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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:

1- النزاعــات الحدوديــة مــع دول الجــوار: يتمثــل أحــد أهــم 
املخاطــر عــى البيئــة األمنيــة الخارجيــة للصــن يف عــام 2022 
ــا،  ــاورة له ــدول املج ــن الصــن وال ــة ب ــات الحدودي يف النزاع
ــرار  ــى غ ــات املتحــدة، ع ــع الوالي ــة م ــك املتحالف خاصــة تل
اليابــان يف بحــر الصــن الجنــويب والرشقــي، باإلضافــة إىل 

ــد. ــن الصــن والهن ــري ب ــزاع الحــدودي ال الن

ــدول  ــم ال ــة: تته ــية – األوكراني ــرب الروس ــات الح 2- تداعي
ــراً  ــيا، نظ ــادي لروس ــم االقتص ــم الدع ــن بتقدي ــة الص الغربي
لرفضهــا االصطفــاف خلــف العقوبــات الغربيــة ضــد موســكو، 
ــكري  ــم العس ــدم الدع ــن مل تق ــنطن أن بك ــدت واش وإن أك
لروســيا. ومــع ذلــك، فــإن بعــض القــوى الغربيــة تتهــم الصــن 
ــزو  ــرب لغ ــريب بالح ــغال الغ ــتغال االنش ــعى الس ــا تس بأنه
تايــوان عســكرياً واســتعادتها بالقــوة، وذلــك عــى الرغــم مــن 

ــن،  ــتفزاز الص ــدأت باس ــي ب ــي الت ــدة ه ــات املتح أن الوالي
ــواب  ــويس، زعيمــة مجلــس الن ــارة نانــي بيل ــك عــر زي وذل
ــن جهــة أخــرى،  ــايض. وم ــوان مطلــع أغســطس امل إىل تاي
ــا يســتغله الغــرب  ــا ضــد أوكراني ــإن تعــر روســيا يف حربه ف
لرتهيــب الصــن، والضغــط عليهــا لعــدم اإلقــدام عــى احتــال 

ــاً.  تايــوان عســكرياً، إذ إنهــا قــد تواجــه مصــراً مامث

عــدة  صــدرت  تايــوان:  الســتقالل  األمريــي  الدعــم   -3
ترصيحــات عــن الرئيــس األمريــي، جــو بايــدن، عــى مــدار 
العامــن األخريــن تشــكك يف التــزام واشــنطن مببــدأ “الصــن 
اســتخدام  إمكانيــة  إىل  أشــار  بعدمــا  الواحــدة”، خاصــة 
الجيــش األمريــي قواتــه لحاميــة تايــوان، وهــو األمــر الــذي 
ــر  ــكرية غ ــاورات عس ــات ومن ــراء تدريب ــن إىل إج ــع بك دف
مســبوقة يف مضيــق تايــوان وحــول الجزيــرة بأكملهــا. وكذلــك 
اإلعــراب عــن اســتعدادها “التخــاذ اإلجــراءات الازمــة كافــة” 
ــاب أبيــض، أكــدت  ــة ســيادتها. فضــاً عــن إصــدار كت لحامي
فيــه عــدم اســتبعاد اللجــوء إىل القــوة كمــاذ أخــر، إلعــادة 

ــع الوطــن األم. ــوان م ــد تاي توحي

4- املحــاوالت األمريكيــة لتطويــق الصــن: قامــت واشــنطن 
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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 16 – 22 أكتوبــر 2022، إلــى تســريع عمليــات تحديــث الجيــش الصينــي ليصبــح “جيشــًا علــى 

مســتوى عالمــي”، وشــدد علــى الحاجــة إلــى “كســب الحــروب اإلقليميــة”.

العامــل التايوانــي: لمــاذا تســعى الصيــن لتعزيــز قدراتهــا العســكرية؟، العــدد 1691، 20 نوفمبــر 2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث 
والدراســات المتقدمة.

