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 ومستقبل النظام العاملي يات املتحدة األمريكية يف تايوانالصني والوال مواجهة 

 مقدمة
بنظرة تاريخية عابرة يف مسأأةلة تايوان يعلا النا ر أن هذه الجزيرة مرت بةوعأأاع مةأأوربة وواجهت أيمات سأأياسأأية 
معقدة وطويلة. بعد انهزام اإلمرباطورية الصأأأينية مب  بل اليابان يف أواار القرن التاسأأأق ع أأأ بقيت هذه الجزيرة 

حتى اندالع الحرب العاملية الثانية. أيمة تايوان الحالية ( تحت حكا اليابان  1945إىل  1895 رابة نصأأأر  رن ن مب 
عقب الحروب الهلية بني القوميني والشأيوعيني  حي  تغلب الشأيوعيون وانسأحبت  وات الحزب  1949نشأةت عام 

الوطني الذي كان يحكا جزيرة تايوان. هذا االنسأأحاب تسأأبب يف انشأأوار الصأأني إىل دولتني إحداهة ج هورية 
عبية التي يحك ها الشيوعيون املسيورون عىل أرض الصني العريقة والثانية ج هورية الصني التي تحكا الصني الش

 تايوان والُجزر الصغرية التابعة لها.

ج هورية الصأأني نوهو االسأأا الرسأأ ي لدولة تايوان( يف بدايات الحرب الباردة مب  كبل الكثري مب الدول اعُُتف ب
عةأأو أنها الدولة الصأأينية الرسأأ ية الوحيدة وإحدد الدول العةأأاس املهسأأسأأة لهيتة الما املتحدة و الغربية عىل أنها 

صني 1971دائا مبجلس المب حتى عام  سليا كريس ال شعبية تا ت صني ال . ولكب عندما اعُُتف رس يا بج هورية ال
تة الما املتحدة لها كة  وعت الواليات املتحدة المريكية عال اته تايوان عام يف هي لت مبدأ وحدة  1979ا ب و ب

صينية بعد أن كانت الداعا الرئيس لتايوان.  صني املوحدة" عىل الدولة ال شعبية مبدأ "ال صني ال ععت ج هورية ال و
هدفها الوطني وإل ناع املسأأهولني بتايوان  دمت أطروحة إىل  يك تصأألصأأدر اسأأُتاتيجياتها تجاه تايوان حتى إنها 

. حتى هذه اللحظة مل تحظ تايوان باالعُتاف الرس ي إال مب  بل ثالث ع ة دولة وذلك لن "بلد واحد ونظامان"
عغوطا عىل كافة الدول لت نعها مب االعُتاف الرس ي بتايوان أو القيام بةي اووة تعني اإل رار بكون  صني تُع ل  ال

 تايوان دولة مستقلة.

ةب  نل سار التاريخي املقت ةار هذا امل ستح سبعة عقود  –حظ أن التنافس المرييك مق ا صيني عىل تايوان يعود ل ال
إال أن الوور الجديد مب املناوشأأأات بدأ مق ييارة رئيسأأأة مجلس النواب المرييك نانيسأأأ بيلويس ملدينة مب الزمب؛ 

 رسا تحذيرات بكني.  بل هذه الزياة حذر الرئيس الصأأأيني 2022تايبيه عاصأأأ ة تايوان يف الثاين مب أسسأأأوس 
الرئيَس المرييك يف مكاملة هاتفية بةن ال يلعب بالنار يف  ةأأية تايوان. نانيسأأ بيلويس تُعد أرفق مسأأهولة أمريكية 
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اعتربت الصأأأني هذه الزيارة اووةح تحريةأأأية وبدأت مناوراتها العسأأأكرية حول جزيرة . 1997تزور تايوان منذ عام 
 ايوانية أن الصني تستعد للهجوم عىل جزيرة تايوان.تايوان. عقب هذه املناورات أعلنت ويارة الدفاع الت

احتدام التوتر عىل تايوان وآثاره عىل مسأأتود املنوقة والعامل  سأأنتوره يف هذا املقال إىل التا   بالنظر إىل اوورة 
صيني  سينهار  –ما هي جذور الرصاع ال ستبقى الواليات املتحدة المريكية حليفة لتايوان؟ هل  النظام التايواين؟ هل 

