عىل 

تتخذ  وأن  أخطائها،  ومعاجلة  اخلطأ«،  »الطريق 
عن  النامجة  السلبية  اآلثار  إلبطال  عملية  »تدابري 
جمٍد،  غري  تايوان  بورقة  اللعب  أن  إذ  الزيارة]18[. 
واستخدامها تايوان الحتواء الصني جيب أن يتوقف 
متامًا. وعىل ذكر األخطاء، فقد قاهلا وزير اخلارجية 
الصيني وانج يي رصحية بأن حماولة التقليل من شأن 
لرئيس  سابقة  زيارة  هناك  أن  بحجة  بيلويس  زيارة 
هبا،  االعتداد  يمكن  ال  األمريكي  النواب  جملس 
لتكرار  كمربر  اختاذها  يمكن  ال  السابقة  فاألخطاء 

األخطاء ذاهتا]19[.

أمهية -  القضايا  أكثر  تايوان  »قضية  أن  من  انطالقًا 
وجوهرية وحساسية فيام خيص العالقات الصينية-
األمريكية«، وعىل ضوء الزيارة، فإن الصني »ستتخذ 
وستحمي  بالتأكيد،  الرضورية  اإلجراءات  مجيع 
أعلن  وقد  أراضيها«]20[.  وسالمة  سيادهتا  بحزم 
تأهب  حالة  »يف  أنه  الزيارة  عقب  الصيني  اجليش 
العسكرية  العمليات  من  سلسلة  وسيتخذ  قصوى 
املحددة ردًا عىل ذلك من أجل محاية سيادة الصني 
القوى  تدخل  وإحباط  بحزم  أراضيها  وسالمة 
إجراء  ويف  االنفصالية«.  واملخططات  اخلارجية 
للجيش  الرشقي  املرسح  قيادة  أعلنت  تنفيذي 

الصيني إطالق مناورات حول جزيرة تايوان]21[.
إىل جانب اإلجراءات العسكرية والتي حتمل رسالة - 

السلطات  اختذت  فقد  وتايبيه،  واشنطن  من  لكل 
والتقييدية،  العقابية  اإلجراءات  بعض  الصينية 
بعض  عىل  عقوبات  فرض  عن  اإلعالن  تم  حيث 
»العنارص  عليه  أطلق  بام  الصلة  ذات  املنظامت 
والتي  تايوان،  استقالل  إىل  تسعى  التي  املتشددة« 
ستارًا  والتنمية«  والتعاون  »الديمقراطية  من  تتخذ 
شياو  ما  وصف  حد  عىل  انفصالية  أنشطة  لتنفيذ 
قوانج املتحدث باسم مكتب شئون تايوان بمجلس 
منع  العقوبات  هذه  شملت  وقد  الصيني.  الدولة 
تلك املنظامت من »التعاون مع منظامت أورشكات 
أو أفراد يف الرب الرئييس«. ومن ثم، فإن من خيالف 
تصدير  تعليق  تم  كام  أيضًا.  يعاقب  سوف  ذلك 
بعض  دخول  وتعليق  تايوان،  إىل  الطبيعية  الرمال 

بعض الفواكه واألسامك من تايوان]22[. 

تداعيات الزيارة 

عىل  ضبابية  بظالل  ألقت  قد  الزيارة  أن  الواضح  من 
عالقات واشنطن ببكني قبل إمتامها وبعدما متت، حيث 
حتول هذا الضباب إىل غيوم بعضها قاتم. ولعل ما ذكر 
حول رد الفعل الصيني يوضح مدى الغضب مما حدث. 
عن  تتحدث  فالصني  والتهور.  الغضب  بني  شتان  لكن 
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إجراءت حمددة حتى عىل الصعيد العسكري. وهذا يعني 
بكل رصاحة أن ما قد يذهب إليه البعض من أن الصني 
سوف تقدم عىل ضم تايوان بالقوة ردًا عىل زيارة بيلويس 
الصني  واسرتاتيجية  فلسفة  عن  متامًا  بعيد  تغريد  حمض 
الواليات  أو  العامل اخلارجي إمجااًل  سواء يف تعاملها مع 

املتحدة حتديدًا، ناهيك عن إدارهتا مللف تايوان.

عىل املدى القصري،ستتبنى الصني سياسة أكثر تشددًا. وقد 
أعلنت عن بعض اإلجراءات بالفعل. وعىل األغلب فإن 
الغضب  امتصاص  عىل  تعمل  سوف  املتحدة  الواليات 
استفزازية إضافية يف  إجراءات  تقدم عىل  الصيني، ولن 

هذا الوقت.

