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 ن يوا " يف مرآة ات"إسرائيل

 1وليد عبد احلي د. أ. 
 

 : مقدمة
 

هل كان تصريح مستشار األمن القومي األمريكي جاك 
  2021يف شهر آب/ أغسطس    Jake Sullivanسوليفان  

أبن   أفغانستان  من  األمريكي  االنسحاب  أعقاب  ويف 
 2"التزامنا حنو إسرائيل واتيوان سيبقى قو�ً كما كان دائماً"، 

  حيمل داللة معينة؟ ملاذا مل يقل إن التزامنا جتاه حلفائنا بشكل 
عام سيبقى كما هو؟ ملاذا ّمت التخصيص لكل من "إسرائيل"  

 واتيوان فقط؟ 
فلكل دولة ثالث    3لقد أشر� يف مقال سابق إىل التباين بني الدول يف ترتيب الّسلم األمين،

أي عدم اقتطاع أي جزء من جغرافيتها أو مواردها؛ مث    ،درجات من األمن: أمن الدولة وبقاؤها
ان استمرار األمن االجتماعي واستمرار التطور يف كل القطاعات؛ مث أمن أمن اجملتمع، أي ضم

النظام السياسي، أي بقاء من هو يف السلطة على كرسيها. وكل دولة تعمل على ضمان هذه  
األبعاد الثالثة، لكن الفارق بني الدول هو يف ترتيب أولو�ت هذه األبعاد وحتديد ما هو األمن 

 فاألقل. األكثر أولوية مث األقل
إن كالً من "إسرائيل" واتيوان تشرتكان يف منظورمها األمين، فهما األكثر قلقاً وعناية بني كل  
دول العامل على بقاء كيا�ما السياسي أل�ما موضع نقاش مل ينقطع حول شرعية وجودمها أصًال،  

كان أن املوقف  مما جيعل من أمن وبقاء الدولة هو القيمة العليا يف سّلمهما القيمي األمين. ومها تدر 
األمريكي يشكل أحد ضما�ت البقاء هلما على املسرح الدويل، لكن صدمة االنسحاب األمريكي 

 جاك سوليفان
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من أفغانستان شّكلت إيقاظاً هلواجس الدولتني من أن ينطوي املستقبل على احتمال ختٍل أمريكي 
 عنهما، ومن هنا جاء تصريح سوليفان ابجتاه الدولتني لطمأنتهما. 

ك متاماً أن الصني األم تعمل بكل فتايوان تدر 
املستقل،  وجودها  من  جتريدها  على  الوسائل 
وقد حققت قدراً كبرياً يف هذا اجملال، فبعد أن  
األمم   يف  الصيين  املقعد  حتتل  اتيوان  كانت 

حبق United Nationsاملتحدة   وتتمتع   ،
(الفيتو   الدويل  Vetoالنقض  األمن  جملس  يف   (

United Nations Security Council    ّمت إحالل مجهورية الصني  1971–1945خالل الفرتة ،
الديبلوماسي عنها سنة   اعرتافها  املتحدة  الوال�ت  منها، ونزعت  بدالً  ، وأصبح  1979الشعبية 

شعار صني واحدة أحد الركائز االسرتاتيجية للصني الشعبية ابجتاه بناء الصني الكربى اليت تضم 
 مكاو، لتتبعهما الحقاً اتيوان.  الصني األم، وهونغ كونغ، وجزر

ابملقابل فإن "إسرائيل" لديها املنظور األمين نفسه من حيث أولوية أمن الدولة وبقائها، فهي  
تدرك أ�ا كيان متت إقامته مبساندة غربية (مثل اتيوان)، وأ�ا اقتطاع قسري ملنطقة جغرافية من  