الدو  مق هجوم الصني عىل تايوان؟ وأاريا هل ستكون أفغانستان ميدانا لل نافسات يف هذه اللعبة أم أنها ستغدو 
 جزيرة مهجورة؟

 

 التايواين -جذور الرصاع الصيني 

كانت جزسا مب بلد الصأأأني. بعد مب املنظور التاريخي ومق اسأأأتحةأأأار تاريو القرون الارية يُعلا أن جزيرة تايوان 
وجعلتها إحدد  1683انتهاس االحتالل اإلسباين والهولندي للجزيرة ع ت إمرباطورية مانشو جزيرة تايوان لنفسها عام 

بعد صأأارت ُمسأأتع رة تابعة لليابان واليات الصأأني. عقب ذلك هاجر الكثري مب الصأأينيني إىل تايوان. مق أن تايوان 
وبقيت تحت سيورتها إىل انتهاس الحرب العاملية الثانية؛ إال أن القرار  1895اليابان يف حرب عام انهزام الصني مقابل 

بةن تُعاد تايوان وكافة املناطق املُحتلة إىل الصأأأني وهكذا سأأأل ت اليابان  1943اتُّخذ يف مهمتر القاهرة املنعقد عام 
 .1945ر أكتوب 25أرض تايوان لج هورية الصني الشعبية بشكل رس ي يف 

وعىل صعيد التحوالت الداالية التي طرأت يف الصني حني كانت هذه الجزيرة تريح تحت حكا اليابان فإن الصني 
ست ر حك ها حتى  1911دت ثورة عام شه صني التي ا سيس ج هورية ال سببت يف اإلطاحة به وتة عىل إمرباطورها ت
( حي  تةسأأسأأت ج هورية 1949تايوان إىل هذه السأأنة املحددة ن وشأأ لت جزيرة تايوان. ترجق جذور أيمة 1949عام 

 الوطنيالقوميون أو حزب الكومنتانج وأما الصأني الشأعبية مب  كبل رئيس الحزب الشأيوعي الصأيني ماو تيسأ تون . 
شأأأيانج كاي شأأأيك الذي كان يرأو الحكومة املنهزمة فروا حينها إىل جزيرة تايوان وأسأأأسأأأوا هنا  بقيادة  (KMTن

أكدت عندها ج هورية الصأأني والحزب الوطني الحاكا بالج هورية أنها ها امل ثلون الحقيقيون ج هورية الصأأني. 
 لبالد الصني العريقة وأن حكومة ج هورية الصني الشعبية ال تت تق بةي رشعية.

مب القةأأايا الرئيسأأة يف جذور الرصأأاع الصأأيني التايواين دوُر الواليات املتحدة المريكية بها. الججال شأأيانج كاي 
أسأأأس دولة الصأأأني الوطنية بالدعا  1949شأأأيك بعد انهزام حزبه يف الحرب الهلية وهروبه إىل هذه الجزيرة عام 
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نا لوجود الصأأني الوطنية مقابل الصأأني الشأأيوعية. يع ت المرييك كة أن الواليات املتحدة المريكية  دمت عأأة
دولة الصني الوطنية امتالكها لكافة أرايض الصني وبدعا مب الواليات املتحدة المريكية حصلت عىل كريس الصني 

حني سأأأأافر رئيس الواليات املتحدة المريكية يف تلك الفُتة ريتشأأأأارد  1971بهيتة الما املتحدة. ولكب يف عام 
كسأأون إىل الصأأني جددت أمريكا رأيها حيال عال اتها بدولة الصأأني الكربد ومهدت لةأأا هذه الدولة إىل هيتة ني

إىل أن  وعت الواليات  الما املتحدة وإاراج تايوان مب املنظ ة. شأأأيتا فشأأأيتا باتت تايوان تفقد الدعا المرييك
شياو بينج أن تايوان جزس مب  ك بفُتة  ائدُ وأعلب عقب ذل 1979املتحدة المريكية عال اتها بتايوان عام  صني دينج  ال

 الصني وتابق لها. لهذا ااعت تايوان أيمة سياسية محتدمة وُحظرت كافة أنواع التعامل مق الحكومة التايوانية.