ناحية  السياسية من  العالقات  تتأثر  عىل األغلب سوف 
املدى  يف  األثري  عرب  أو  املبارشة  سواء  الثنائية،  اللقاءت 
القصري أيضًا عىل خلفية الزيارة. فعىل الرغم من املستوى 
العايل من الشد واجلذب بني اجلانبني يف الشهور األخرية، 
اللقاءات  استمرار  عىل  متباداًل  كان  احلرص  أن  إال 
الثنائية، بام يف ذلك املستوى الرئايس. إذ حتادث الرئيسان 
بايدن ويش مخس مرات منذ تويل األول السلطة، آخرها 
لقاءات  وهناك  بيلويس.  زيارة  من  أيام  مخسة  قبل  كان 
األمن  مسئويل  وبني  اخلارجية،  وزيري  بني  متواصلة 

القومي يف اجلانبني متت كذلك]23[. 

من  العليا  املستويات  عىل  وخاصة  اللقاءات  هذه  مثل 
يلغى  أن  املمكن  ومن  منها،  املقرر  يتأجل  أن  املمكن 
بعضها. وقد يعلن عن ذلك وقد ال يعلن. لكن عىل املدى 
املتوسط والبعيد عىل األرجح ستعود تلك اللقاءات نظرًا 
ملجموعة من االعتبارات من بينها اإلدراك املتبادل ألمهية 
التوصيفات  كل  فرغم  اجلانبني.  بني  السيايس  التواصل 
التي ساقتها الواليات املتحدة حيال الصني، إال أهنا ترى 
أن هناك أمهية بالغة للتواصل أو ما أسامه وزير اخلارجية 
حتى  املكثفة«  بـ«الدبلوماسية  بلينكن  أنتوين  األمريكي 
يف ظل »املنافسة الشديدة« مع الصني حتى ال يقع ما هو 
أسوأ من الرصاع املقصود، وهو »الرصاع غري املقصود« 

ناسبًا ذلك إىل رئيسه بايدن]24[.

وعىل اجلانب الصيني، وعىل الرغم من كل هذا احلسم يف 
التعامل مع زيارة بيلويس إىل تايوان، إال أن الباب مل يغلق 
يف وجه احلوار. ففي هذا اخلضم حتدثت الصني رصاحة 
واالحرتام  السلمي،  والتعايش  املواجهة،  جتنب  عن 
اجلانبني  عىل  باملنفعة  يعود  الذي  والتعاون  املتبادل، 

انطالقًا من كوهنام دولتني كبريتني]25[.

مع  تتزايد  خالفية  قضايا  هناك  أن  يدرك  اجلانبني  كال 
الوقت. لكن كالمها أيضًا يدرك أن هناك قضايا تعاونية 
من  خالف  طاهلا  وإن  حتى  للجانبني،  مفيدة  زالت  ما 
الدولية  التحديات  حجم  عن  ناهيك  آخر.  إىل  وقت 
التي تفرض عىل اجلانبني التعاون حتى لو عىل مضض. 
متس  إجراءات  الصني  تتخذ  أن  احتاملية  فإن  ثم،  ومن 
قليلة  تبدو  املتحدة  الواليات  مع  االقتصادية  العالقات 
نظرًا ألهنا قد تكون اخلارس األكرب. لكنها سرتد بقوة كام 
اعتادت يف السنوات األخرية يف حال أقدمت الواليات 
املتحدة عىل ترصفات من هذا القبيل ردًا عىل سلوكيات 
صينية يف قضايا أخرى. وقد كانت الصني واضحة عندما 
فرض عليها ترامب قيودًا جتارية، حيث قالت إهنا ال تريد 
احلرب التجارية لكن إذا فرضت عليها فسوف ختوضها 

وبمنطق الند للند]26[.

بعيدًا عن اجلوانب االقتصادية، ستبقى املناورات التي 
يقوم هبا كال الطرفني ملفًا مفتوحًا، سواء بشكل منفرد 
اإلعالن  املستبعد  غري  فمن  أخرى.  أطراف  مع  أو 
سلفًا.  مقررة  تكن  مل  روسية-صينية  مناورات  عن 
يف  حلفائها  مع  املتحدة  الواليات  ملناورات  وبالنسبة 
الطرفان  املنطقة فإهنا متواصلة. وعىل األغلب سيوجه 
باجتاه  الدفع  دون  املناورات  هذه  عرب  متبادلة  رسائل 
جوي  ملجال  انتهاكات  جراء  ساخنة  أزمات  حدوث 
اشتباكات.  أو  تصادم  حدوث  أو  إقليمية  مياه  أو 
عىل  أدل  وليس  ذلك.  خطورة  مدى  يدرك  فاجلميع 
حد  عند  وحلفائها  املتحدة  الواليات  وقوف  من  ذلك 
ملتزمة  روسيا  تظل  حتى  أوكرانيا  تسليح  يف  معني 