 Future Briefs تقديرات المستقبل

العامل التايواين:  
ملاذا تسعى الصني لتعزيز قدراتها العسكرية؟
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FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

بعــدة تحــركات أمنيــة وعســكرية بالتعــاون مــع حلفائهــا، يف 
منطقــة املحيطــن الهــادئ والهنــدي بهــدف تطويــق الصــن، 
ــم اإلعــان  ــذي ت ــي، ال ــاق “أوكــوس” األمن وعــى رأســها اتف
ــة  ــة أمني ــن رشاك ــارة ع ــه يف 15 ســبتمر 2021، وهــو عب عن
بحريــة بــن أســرتاليا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة، 
ويتضمــن تزويــد أســرتاليا بالتكنولوجيــا األمريكيــة لبنــاء 
ــرتاليا  ــن أس ــى تتمك ــة، حت ــة النووي ــل بالطاق ــات تعم غواص
ــوب رشق  ــة يف جن ــة الصيني ــركات البحري ــة التح ــن مراقب م
ينتهــك  لكونــه  االتفــاق  عــى  الصــن  واعرتضــت  آســيا. 

ــووي.  ــار الن ــدم االنتش ــدة ع معاه

هــذا بجانــب قيــام واشــنطن بإعــادة إحيــاء الحــوار األمني 
الرباعــي “تحالــف كــواد”، والــذي يضــم، إىل جانــب الواليــات 
املتحــدة، كاً مــن الهنــد واليابــان وأســرتاليا، وتســتخدمه 
واشــنطن كإحــدى اآلليــات املهمــة لحشــد حلفائهــا اإلقليمين 
يف ســياق اســرتاتيجيتها الهادفــة إىل احتــواء الصــن يف منطقــة 

آســيا واملحيــط الهــادئ.

الدفــاع  وزارة  رصحــت  عســكرياً:  الصــن  محــارصة   -5
الريطانيــة، بــأن هنــاك طياريــن عســكرين ســابقن يتعرضون 
إلغــراءات مببالــغ ماليــة كبــرة تصــل إىل 270 ألــف دوالر 
أمريــي مــن قبــل الصــن لتدريــب جيشــها ونقــل خراتهــم 
ــابقاً  ــاراً س ــل إىل 30 طي ــا يص ــأن م ــوزارة ب ــد ال ــه. وتعتق إلي
ســافروا إىل الصــن، لتدريــب أعضــاء جيــش التحريــر الشــعبي 

ــي.  الصين

كــام أعلنــت أســرتاليا إجــراء تحقيــق، هــي األخــرى، بشــأن 
ــد الصــن طياريــن ســابقن يف ســاحها الجــوي. ونفــت  تجني
ــن  ــع طياري ــد م ــر بشــأن التعاق ــا أث ــا مب ــم له الصــن أي عل
بريطانيــن. وال ميكــن فصــل هــذا األمــر عــن محــاوالت لنــدن 
يف اآلونــة األخــرة الرتويــج لنظريــة “التهديــد الصينــي”، 
والنظــر إىل بكــن باعتبارهــا تهديــداً لألمــن القومــي الريطاين.

مؤشرات التحديث والتطوير:
ــويل  ــذ ت ــداً من حققــت الصــن خــال العقــد املــايض، وتحدي
الرئيــس يش الســلطة يف مــارس 2013، طفرة كبــرة يف تحديث 
وتطويــر جيشــها، إذ بــات يــأيت يف املرتبــة الثالثــة بــن أقــوى 

139 جيشــاً يف العــامل. وميكــن توضيــح ذلــك يف اآليت:

الرئيــس  يطمــح  1- وضــع برنامــج لإلصــالح العســكري: 
ــل  ــكل كام ــاده بش ــث جيــش ب ــي الســتكامل تحدي الصين
التكنولوجيــة  الناحيــة  مــن  الســيام   ،2035 عــام  بحلــول 
باســتخدام الــذكاء االصطناعــي، ليكــون مســتعداً لخــوض 
ــج  ــج نتائ ــذا الرنام ــن ه ــج ع ــة. ونت ــر التقليدي ــروب غ الح

إيجابيــة بالنســبة ملختلــف وحــدات الجيــش الصينــي.

