تقديرات المستقبل Future Briefs

العامل التايواين:
ملاذا تسعى الصني لتعزيز قدراتها العسكرية؟
العدد  20 ،1691نوفمبر 2022

دعــا شــي جيــن بينــج ،األميــن العــام للجنــة المركزيــة للحــزب ،ورئيــس اللجنــة العســكرية المركزيــة للحــزب،
ولجمهوريــة الصيــن الشــعبية ،فــي حديثــه إلــى المؤتمــر الوطنــي العشــرين للحــزب الشــيوعي الصينــي خــال
الفتــرة مــن  22 – 16أكتوبــر  ،2022إلــى تســريع عمليــات تحديــث الجيــش الصينــي ليصبــح “جيشــاً علــى
مســتوى عالمــي” ،وشــدد علــى الحاجــة إلــى “كســب الحــروب اإلقليميــة”.

بيئة أمنية مضطربة:
جــاءت دعــوة الرئيــس يش جيــش بــاده إىل ترسيــع عمليــات
تحديثــه ،يف ظــل ســياقات إقليميــة ودوليــة مأزومــة بالنســبة
لبكــن ،والتــي ميكــن توضيحهــا يف اآليت:
 -1النزاعــات الحدوديــة مــع دول الجــوار :يتمثــل أحــد أهــم
املخاطــر عــى البيئــة األمنيــة الخارجيــة للصــن يف عــام 2022
يف النزاعــات الحدوديــة بــن الصــن والــدول املجــاورة لهــا،
خاصــة تلــك املتحالفــة مــع الواليــات املتحــدة ،عــى غ ـرار
اليابــان يف بحــر الصــن الجنــويب والرشقــي ،باإلضافــة إىل
الن ـزاع الحــدودي الــري بــن الصــن والهنــد.
 -2تداعيــات الحــرب الروســية – األوكرانيــة :تتهــم الــدول
الغربيــة الصــن بتقديــم الدعــم االقتصــادي لروســيا ،نظــرا ً
لرفضهــا االصطفــاف خلــف العقوبــات الغربيــة ضــد موســكو،
وإن أكــدت واشــنطن أن بكــن مل تقــدم الدعــم العســكري
لروســيا .ومــع ذلــك ،فــإن بعــض القــوى الغربيــة تتهــم الصــن
بأنهــا تســعى الســتغالل االنشــغال الغــريب بالحــرب لغــزو
تايــوان عســكرياً واســتعادتها بالقــوة ،وذلــك عــى الرغــم مــن

أن الواليــات املتحــدة هــي التــي بــدأت باســتفزاز الصــن،
وذلــك عــر زيــارة نانــي بيلــويس ،زعيمــة مجلــس النــواب
إىل تايــوان مطلــع أغســطس املــايض .ومــن جهــة أخــرى،
فــإن تعــر روســيا يف حربهــا ضــد أوكرانيــا يســتغله الغــرب
لرتهيــب الصــن ،والضغــط عليهــا لعــدم اإلقــدام عــى احتــال
تايــوان عســكرياً ،إذ إنهــا قــد تواجــه مص ـرا ً مامث ـاً.
 -3الدعــم األمريــي الســتقالل تايــوان :صــدرت عــدة
ترصيحــات عــن الرئيــس األمريــي ،جــو بايــدن ،عــى مــدار
العامــن األخرييــن تشــكك يف التـزام واشــنطن مببــدأ “الصــن
الواحــدة” ،خاصــة بعدمــا أشــار إىل إمكانيــة اســتخدام
الجيــش األمريــي قواتــه لحاميــة تايــوان ،وهــو األمــر الــذي
دفــع بكــن إىل إجــراء تدريبــات ومنــاورات عســكرية غــر
مســبوقة يف مضيــق تايــوان وحــول الجزيــرة بأكملهــا .وكذلــك
اإلعـراب عــن اســتعدادها “التخــاذ اإلجـراءات الالزمــة كافــة”
لحاميــة ســيادتها .فض ـاً عــن إصــدار كتــاب أبيــض ،أكــدت
فيــه عــدم اســتبعاد اللجــوء إىل القــوة كمــاذ أخــر ،إلعــادة
توحيــد تايــوان مــع الوطــن األم.
