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 1رب القوى العظمىعودة ح

 2022مؤسسة راند، مجموعة من الكاتبين، تشرين األول 

 

 خلفية البحث: منافسة مكثفة بين القوى العظمى

ق عالمية لم يسبق لها تمتعت الواليات المتحدة األميركية بمكانة تفّو حرب الباردةبعد نهاية ال

مسؤولة عن ربع النشاط  افي ذروة قوتهمثيل في تاريخ البشرية. كانت الواليات المتحدة 

ت تأثيًرا سياسًيا وثقافًيا ال ثدأحا في العالم، وتطّوًرالعالمي، ونشرت الجيش األكثر االقتصادي 

وفًقا وفي الوقت الحالي عصر األمة أحادية القطب بالزوال. بدأ مثيل له. وبالرغم من كل ذلك 

للواليات المتحدة حيث تباطأ معدل ضعف الموقف االستراتيجي تقريًبا  لقوة الوطنيةالكل مقياس 

يقر الخبراء بأنه لم وبما في ذلك الصين.  ارنًة بالعديد من البلدان األخرىها االقتصادي مقنمّو

أقرت استراتيجية األمن القومي ولواليات المتحدة بال منازع. لولوية األيعد من الممكن اعتبار 

اء العالم آخذ في التغير" ووصفت الصين بأنها بأن "توزيع القوة في جميع أنح 2021المؤقتة لعام 

 ."ل تحدًيا مستداًما لنظام دولي مستقر ومنفتح"المنافس الوحيد" الذي يمكن أن "يشّك

ومع وجود قيادة حريصة على  د،قتصااالفي المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة من حيث حجم 

لوحيد الموثوق لألمة على القيادة تحقيق تنشيط األمة، تقف الصين باعتبارها المنافس ا

كل  ةلمي بعيدعا لى تجاوز الواليات المتحدة كقائدالعالمية. وتجدر اإلشارة إلى أن قدرة الصين ع

من النمو القوي تحجب  اعقوًدإن البعد عن الوضوح. هناك أسباب كثيرة للشك في هذا االحتمال. 

تواجه األمة نظرة ديمغرافية قاتمة  االقتصاد الصيني المثقل بضعف شديد. عالوة على ذلك،

ما تخفي القوة والعزم الظاهران للقيادة السياسية المركزية  اوجغرافيا سياسية مقيدة. نادًر

الهشاشة الناشئة عن االستبداد المفرط في المركزية والقمعية. كما ال يبدو أن الصين لديها 

بأي حال من  احدة، وهو ما قد ال يكون ممكًنطموح لتكرار القيادة العالمية على غرار الواليات المت

األحوال. ومع ذلك، ال يمكن استبعاد احتمال أن تتغلب الصين على العديد من هذه العقبات 

الهائلة أو معظمها وتبدأ في التنافس بقوة أكبر على السيادة العالمية. بالنظر إلى التداعيات 

                                                           
 تعريب: زينب الزين

1 Timothy R. Heath, Kristen Gunness & Tristan Finazzo, “The Return of Great Power War”, RAND Corporation, 

11 October 2022. 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA830-1.html 
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فإن تحليل ما يعنيه الصراع في ظل هذه  متحدةلنتيجة على أمن الواليات الالمحتملة لمثل هذه ا

. ُيدخل اشتداد المنافسة االستراتيجية بين الواليات االظروف بالنسبة ألمن أميركا يبدو حكيًم

اع السياسة المتحدة والصين تحديات سياسية وأمنية تتجاوز من نواٍح رئيسية ما واجهه صّن

أن الصراع األيديولوجي بين الواليات المتحدة على الرغم من  .األميركيون خالل الحرب الباردة

الواليات المتحدة منافًسا أقوى بكثير في الصين مما تواجه تي قد يكون غائًبا، اواالتحاد السوفي

أوروبا وتمتلك ترسانة لت موسكو تحدًيا عسكرًيا قوًيا في شّكلقد تي. اواجهته في االتحاد السوفي

، ال سيما بين دول العالم الثالث التي قامت اهاًم ادولًي اًيسياس اكما مارست نفوًذ ،نووية ضخمة

تية عن منافستها األميركية اتخلفت القوة السوفي استعمارها. لكن خارج هذه المناطقبإنهاء 

بهوامش واسعة حيث لم يصل اقتصادها أبًدا إلى أكثر من جزء بسيط من اقتصاد الواليات 

 .المتحدة

وات برية قوية في أوروبا، لكنه عانى من دونية تكنولوجية عامة تي على قاحافظ الجيش السوفي

وافتقر إلى القدرة على إبراز قوته عالمًيا. على النقيض من ذلك، توسعت المنافسة بين الواليات 

المتحدة والصين بسرعة إلى ما وراء المجال العسكري إلى المجاالت التكنولوجية واأليديولوجية 

. ال يزال الجانبان يواجهان نقاط اشتعال خطيرة بالقرب من الصين والسياسية واالقتصادية

نما وقد ويتجادالن حول دور حقوق اإلنسان والديمقراطية والحريات الفردية في السياسة الدولية. 

قوة هائلة تمتلك قدرات تكنولوجية رائعة. عالوة على يصبح ل (PLA) جيش التحرير الشعبي

بالقرب من أوج قوتها لتي شهدت دخول الواليات المتحدة ة، اعلى عكس الحرب الباردوذلك، 

االقتصادية، في التنافس الحالي، تمر األمة بفترة تدهور نسبي. حتى مع تباطؤ مسار نموها، 

تستمر القوة الوطنية الصينية في النمو بمعدل أسرع من منافستها األميركية. يمكن أن يتجاوز 

، على الرغم 2030يات المتحدة بالقيمة االسمية بحلول عام حجم االقتصاد الصيني اقتصاد الوال

يمكن للجيش  تجاهات الحاليةمن أن الخبراء يواصلون مناقشة هذا االحتمال. إذا استمرت اال

 هذهثابتة أن يواجه جيًشا صينًيا قوًيا وحديًثا بشكل متزايد. تثير الميزانيات ذو الاألميركي 

لقادة الصينيون أكثر جرأة في نهجهم تجاه نقاط التوتر خطر أن يصبح انفسها االتجاهات 

الطويلة األمد مثل بحر الصين الجنوبي أو تايوان وقد يخاطرون بالصراع لتحقيق أهدافهم. كما 

بسبب وأنه من غير المحتمل أن يكون هناك حل سريع وسهل لهذا التحدي االستراتيجي الضخم. 