ــوة  ــر ق ــن أك ــك الص ــة، متتل ــوات البحري ــبة للق وبالنس
ــة يف  ــدات، متفوق ــدد الوح ــث ع ــن حي ــامل م ــة يف الع بحري
ذلــك عــى الواليــات املتحــدة، حيــث نجحــت يف تطويــر 
ــة  ــاق خدم ــت نط ــرات، دخل ــات طائ ــاث حام ــع ث وتصني
القــوات البحريــة، وهــي: لياونينــج وشــاندونج، باإلضافــة إىل 
حاملــة الطائــرات الجديــدة فوجيــان، والتــي دخلــت نطــاق 
ــتكون  ــا س ــى أنه ــا ع ــر إليه ــو 2022، ويُنظ ــة يف يوني الخدم
نقلــة نوعيــة يف قــدرات الصــن البحريــة، حيــث تُصنــف 
ضمــن الجيــل الثــاين مــن حامــات الطائــرات الصينيــة ذات 
القــوات  أفــراد  عــدد  ويبلــغ  الكهرومغناطيــي.  االقــاع 
ــك الصــن 6  ــام متتل ــدي، ك ــف جن ــة 250 أل ــة الصيني البحري
غواصــات تكتيكيــة نوويــة، و48 غواصــة تكتيكيــة تقليديــة، 
ــات  ــى 209 مقات ــاوة ع ــة، ع ــة بحري ــرة وفرقاط و80 مدم

ــات. ــاحلية ودوري س

الجويــة  القــوات  تعتــر  الجويــة،  للقــوات  وبالنســبة 
ــوة يف  ــر ق ــث أك ــيا، وثال ــر يف رشق آس ــي األك ــة ه الصيني
ــة  العــامل. ومتتلــك الصــن مئــات الصواريــخ الباليســتية طويل
ــدد  ــغ ع ــة. ويبل ــرات املقاتل ــدى، وآالف الطائ ــطة امل ومتوس
ــن  ــك الص ــدي، ومتتل ــف جن ــة 395 أل ــوات الجوي ــراد الق أف

2517 طائــرة مقاتلــة و714 طائــرة هليكوبــرت مقاتلــة. 

كــام قــام الجيــش الصينــي العــام املــايض بإطــاق طائــرة 
ــة  ــول األرض برسع ــدورة ح ــت ب ــة قام ــرط صوتي ــة ف رشاعي
تفــوق 6 آالف كــم يف الســاعة. وكشــفت الصــن عــن طائــرة 
التزويــد بالوقــود الجديــدة “واي يــو – YU-20( ”20(، والتــي 
ــدة  ــاط بعي ــوغ نق ــن بل ــا م ــة متكنه ــدرات فائق ــع بق تتمت
املــدى. وتعمــل الصــن حاليــاً عــى تطويــر صواريــخ باليســتية 
ــه تحســن  ــا ســيرتتب علي ــارات، وهــو م ــرة للق ــدة عاب جدي

ــة. ــة النووي ــا الصاروخي قدراته

ومتتلــك الصــن اآلن حــوايل 350 رأســاً نوويــاً، أي ضعــف 
الكميــة التــي كانــت متتلكهــا خــال الحــرب البــاردة. يف حــن 
تُقــدر أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة أن هــذا املخــزون قــد 

يتضاعــف أكــر ليصــل إىل 700 رأس بحلــول عــام 2027. 

ــة  ــوات الري ــم الق ــغ حج ــة، يبل ــدة الري ــبة للوح وبالنس
الصينيــة 975 ألــف جنــدي، ومتتلــك الصــن 5850 دبابــة 
ــة، و6194  ــاة مدرع ــال مش ــة قت ــية، و6950 عرب ــال رئيس قت
ــية  ــدات الرئيس ــر الوح ــب تطوي ــة. وإىل جان ــة مدفعي قطع
الثاثــة للجيــش الصينــي املشــار إليهــا، فقــد تــم اســتحداث 
ــم  ــدة الدع ــي وح ــي وه ــش الصين ــدة يف الجي ــدة جدي وح
ــبياً  ــدد نس ــرة الع ــة صغ ــدة حديث ــي وح ــرتاتيجي، وه االس

ــة. ــلحة التكنولوجي ــر األس ــص بتطوي تخت

2- زيــادة امليزانيــة الدفاعيــة: تزامــن ذلــك مــع عمليــة 
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تطويــر وتحديــث القــوات املســلحة الصينيــة، حيــث كشــف 
تقريــر الحكومــة الســنوي يف مــارس 2022، عــن رفــع امليزانية 
ــادة  ــل زي ــا ميث ــو م ــايل إىل 7.1%، وه ــام الح ــة للع الدفاعي