يشيق  يف الفُتة الحالية أيةا يُعد الدور المرييك يف  ةية تايوان ُمشعال لفتيل التوترات بني الصني وتايوان  حي 
 ب بةن سالبية اآلراس لدد عامة المريكيني وأعةأأاس الحزبني السأأياسأأيني الج هوري والد قراطي متيل إىل دعا 
تايوان كة أن السيدة بيلويس التي تُعد ع ب الشخصيات البارية يف الحزب الد قراطي اتخذت مو فا منددا بقيادة 

املسأأتود الدااا ااتالفا يف اآلراس حيال السأأياسأأة الخارجية الدولة الصأأينية. يف الو ت ذاته تشأأهد تايوان عىل 
 (  يل يف سأأياسأأته الخارجية إىل الواليات املتحدة المريكيةDPPلحكومتها. الحزب الد قراطي الحاكا بتايوان ن

ئيس ( يعتقدون أن الواليات املتحدة المريكية لب تسأأأأاعد تايوان لذا عزم نائب ر KMTيف حني أن  وميي تايوان ن
 هذا الحزب عىل السفر إىل الصني عقب ييارة رئيسة مجلس النواب المرييك إىل تايوان.

 

 تايوان؟إىل جانب هل ستبقى الواليات املتحدة األمريكية 

السياسة المريكية تجاه تايوان  امت منذ البداية عىل اسُتاتيجية اإلبهام؛ مب جانب تلتزم بداعية "الصني املوحدة" 
تايوان جزسا مب الصأأأني  ومب جانب آار تهكد عىل أه ية عدم تعرض الهيكل السأأأيايس والتي  تقتيضأأأ كون 

الد قراطي الحاكا بتايوان ومنط الحكا بهذه الجزيرة املسأأأتقلة لتهديدات وتداالت بكني. يف الو ت ذاته تعترب 
ا عال اتها الدبلوماسية الرس ية مب االل أمريكا عال اتها بتايوان عال ات  وية سري رس ية وعىل الصعيد املقابل تُقي

  نواتها مق الصني.

يتيح بيق شأأحنة كبرية مب  2017السأأابق دونالد ترامب ترايصأأا عام  يف السأأنوات الارية أصأأدر الرئيس المرييك
لعال ات يهدف إىل تعزيز ا بعد سنة مب صدور الُتايص اعتُ د  انون بالواليات املتحدة المريكية  و السلحة لتايوان
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صيني يش جني بين  حذر عام  شنوب وتايوان. الرئيس ال ستع ل القوة الستعادة تايوان   2019بني وا ست صني  بةن ال
ر أمريكا  ائال بةن عليها أن "ال تلعب  كة أنه يف حديثه عب بيق شأأأحنة السأأألحة مب الجانب المرييك لتايوان حذي

 بالنار".

للدفاع عب تايوان يف حال  يام  بةن بلده مسأأأتعد 2021ك رصح يف أكتوبر الرئيس المرييك الحا  جو بايدن كذل
الصني بشب هج ة عسكرية عليها  كة أعاف بةن الصني يف رصاعها عىل تايوان تلعب مبا يُعد "اوريا". ترصيح 

شنوب القد ة تجاه تايوان. مق ذلك أكد ال سة وا سيا سُتاتيجية اإلبهام أي   بيت البيضبايدن هذا ال يتوافق مق ا
 بعد ترصيحات جو بايدن بةن سياسة واشنوب تجاه تايوان مل تتغري.

عد  عام هذه ب نذ  تايواين لول مرة م حدث الرئيس ال عب حةأأأور الجنود المريكيني يف أرض  1979التحوالت  ت
ال تكون مدروسة إىل حد بعيد. تايوان بالنسبة للصني   د تايوان التي يعدها البعض بوا ة صفقة  الجزيرة. إن  ةية 

ةورها  المريكينيمتثل اوا أح ر والواليات املتحدة المريكية تعلا ذلك إال أن  عوع عىل نحو يربر ح ستغلوا املو ا
عأأ ب نواه املحيط الهادو ويُتاح لها اسأأتةلة بعض الدول التي يُحت ل صأأدور بعض املخاطر منها كاليابان ودول 

لجنوب وأسأأُتاليا. مق أن المريكيني يعل ون أنها ال يُويقون الداول يف حرب عاملية إال أنها جعلوا هذه القةأأية ا
  محورية يف مخوواتها االسُتاتيجية.