أن تستمر المنافسة بين الواليات المتحدة والصين سنوات الدوافع الهيكلية العميقة، من المتوقع 

 .عديدة، إن لم يكن عقوًدا
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 الفصل الثاني: االتجاهات الجيوسياسية والعسكرية

 االتجاهات الجيوسياسية

حمل العديد من االتجاهات الجيوسياسية الرئيسية التي من المتوقع أن تستمر لعدة ييمكن أن 

يوهات الصراع الشامل المحتمل بين الواليات المتحدة والصين. عقود آثاًرا كبيرة على سينار

تنامي االنقسام والفوضى  ؛وتشمل هذه االتجاهات تدهور العالم المتقدم وصعود العالم النامي

على الصعيد الدولي؛ التنافس على الموارد واألسواق؛ تطور االقتصاد العالمي. االنتقال إلى 

  .تزايدة من منافسة القوى العظمىالتعددية القطبية والمخاطر الم

يرى العديد من العلماء الصينيين أن تراجع قوة الغرب يوفر فرصة للصين لتنمية نفوذها مع 

الحظ يانغ جيمييان، الباحث في معهد ل نموذجها في الحكم والتنمية. كما يالدول التي تتقّب

بناء وإصالح اآلليات الدولية ل ا بين التزامات الدوأن هناك تناقًضشنغهاي للدراسات الدولية 

وتنفيذها، وتأمل الصين أن تكون في طليعة سد هذه الفجوة. يشير يانغ إلى أن الدول غير 

خلص إلى أن "االشتراكية يالغربية الرئيسية قد "زادت من وعيها السياسي وثقتها بالنفس" و

سريع التنمية مع الحد الصينية ذات الخصائص الصينية" يمكن أن تجذب الدول التي ترغب في ت

ا للعلماء يبدو أن العديد من المراقبين الغربيين األدنى من االعتماد على الواليات المتحدة. وفًق

متفائلون بشكل متزايد بآفاق تشكيل النظام الدولي على المدى الطويل. باختصار، يوفر  اعموًم

التنافس المباشر على القيادة  الحتمال أن تقترب الصين من نقطةرئيسي هذا االتجاه األساس ال

 مرّجحعلى الرغم من أنه بعيد عن اليقين وربما غير ال يمكن استبعاد هذا االحتمال والدولية. 

يضع هذا افتراًضا رئيسًيا للسيناريو، وهو  .بسبب نقاط الضعف العديدة التي تعاني منها الصين

رة بالصراع مع الواليات المتحدة تكون على استعداد للمخاطلأن الصين أصبحت قوية بما يكفي 

 .لتأمين موقعها كقوة عالمية كبرى

زيادة التشرذم واالضطراب على الصعيد الدولي من أعراض النظام الدولي الذي يمر بمرحلة إن 

 تزايد التجزئة والفوضىو .انتقالية بعيًدا عن األحادية القطبية التي تقودها الواليات المتحدة

للدفاع الوطني  2019المحللين الصينيين والغربيين. يذكر تقرير عام  اتجاه يعترف به كل من

عليه  قليمي آخذة في االزدياد". وبناًءالصيني في العصر الجديد أن "قضايا األمن العالمي واإل

يتوقع مكتب مدير االستخبارات الوطنية في الواليات المتحدة نظاًما دولًيا أكثر تشويًشا وانقساًما 

دولًيا متطوًرا يتميز بـ "عدم اليقين بشأن الواليات المتحدة، والغرب المتجه نحو  ويصف نظاًما

تحديات يطرح تزايد التشرذم الدولي  أنالداخل، وتآكل معايير منع النزاعات وحقوق اإلنسان". 
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إلى أن استخدام الخصم لتكتيكات المنطقة  RAND يشير تقرير حديث لمؤسسةووفرًصا للصين. 

خالل القوات شبه العسكرية والتقنيات العسكرية واالتصاالت الناشئة يمكن أن  الرمادية من

 .يزعزع استقرار الدول بسهولة متزايدة

ل تجزئة النظام الدولي البيئة العملياتية المستقبلية التي قد ينشأ فيها الصراع بين تشّك

يزيد من مخاطر سوء الواليات المتحدة والصين من خالل خلق حالة من عدم اليقين وبالتالي 

التقدير. إن تفاقم القضايا األمنية التي طال أمدها، وانتشار التهديدات المتنوعة، وضعف آليات 

الحوكمة العالمية، يرفع من احتمالية أن تتداخل التهديدات غير التقليدية والتقليدية وتفاقم 

يث أدى الصراع، الذي غذته بعضها البعض، وهو اتجاه تم إثباته جيًدا بالفعل في حالة سوريا، ح

الهجرة الجماعية التي ُتعزى جزئًيا إلى آثار تغير المناخ، إلى تكثيف الخالف بين روسيا والواليات 

 .المتحدة

في المستقبل، يثير انخراط الصين العميق مع الدول المضطربة على طول طرق مبادرة الحزام 

قد وبما فجأة، من مصادر غير متوقعة والطريق احتمالية سيناريوهات الصراع التي تنشأ، ر

يصبح التصعيد في مثل هذه المواقف المضطربة والمربكة غير متوقع. يمكن أن تحدث التوترات 

واألزمات والصراعات التي تشارك فيها القوات المدعومة من الصين والواليات المتحدة في سياق 

اع وتؤدي إلى تفاقمها. في هذا التحليل، د ميول الصرالتهديدات والقضايا غير التقليدية التي تعّق

قد تحتاج الواليات المتحدة إلى إيجاد طرق للرد على التهديدات التقليدية وغير التقليدية حتى 

 .في الوقت الذي تدير فيه صراًعا منهجًيا مع الصين

 المنافسة على الموارد واألسواق  

الصراع التي تشمل الصين  هناك اتجاه جيوسياسي آخر يمكن أن يؤثر على سيناريوهات

والواليات المتحدة يتعلق بالمنافسة على الموارد واألسواق. قد تؤثر قدرة الصين على حشد 

وفًقا والموارد الطبيعية مع استمرار نمو طلبها على الطاقة على عملياتها العسكرية في الخارج. 

لطاقة مصدر قلق كبير ، سيظل أمن ا2016لتقرير منظمة حلف شمال األطلسي )الناتو( لعام 

 .لمعظم البلدان، مع وجود رواسب كبيرة من الموارد في مناطق غير مستقرة من العالم

أن يؤدي  مرّجحومن ال 2050ئة بحلول عام في الم 50المي على الطاقة بنسبة سيزداد الطلب الع

ناطق مختلفة، هذا إلى التنافس على الموارد، األمر الذي سيؤدي بدوره إلى عدم االستقرار في م

من القطب الشمالي إلى الشرق األوسط ومن أميركا الجنوبية إلى بحر الصين الجنوبي. باإلضافة 

إلى الطاقة، أدت الزيادة في المنتجات التقنية واإللكترونية التي تتطلب معادن أرضية نادرة إلى 
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البيئية المرتفعة ل التكاليف خلق مجال آخر للمنافسة، بحيث يمكن للبلدان الراغبة في تحّم

الستعادتها أن تتالعب بالوصول إلى المعادن ألغراض قسرية، كما فعلت الصين. في الماضي. 