بقا وأن  (مثل اتيوان)،  التارخيية  اإلقليمية  القدمية  بيئتها  االستعمارية  القوى  ءها مرهون مبساندة 
واحلديثة (مثل اتيوان)، إىل جانب أن األغلبية السكانية لإلقليم الذي تتواجد فيه يرفضها ويراها 
النظر عن توجهات بعض قادة املنطقة (كما هو حال   جمرد كيان استعماري استيطاين، بغض 

مستقل)، وكل ذلك يقف وراء تصريح مستشار أغلبية الشعب الصيين الذي يرفض اتيوان ككيان  
ترك صدى الذي  األمريكي  القومي  هو:    ، كمااألمن  ملقالته  عنوا�ً  يضع  إسرائيلياً  جعل كاتباً 

 Taiwan: the Israel of the Far East ."4 "اتيوان: إسرائيل الشرق األقصى

أفغانستان سينعكس على "إسرائيل"  وقد رأت النخب الفكرية اإلسرائيلية أن االنسحاب من 
  5من خالل التهديد األمين لوجودها بواسطة ما يلي: 
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حتفيز قوى املقاومة الشعبية املسلحة على استثمار هذا الرتاجع واالهتزاز الذي أصاب صورة   .1
الوال�ت املتحدة، مما يفتح اجملال على املدى املتوسط والبعيد أمام احتمال نظرية الدومينو  

 ديد يف الشرق األوسط. من ج
إن االنسحاب من أفغانستان قد يتبعه   .2

ورمبا   والعراق،  سورية  من  انسحاب 
مناطق أخرى من الشرق األوسط، وهو  
أعباء  من  اإليرانية  الطاقات  حيرر  أمر 
الوجود والضغوط األمريكية، مما يشكل 

 .   مصدر قلق حاد لـ"إسرائيل"...
احتماالت االخنراط األمريكي يف مواجهات عسكرية كربى يف  إن االنسحاب يشري إىل أن   .3

تراجعت ابلقدر  وليبيا...إخل،  وأفغانستان،  العراق،  الشرق األوسط على غرار ما جرى يف 
 الذي حيرم "إسرائيل" من توظيف القوة األمريكية ابلشكل الذي كان سابقاً. 

 

 :ئيليةأوًال: العالقة األمريكية التايوانية ودالالهتا اإلسرا 
 

من الضروري التنبه إىل أن "إسرائيل" مل تعرتف بتايوان ولكنها  
منذ   الشعبية  ابلصني  من   1950اعرتفت  الفرتة  أن  خصوصاً 

الصيين  1955–1949 التصور  تونغ  —كان   Maoماوتسي 

Tse-tung  ًسلبياً جتاه املوقف العريب من "إسرائيل"،   — حتديدا
بل كان اإلعالم الصيين يف هذه الفرتة يشري "إىل أن العرب حلفاء 
الصهيونية كحركة حترر"   احلركة  القضاء على  ويريدون  لربيطانيا 
 ماوتسي تونغوهو أمر عكسته التوجهات اإلعالمية الصينية خالل هذه الفرتة،  
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الحقاً  تغري  الصيين  املوقف  ابندونغ    لكن  مؤمتر  بعد  خصوصاً  جذر�ً   Bandungتغرياً 

Conference  1995.6سنة 
وقد شكلت السياسة األمريكية جتاه اتيوان خالل الفرتة من  

النزعة   1971 عمق  من  اإلسرائيلي  للقلق  إيقاظاً  اآلن  إىل 
أن    الربامجاتية  اإلسرائيليون  أدرك  إذ  األمريكية،  السياسة  يف 

من  األمريكي  ابملوقف  لفيتنام  الصينية  املساعدات  "مقايضة 
ماوتسي تونغ  /Richard Nixonن  اتيوان" يف مفاوضات نيكسو 

كما جرى    7قد تتكرر يف مناطق أخرى مبا فيها الشرق األوسط. 
كت النخب  مع أفغانستان حني ختلت عنها الوال�ت املتحدة وتر 