بعد هجوم روسأأيا عىل أوكرانيا والدعا الواسأأق المرييك والغرك لوكرانيا مقابل روسأأيا  اسأأتقوبت  ةأأية الصأأني 
امل حتى  هرت بعض التكهنات القائلة بةن الصأأأني  د تهجا عىل تايوان أيةأأأا بعد هجوم روسأأأيا وتايوان أنظار الع

 عىل أوكرانيا. يةيت هذا يف حني أن هنا  أوجه تشابه وأوجه ااتالف بني تايوان وأوكرانيا.

  كننا حرص أوجه الشبه يف النقاط الثالث التالية 

صني كة هو الحال مق أوكرانيا وروسيا  وهذا الفاره آاٌذ يف االتساع هنا  فاره عسكري كبري بني تايوان والأوال: 
 كل سنة.

كل مب أوكرانيا وتايوان فا دتان للقوات الحليفة الرسأأأ ية  وكالهة مةأأأورتان أن تواجها التهديدات أو ثانيا: 
 مة ونة. اارجية الهجةت دون مهايرة
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حمبا أن كُثالثا:  مب روسيا والصني ع ب العةاس الدامئني مبجلس المب ومتلكان حق الفيتو  فال  كب االتكاس  الي
 عىل وساطة منظ ة الما املتحدة يف وعق حد لهذا الرصاع.

 عىل الصعيد املقابل  كب تلخيص أوجه االاتالف بني أوكرانيا وتايوان يف املحاور الثالث اآلتية 

بتايوان أشأأأد اعأأأورابا كة أن تايوان ال متلك أي حلير إال أنها متلك  انونا ااصأأأا يُلزم الوعأأأاع املخي ة أوال: 
صل تايوان إىل كفاسة متكنها مب  1979الواليات املتحدة المريكية مب عام  سكري "حتى ت بتجهيز تايوان بالعتاد الع

رصيح سها". هذا القانون سرامة تدفعها أمريكا لقاس تجنبها الت ستعدة للدفاع عب تايوان يف حال  الدفاع عب نف بةنها م
 و وع هجوم عليها.

بةنها لب تجعل  واتها  عقب اندالع الحرب الروسأأأية الوكرانية  أعلنت الواليات املتحدة المريكية منذ البدايةثانيا: 
سة اإلبهام  سيا صل الدور إىل تايوان انتهجت أمريكا  ستقر يف ثكنات الدفاع عب أوكرانيا. وعندما و االسُتاتيجي. ت

حتى اآلن ال يُعلا هل سأأأتتدال الواليات املتحدة عسأأأكريا يف اليمة التي تهدد تايوان أم ال؟ مبا أن الواليات 
املتحدة المريكية تفةأأأأل أن تُبقي مو فها حيال نوعية ردة الفعل تجاه الهجوم عىل تايوان مجهوال فإن الصأأأني 

لك لن الصأأني ال منال لها مب اعتبار إمكانية التدال المرييك سأأتتةأ أكيف يف شأأةن املغامرات العسأأكرية  وذ
العسأأأكري يف القةأأأية. يف الو ت ذاته نجد أن س وض مو ر أمريكا ألجة تايوان إىل تصأأأور احتةلية التدال 
المرييك العسأأكري. الواليات املتحدة المريكية  د حافظت االل عقود عىل سأأياسأأتها االيدواجية حيال  ةأأية 

 وتايوان.الصني 

أها ااتالف بني أوكرانيا وتايوان هو أن أوكرانيا دولة مسأأأتقلة يف املنظومة الدولية  إال أن تايوان ليسأأأأت ثالثا: 
ها. إن  عامل تدل عىل أن الو ت  د حان لتجدد الواليات املتحدة المريكية نظرها يف منط ت كذلك. هذه الفروه 

سري نحوه الواليات املتحدة الم ستخدموا بوا ة الحرب الفق الذي ت عح املعامل. مق أن المريكيني ا ريكية ليس وا
ستخدام  صلح معها ا سيج الدااا إال أننا اآلن يف مرحلة مب التغريات الدولية التي ال ي دامئا للحفاظ عىل التحام الن

ها  الجسأأد الرويس الوصأأفات القد ة  وحيال أوكرانيا  د ثبت أن رسبة أمريكا يف اسأأت رار الحرب تةيت يف إطار إن
صيني ال يف إطار  صاروال صودم بالقود  كة أن الواليات املتحدة  انت سيا ت ةا كحال رو صني أي أوكرانيا وتايوان. ال