على أنها  2018نوًعا من المعادن التي أدرجتها وزارة الداخلية األميركية في شباط  33من بين 

 .12لـ  دوأكبر موّرنوًعا  19ضرورية لالقتصاد األميركي، كانت الصين أكبر منتج لـ 

أن يستمر في المستقبل المنظور. تستورد  مرّجحالمنافسة على الطاقة هي اتجاه آخر من ال

، استوردت الصين ما يقرب من 2019دولة. في عام  40الصين حالًيا النفط والغاز من أكثر من 

 ٪ من احتياجاتها، ويمكن أن77مليون برميل يومًيا من النفط الخام، لّبت ما يقرب من  10.1

. 2035٪ بحلول عام 46إلى  2021٪ في عام 23.8تنمو واردات الصين من الغاز الطبيعي من 

وآسيا الوسطى  إفريقياتأتي معظم واردات الصين من النفط والغاز الطبيعي بشكل أساسي من 

أصبحت بكين بارعة في ربط بحثها عن مصادر متنوعة للطاقة فقد والخليج العربي وروسيا. 

رغبتها في زيادة نفوذها السياسي واالقتصادي وأوضح مثال على باالقتصادية لدعم تنميتها 

ذلك هو مشروع مبادرة الحزام والطريق، مشروع شي جين بينغ الطموح الذي يهدف إلى ربط 

وأوروبا وأوقيانوسيا من خالل مشاريع البنية التحتية  إفريقيادولة عبر آسيا و 60الصين بأكثر من 

الطاقة والصفقات التكنولوجية. من خالل هذه المبادرة، زادت الصين من والتعاون في مجال 

جاء ما يقرب  2019ن كازاخستان وروسيا ففي عام إمدادات النفط البرية عبر خطوط األنابيب م

ئة من واردات الصين من الغاز الطبيعي من تركمانستان عبر خط أنابيب يمر عبر في الم 34من 

على  دي الطاقة وتقليل االعتمادبينما سعت الصين إلى تنويع موّروكازاخستان وأوزبكستان. 

فإنها ستستمر في االعتماد على خطوط االتصال البحرية مثل بحر  نقاط االختناق االستراتيجية

تمتد مصالح أمن الطاقة الصينية والصين الجنوبي ومضيق ملقا لمعظم شحنات الهيدروكربون. 

ستثمرت الصين في خط أنابيب الغاز الطبيعي في سيبيريا إلى منطقة القطب الشمالي حيث ا

لت مشروع الغاز الوطني السائل في يامال. وقد وفر هذا، إلى جانب افتتاح طريق بحر ومّو

الشمال، األساس للتعاون المستقبلي في مجال الطاقة بين الصين وروسيا ومن المتوقع أن يعمل 

بادرة الحزام والطريق، كوسيلة لزيادة االستثمار طريق الحرير القطبي الصيني، وهو جزء من م

والتعاون الصيني الروسي في بناء البنية التحتية في القطب الشمالي لدعم النقل التجاري 

أن تستمر المنافسة على الموارد  مرّجحواستكشاف الموارد على طول طريق بحر الشمال. ومن ال

 .عيد التنافس بينهما إلى صراعالمتحدة بتص الطبيعية والطاقة حتى لو قامت الصين والواليات

يمكن أن تتداخل جهود التحكم في الوصول إلى الموارد الحيوية وتؤدي إلى تفاقم  ى ذلكوعل
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األزمات والحروب ذات الصلة، ال سيما في البلدان التي تحتفظ باحتياطيات الطاقة الهامة، مثل 

  .وسطى وربما مناطق القطب الشماليوالشرق األوسط وآسيا ال إفريقياتلك الموجودة في 

ومن المتوقع أن يظهر تطور االقتصاد العالمي القوة المتزايدة للدول النامية وتراجع قوة الغرب 

صف الخبراء كيف يمكن لالقتصاد العالمي أن يعتمد أكثر على الصين والدول النامية يالصناعي. و

على وجه الخصوص الضوء على أهمية  سلطت المصادر الصينيةولتحقيق النمو في المستقبل. 

مشروع البنية التحتية للتجارة واالستثمار الضخم الذي تقوده الصين  وهو مبادرة الحزام والطريق

 .وأوراسيا وأجزاء من أميركا الالتينية إفريقيايربط 

ت النتقادات كبيرة لدورها في تشجيع تعّرضعلى الرغم من أن مشاريع مبادرة الحزام والطريق 

لديون غير المستدامة وغيرها من المشاكل، يتفق معظم الخبراء الغربيين على أن التطور ا

أن يكون له دور أكبر لالقتصادات الناشئة، وكثير منها  مرّجحالمستقبلي لالقتصاد العالمي من ال

ر البنك الدولي أن تنفيذ مشروعات مبادرة الحزام شركاء في مبادرة الحزام والطريق. ويقّد

ئة ويزيد الدخل في الم 6.2إلى  1.7عالمية بنسبة ريق الكبرى يمكن أن يزيد التجارة الوالط

ئة. لكن االقتصاد العالمي الذي يتميز بقيادة صينية أكبر لمفي ا 2.9إلى  0.7العالمي بنسبة 

  .يمكن أن يواجه تحدياته الخاصة

ل الغنية والفقيرة آخذة في يشير تقرير المؤتمر التاسع عشر للحزب إلى أن "الفجوة بين الدو

ط العلماء الغربيون الضوء االقتصادي العالمي ظل بطيًئا، وقد سّل االتساع" كما يالحظ أن النمّو

بالمثل على االتجاهات نحو التنمية االقتصادية العالمية غير المتوازنة وعدم المساواة، وتباطؤ 

مثابة قيد على العنف بين الدول، وإضعاف النمو، وتقليص الترابط االقتصادي الذي كان تقليدًيا ب

ن التجارة إفاطؤ والتجزئة، للتب تعّرضأن االقتصاد العالمي قد ي ومعاألعراف والمؤسسات الدولية. 

الدولية ستظل تعتمد على طرق التجارة البحرية والبحرية الحيوية وستستمر التجارة الخارجية 

التجارية الرئيسية التي تمر بمناطق مثل خليج للصين في االعتماد على العديد من طرق الشحن 

 .البنغال وبحر الشمال وبحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا وربما القطب الشمالي

طرق التجارة البحرية للقرصنة فطريق الحرير  تعّرضلطالما كان لدى الصين مخاوف بشأن 

ل وفتح طرق تجارية البحري لمبادرة الحزام والطريق، الذي يسعى إلى ربط الصين بشكل أفض

جديدة من خالل الوصول االستراتيجي إلى الموانئ والممرات المائية العالمية، سيخلق أيًضا 

 .للقرصنة واإلرهاب تعّرضنقاط ضعف بحرية مثل زيادة ال



الرصد االستراتيجي     

تعني األهمية المتزايدة للخدمات والتقنيات الرقمية أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

ًضا جانًبا أكثر أهمية في االقتصاد العالمي. كمثال واحد على األهمية المتزايدة يمكن أن تصبح أي

في المائة من اإلجمالي العالمي  40لت المدفوعات الرقمية في الصين لالقتصاد الرقمي، شّك

. وعلى الرغم من أن التوسع المستقبلي 2016مليار دوالر أميركي في عام  790وبلغت قيمتها 

من السهل استيعابهم في االقتصاد س يمقيد بقوة عاملة ريفية كبيرة ل يلالقتصاد الرقم

 .أن يظل الفضاء اإللكتروني مهًما لألمن االقتصادي للصين مرّجحالرقمي، فمن ال

ز على مبادرة الحزام والطريق يوفر دور الصين في قيادة "العولمة االقتصادية الجديدة" التي ترّك