 -4املحــاوالت األمريكيــة لتطويــق الصــن :قامــت واشــنطن

العامــل التايوانــي :لمــاذا تســعى الصيــن لتعزيــز قدراتهــا العســكرية؟ ،العــدد  20 ،1691نوفمبــر  ،2022أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث
والدراســات المتقدمة.
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بعــدة تحــركات أمنيــة وعســكرية بالتعــاون مــع حلفائهــا ،يف
منطقــة املحيطــن الهــادئ والهنــدي بهــدف تطويــق الصــن،
وعــى رأســها اتفــاق “أوكــوس” األمنــي ،الــذي تــم اإلعــان
عنــه يف  15ســبتمرب  ،2021وهــو عبــارة عــن رشاكــة أمنيــة
بحريــة بــن أس ـراليا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة،
ويتضمــن تزويــد أســراليا بالتكنولوجيــا األمريكيــة لبنــاء
غواصــات تعمــل بالطاقــة النوويــة ،حتــى تتمكــن أســراليا
مــن مراقبــة التحــركات البحريــة الصينيــة يف جنــوب رشق
آســيا .واعرتضــت الصــن عــى االتفــاق لكونــه ينتهــك
معاهــدة عــدم االنتشــار النــووي.
هــذا بجانــب قيــام واشــنطن بإعــادة إحيــاء الحــوار األمني
الرباعــي “تحالــف كــواد” ،والــذي يضــم ،إىل جانــب الواليــات
املتحــدة ،كالً مــن الهنــد واليابــان وأســراليا ،وتســتخدمه
واشــنطن كإحــدى اآلليــات املهمــة لحشــد حلفائهــا اإلقليميني
يف ســياق اسـراتيجيتها الهادفــة إىل احتــواء الصــن يف منطقــة
آســيا واملحيــط الهــادئ.
 -5محــارصة الصــن عســكرياً :رصحــت وزارة الدفــاع
الربيطانيــة ،بــأن هنــاك طياريــن عســكريني ســابقني يتعرضون
إلغــراءات مببالــغ ماليــة كبــرة تصــل إىل  270ألــف دوالر
أمريــي مــن قبــل الصــن لتدريــب جيشــها ونقــل خرباتهــم
إليــه .وتعتقــد الــوزارة بــأن مــا يصــل إىل  30طيــارا ً ســابقاً
ســافروا إىل الصــن ،لتدريــب أعضــاء جيــش التحريــر الشــعبي
الصينــي.
كــا أعلنــت أسـراليا إجـراء تحقيــق ،هــي األخــرى ،بشــأن
تجنيــد الصــن طياريــن ســابقني يف ســاحها الجــوي .ونفــت
الصــن أي علــم لهــا مبــا أثــر بشــأن التعاقــد مــع طياريــن
بريطانيــن .وال ميكــن فصــل هــذا األمــر عــن محــاوالت لنــدن
يف اآلونــة األخــرة الرتويــج لنظريــة “التهديــد الصينــي”،
والنظــر إىل بكــن باعتبارهــا تهديــدا ً لألمــن القومــي الربيطاين.