اجتاهاهتا   حتديد  عن  وعاجزة  اتئهة  معها  تعاونت  اليت  األفغانية 
الثورة اإليرانية   بعد  إيران  املستقبلية، إىل جانب ختليها عن شاه 

، �هيك عن سياساهتا يف  2021إىل    2010، وختليها عن زعماء عرب خالل الفرتة  1979سنة  
 8األكراد يف أكثر من موقف... .  أمريكا الالتينية، أو مع بعض األقليات كما جرى مع

 

 : اثنياً: حجم العالقات األمريكية التايوانية مقارنة حبجمها اإلسرائيلي
 

تكشف مقارنة االقتصاد التايواين واإلسرائيلي عن مؤشرات جتعل من اتيوان ذات وزن أكرب 
  9من "إسرائيل" مما يعّزز نزعة الربامجاتية األمريكية ويزيد القلق اإلسرائيلي:

التايواين   .1 احمللي  الناتج  يساوي حجم 
مليار    446.8مليار دوالر مقابل    759.1

احمللي  ـ"ل الناتج  أن حجم  أي  إسرائيل" 
الناتج  58.9اإلسرائيلي يساوي   % من 

 التايواين فقط.

 ريتشارد نيكسون
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مليار دوالر مع    33.9دوالر مقابل    ات مليار   105.9حجم التجارة األمريكية التايوانية يساوي   .2
 % من التجارة مع اتيوان فقط.32إسرائيل"، أي أن جتارة "إسرائيل" مع أمريكا تساوي "

؛  22على مقياس القوة العسكرية، مقابل املرتبة    0.3464  ، بقوة20حتتل "إسرائيل" املرتبة    .3
مع ضرورة التنبه إىل أن "إسرائيل" دولة نووية بينما مل تسمح الوال�ت   10لتايوان،   0.4154

 املتحدة لتايوان بلوغ القدرة النووية. 

وثيقة   .4 أن  جو  يالحظ  األمريكي   Josephابيدن  الرئيس 

Biden  القادمة للفرتة  االسرتاتيجية  برؤيته  تؤكد   11اخلاصة 
منطقة  على  الباسيفيكي  منطقة  أولوية  على  واضح  بشكل 
الشرق األوسط يف ظّل تصاعد املنافسة يف الباسيفيكي، وهو  
ما يعين ز�دة القيمة االسرتاتيجية لتايوان يف تلك املنطقة على 
حساب دول الشرق األوسط ومنها "إسرائيل". أي أن القيمة  

امل يف  تعلو  قد  لتايوان  القيمة  االسرتاتيجية  على  القصري  دى 
اليت  الدراسات األمريكية  تزايد  املنظور األمريكي، ال سّيما مع  لـ"إسرائيل" يف  االسرتاتيجية 

 12تشري إىل "إسرائيل" كعبء اسرتاتيجي أكثر منها عو�ً. 

مليون    24الفارق يف مقاييس القوة التقليدية (املساحة والسكان)، فعدد سكان اتيوان قرابة   .5
ماليني لـ"إسرائيل"، مع مالحظة أن التجانس االجتماعي أعلى   9ل ما يقرب الـ  نسمة مقاب

مقابل حنو   2ألف كم  36كثرياً يف اتيوان منه يف "إسرائيل"، كما أن مساحة اتيوان تصل إىل  
 لـ"إسرائيل".  2ألف كم 21

تعدُّ مجاعات الضغط التايوانية ضمن أقوى مجاعات الضغط الفاعلة يف الوال�ت املتحدة،   .6
جيبهارت  جملموعة  احلكومية  الشؤون  مثل  نفوذ كبري  هلا   Gephardt Groupوبعضها 

Government Affairs وبعض الدراسات تشري إىل أتثري كبري هلذه اجلماعات الضاغطة ،
ذه اجلماعات عجزت عن منع سحب االعرتاف األمريكي على السياسة األمريكية، لكن ه