جيش التحرير وبوسع شراكات عسكرية مع العمالء. الجهود لبناء حافًزا قوًيا لجيشها لزيادة 

الشعبي زيادة عملياته لمواجهة التهديدات غير التقليدية والمساعدة في بناء قدرات الشركاء في 

والشرق األوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وكذلك على طول  إفريقيابلدان مختارة في 

يمكن لمنطقة القطب الشمالي أن ووبحر الصين الجنوبي. الطرق البحرية عبر المحيط الهندي 

 .تلعب دوًرا أكثر أهمية في التجارة العالمية، مما يزيد من خطر العسكرة في تلك المنطقة

قد يجد حلفاء وشركاء الواليات المتحدة أنفسهم في خالفات مع الدول العميلة للصين، مما قد 

يشير تداخل الموارد واألسواق مع وواليات المتحدة. يؤدي إلى صراعات بالوكالة بين الصين وال

 .مسارات مبادرة الحزام والطريق إلى أن احتماالت الصراع قد تكون أعلى في جميع هذه المجاالت

 الت في الشراكات الدولية )التعددية القطبيةالتحّو(: 

اعية من الناتج على الرغم من أن الدول الغربية، بشكل عام، قد تشهد انخفاًضا في حصتها الجم

المحلي اإلجمالي العالمي بينما تزداد حصة العالم النامي، فمن المتوقع أن تستمر الدول 

المتقدمة الرئيسية في أن تظل العًبا رئيسًيا في النظام العالمي المستقبلي. تتفق كل من 

الواليات ليه المصادر الصينية والغربية على أن العالم يبتعد عن نظام أحادي القطب تهيمن ع

ما قد يحدث بعد ذلك. يتوقع المحللون الصينيون ظهور النقاش حول ستمر ي المتحدة. ومع ذلك

نظام دولي يتميز بتعدد األقطاب. يعّرف فانغ تشانغبينغ التعددية القطبية على أنها "القوة 

ستقل موزعة بالتساوي بين الدول الكبرى ورغبة متزايدة من جانب الدول الكبرى للعمل بشكل م

يرى العلماء الصينيون وغيرهم أن التعددية القطبية توفر للصين مزيًدا و .عن الواليات المتحدة"

 .لألعمال العدائية من قبل الواليات المتحدة تعّرضمن الحرية للمناورة مع تقليل ال

يع علماء الغرب تفكك القوة الغربية والقوة المتزايدة للقوى الكبرى الصاعدة في جم الحظكذلك 

لم يعد المحللون ينظرون إلى احتمال وجود عالم ما بعد القطب الواحد على أنه وأنحاء العالم. 
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من ذلك يناقشون اآلثار المترتبة على عالم يتسم باالزدواجية القطبية  اغير قابل للتصديق وبدًل

عليها بالدهم أو تعدد األقطاب أو "بال هيمنة". بينما يصف العلماء الصينيون الفوائد التي تحصل 

 .من االتجاه نحو التعددية القطبية

في هذا الفهم للتعددية القطبية، قد تظل أوروبا والواليات المتحدة ودودين مع بعضهما البعض، 

بين. يمكن للقوى الصاعدة األخرى في العالم من حلفاء مقّر الكنهما ستعمالن بشكل مستقل بدًل

، أن تلعب أيًضا أدواًرا متزايدة األهمية في إفريقيا النامي، مثل البرازيل أو الهند أو جنوب

السياسة الدولية. باختصار، قد تضعف بعض الشراكات، بينما قد تظهر شراكات جديدة إما 

للصين أو الواليات المتحدة وقد يؤدي هذا إلى مجموعة أكثر ديناميكية وانسيابية من التحالفات 

 .ين الواليات المتحدة والصين وحتى الصراعالدولية في وضع يتميز بالتنافس الشديد ب

يمكن أن تسمح التعددية القطبية أيًضا للصين بتوسيع عالقاتها غير الرسمية مع دول خارج 

هناك أيًضا مخاطر من أن تصبح المنافسة متعددة والمنطقة، كما هو الحال في أميركا الالتينية، 

ت الصينية إلى أن الواليات المتحدة منخرطة األقطاب أكثر زعزعة لالستقرار. تشير إحدى المقاال

 ملق العسكري المطلق"، بينما تعفي "االبتكار التكنولوجي والمؤسسي في السعي لتحقيق التفّو

إعادة التوازن وتحسين هيكل قواتها  على فرنسا وألمانيا والهند واليابان والمملكة المتحدة

والتقنيات العسكرية  (AI) ذكاء االصطناعيالعسكرية. هذا، جنًبا إلى جنب مع التقدم في ال

يعني أن األمن العسكري الصيني عرضة لـ "المفاجأة التكنولوجية والفجوة المتزايدة  ما األخرى،

 .بين األجيال التكنولوجية

يمكن أن تصبح الصين  اقتراب الصين من التفوق العالمي في عالم متعدد األقطاب يظهر فيه

انت هناك بالفعل زيادة في التعاون العسكري بين القوات المسلحة وروسيا شريكين وثيقين. ك

رفعت الدولتان  2019ففي حزيران  .الصينية والروسية على مدى السنوات العديدة الماضية

يتوقع العلماء الصينيون بشكل عام أن العالقات وعالقتهما إلى "شراكة إستراتيجية شاملة". 

يمكن للبلدين توسيع نطاق وحجم التدريبات وود القادمة، الثنائية ستزداد قوة على مدى العق

زيادة الدوريات الجوية والبحرية المشتركة في منطقة المحيط الهادئ الهندية وربما والعسكرية، 

في مناطق أقرب إلى روسيا، وزيادة التعاون في مجاالت الدفاع الحساسة مثل الصواريخ 

جيا تفوق سرعة الصوت وتكنولوجيا الغواصات تكنولوومنظومات الدفاع، واالستراتيجية، 

 .النووية
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لغاء معاهدات الحد من التسلح، وقد إصيني الروسي المتزايد أيًضا إلى يمكن أن يسعى التعاون ال

إذا أصبحت المنافسة بين الواليات ويؤدي ذلك إلى تسريع سباق التسلح مع الواليات المتحدة. 

يمكن أن تتعاون الصين وروسيا لدعم العمليات ضد  المتحدة والصين عدائية في المستقبل،

نضم إلى توالطريق، أو أن  الواليات المتحدة وحلفائها وشركائها على طول طرق مبادرة الحزام

 .الدولتين دول أخرى لديها عالقات عدائية مع الواليات المتحدة، مثل إيران وكوريا الشمالية

قد يكون من الصعب الحفاظ على فعلى الحياد،  على الرغم من أن الدول قد تأمل في البقاء

طلب ت، ومن المتوقع أن االستقالل الذاتي في مواجهة الضغوط الشديدة من بكين وواشنطن

هما مستوى معيًنا من الدعم مقابل منافع مادية من أي نوع. من نواٍح عديدة، ستعمل هذه تاكل

م دولي شديد االستقطاب، كما حدث الديناميكية ببساطة على تكرار نمط تاريخي يتميز بنظا

تي في الحرب الباردة. في الواقع، افي الحربين العالميتين وبين الواليات المتحدة واالتحاد السوفي

وجدت الدراسات أن التوسع السريع في عدد التحالفات والشراكات يسبق الحروب بين القوى 

 .العظمى

النفوذ على المناطق المجاورة لها وتعزز على المستوى اإلقليمي، تسعى الصين إلى مزيد من 

حدد كال البلدين رؤى متنافسة للنظام وقد نظاًما ال يهيمن فيه نفوذ الواليات المتحدة. 