ــة %6.8.  ــايض والبالغ ــام امل ــة الع ــن ميزاني ــة ع طفيف

ــة  ــت الحكوم ــد خصص ــر، فق ــا ورد يف التقري ــب م وحس
الصينيــة مــا قيمتــه 1.45 تريليــون يــوان، أي مــا يعــادل 
هــذه  وتعتــر  العســكري.  لإلنفــاق  دوالر  مليــار   229.47
ســابع زيــادة عــى التــوايل يف ميزانيــة الدفــاع الصينيــة، 
ــى  ــة ع ــادة الصيني ــرص القي ــدى ح ــس م ــذي يعك ــر ال األم
تطويــر وتحديــث جيشــها، يف ظــل التحديــات واالضطرابــات 

السياســية والعســكرية.

3- الرتكيــز عــى التقنيــات املتقدمــة: شــهدت الســنوات 
األخــرة تخفيضــات مســتمرة يف عــدد جنــود القــوات الريــة، 
وتــم اســتحداث مــا يعــرف بـــ “وحــدة الدعــم االســرتاتيجي”، 
وهــي تعتــر أصغــر وحــدات الجيــش الصينــي األربــع، مــن 

ــة. ــر األســلحة التكنولوجي ــص بتطوي ــث العــدد وتخت حي

4- تطويــر تقنيــات الــذكاء االصطناعــي: تشــر وزارة الدفــاع 
الحــرب  تطويــر  عــى  تعمــل  الصــن  أن  إىل  األمريكيــة 
“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 الطائــرات والــزوارق 

ــة املســّرة. الحربي

دالالت متباينة:
ــش  ــث جي ــن رضورة تحدي ــس يش ع ــث الرئي ــس حدي يعك
الحــروب  خــوض  مســألة  عــى  تركيــزه  الســيام  بــاده، 
ــي  ــدالالت، والت ــن ال ــد م ــا، العدي ــار فيه ــة واالنتص اإلقليمي

اآليت: ميكــن توضيحهــا يف 

ــش  ــي جي ــس الصين ــا الرئي 1- اســتعداد الصــن للحــرب: دع
االســتعداد  عــى  الرتكيــز  إىل  الصينــي  الشــعبي  التحريــر 
للمشــاركة يف أعــامل قتاليــة حقيقية، وذلك يف ســبتمر 2022، 
أي قبــل انعقــاد املؤمتــر الوطنــي العرشيــن للحــزب الشــيوعي 
الصينــي بأكــر مــن شــهر، كــام أكــد أن أهــم مطلــب للجيــش 

هــو قدراتــه القتاليــة وقدرتــه عــى االنتصــار.

الرئيــس الصينــي يســعى إىل توجيــه رســالة  كــام أن 
ضمنيــة للواليــات املتحــدة مفادهــا أن “صــن يش جــن بينــج 
ــرتدد يف  ــن ت ــا ل ــج”، وأنه ــي تون ــاو ت ــن م ــي ص ــت ه ليس
اللجــوء إىل اســتخدام القــوة العســكرية حــال لجــوء واشــنطن 
إىل تهديــد أو االعتــداء عــى مــا تــرى بكــن أنــه ميثــل مصالــح 

ــة لهــا أو مساســاً بأمنهــا القومــي يف آســيا. جوهري

ــاء  ــن إىل االرتق ــعى الص ــة األوىل: تس ــول إىل املرتب 2- الوص
مبكانــة الجيــش الصينــي إىل املرتبــة األوىل عامليــاً بحلــول عــام 
2049، وتخطــي الجيــش األمريــي. ووفقــاً لتقريــر “التطورات 
ــة الصــن الشــعبية”  ــة املتعلقــة بجمهوري العســكرية واألمني
ــب  ــة، ترغ ــاع األمريكي ــن وزارة الدف ــادر ع ــام 2020، الص لع
ــش  ــى الجي ــي حت ــى تضاه ــوة عظم ــن يف أن تصــر ق الص
األمريــي، مــام يعنــي تبنــي تقنيــات جديــدة، وأســلحة 