 جو ابيدن
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املتحدة.  األمم  من  وطردها  اتيوان    13بتايوان  جتمع  للحزبني   Taiwan Caucusويعدُّ 
أكرب جتمع يف  Democratic Partyوالدميوقراطي  Republican Party(اجلمهوري   ) اثين 
احلزيب نشاطاته حصر�ً    عضواً. ويركز التجمع  139، ويبلغ عدد أعضائه  Congressالكوجنرس  

على حتسني العالقات األمريكية مع اتيوان. وقد الحظ خرباء الصني الشعبية أنه بصرف النظر 
عن جمموعات الضغط اإلسرائيلية، من احملتمل أن تكون جمموعات التأييد لتايوان هي اليت 

 14أنفقت معظم األموال للتأثري على السياسة اخلارجية للوال�ت املتحدة.

الدولية   .7 احلياة  االخنراط يف  العوملة (درجة  واتيوان، يف معدالت  "إسرائيل"  الدولتان،  تتوازى 
متقدمة نسبياً على   ،78.6سياسياً، واجتماعياً، واقتصاد�ً...إخل)؛ فمعدل العوملة التايوانية هو  

 . 77.86حنو   2020"إسرائيل" اليت بلغ معدل عوملتها سنة  
والدمي  .8 السياسي  االستقرار  الفرتة  و ومبعايري  خالل  متقدمة  اتيوان  أن  أيضاً  يتبني  قراطية، 

إسرائيل"،  " يف    7.84و   7.28، مقابل  8.94و   7.52يف جانب الدميوقراطية،    2020– 2010
لصاحل اتيوان يف نطاق االستقرار السياسي، فـ"إسرائيل" ما تزال يف  ويظهر الفارق الكبري  

 15. 77و+   86جيايب لتايوان + إ مقابل مؤشر    83.0– و   34.1- اخلانة السالبة  

ذلك يعين أن اتيوان قد تكون حباجة أقل للعون الدويل، وال تشكل عبئاً على غرار "إسرائيل"  
وقد أشار تقرير قدمه وو تسو يل   تلقي املساعدات األمريكية.اليت حتتل املرتبة األوىل عاملياً يف  

Wu Tzu-liباحث يف معهد حبوث الدفاع الوطين واألمن التايواين، ال  Institute for National 

Defense and Security Research  ،
الدرس  من  االستفادة  ضرورة  إىل 
اإلسرائيلي يف جمال الدفاع يف عالقاهتا مع 

 16دة.الوال�ت املتح
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 : اثلثاً: الفروق بني اتيوان و"إسرائيل" يف العالقات مع الوال�ت املتحدة
 

ال شّك أن هناك فروقاً بني اتيوان و"إسرائيل" يف عالقاهتما مع الوال�ت املتحدة، وتتمثل يف  
 اآليت:

وهلا   .1 املركزية،  العاملية  القوى  إحدى  ميثل  الشعبية،  الصني  وهو  اتيوان،  خصم  قرارها  إن 
االسرتاتيجي املوحد من �حية واملستقل من �حية اثنية، خالفاً للطرف العريب الذي يفتقد 

 هذه الصفات يف صراعه مع "إسرائيل". 
ما زال ميثل أحد أهم مجاعات الضغط يف الوال�ت   Jewish Lobby  إن اللويب اليهودي .2

 17املتحدة، وقد أشارت دراسة مقارنة للويب الدولتني يف الوال�ت املتحدة، إىل النتائج التالية: 

يتزايد يف التأثري على السياسة األمريكية اخلارجية،    Taiwan Lobby  ن وزن اللويب التايواينإ .أ
مريكية التايوانية يف كل اجملاالت دون متثيل ديبلوماسي ويتضح ذلك يف استمرار العالقة األ

 بينهما، واالقتصار على مكتب لرعاية املصاحل. 
إن التداخل الثقايف، خصوصاً التداخل الديين مع اإلجنيليني األمريكيني وقطاع مهم من  .ب 

 اجلمهوريني والدميقراطيني، هو األقوى بني "إسرائيل" وأمريكا مقارنة بتايوان. 