مؤشرات التحديث والتطوير:
حققــت الصــن خــال العقــد املــايض ،وتحديــدا ً منــذ تــويل
الرئيــس يش الســلطة يف مــارس  ،2013طفرة كبــرة يف تحديث
وتطويــر جيشــها ،إذ بــات يــأيت يف املرتبــة الثالثــة بــن أقــوى
 139جيشـاً يف العــامل .وميكــن توضيــح ذلــك يف اآليت:
 -1وضــع برنامــج لإلصــاح العســكري :يطمــح الرئيــس
الصينــي الســتكامل تحديــث جيــش بــاده بشــكل كامــل
بحلــول عــام  ،2035الســيام مــن الناحيــة التكنولوجيــة
باســتخدام الــذكاء االصطناعــي ،ليكــون مســتعدا ً لخــوض
الحــروب غــر التقليديــة .ونتــج عــن هــذا الربنامــج نتائــج
إيجابيــة بالنســبة ملختلــف وحــدات الجيــش الصينــي.
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وبالنســبة للقــوات البحريــة ،متتلــك الصــن أكــر قــوة
بحريــة يف العــامل مــن حيــث عــدد الوحــدات ،متفوقــة يف
ذلــك عــى الواليــات املتحــدة ،حيــث نجحــت يف تطويــر
وتصنيــع ثــاث حامــات طائــرات ،دخلــت نطــاق خدمــة
القــوات البحريــة ،وهــي :لياونينــج وشــاندونج ،باإلضافــة إىل
حاملــة الطائ ـرات الجديــدة فوجيــان ،والتــي دخلــت نطــاق
الخدمــة يف يونيــو  ،2022ويُنظــر إليهــا عــى أنهــا ســتكون
نقلــة نوعيــة يف قــدرات الصــن البحريــة ،حيــث تُصنــف
ضمــن الجيــل الثــاين مــن حامــات الطائ ـرات الصينيــة ذات
االقــاع الكهرومغناطيــي .ويبلــغ عــدد أفــراد القــوات
البحريــة الصينيــة  250ألــف جنــدي ،كــا متتلــك الصــن 6
غواصــات تكتيكيــة نوويــة ،و 48غواصــة تكتيكيــة تقليديــة،
و 80مدمــرة وفرقاطــة بحريــة ،عــاوة عــى  209مقاتــات
ســاحلية ودوريــات.
وبالنســبة للقــوات الجويــة ،تعتــر القــوات الجويــة
الصينيــة هــي األكــر يف رشق آســيا ،وثالــث أكــر قــوة يف
العــامل .ومتتلــك الصــن مئــات الصواريــخ الباليســتية طويلــة
ومتوســطة املــدى ،وآالف الطائــرات املقاتلــة .ويبلــغ عــدد
أفــراد القــوات الجويــة  395ألــف جنــدي ،ومتتلــك الصــن
 2517طائــرة مقاتلــة و 714طائــرة هليكوبــر مقاتلــة.
كــا قــام الجيــش الصينــي العــام املــايض بإطــاق طائــرة
رشاعيــة فــرط صوتيــة قامــت بــدورة حــول األرض برسعــة
تفــوق  6آالف كــم يف الســاعة .وكشــفت الصــن عــن طائــرة
التزويــد بالوقــود الجديــدة “واي يــو –  ،)YU-20( ”20والتــي
تتمتــع بقــدرات فائقــة متكنهــا مــن بلــوغ نقــاط بعيــدة
املــدى .وتعمــل الصــن حاليـاً عــى تطويــر صواريــخ باليســتية
جديــدة عابــرة للقــارات ،وهــو مــا ســيرتتب عليــه تحســن
قدراتهــا الصاروخيــة النوويــة.
ومتتلــك الصــن اآلن حــوايل  350رأس ـاً نووي ـاً ،أي ضعــف
الكميــة التــي كانــت متتلكهــا خــال الحــرب البــاردة .يف حــن
ت ُقــدر أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة أن هــذا املخــزون قــد
يتضاعــف أكــر ليصــل إىل  700رأس بحلــول عــام .2027
وبالنســبة للوحــدة الربيــة ،يبلــغ حجــم القــوات الربيــة
الصينيــة  975ألــف جنــدي ،ومتتلــك الصــن  5850دبابــة
قتــال رئيســية ،و 6950عربــة قتــال مشــاة مدرعــة ،و6194
قطعــة مدفعيــة .وإىل جانــب تطويــر الوحــدات الرئيســية
الثالثــة للجيــش الصينــي املشــار إليهــا ،فقــد تــم اســتحداث
وحــدة جديــدة يف الجيــش الصينــي وهــي وحــدة الدعــم
االســراتيجي ،وهــي وحــدة حديثــة صغــرة العــدد نســبياً
تختــص بتطويــر األســلحة التكنولوجيــة.