أيضًا. بحدود 
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عىل املدى املتوسط، وما مل حتدث أمور عىل مستوى زيارة 
بيلويس إىل تايوان، فإن حالة من التربيد ستطال العالقات 
يف  بام  تدرجييًا،  اللقاءات  وستعود  األمريكية-الصينية، 
ذلك مستوياهتا العليا يف ظل املعادالت التي باتت حتكم 
الشك  عنارصها  بني  من  بات  والتي  العالقات،  هذه 
االحتامالت  كل  فإن  معادالت  هكذا  ظل  ويف  املتبادل. 

تظل واردة عىل املدى البعيد.

زيارة بيلويس إىل تايوان إذن ليست جمرد زوبعة يف فنجان 
الوقت  ذات  يف  لكنها  األمريكية-الصينية،  العالقات 
بمعزل  تقرأ  أن  ليست جمرد حادث عارض، وال يمكن 
وال  األمريكية-الصينية،  للعالقات  العامة  الصورة  عن 
عن جممل تطورات قضية تايوان ضمن هذه العالقات. 
ويبقى السؤال مطروحًا: هل سيأيت اليوم الذي ستكون 
واشنطن  بني  مسلح  لرصاع  مفجرًا  تايوان  قضية  فيه 
ذلك  بحدوث  أبدًا  يسمحا  لن  الطرفني  أن  أم  وبكني، 

األمر؟.

خامتة:

رئيسة  بقيادة  األمريكي  الكونجرس  وفد  زيارة  قضية 
جملس النواب نانيس بيلويس إىل تايوان أظهرت جمموعة 
املتحدة  الواليات  من  كل  إدارة  نمط  حول  األمور  من 
الصيني،  اجلانب  فعىل  اخلارجية.  لسياساهتام  والصني 
اجلانب  وعىل  والتحديد.  الوضوح  عنارص  برزت 
صفتا  واملراوغة.  الغموض  عنارص  برزت  األمريكي 
التنبؤات  مصداقية  احتاملية  من  تزيد  الصيني  السلوك 
بخصوص مستقبل هذا السلوك. وعىل العكس من ذلك 

بالنسبة للسلوك األمريكي.

هذا  خلف  عنارص  هناك  أن  إغفال  يمكن  ال  لكن 
استبعاد  يمكن  ال  هناك.  والغموض  هنا  الوضوح 
يمكن  فال  الصينية.  احلالة  يف  األيديولوجي  العامل 
تصور ترصحيات فيها تباين بني أي من املؤسسات املعنية 
اتضح يف األزمة األخرية.  ما  بالسياسة اخلارجية، وهذا 
بينام حدث يشء خمتلف إىل حد ما عىل اجلانب األمريكي.

مؤسسات  أن  األحوال  من  حال  بأي  ذلك  يعني  ال 
عام  بخط  تلتزم  ال  األمريكي  النظام  يف  القرار  صنع 
ينظر  قد  وإنام  عليها.  اخلروج  يمكن  ال  واسرتاتيجية 
إىل ذلك من باب مرونة تسمح بمناورات هنا أو هناك. 
اجلانب  عىل  األيديولوجي  بالعامل  املقصود  أن  كام 
حيرص  حزب  عليها  يقوم  أيديولوجية  وجود  الصيني 
أنه  أوالمها،  نقطتان:  وهنا  السبل.  بكل  تنفيذها  عىل 
ونمط  احلاكمة  األيديولوجية  بني  التفرقة  من  البد 
للسياسة  األيديولوجي  والطابع  الصني  يف  القرار  صنع 
االعتبارات  كثريًا  تراجعت  فقد  الصينية.  اخلارجية 
األيديولوجية يف السياسة اخلارجية الصينية منذ عقود، 
وثانيتهام،  السياسة.  تلك  يف  حاكمة  الربمجاتية  وباتت 
املتحدة  الواليات  أن  من  الرغم  وعىل  املقابل  يف  أنه 
األيديولوجية،  الناحية  هذه  من  الصني  كثريًا  تنتقد 
باالنحيازات  مشبعة  األمريكية  اخلارجية  السياسة  فإن 
عىل  كثرية  قضايا  عن  احلديث  ويمكن  األيديولوجية. 
هذا الصعيد من بينها التصنيفات التي تقدمها واشنطن 
السياسية  احلريات  صعيد  عىل  سواء  العامل،  لدول 
الديمقراطية  صفات  إضفاء  ثم  ومن  واالقتصادية، 
إشارات  كانت  ولقد  ذاك.  من  وسلبها  البلد  هذا  عىل 

بيلويس يف هذا السياق واضحة عند زيارهتا لتايوان.