 المريكية ليست عىل مستود  كينها مب إدارة الحرب يف أوكرانيا وتايوان عىل النحو الذي تحبه.
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 تايوان؟ هل سينهار النظام العاملي يف حال هجوم الصني عىل

لت الواليات املتحدة المريكية ملفي الحرب الروسأأية الوكرانية وسأأيورة الصأأني عىل تايوان إىل عنرصأأي مترد  بدي 
عاملي.  د تعهدت الواليات املتحدة المريكية يف إ لي ني جغرافيني مق  وتني كبريتني عىل مسأأتود العامل واملنوقة 

  وتعهدت بأأأأ "سياسة الصني املوحدة" مق بكني 1990كو عام بالتا   "عدم يحر الناتو باتجاه رشه أوروبا" مق موس
بوابة روسأأيا   وأصأأبحت وصأألت إىل أبواب روسأأيا مة يُعد منا ةأأا اللتزام واشأأنوب د  وات الناتو وأما . 1979عام 

بشكل ع ني أيةا أال أنه مل يربي بشكل ُمعلب  انهارامللر الثاين  د و ال  ية حاليا تحت سيورة الناتو بشكل كامل. 
عأأأ ب ثالث مواثيق رسأأأ ية  1979حتى اآلن. اعُتفت الواليات املتحدة المريكية بسأأأياسأأأة الصأأأني املوحدة عام 

ومشأأُتكة مق بكني و وعت عال اتها مق تايوان مب حينها. مبدأ الصأأني املوحدة يعني أن تُعد جزيرة تايوان جزسا مب 
 رب الواليات املتحدة المريكية مب بكني يف تلك الفُتة والحقيقة  ون محكومة مب  كبل بكني. أرض الصأأأني وتك

كان يهدف إىل اتسأأأاع الخره بني الحزب الشأأأيوعي الصأأأيني والحزب الشأأأيوعي الرويس. لهذا نجد أن الواليات 
حاد السوفييتي واستةنفت عال اتها املتحدة المريكية نكصت عب التزامها مببدأ الصني املوحدة بعد انهيار هيكل االت

حيال املوعأأأوع الاري ترد الصأأأني أن سأأأفر بيلويس إىل تايوان له تةثري شأأأديد عىل أسأأأس العال ات  مق تايوان.
الصأأينية المريكية ويُعد نا ةأأا صأأاراا لحق الصأأني يف اسأأتقاللها وحك ها عىل أراعأأيها  إال أنه يُسأأتبعد أن تقود 

حرب حقيقية االل مدة وجيزة. يرد املرا بون أن الحرب مكت لة الركان  د ال تصأأب  توترات الصأأأني وتايوان إىل
يف مصالح الصني  كة أن املناورات الصينية الارية إمنا كانت استعراعات داالية لكبح جةح الغةب الجةهريي 

 الصيني مب ييارة بيلويس واإلافاه يف منعها مب الزيارة.

الجديدة بشأأأةن السأأألوة ونظام العال ات الدولية فإن  -نظريات النظ ة الدولية ومنط الرؤية الوا عيةباسأأأتحةأأأار 
ة تربي بصأورة مواينة للقود نوفق نظرية الوا عية الدفاعية( أو كسأب مو ق املنافسأة بني القود الكربد  اهرة مسأت ر 

 وال تُسأأري مب  بل لكربد وأمناط تعاملها ال تُعنيي للسأأيورة نوفق نظرية الوا عية الهجومية(. مبا أن مصأأالح القود ا
صالةح  لذا فإن  سيورة  يفالصني والواليات املتحدة المريكية  ولوجاملهسسات أ املحيط الهادو  –آسيا  بنواهلعبة ال

مق ش ولية بعةها  الحالية املنوقة إىل املستود الدو   كة أن آليات التعامل اإل لي ي مستود د أارج القةية مب 
سا  ست كفيلة بح سة بني القوتني املذكورتني  د ألقت بظاللها لي سة بني هاتني القوتني الكبريتني. ثانيا  املناف املناف

المنية باملنوقة  وبالتا  يصعب حسا هذه التحديات اإل لي ية دون وعق اعتبارات  –عىل معظا املسائل السياسية 
سة ذات ااتالف هاتني القوتني يف الحسبان.  ةهة  ود متناف صني تعدان بع ثالثا  الواليات املتحدة المريكية وال