اللويب اليهودي على استثمار االنتخاابت األمريكية الرائسية والربملانية، بينما ختتفي قدرة  .ج
مواضيع االنتخاابت املختلفة من دعاية 

 اللويب التايواين.

حضوراً  .د تشكل  اإلسرائيلية  القضا�  إن 
أكرب يف مناظرات املرشحني للرائسة، أو  
السلطة التشريعية األمريكية قياساً حلضور  

 التايوانية. القضا� 

   إن وسائل اإلعالم األمريكية أكثر عناية ابلقضا� اإلسرائيلية منها ابلقضا� التايوانية. .ه
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ن العالقة الدينية خصوصاً مع التيار اإلجنيلي يف اجملتمع األمريكي، جتعل درجة االحنياز  إ  .3
ألمريكا عالية، لكن أغلب دراسات استطالع الرأي العام األمريكي تشري إىل أن اللويب  

ن  أ اليهودي بدأ يواجه محالت انتقاد متواصلة من النخب الفكرية األمريكية، إىل جانب  
ي تشري إىل تراجع يف درجة التعاطف الشعيب األمريكي مع "إسرائيل"  استطالعات الرأ 

 18خصوصاً يف صفوف الشباب الذين سيقودون الوال�ت املتحدة مستقبًال. 

دولة    164لكن "إسرائيل" تتمتع مبيزة مقابل اتيوان، وهي أن عدد الدول اليت تعرتف هبا هو   .4
اعرتاف    رفت يف فرتة من الفرتات عدمدولة تعرتف بتايوان. لكن "إسرائيل" ع  15مقابل  

، لكنها عادت لتوسيع  1973وسنة    1967عدد كبري من الدول هبا خصوصاً بعد سنة  
 نطاق االعرتاف هبا، مبا يف ذلك يف املنطقة العربية. 

تشكل مشكلة العالقة اإلسرائيلية مع اتيوان مأزقاً إسرائيلياً، فهي عالقة ترضي الوال�ت   .5
لكنها تغضب الصني اليت ترفض العالقة مع الدول اليت تتعامل مع اتيوان، وهو  املتحدة  

ما يعين أن التعاون اإلسرائيلي مع اتيوان يعزز العالقة األمريكية اإلسرائيلية، لكنه يشكل  
أيضا.  العالقة معها  لتطوير  "إسرائيل"  اليت تسعى  للصني  وقد كانت اتيوان    19استفزازاً 

نذ نشأة الكيان الصهيوين، بينما جتنبت "إسرائيل" االعرتاف بتايوان،  تعرتف بـ"إسرائيل" م 
فقد كانت "إسرائيل" هي أول من اعرتف ابلصني الشعبية يف الشرق األوسط ورفضت  

بعد أن اعرتفت بكني بـ"إسرائيل"،    1992االعرتاف بتايوان، وبقي األمر كذلك حىت سنة  
يوان و"إسرائيل" بفتح ممثليات جتارية لكل  ويالحظ أنه يف السنة التالية قامت كل من ات 

اتفاقية    30منهما عند اآلخر. وقد بلغ عدد االتفاقيات اإلسرائيلية التايوانية حىت اآلن حنو  
والطائرات  والزراعة،  واملياه،  والتكنولوجيا،  احلكومي،  التعاون  جماالت  تغطي    جتارية 

التايو   20املسرية...إخل.  العالقات  تطور  أن  بتطورين  واملالحظ  ارتبط  "إسرائيل"  مع  انية 
 آخرين: 
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الربامجاتية  . أ  النزعة  "إسرائيل" ابجتاه    تنامي  العالقة مع  الصينية الستثمار  اخلارجية  السياسة  يف 
احلصول على التكنولوجيا الغربية من خالهلا، وضمان مساندهتا يف الوال�ت املتحدة من خالل  
اللويب اليهودي، مما يعين أن العالقات التايوانية اإلسرائيلية قابلة لتكون موضع مساومة إسرائيلية  