ن ان يواجهة آسيا والمحيط الهادئ. وال يزاالاالقتصادي والسياسي واألمني الناشئ في منطق

بتايوان وبحر الصين الشرقي  مخاطر حدوث أزمة عسكرية على خلفية نقاط التوتر المتعلقة

 .يوالجنوب

توفر هذه االتجاهات الجيوسياسية الخطوط العريضة العامة للبيئة الجيوسياسية التي قد يظهر 

قد يتسم الوضع الجيوسياسي المستقبلي وفيها تنافس عدائي بين الواليات المتحدة والصين. 

 .لى الطاقة والموارد األخرىببيئة دولية غير مستقرة تتنافس فيها الدول بقوة أكبر ع

حدة يمكن أن تواجه الصين األقوى بالشراكة مع روسيا والدول النامية األخرى الواليات المت

ق العالمي وجود عسكري يمكن أن يكون للصين التي تقترب من التفّووها. ءها وشركاءوحلفا

وم. يثير الخالف دولي أكبر بكثير ومجموعة أكبر من الشركاء العسكريين مما هي عليه الي

ع بين الصين والواليات المنتشر على المستويين اإلقليمي والعالمي مخاطر احتمال حدوث صرا

خارج المحيطين الهندي والهادئ إلى مناطق أخرى حول العالم وفي المجاالت  يمتدالمتحدة 

 .العالمية بما في ذلك الفضاء اإللكتروني وتكنولوجيا المعلومات
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 ريةاالتجاهات العسك

فإنها تنطوي على تغييرات  من ذلك اتتجاوز هذه االتجاهات المقارنات التقليدية للقوى وبدًل

بشكل عميق المواجهة والصراع بين  مّثلعسكرية متوقعة في العقود المقبلة ويمكن أن ت

الواليات المتحدة والصين. يشير مصطلح الحرب المطولة إلى شكل من أشكال الصراع يتسم 

المخاطر  تجّنبيهدف مثل هذا الصراع إلى وومحدودية الوسائل والغايات،  بمدة طويلة

المتصاعدة للحرب التقليدية المباشرة لصالح الصراع غير المباشر الذي يطمس الخط الفاصل 

بين المجاالت العسكرية وغير العسكرية. تزداد احتمالية نشوب حرب طويلة األمد بين القوى 

خرى بما في ذلك اشتداد المنافسة الجيوسياسية، والصراع على العظمى من خالل اتجاهات أ

خلصت إحدى وقد الموارد الشحيحة، واللجوء إلى تدابير أخرى غير الحرب لتحقيق أهداف أمنية. 

يمكن  أنه بالنسبة للصراعات المستقبليةالدراسات التي أجراها مركز األمن األميركي الجديد إلى 

أن يتالشى مع  مرّجححدودة "االستعداد في وقت السلم الذي من الأن تشمل الحروب المطولة الم

أو مهام  ،التمرد لة، وأحياًنا المحلية، وعمليات حفظ السالم ومكافحةعمليات األمن الداخلي المطّو

"من المحتمل أن يتم  أنه ". ترى الدراسة أن "الهجمات ستشبه الغارات" من حيثمكافحة اإلرهاب

عند تلقي معلومات استخباراتية محددة في عمليات سريعة الحركة للغاية نشر القوات المسلحة 

وسريعة بشكل استثنائي". ستعالج هذه العمليات الصغيرة النطاق التهديدات المحلية المباشرة 

 .فقط بينما تترك الصراع األوسع بال حل

ول أعداًدا حيث حشدت الد من صراعات القوى العظمى السابقة يختلف هذا النهج عن العديد

ب من خالل االشتباكات القتالية الرئيسية. يمكن أن قوات والمعدات التخاذ قرار بالحركبيرة من ال

يسعى الخصوم إلى تعطيل التجارة والخدمات اللوجستية في المراحل األولى من الصراع 

ثر تقدًما. ويمكنهم تنفيذ عمليات الحصار وعمليات اإلغارة على التجارة خالل مراحل الصراع األك

نظًرا لظهور سالسل الخدمات اللوجستية العالمية، يمكن أن تؤدي حتى االضطرابات الصغيرة 

في سرعة التجارة إلى تحديات اقتصادية واسعة النطاق. على الرغم من أن خطر الصراع الذي 

ن جيش الصين المتنامي تزيد القدرات والمخزون ، فإه ال يزال منخفًضا بشكل عامطال أمد

لنووي القوي والنفوذ االقتصادي من احتمال أن يشبه أي صراع محتمل بين الواليات المتحدة ا

 .والصين حرًبا طويلة األمد

يمكن للدمار االقتصادي المحتمل الذي قد يصاحب مثل هذه الحرب أن يردع الخصوم عن 

واستهداف التصعيد إلى هذا المستوى. في حالة فشل الردع، يمكن نشوب صراع بين الشبكات 
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كما الحظ روبرت جونسون، المتخصص في والمجتمع بأسره وتعطيله، وفًقا لمحللين غربيين. 

جامعة أكسفورد في الطابع المتغير للحرب، "سوف تستفيد قوى المستقبل من التخفي، وتعمل 

بشكل منهجي من خالل شبكات االتصاالت ومن خالل استغالل نقاط الضعف في المجتمع. سوف 

ن حرب المعلومات لنشر الخوف والذعر ولكن أيًضا لشن حرب حركية على السكان يستخدمو

ية واالستعداد المدنيين وفيما بينهم. سيكون هدفهم تدمير األنظمة المالية والبنية التحت

". يمكن للصين أيًضا تنفيذ عمليات إعالمية تستهدف االنتخابات األميركية الستدامة المقاومة

ة والمؤسسات الحكومية أو التي تساهم في اضطراب مجتمعي أوسع وتشكيل والعمليات السياسي

 .الرأي العام األميركي

 ي والحرب بالوكالةاإلخفاء والتخّف 

جنًبا إلى جنب مع االضطراب المجتمعي القائم على المعلومات والتحديات التي تطرحها األنشطة 

احثين أكثر على اإلخفاء أو التخفي. وفًقا للبذات الصلة، تبدو النزاعات المستقبلية مهيأة لالعتماد 

فإن أساليب التخفي واإلخفاء تشمل المنظمات األصغر، على عكس  الذين يحللون أنماط الصراع

الجيوش الكبيرة، التي تعمل من دول أخرى أو تحاول البقاء مختبئة داخل التجمعات السكانية أو 

وكالة"، حيث تؤكد مجموعات أصغر وجهات التضاريس النائية. وهي تشمل أيًضا "الحرب بال

الزيادة في عدد المتعاقدين و دة بقوة قتالية كبيرةفاعلة بالوكالة على حقها في شن حرب، مزّو