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM


 9 |           390/تحليل األسبوع

www.csrskabul.com  info@csrskabul.com 
 

تنظي ي وتةسأأييسأأ. االاتالف التنظي ي يف سأأياه املنافسأأات السأأياسأأية يعني أن هاتني القوتني متلكان أنظ ة 
ي أن كال منهة تسعيان يعن أيديولوجية وا تصادية وسياسية مختلفة  كة أن االاتالف التةسييس يف السياه املذكور

الحتالل مو ق أكرب  وة يف العامل. لذا فإن حل مواعأأأق االاتالف لب يكون أمرا هينا. رابعا  بالنظر إىل الحقائق 
ستقلني يف أنظ تهة  –املذكورة  يبدو أن العامل بإياس نواه آسيا  ستقبل إىل  وبني م سا يف امل سينق املحيط الهادو 

منهة سأيكون له  ل  كو  يت حور حول الواليات املتحدة المريكية والثاين حول الصأني  السأياسأية والفكرية  أحدهة
أتباعه يف مجاالت الفكر والسأأياسأأة  كة أن املواينة بني  ود القوبني واملشأأابهة لحوال الحرب الباردة املنرصأأمة 

املحيط الهادو.  -ظام وأمب نواه آسياستتبدل إىل آلية مب شةنها أن تحافظ عىل النظام والمب العاملي ويدال فيه ن
 يف مثل هذه الظروف ستلعب مهسسات املنوقة والعامل دورا هامشيا شبيها بالدور الذي لعبته االل الحرب الباردة.

عىل الصعيد اآلار  تهدف الصني وروسيا وإيران حاليا بصورة مشُتكة إىل تقليل النفوذ المرييك الجيوسيايس. لذا 
حيال توتر الصني وتايوان والحرب الروسية الوكرانية أن هذه املنافسات ستهول إىل  ةالقود اإل لي ييظهر مب أدوار 

 ما تنبة به ويير الخارجية المريكية السابق بريجنسيك حيال توحد  ود العامل ال  ي.
 

 أفغانستان؛ ميدان للرصاع أم جزيرة مهجورة يف هذه اللعبة؟

تايوان باعتباره مسةلة هامة عىل مستود املنوقة لب يخلو مب تةثري عىل وعق أفغانستان كذلك. احتدام التوتر حيال 
لإلمارة اإلسالمية عال ات وثيقة مق الصني  و د ايدادت هذه العال ات تقاربا مق اكتةل انسحاب القوات المريكية 

وية راسبة يف القيام باسأأتثةرات كربد يف و وات الناتو مب أفغانسأأتان. ترد اإلمارة اإلسأأالمية يف الصأأني جارة  
أفغانستان. لذا ن ت ويارة اارجية اإلمارة اإلسالمية بيانا حيال ييارة رئيسة مجلس النواب المرييك نانيس بيلويس 
إىل تايوان وتوتر العال ات بني الصأأأني والواليات املتحدة المريكية  تةأأأ ب موالبة بامتناع الدول عب الخووات 

ية ولكب مل تُ  مبارشةح إىل الواليات املتحدة المريكية. أكد املتحدث باسا ويارة اارجية اإلمارة اإلسالمية التحرية
ستقالل الدول يف حك ها  صني املوحدة" وطالب ج يق الدول باجتناب أي اووة تنتهك ا يف تغريدة له عىل مبدأ "ال

أكدت بةن العال ات بني الواليات املتحدة المريكية  . اإلمارة اإلسأأأالميةومتهد لألعةل التحريةأأأية بني الدول
والصني تهثر عىل أمب وثبات ورااس دول املنوقة وأن أفغانستان ترسب يف حسا التوترات عرب الحوار والوره السل ية 

 املناسبة.
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حيص  حتى يجدر القول بةن مو ق أفغانسأأأتان يف املنافسأأأة الصأأأينية المريكية بحاجة إىل مزيد مب التد يق والت 
 كننا التنبه بكيفية صأأأ ود أفغانسأأأتان يف هذه اليمة املعقدة والكثرية الوجه باعتبارها أمة واحدة ور عة جغرافية 

 .ى املصالح الوطنية والشعبيةواحدة تتغيي 

أأاع  كة يظهر مب كيفية وماهية التوترات الدولية واإل لي ية بدسا مب حرب أوكرانيا وانتهاس بتوترات تايوان فإن الرصأ
عىل تايوان القائا أصأأأالة بني الصأأأني والواليات املتحدة المريكية يدلنا عىل أن أفغانسأأأتان تُعترب هامة جدا يف 
السياسة الخارجية لكال البلديب. مق أن أفغانستان باعتبار  ةاياها الداالية تُعد ذات أه ية لقود املنوقة والعامل إال 