 -2زيــادة امليزانيــة الدفاعيــة :تزامــن ذلــك مــع عمليــة
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تطويــر وتحديــث القــوات املســلحة الصينيــة ،حيــث كشــف
تقريــر الحكومــة الســنوي يف مــارس  ،2022عــن رفــع امليزانية
الدفاعيــة للعــام الحــايل إىل  ،%7.1وهــو مــا ميثــل زيــادة
طفيفــة عــن ميزانيــة العــام املــايض والبالغــة .%6.8
وحســب مــا ورد يف التقريــر ،فقــد خصصــت الحكومــة
الصينيــة مــا قيمتــه  1.45تريليــون يــوان ،أي مــا يعــادل
 229.47مليــار دوالر لإلنفــاق العســكري .وتعتــر هــذه
ســابع زيــادة عــى التــوايل يف ميزانيــة الدفــاع الصينيــة،
األمــر الــذي يعكــس مــدى حــرص القيــادة الصينيــة عــى
تطويــر وتحديــث جيشــها ،يف ظــل التحديــات واالضطرابــات
السياســية والعســكرية.
 -3الرتكيــز عــى التقنيــات املتقدمــة :شــهدت الســنوات
األخــرة تخفيضــات مســتمرة يف عــدد جنــود القــوات الربيــة،
وتــم اســتحداث مــا يعــرف بـــ “وحــدة الدعــم االسـراتيجي”،
وهــي تعتــر أصغــر وحــدات الجيــش الصينــي األربــع ،مــن
حيــث العــدد وتختــص بتطويــر األســلحة التكنولوجيــة.
 -4تطويــر تقنيــات الــذكاء االصطناعــي :تشــر وزارة الدفــاع
األمريكيــة إىل أن الصــن تعمــل عــى تطويــر الحــرب
“الذكيــة” ،والتــي تعتمــد عــى تقنيــات الــذكاء االصطناعــي.
وتشــر تقاريــر إىل أن الصــن رمبــا تقــوم بالفعــل باســتخدام
الــذكاء االصطناعــي يف مجــال الروبوتــات العســكرية وأنظمــة
توجيــه الصواريــخ ،عــاوة عــى مجــاالت الطائـرات والــزوارق
الحربيــة املسـ ّـرة.
دالالت متباينة:
يعكــس حديــث الرئيــس يش عــن رضورة تحديــث جيــش
بــاده ،الســيام تركيــزه عــى مســألة خــوض الحــروب
اإلقليميــة واالنتصــار فيهــا ،العديــد مــن الــدالالت ،والتــي
ميكــن توضيحهــا يف اآليت:
 -1اســتعداد الصــن للحــرب :دعــا الرئيــس الصينــي جيــش
التحريــر الشــعبي الصينــي إىل الرتكيــز عــى االســتعداد
للمشــاركة يف أعــال قتاليــة حقيقية ،وذلك يف ســبتمرب ،2022
أي قبــل انعقــاد املؤمتــر الوطنــي العرشيــن للحــزب الشــيوعي
الصينــي بأكــر مــن شــهر ،كــا أكــد أن أهــم مطلــب للجيــش
هــو قدراتــه القتاليــة وقدرتــه عــى االنتصــار.