األمنيين الخاصين والشركات العسكرية الخاصة المشاركة في األمن نيابة عن الدول التي لها 

ع المتحدة والصين ومن المحتمل أن توّس مصالح في الخارج. وعليه تشتد المنافسة بين الواليات

 .الصين شبكتها من الدول العميلة، ال سيما على طول مبادرة الحزام والطريق

 عمليات المنطقة الرمادية 

يشير مصطلح عمليات المنطقة الرمادية إلى العمليات التي تسعى إلى تحقيق أهداف عسكرية 

أو استخدام اإلكراه لتحقيق أهداف وطنية دون  في المقام األول من خالل الوسائل غير العسكرية

عتبة الحرب. تشمل أنشطة المنطقة الرمادية المتعاقدين والقوات شبه العسكرية والقوات 

بالوكالة إلكراه الخصوم دون إثارة نزاع عسكري وتشمل أيًضا وسائل غير حركية مثل حرب 

ني. أصبحت عمليات المنطقة الرمادية المعلومات أو اإلكراه االقتصادي أو أنشطة األمن السيبرا

. إنها أرخص من األشكال التقليدية للصراع وتنطوي على 2010أكثر شيوًعا منذ أوائل عام 

مخاطر تصعيد أقل، لكنها أثبتت نجاحها بشكل ملحوظ: استخدمت إيران هذه األدوات لتعزيز 

على الرغم هذه العمليات  مصالحها في الشرق األوسط، واستخدمتها روسيا في أوروبا الشرقية.
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يمكن أن تزيد من عدم االستقرار اإلقليمي وخطر التصعيد من  من عتبة الحربمن أنها أقل 

 .خالل سوء التقدير

لعبت عمليات المنطقة الرمادية دوًرا محورًيا في تعزيز مصالح الصين في بحر الصين الشرقي 

لصينية للمياه المتنازع عليها، وخصائص ، حيث تم استخدامها لزيادة تعزيز اإلدارة ايوالجنوب

الجزر، والموارد. كما أنها تعمل على ترسيخ الوجود البحري المدني والعسكري للصين كالمعتاد 

على أمل أن تقبل الواليات المتحدة والدول اإلقليمية والمجتمع الدولي األوسع وجود الصين في 

 .النزاع

إال أنها قد  دثت بشكل رئيسي في المجال البحريفي حين أن عمليات المنطقة الرمادية قد ح

على سبيل المثال،  -توفر نموذًجا لكيفية اتباع الصين لتكتيكات المنطقة الرمادية على األرض 

من الوجود العسكري والمدني بالقرب  افي النزاعات الحدودية مع الهند، حيث نشرت الصين مزيًج

قوات المنطقة الرمادية الميليشيا البحرية للقوات  من األراضي المتنازع عليها أو فيها؛ تشمل

ا، تتنافس الصين والواليات المسلحة الشعبية وقوات خفر السواحل الصينية شبه العسكرية. أيًض

وحدات  - قام كال الجانبين ببناء اإلنترنتو المتحدة بالفعل مع بعضهما البعض في السيبرانية،

ت الواليات المتحدة هي الالعب المهيمن لعقود من عسكرية للدفاع عن مصالحها. بينما كان

ستطالع الزمن في الفضاء الخارجي من خالل االستثمارات في قدرات االستخبارات والمراقبة واال

الهيمنة األميركية المستقبلية مهددة حيث تعمل الصين وروسيا  باتت وقدرات األقمار الصناعية

تحطيم أو تدمير األصول الفضائية(. لام األسلحة على تحسين عالقاتهما الفضائية )أي استخد

باإلضافة إلى ذلك، يستغل القطاع الخاص بشكل متزايد الفضاء الخارجي لالستخدام التجاري، 

بما في ذلك إطالق األقمار الصناعية الصغيرة ألغراض التصوير واالتصاالت، وهذا يوفر فرًصا 

 -مثل المالحة والمراقبة  -التكنولوجيا التجارية  لبلدان أخرى، بما في ذلك الصين، لالستفادة من

 .يالصين الشعبيالتي من شأنها تحسين جيش التحرير 

تستثمر الصين بنشاط في قدراتها العسكرية للفضاء الخارجي والفضاء اإللكتروني. يقوم جيش 

رسم و أنظمة المسحوبتحديث البنية التحتية لالتصاالت الساتلية،  الصيني الشعبيالتحرير 

ومجموعة متنوعة بشكل متزايد من مركبات اإلطالق الفضائية.  الخرائط والمالحة الفضائية

تمتلك الصين أسطوًلا متزايًدا من أقمار المراقبة البحرية واألقمار الصناعية األوقيانوغرافية 

حة. عة من أقمار بيدو للمالوالهيدرولوجية ذات االستخدام المزدوج، باإلضافة إلى كوكبة موّس

ويالحظ العلماء الصينيون أن كل ذلك يقلل من اعتماد الصين على نظام تحديد المواقع العالمي 
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الذي تنتجه الواليات المتحدة. هذه القدرات الفضائية مدعومة ببنية تحتية على األرض تضمن 

الق االتصال بالشبكة، بما في ذلك تصنيع المركبات الفضائية ومركبات اإلطالق الفضائية واإلط

 .والقيادة والتحكم، والوصلة الهابطة للبيانات)الخاصة باألقمار االصطناعية

يعمل جيش التحرير الشعبي أيًضا على  فضائية للهجوملمعالجة الضعف المتزايد للقدرات ال

تطوير قدرات الفضاء المضاد، بما في ذلك القدرة المضادة لألقمار الصناعية التي اختبرها في 

. إن قدرات الصين الصاروخية مدعومة بالمراقبة الفضائية وأجهزة 2014و  2007عامي 

االستشعار التي يمكنها العمل مع الرادارات عبر األفق وأجهزة االستشعار األخرى الموجودة في 

أن ينتشر أي صراع مستقبلي تشارك فيه  مرّجحالجو أو السفن للعثور على األهداف. لذلك، من ال

 .يخ بعيدة المدى أو أسلحة تفوق سرعة الصوت، إلى الفضاء الخارجيصوار وتدخل فيهالصين، 

بالنسبة ألي نزاعات مستقبلية منخفضة الكثافة أو بالوكالة بين الواليات المتحدة والصين، سواء  

من شأن القدرات المالحية التي حصلت عليها البلدان الواقعة على طول البحر في الفضاء أو 

الصين أن تعزز قيادة جيش التحرير الشعبي وسيطرته واتصاالته طريق الحرير الرقمي من 

عن توفير  اوالقدرات المالحية، فضًل الستخبارات والمراقبة واالستطالعوأجهزة الكمبيوتر وا

قدرات االستخبارات وجمع البيانات لبكين. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة قدرة الصين على 

بالنسبة إلى القوات بالوكالة في نزاع أميركي صيني مستقبلي. إجراء عمليات عسكرية أو دعم 

الذخائر طويلة المدى الموجهة بدقة هناك اتجاه عسكري آخر الحظه الخبراء وهو أن التطورات 