 صينية. 
ة االعرتاف الرمسي العريب بـ"إسرائيل" طمأن اتيوان على أن عالقاهتا مع العرب لن تتأثر  بداي  . ب 

على الرغم من تطور عالقاهتا مع "إسرائيل" من �حية، وأضعف من �حية أخرى أي حرج  
 صيين يف تطوير العالقة مع "إسرائيل". 

 
 : رابعاً: استثمار اتيوان و"إسرائيل" لسياسات ترامب

 

يف اتيوان، وهو احلزب    Democratic Progressive Partyاستثمر احلزب الدميوقراطي التقدمي  
% من سكان اتيوان، فرتة الرئيس  57األكثر نزوعاً لالنفصال عن الصني األم والذي حيظى بتأييد  

ترامب   احلركة    Donald Trumpدو�لد  نطاق  توسيع  حماولة  يف 
رح الدويل والدخول يف بعض املنظمات الدولية مثل  التايوانية على املس 

،  World Health Organization (WHO)منظمة الصحة العاملية  
يف   األمريكي  الكوجنرس  قبل  من  التايواين  السفر  قانون  إقرار  فبعد 

، حتولت العالقات بني الوال�ت املتحدة واتيوان منذ  2018/ 3/ 16
ذلك احلني إىل أساس رمسي وعايل املستوى. ووّقع اجلانبان منذ ذلك  
احلني اتفاقية قنصلية تضفي الطابع الرمسي على العالقات القنصلية  

وهو االستثمار نفسه الذي قامت    21، 2019/ 9/ 13القائمة بينهما يف  
عرتاف أمريكي ابلقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، واالعرتاف بسلطة "إسرائيل" على  به "إسرائيل" النتزاع ا 

 هضبة اجلوالن السورية...إخل. 

 دو�لد ترامب



 11      الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز         

لكن اخلطة االسرتاتيجية لبايدن، واليت أشر� هلا، أعلت من مكانة اتيوان نظراً ألمهيتها يف الصراع  
الشرق   أولوية  أخرت  بينما  الباسيفيكي، 

االسرتاتيج  ما  األوسط يف ختطيطها  وهو  ي، 
أدى   وقد  أفغانستان،  من  تعزز ابالنسحاب 

أشر� — ذلك  هواجس  — كما  إجياد  إىل 
املكانة   استقرار  مدى  خبصوص  إسرائيلية 

�هيك عن احتماالت    ، إسرائيل" يف املنظور األمريكي، يف ضوء التحول حنو الباسيفيكي ـ" االسرتاتيجية ل 
 األزمة األوكرانية وانشغال الوال�ت املتحدة هبا. 

 

 : اخلالصة
 

 تشكل النزعة الربامجاتية األمريكية مصدر قلق لكل من اتيوان و"إسرائيل".   .1
إن طبيعة العالقة الصينية األمريكية متثل عقبة أمام عالقات اتيوان و"إسرائيل" مع كل من بكني   .2

 وواشنطن. 

�حية،   .3 من  للتعاون  يدفعهما  و"إسرائيل"  اتيوان  من  لكل  الوجودي  القلق  اخلربات  إن  وتبادل 
 والدروس من �حية إدارة عالقاهتما الدولية. 

"إسرائيل"   .4 من  مواجهة كل  احتماالت  إن 
واتيوان أزمات حادة يف عالقاهتما مع كل من  
أمريكا والصني هو احتمال يقدر له أن يتزايد،  
أكثر   التايوانية  األزمة  تكون  أن  احتمال  مع 

 حدة منها لـ"إسرائيل". 
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