ــة. ــات عرصي أفضــل، وتدريب

3- تبنــي سياســات حازمــة: ياحــظ أن الصــن ســوف تتجــه 
ــا  ــره مصالحه ــام تعت ــاع ع ــة للدف ــات حازم ــي سياس إىل تبن
املرشوعــة، خاصــة يف ظــل عــدم حســم مســألة تايــوان، 
الهنــد، واســتمرار الخــاف مــع  الحــدودي مــع  والنــزاع 
ــي تطالــب  ــان بشــأن الســيادة عــى جــزر ســينكاكو الت الياب
ــرات  ــو، عــاوة عــى التوت ــا الصــن وتســميها جــزر دياوي به
املســتمرة يف بحــر الصــن الجنــويب. وعــى ســبيل املثــال، “لــن 
ــم  ــر” لض ــزم األم ــوة إذا ل ــتخدام الق ــن اس ــن ع ــى الص تتخ
ــدم إىل  ــره املق ــس يش يف تقري ــب الرئي ــبام ذه ــوان، حس تاي

ــه.  ــار إلي ــر املش املؤمت

4- متــدد الصــن خارجيــاً: ســوف تتجــه الصــن إىل عقــد 
اتفاقيــات أمنيــة وعســكرية مــع الــدول التــي ترتبــط بعاقات 
رشاكــة اســرتاتيجية مــع بكــن، وهــو األمــر الــذي يتيــح لهــا 
ــة،  ــد عســكرية خارجي ــة لوجســتية وقواع ــة تحتي ــة بني إقام
مــام يســمح للقــوة العســكرية الصينيــة بالتمــدد عــر أنحــاء 

مختلفــة مــن العــامل. 

ويتمثــل أحــدث مــؤرش عــى هــذا التوجــه يف قيــام 
ــة  ــع دول ــة م ــة أمني ــع اتفاقي ــل 2022 بتوقي ــن يف أبري الص
ــي  ــادئ، والت ــط اله ــوب املحي جــزر ســليامن، الواقعــة يف جن
ــع  ــزر م ــة يف الج ــة وبحري ــوات أمني ــرش ق ــن ن ــح للص تتي
الحفــاظ عــى رسيــة هــذه املهــام األمنيــة، وهــو األمــر الــذي 
ــرتاليا  ــدة وأس ــات املتح ــب الوالي ــن جان ــرتاض م ــل باالع قوب
ونيوزيلنــدا، تخوفــاً مــن أن يــؤدي ذلــك إىل نجــاح الصــن يف 

ــادئ.  ــط اله ــكري يف املحي ــا العس ــيع نفوذه توس

تحديات ماثلة أمام الجيش:
ياحــظ أن مســالة تحديــث الجيــش الصينــي لتحقيــق هــدف 
بلــوغ املرتبــة األوىل عامليــاً بحلــول عــام 2049، تواجهــه 
العديــد مــن التحديــات واإلشــكاليات، والتــي ميكــن توضيحها 

يف اآليت:

1- حــدوث ســباق تســلح: إن اتجــاه بكــن لتحديــث قدراتهــا 
ــداً بالنســبة  ــاره تهدي ــر إليــه باعتب ــوف ينظ العســكرية س
الواليــات  الرئيســية، الســيام  الدوليــة واإلقليميــة  للقــوى 
ــادئ  ــة املحيطــن اله ــن الرئيســين يف منطق املتحــدة والاعب
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والهنــدي، والتــي لــن تقــف مكتوفة األيــدي إزاء توجــه الصن 
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 

ــة للصــن.  ــات املتحــدة يف مشــاريعها املناوئ الوالي

وســوف يرتتــب عــى ذلــك حــدوث ســباق للتســلح 
يف منطقــة آســيا واملحيــط الهــادئ. وعــى ســبيل املثــال، 
ترغــب كوريــا الجنوبيــة يف تطويــر قوتهــا البحريــة، وزيــادة 
عــن رشاء  أســرتاليا  وتتحــدث  األســلحة.  مــن  مشــرتياتها 
ــدى،  ــة امل ــتية طويل ــخ باليس ــة وصواري ــرط صوتي ــلحة ف أس
وحتــى قاذفــات شــبحية. واألكــر مــن ذلــك، تزايــد االنفــاق 
ــات  ــدويل للدراس ــد ال ــرات املعه ــر تقدي ــكري، إذ تش العس
االســرتاتيجية بلنــدن إىل أن نفقــات الدفــاع يف منطقــة آســيا 
واملحيــط الهــادئ تجــاوزت تريليــون دوالر يف عــام 2021.