ات متعددة االستخدامات تمكن البلدان من تعريض نّصفي الضربات الدقيقة بعيدة المدى والِم

 .القوات للخطر من مسافات شاسعة

زت األجيال الجديدة من التكنولوجيا المضادة للصواريخ والمركبات شبه المستقلة التطورات حف

. هذه اات متعددة االستخدامات قادرة على العمل على األرض والبحر والجو وإلكترونًيفي منّص

تمكن المعتدي من القيام بعمليات عسكرية دون الحاجة إلى نشر قوات قريبة، كما أنها تزيد من 

اليف الرد على البلد المستهدف. بذلت الصين جهوًدا الستغالل هذا االتجاه العسكري من خالل تك

وأنظمة التوصيل بعيدة المدى عالية الدقة، وتشمل هذه  (PGMs) نشر الذخائر الموجهة بدقة

صواريخ كروز التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والمضادة للسفن، باإلضافة إلى نظمة األ

الصواريخ الباليستية، والتي يمكن تكييف العديد منها الستخدام رؤوس حربية  مخزون قوي من

من  300–200أيًضا بوضع ما يقرب  الصيني الشعبيتفوق سرعة الصوت. يقوم جيش التحرير 

الصواريخ الباليستية متوسطة المدى التقليدية التي تزيد من نطاق الضربات الدقيقة ضد 
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ية التي تعمل خارج سلسلة الجزر األولى وما بعدها، وسلسلة من األهداف البرية والسفن البحر

الصواريخ الباليستية النووية والتقليدية متوسطة المدى التي تكون متحركة على الطرق وتزيد 

 .من القدرة على ضربات عالية الدقة حتى سلسلة الجزر الثانية

 

  الفصل الرابع: التنافس االستراتيجي

 يد وصراع القوى العظمىأنماط األزمات والتصع

 :د العلماء نوعين رئيسيين من الخالفات التي تكمن في صميم الخصوماتحّد

والتي سنسميها النزاعات اإلقليمية. ال  -النوع األول يتعلق بالنزاعات على األراضي والسيادة 

درة المحدودة تزال القضايا اإلقليمية شائعة، ال سيما بين البلدان ذات االقتصادات المتواضعة والق

والبلدان ذات االقتصادات والجيوش األكثر تقدًما واألكثر  شر القوات العسكرية خارج الحدودعلى ن

 .ثراًء مع بعض القدرة على االنتشار خارج حدود الدولة

يتعلق بقضايا الوضع والتأثير والتسلسل الهرمي في نظام أو نظام  اتالنوع الثاني من النزاع

 .ا باسم النزاعات الموضعيةيشار إليه -ن معّي

من الصعب للغاية حل المنافسات على الموقع والمكانة، وال تنتهي إال عندما يضطر واحد أو أكثر 

من المنافسين إلى النزول في التسلسل الهرمي بطريقة مهمة ودائمة. قد ُيفهم التنافس 

س نزاعات موضعية، االستراتيجي على أنه نوع من العداء بين الدول الذي يتضمن في األسا

ولكنه قد يشمل أيًضا نزاعات إقليمية، بما في ذلك تلك التي تشمل الحلفاء. أشارت الدراسات 

 .أيًضا إلى وجود روابط قوية بين سباقات التسلح، وبناء التحالفات، والتنافس، والحرب

 كيف يمكن أن يتصاعد التنافس بين الواليات المتحدة والصين إلى الصراع؟  

األولى المهمة التي يجب توضيحها هي أن الحرب بين الصين والواليات المتحدة ليست  النقطة

 يوسياسية المرهقة والقيود األخرىحتمية على اإلطالق فنظًرا لضعفها االقتصادي والقيود الج

فإن فإن قدرة الصين على تجاوز الواليات المتحدة بعيدة كل البعد عن الوضوح. عالوة على ذلك، 

تعاني من التزاماتها االقتصادية والسياسية، إال أنها تحتفظ  هاعلى الرغم من أنت المتحدة الواليا

بمزايا هائلة. قد يتضح أن بكين ترى أنها ببساطة ال تستطيع التنافس مع واشنطن، وفي 

تي، الذي تخلى عن اعن المنافسة. حدث هذا في حالة االتحاد السوفي االنهاية تتنازل سلمًي

واعترف بعدم قدرته على مواكبة الواليات المتحدة في أواخر القرن العشرين. ولكن المنافسة 

حتى لو افترضنا أن الصين تغلبت على نقاط ضعفها وواجهت تحدًيا قوًيا، فإن احتماالت التنافس 
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والصراع ستعتمد على عدة عوامل رئيسية، قد يكون أهمها سرعة ومدى االنحدار النسبي 

 .للواليات المتحدة

 الدوافع العامة التي قد تدفع البلدين إلى االقتراب من الحرب 

مستوى تعبئة الموارد: حشد الصين والواليات المتحدة جماهيرهما وتنفيذها حشًدا  ◀

كبيًرا للموارد لدعم التنافس، مع إعطاء األولوية لالحتياجات الدفاعية فوق احتياجات 

 .اإلنفاق المحلي الملحة

علًنا على أنه تهديد الصين والواليات المتحدة اآلخر  يحكومت كل منالتهديد:  تصّور ◀

 .وفًقا لذلك حلفائهماهما وشعبي أساسي وحشد

قضايا النزاع: الخالف بين الصين والواليات المتحدة حول مجموعة واسعة من القضايا  ◀

 (.و بشكل بسيطأا )عادة تحل هذه القضايا سلمًي

و عسكرية قوية، ربما في سلسلة الجزر األولى األزمات العسكرية: وقوع أحداث أمنية أ ◀

 .ربما في مكان آخرو

 .سباقات التسلح: ارتفاع مستويات اإلنفاق الدفاعي ◀

 .بناء التحالفات ◀

تعددية األطراف: تنافسات متعددة ومتوازية ومتداخلة ربما تشمل الهند أو اليابان أو  ◀

 .روسيا أو غيرها

 .التنافس مع الخصائص الصينية ◀

 

ات التهديد، تصّورديناميكية التنافس، الذي تسارعت قيمته من خالل تعميق  إن تكثيف

والمنافسة، وتكاثر مجموعة من قضايا الخالف المستعصية، من شأنه أن يزيد بشكل كبير من 

خطر الصراع. يمكن أن تؤدي سباقات التسلح وأنشطة بناء التحالفات إلى تفاقم معضلة أمنية 

لتهديد والنية العدائية في كال البلدين. في مثل هذا الوضع ات اتصّورمن خالل زيادة 

المضطرب، يمكن أن يؤدي الظهور المفاجئ لواحدة أو أكثر من األزمات العسكرية إلى تفاقم 

ديناميكية المنافسة، ودفع كال البلدين إلى اعتبار الوضع غير مستدام، وبالتالي دفع الطرفين 

 .إلى االقتراب من الحرب

النمط التاريخي نموذًجا عاًما يمكن أن يساعد المحللين في التركيز على االتجاهات  يوفر هذا

كون له ديناميكياته تة والصين سوالتطورات الرئيسية. لكن التنافس بين الواليات المتحد
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فقد تكون هناك جوانب من ديناميكية التنافس  ة. إذا تصاعدت التوترات إلى صراعالمتميز

 .السابقةتختلف عن األعراف 

في حين أن القوى العظمى في الماضي قد خلصت في كثير من األحيان إلى أن التحالفات هي 

من ذلك  اوسيلة للوصول إلى الموارد الخارجية، دعت بكين حتى اآلن إلى إنهاء التحالفات، وبدًل

تصاعدت  الدول إلى تبني عالقات أمنية قائمة على التعاون مع جميع األطراف. ومع ذلك، إذا دعت

فستواجه بكين حافًزا قوًيا  والصين إلى حد األعمال العدائية التوترات بين الواليات المتحدة

الوصول إلى القواعد العسكرية إن لالستفادة من الموارد الخارجية ضد منافسها الرئيسي. 