كــا أن الرئيــس الصينــي يســعى إىل توجيــه رســالة
ضمنيــة للواليــات املتحــدة مفادهــا أن “صــن يش جــن بينــج
ليســت هــي صــن مــاو تــي تونــج” ،وأنهــا لــن تــردد يف
اللجــوء إىل اســتخدام القــوة العســكرية حــال لجــوء واشــنطن
إىل تهديــد أو االعتــداء عــى مــا تــرى بكــن أنــه ميثــل مصالــح
جوهريــة لهــا أو مساس ـاً بأمنهــا القومــي يف آســيا.

 -2الوصــول إىل املرتبــة األوىل :تســعى الصــن إىل االرتقــاء
مبكانــة الجيــش الصينــي إىل املرتبــة األوىل عامليـاً بحلــول عــام
 ،2049وتخطــي الجيــش األمريــي .ووفقـاً لتقريــر “التطورات
العســكرية واألمنيــة املتعلقــة بجمهوريــة الصــن الشــعبية”
لعــام  ،2020الصــادر عــن وزارة الدفــاع األمريكيــة ،ترغــب
الصــن يف أن تصــر قــوة عظمــى تضاهــي حتــى الجيــش
األمريــي ،مــا يعنــي تبنــي تقنيــات جديــدة ،وأســلحة
أفضــل ،وتدريبــات عرصيــة.
 -3تبنــي سياســات حازمــة :يالحــظ أن الصــن ســوف تتجــه
إىل تبنــي سياســات حازمــة للدفــاع عــا تعتــره مصالحهــا
املرشوعــة ،خاصــة يف ظــل عــدم حســم مســألة تايــوان،
والنــزاع الحــدودي مــع الهنــد ،واســتمرار الخــاف مــع
اليابــان بشــأن الســيادة عــى جــزر ســينكاكو التــي تطالــب
بهــا الصــن وتســميها جــزر دياويــو ،عــاوة عــى التوت ـرات
املســتمرة يف بحــر الصــن الجنــويب .وعــى ســبيل املثــال“ ،لــن
تتخــى الصــن عــن اســتخدام القــوة إذا لــزم األمــر” لضــم
تايــوان ،حســبام ذهــب الرئيــس يش يف تقريــره املقــدم إىل
املؤمتــر املشــار إليــه.
 -4متــدد الصــن خارجيــاً :ســوف تتجــه الصــن إىل عقــد
اتفاقيــات أمنيــة وعســكرية مــع الــدول التــي ترتبــط بعالقات
رشاكــة اس ـراتيجية مــع بكــن ،وهــو األمــر الــذي يتيــح لهــا
إقامــة بنيــة تحتيــة لوجســتية وقواعــد عســكرية خارجيــة،
مــا يســمح للقــوة العســكرية الصينيــة بالتمــدد عــر أنحــاء
مختلفــة مــن العــامل.
ويتمثــل أحــدث مــؤرش عــى هــذا التوجــه يف قيــام
الصــن يف أبريــل  2022بتوقيــع اتفاقيــة أمنيــة مــع دولــة
جــزر ســليامن ،الواقعــة يف جنــوب املحيــط الهــادئ ،والتــي
تتيــح للصــن نــر قــوات أمنيــة وبحريــة يف الجــزر مــع
الحفــاظ عــى رسيــة هــذه املهــام األمنيــة ،وهــو األمــر الــذي
قوبــل باالعــراض مــن جانــب الواليــات املتحــدة وأســراليا
ونيوزيلنــدا ،تخوفـاً مــن أن يــؤدي ذلــك إىل نجــاح الصــن يف
توســيع نفوذهــا العســكري يف املحيــط الهــادئ.