ــض  ــي بع ــش الصين ــاين الجي ــة: يع ــور محتمل ــه قص 2- أوج
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 االســتياء عــى 
ــس  ــامم الرئي ــركاً الهت ــة مح ــرتة طويل ــذ ف ــت من ــوان كان تاي
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 
ــات اآلالف مــن  ــرة، وهــو مــا يتطلــب مئ للوصــول إىل الجزي

ــود.  الجن

أمــا ثالــث هــذه التحديــات، فيتمثــل يف التأكــد عــى أن 
جميــع الوحــدات املكونــة للجيــش الصينــي تســر يف االتجــاه 
ــزال الصــن يف املراحــل  ــن، ال ت ــاً لبعــض املحلل نفســه. فوفق
األوىل إلنشــاء هيــاكل قيــادة موحــدة تعمــل فيهــا الوحــدات 
ــة  ــذ خط ــة لتنفي ــم وساس ــة بتناغ ــة والبحري ــة والجوي الري
معركــة منســقة، وهــو مــا أشــار إليــه الرئيــس يش يف تقريــره، 
بتأكيــده الحاجــة إىل “تحســن نظــام القيــادة للعمليــات 
املشــرتكة” وتعزيــز “أنظمــة وقــدرة جيــش التحريــر الشــعبي 
عــى االســتطاع واإلنــذار املبكــر والرضبــات املشــرتكة، ودعــم 

ســاحة املعركــة، والدعــم اللوجســتي املتكامــل”.

3- وجــود فجــوة بــن الصــن والواليــات املتحــدة: عــى 
الرغــم مــام وصلــت إليــه عمليــة تطويــر وتحديــث الجيــش 
الصينــي مــن تقــدم كبــر يف عهــد الرئيــس يش، فإنــه مــازال 
ــاق  ــه اللح ــى محاولت ــر ع ــوات تؤث ــدة فج ــود ع ــاين وج يع
ــن  ــة، وم ــكرية العاملي ــا العس ــدة يف مكانته ــات املتح بالوالي
تكثيــف  إىل  الصينــي  الجيــش  حاجــة  الفجــوات:  هــذه 
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.

ــة  ــرة القتالي ــف الخ ــابقة، ضع ــح الس ــاف إىل املام ويض
لــدى أفــراد الخدمــة يف الجيــش الصينــي مقارنــة بنظرائهــم يف 
القــوات األمريكيــة، حيــث مل يقــم الجيــش الصينــي بخــوض 
أي حــرب فعليــة منــذ مــا يزيــد عــى أربعــة عقــود، وتحديــداً 
منــذ الحــرب التــي خاضهــا ضــد فيتنــام يف عــام 1979، فضــاً 
عــن وجــود فجــوة واضحــة بــن بكــن وواشــنطن يف القــوات 
البحريــة. وعــى الرغــم مــن أن الصــن تعتــر يف الوقــت 
ــا.  ــت أقواه ــا ليس ــامل، فإنه ــة يف الع ــوة بحري ــر ق ــايل أك الح
ــن  ــة م ــا البحري ــزز قوته ــن أن تع ــم للص ــن امله ــايل، م وبالت
أجــل التصــدي للتهديــدات البحريــة التــي تواجههــا، الســيام 
االســتفزازات األمريكيــة يف امليــاه اإلقليمية الصينيــة، خاصة أن 
حســم الــرصاع 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 تهديــداً للبيئــة األمنيــة الخارجيــة للصن، 
وهــو األمــر الــذي يدفــع بكــن إىل تبنــي توجــه أكــر حزمــاً 
ــزع األمــن واالســتقرار  وتشــدداً يف التعامــل مــع مهــددات ن
ببعديهــا اإلقليمــي والــدويل، عــر اعتــامد سياســة تتســم 
ــا اللجــوء  ــة، مبــا فيه بقــدر أكــر مــن توظيــف القــوة الصلب
ــدى التعامــل مــع العــامل  إىل القــوة املســلحة، يف سياســاتها ل
ــى  ــف ع ــك يتوق ــق ذل ــا يف تحقي ــد أن نجاحه ــي. بي الخارج
تجــاوز الفجــوات التكنولوجيــة يف القــدرات العســكرية بينهــا 

ــات املتحــدة. ــن الوالي وب
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