وعىل الرغم من ذلك، فإن واشنطن قد تبالغ يف احلديث 
الطرف  وتغض  بعينها،  حاالت  يف  واملعايري  القيم  عن 
واالستمرارية  اللهجة  بنفس  حديثها  يكون  ال  أو  عنها 
يف حاالت أخرى. ويف سياق هذا املوضع، فقد أشارت 
أمريكية  معايري  ازدواجية  أسمته  ما  إىل  رصاحة  الصني 
وسالمة  واستقالهلا  الدول  بسيادة  يتعلق  ما  حول 
ذاهتا  املعايري  تطبق  بأن  واشنطن  مطالبة  أراضيها]27[ 
حياهلا، متامًا كام تطالب بااللتزام هبا يف حاالت أخرى، 
بفرض  وإنام  بااللتزام  املطالبة  بمجرد  تكتف  وال  بل 
يف  الصني  عنه  تتحدث  عام  وبعيدًا  املغلظة.  العقوبات 
ختصها  التي  القضايا  من  وغريها  تايوان  قضية  سياق 
يمكن ذكر قضايا أخرى من قبيل االنتشار النووي عىل 

سبيل املثال.
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زيارة بيلويس إىل تايوان تذكر باحلالة التي وصلت إليها 
حتولية  ظروف  ظل  يف  األمريكية-الصينية  العالقات 
احلرص  التحوالت  هذه  قلب  ففي  الدويل.  النظام  يف 
ومن  الدويل،  النظام  قيادة  يف  االستمرار  عىل  األمريكي 
القيادة.  مرتبة  إىل  أخرى  احليلولة دون وصول قوى  ثم 
والصني ومعها روسيا وبعض الدول األخرى تذهب إىل 
أن األحادية القطبية قد انتهت بالفعل، وأن عىل واشنطن 
حتوالت  يف  العادة  هي  كام  لكن  التعددية.  بتلك  تقر  أن 
النظام الدويل السابقة، فإن ذلك مل حيدث إال من خالل 
رصاعات مسلحة منهكة سواء كانت مبارشة أو بالوكالة 
أو عرب اهنيار ألحد األقطاب. فهل يتكرر األمر يف هذه 
الصعب  من  إنه  يقال  ربام  رسيعًا  التحولية؟.  الظروف 
من  العتبارات  نظرًا  حرفيًا  املايض  جتارب  عىل  القياس 
بينها عىل سبيل املثال الدرجة العالية من االعتامد املتبادل 
يف تلك الظروف. ونظرة عىل حجم العالقات التجارية 
ودول  املتحدة  الواليات  من  وكل  ناحية  من  بكني  بني 

مدى  أي  إىل  توضح  أخرى  ناحية  من  األورويب  االحتاد 
قد  اخلالفات.  هذه  كل  رغم  العالقات  تلك  وصلت 
يقال إن ما حدث بني روسيا والغرب عىل خلفية احلرب 
بعد  العامل خاصة  هذا  بأثر  يطيح  أن  يمكن  األوكرانية 
يمكن  ال  اآلن  حتى  لكن  املسبوقة.  غري  العقوبات  هذه 
اجلزم بأن ذلك سيستمر عىل املدى البعيد هذا من ناحية، 
من  وواشنطن  بكني  بني  ما  فمقدار  أخرى  ناحية  ومن 
وواشنطن.  موسكو  بني  احلال  هو  كام  ليس  تفاعالت 
عنرص  املتبادل  االعتامد  عنرص  إىل  يضاف  أن  ويمكن 
العامل  بإفناء  الكفيل  النووي  آخر يتمثل يف توفر السالح 
كله، بحيث ال يبقى منترص أو مهزوم. ومن ثم فال قطبية 

أحادية أو ثنائية أو تعددية.

فارقة  حلظة  يف  وخطري  مهم  اختبار  إذن  بيلويس  زيارة 
01العالقات  حتوالت  سياق  يف  فقط  ليس  وخطرية 
الصينية-األمريكية وإنام يف سياق حتوالت النظام الدويل 

برمته.
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