تحديات ماثلة أمام الجيش:
يالحــظ أن مســالة تحديــث الجيــش الصينــي لتحقيــق هــدف
بلــوغ املرتبــة األوىل عامليــاً بحلــول عــام  ،2049تواجهــه
العديــد مــن التحديــات واإلشــكاليات ،والتــي ميكــن توضيحها
يف اآليت:
 -1حــدوث ســباق تســلح :إن اتجــاه بكــن لتحديــث قدراتهــا
العســكرية ســوف ينظــر إليــه باعتبــاره تهديــدا ً بالنســبة
للقــوى الدوليــة واإلقليميــة الرئيســية ،الســيام الواليــات
املتحــدة والالعبــن الرئيســيني يف منطقــة املحيطــن الهــادئ
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والهنــدي ،والتــي لــن تقــف مكتوفة األيــدي إزاء توجــه الصني
نحــو تحديــث قواتهــا املســلحة وزيــادة قدراتهــا العســكرية،
إذ ســتنظر تلــك القــوى إىل هــذه املســألة عــى أنهــا موجهــة
إليهــا باألســاس ،األمــر الــذي ســيدفعها أيضــاً إىل العمــل
عــى تنميــة قدراتهــا العســكرية للــرد عــى تحديــث الجيــش
الصينــي ،ســواء بشــكل فــردى أو عــن طريــق التحالــف مــع
الواليــات املتحــدة يف مشــاريعها املناوئــة للصــن.
وســوف يرتتــب عــى ذلــك حــدوث ســباق للتســلح
يف منطقــة آســيا واملحيــط الهــادئ .وعــى ســبيل املثــال،
ترغــب كوريــا الجنوبيــة يف تطويــر قوتهــا البحريــة ،وزيــادة
مشــرياتها مــن األســلحة .وتتحــدث أســراليا عــن رشاء
أســلحة فــرط صوتيــة وصواريــخ باليســتية طويلــة املــدى،
وحتــى قاذفــات شــبحية .واألكــر مــن ذلــك ،تزايــد االنفــاق
العســكري ،إذ تشــر تقديــرات املعهــد الــدويل للدراســات
االس ـراتيجية بلنــدن إىل أن نفقــات الدفــاع يف منطقــة آســيا
واملحيــط الهــادئ تجــاوزت تريليــون دوالر يف عــام .2021
 -2أوجــه قصــور محتملــة :يعــاين الجيــش الصينــي بعــض
أوجــه القصــور ،والتــي يتمثــل أولهــا يف التشــابه بــن املشــاكل
التــي تواجــه موســكو يف أوكرانيــا ،وبــن نقــاط الضعــف
املحتملــة يف جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي .ويتمثــل
ثانيهــا يف اإللحــاح الــذي متثلــه مســألة إعــادة توحيــد تايــوان
مــع الصــن بالنســبة للرئيــس يش جــن بينــج ،حيــث يذهــب
البعــض إىل أنــه يف حــن أن القــدرة عــى االســتيالء عــى
تايــوان كانــت منــذ فــرة طويلــة محــركاً الهتــام الرئيــس
يش بتحديــث جيــش التحريــر الشــعبي ،فــإن مثــة صعوبــات
بشــأن إمكانيــة القيــام بذلــك يف ضــوء غــزو روســيا لجارتها .إذ
يتطلــب ذلــك رضورة عبــور القــوات الصينيــة ملضيــق تايــوان
للوصــول إىل الجزيــرة ،وهــو مــا يتطلــب مئــات اآلالف مــن
الجنــود.
أمــا ثالــث هــذه التحديــات ،فيتمثــل يف التأكــد عــى أن
جميــع الوحــدات املكونــة للجيــش الصينــي تســر يف االتجــاه
نفســه .فوفق ـاً لبعــض املحللــن ،ال ت ـزال الصــن يف املراحــل
األوىل إلنشــاء هيــاكل قيــادة موحــدة تعمــل فيهــا الوحــدات
الربيــة والجويــة والبحريــة بتناغــم وسالســة لتنفيــذ خطــة
معركــة منســقة ،وهــو مــا أشــار إليــه الرئيــس يش يف تقريــره،
بتأكيــده الحاجــة إىل “تحســن نظــام القيــادة للعمليــات
املشــركة” وتعزيــز “أنظمــة وقــدرة جيــش التحريــر الشــعبي
عــى االســتطالع واإلنــذار املبكــر والرضبــات املشــركة ،ودعــم
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ســاحة املعركــة ،والدعــم اللوجســتي املتكامــل”.