لعبت أفغانستان يف السابق دور حائل ف ي طيلة التاريو بسبب مو عه عىل الخريوةأن هذا البلد  د حظي باهتةم عامل
إن أفغانستان وفق ترصيح نبري بويان( هامة باعتبارها محط أنظار يحول دون االصودام بني  ود العامل  أما حاليا ف

ستان باعتبارها أحد العوام سة. لذا هنا  اهتةم بال  بةفغان ل املهثرة يف التنافس االحُتاك وذلك القود الدولية املتناف
 بسبب دورها الخوري يف سياسات القود الكربد عىل مستود املنوقة والعامل.

صعب تحقق االستقرار الدائا بالبلد  وذلك لن مبنى  ستان ف ب ال مق السر  ما دامت هذه النظرة با ية تجاه أفغان
ستان هو التنافس ال  رصف القود الكربد بةفغان صا بعد أن باتت ت صو شتد يوما بعد يوم  ا التعاون  وهذا التنافس ي

دو وأوروبا ال أأأ ية( أكيف  ربا مب أفغانسأأأتان. يف مثل هذه املحيط الها -مراكز ثقل هذه املنافسأأأات ننواه آسأأأيا
سة عىل اإلمارة اإلسالمية أن تتحىل بالحذا ة الكافية وأن تحافظ عىل وحدة النسيج الداا ا بالبلد الوعاع الحسا

بني الدبلوماسأأية املحايدة يف الشأأةن الدو  مق اسأأتحةأأار املصأأالح الوطنية  حتى ال تصأأري أفغانسأأتان يف هذا توت
 الفصل مب التاريو ميدانا لرصاع القود الدولية الكربد مرة أارد.

 

 النتائج

التوترات بني الصني والواليات املتحدة  بعد سفر رئيسة مجلس النواب المرييك نانيس بيلوو إىل تايوان  مل تحتدي 
سكريا عىل تايوان صني هجوما ع شب ال سوح احتةل  سب وإمنا بري عىل ال بعد املناورات التي  امت  المريكية فح

الصأأأينية التايوانية لب تهول إىل حرب مكت لة  تاالتوتر بها عىل أطراف الجزيرة  إال أن معظا التحاليل تقول بةن 
  ل االل مدة وجيزة.الركان  عىل ال 
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وفية يتعلق مبستقبل النظام العاملي  يعتقد معظا املرا بني بةن العامل آيٌل إىل انقسامات  وبية سواسح رسبت الواليات 
سارة عاملية  ةية التي تقود إىل حروب إ لي ية تُعد ا رصفات التحري املتحدة المريكية بذلك أم مل ترسب  كة أن الت

لهذا  عىل الواليات املتحدة المريكية أن ذه الحرب هو الجانب الصأأأيني عىل أسلب تقدير. وسأأأيكون الفائز يف ه
تنخلق عب فكرة اإلدارة املوحدة بالعامل  وذلك لن العامل سري  ابل لن يُدار مب  كبل  وة  واحدة. إن وعأأق العامل بعد 

 الوبيعي وجود  ود متعددة يف العامل.انهزام االتحاد السوفييتي وعق استثنايئ  ولكب فية بعد سيصري مب 

؛ مق أنه ال توجد سأأأياسأأأة اارجية مدونة لفغانسأأأتان إال أن موا ر اإلمارة حيال مو ق أفغانسأأأتان يف هذه اللعبة
اإلسالمية تدل عىل انتهاجها مبدأ الحياد يف سياستها الخارجية. رسا أن سياسة اإلمارة اإلسالمية يف الفُتة الحالية 

ية؛ تجاه  غان بالحكومة الف لدو   الواليات املتحدة المريكية هي عدم التوتر حتى ال متانق مب اعُتاف املجت ق ا
ب اإلمارة اإلسأالمية مب الصأني إىل ولكب بالنظر إىل احتدام التوترات حيال تايوان يجدر التذكري بةن مب الخوة تقري 

 د إىل أاذ الثةر مب الشعب الفغاين.الحد الذي يثري عداوة الجانب المرييك ويهول مرة أار 
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