 -3وجــود فجــوة بــن الصــن والواليــات املتحــدة :عــى
الرغــم مــا وصلــت إليــه عمليــة تطويــر وتحديــث الجيــش
الصينــي مــن تقــدم كبــر يف عهــد الرئيــس يش ،فإنــه مــازال
يعــاين وجــود عــدة فجــوات تؤثــر عــى محاولتــه اللحــاق
بالواليــات املتحــدة يف مكانتهــا العســكرية العامليــة ،ومــن
هــذه الفجــوات :حاجــة الجيــش الصينــي إىل تكثيــف
التدريــب العســكري ،وكذلــك التحــرك بشــكل أرسع لتحديــث
األنظمــة اللوجســتية للجيــش والســعي إىل بنــاء نظــام مبتكــر
إلدارة األســلحة واملعــدات ،بجانــب مواصلــة إصــاح الدفــاع
الوطنــي وتكثيــف االبتــكارات يف علــوم وتكنولوجيــا الدفــاع.
ويضــاف إىل املالمــح الســابقة ،ضعــف الخــرة القتاليــة
لــدى أفـراد الخدمــة يف الجيــش الصينــي مقارنــة بنظرائهــم يف
القــوات األمريكيــة ،حيــث مل يقــم الجيــش الصينــي بخــوض
أي حــرب فعليــة منــذ مــا يزيــد عــى أربعــة عقــود ،وتحديــدا ً
منــذ الحــرب التــي خاضهــا ضــد فيتنــام يف عــام  ،1979فضـاً
عــن وجــود فجــوة واضحــة بــن بكــن وواشــنطن يف القــوات
البحريــة .وعــى الرغــم مــن أن الصــن تعتــر يف الوقــت
الحــايل أكــر قــوة بحريــة يف العــامل ،فإنهــا ليســت أقواهــا.
وبالتــايل ،مــن املهــم للصــن أن تعــزز قوتهــا البحريــة مــن
أجــل التصــدي للتهديــدات البحريــة التــي تواجههــا ،الســيام
االســتفزازات األمريكيــة يف امليــاه اإلقليمية الصينيــة ،خاصة أن
حســم الـراع بــن الصــن والواليــات املتحــدة بشــأن مســألة
تايــوان ،ســيتوقف باألســاس عــى املــدى الــذي ســتصل إليــه
الدولتــان يف مجــال القــوة البحريــة.
ويف الختــام ،ميكــن القــول إن توجــه الصــن نحــو تحديــث
قدراتهــا العســكرية يرتبــط بوجــود إدراك لــدى القيــادة
الصينيــة بتزايــد مســببات وعوامــل عــدم االســتقرار اإلقليمــي
والــدويل التــي متثــل تهديــدا ً للبيئــة األمنيــة الخارجيــة للصني،
وهــو األمــر الــذي يدفــع بكــن إىل تبنــي توجــه أكــر حزم ـاً
وتشــددا ً يف التعامــل مــع مهــددات نــزع األمــن واالســتقرار
ببعديهــا اإلقليمــي والــدويل ،عــر اعتــاد سياســة تتســم
بقــدر أكــر مــن توظيــف القــوة الصلبــة ،مبــا فيهــا اللجــوء
إىل القــوة املســلحة ،يف سياســاتها لــدى التعامــل مــع العــامل
الخارجــي .بيــد أن نجاحهــا يف تحقيــق ذلــك يتوقــف عــى
تجــاوز الفجــوات التكنولوجيــة يف القــدرات العســكرية بينهــا
وبــن الواليــات املتحــدة.
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عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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