وتشكيل التحالفات العسكرية ليست سوى بعض الفوائد الحيوية التي يمكن أن تحصل عليها 

كين من تبني التحالفات. ومع ذلك، من الممكن أيًضا أن تبرم بكين اتفاقيات أمنية تشبه ب

تمنح جيش التحرير الشعبي الوصول إلى المنشآت العسكرية وتسمح  -التحالفات في الشكل 

مع االستمرار في  -بتشكيل تحالفات موجهة نحو القتال جنًبا إلى جنب مع الحوافز االقتصادية 

 . وم التحالفات ألسباب سياسيةمعارضة مفه

د تركيز الصين على حشد الدعم السياسي الواسع في الجنوب العالمي، والذي يظل حذًرا قد يمّه

بشكل عام من إرث المغامرة اإلمبريالية الغربية وبالتالي التحالفات مع الغرب، الطريق لعالقات 

التي تثير العداء بين الواليات المتحدة أمنية مميزة مع عمالئها هناك. قد تختلف طبيعة الخالفات 

والصين اختالًفا كبيًرا عن الخصومات السابقة. لجزء كبير من التاريخ، برزت الخالفات حول 

األرض بين القوى العظمى وحلفائها بشكل بارز أما في التنافس بين الواليات المتحدة والصين، 

لصين الشرقية والجنوبية من القضايا تظل مطالبة الصين بتايوان وأجزاء كبيرة من بحار اف

 .اإلقليمية المتفاقمة بما يتفق مع النمط. لكن هناك قضايا أخرى تستحق االهتمام

أن يتكرر تشكيل كتل معادية لبعضها البعض مماثلة لتلك التي ظهرت في  مرّجحومن غير ال

أن يتمتع معظم شركاء  مرّجحمن ذلك، من ال االحرب الباردة في عصر اقتصاد شديد العولمة. بدًل

الدولة الصين أو الواليات المتحدة بمستوى معين من الشراكة التجارية والدبلوماسية مع 

يمكن أن تكون الشراكات أكثر مرونة وقابلية للتغيير حيث تقوم  المنافسة. وبناًء على ذلك

من ذلك، قد  االبلدان بمعايرة مدى استعدادها للمخاطرة في استعداء قوة عظمى أو أخرى. وبدًل

تكون البلدان أكثر اتساًعا. قد تحتفظ دولة مثل الهند بمجموعة من النزاعات الخاصة بها، مع 

القليل من التداخل مع الواليات المتحدة، أو قد تقف في بعض األحيان إلى جانب الواليات المتحدة 

لحدودية مع الصين. ضد الصين بشأن القضايا ذات األهمية الكبيرة لنيودلهي، مثل النزاعات ا



الرصد االستراتيجي     

وبالمثل، قد يتبنى الحلفاء األوروبيون للواليات المتحدة نهًجا انتقائًيا لدعم بعض اإلجراءات 

 .الموجهة ضد الصين اعتماًدا على مدى تداخل نزاعاتهم مع نزاعات الواليات المتحدة

نموذج  يبدو أن الصين، على وجه الخصوص، في وضع ضعيف لبناء تحالف دولي متماسك لصالح

تميل الطبيعة البراغماتية وتي أو الواليات المتحدة ذات مرة. اعالمي ما كما فعل االتحاد السوفي

لرسالة بكين الدولية إلى التأكيد على الفوائد االقتصادية والمكاسب السياسية المحددة التي 

 .يمكن تحقيقها من خالل الشراكة مع الصين

الصيني بالقرب من العالم والواليات المتحدة األضعف ق ومع ذلك، في موقف يظهر فيه التفّو

نسبًيا، يمكن أن تتغير حوافز الدول لالصطفاف مع الواليات المتحدة أو الصين بشكل كبير عما 

هي عليه اليوم. ستكون الصين األكثر نجاًحا أكثر جاذبية كشريك لبعض البلدان، وخاصة في 

سنوات من التعاون والمشاركة الصينية في تطوير  قد تؤدي العالم النامي. في هذا السيناريو

الدول العميلة على طول طرق مبادرة الحزام والطريق إلى مستوى من التبعية يجعل من الصعب 

 .على الدولة المضيفة رفض المطالب الصينية للتعاون العسكري

ي للتنافس باختصار، حدد هذا الفصل أنماط السلوك التي يمكن أن تكون بمثابة نموذج تقريب

فإن المسابقة  لى حد األعمال العدائية. ومع ذلكبين الواليات المتحدة والصين الذي يتصاعد إ

الحالية، مثل أي مسابقة أخرى، لها سماتها المميزة الخاصة بها والتي يمكن أن تؤثر على كيفية 

 اتفصيًل ظهور هذه األنماط. لقد أوضح هذا الفصل بعض هذه الخصائص، لكن التحليل األكثر

قد يتوسع لبناء نموذج أكثر تميًزا يمكن أن يساعد المحللين على مراقبة االتجاهات الرئيسية 

 .لتوقع مخاطر الصراع بين الواليات المتحدة والصين بشكل أفضل

 

ية بين الواليات الفصل الخامس: كيف يمكن لجيش التحرير الشعبي أن يستعد لحرب نظام

 المتحدة والصين؟

أن جيش التحرير الشعبي لطالما فكر في الحرب مع الواليات المتحدة في تخطيطه  من المؤكد

 ربط نازع عليها. ومع ذلكواستعداداته للطوارئ المتعلقة بتايوان واألراضي األخرى المت

تحليالتهم بشكل عام بالمصادمات االفتراضية التي تنطوي على نقاط مضيئة مثل  نوالصيني

 .تايوان

سبقه تين الواليات المتحدة والصين سوف سي لهذا الفصل هو أن الصراع باالفتراض الرئي

سيكون قرار  ا للمخاطر المعروفة جيًداة والعداء المتفاقم. ونظًرصاعدسنوات من التوترات المت
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ع أن تتوصل الصين بخوض الحرب مع الواليات المتحدة خياًرا مهًما للغاية. من المعقول أن نتوّق

توصل القادة الصينيون إلى أن الطرق السلمية لحل الخالفات يستنتاج بعد أن بكين إلى هذا اال

 .المستعصية مع الواليات المتحدة قد فشلت

يمكن أن توّحد التفكير  -والتي يمكن أن تستمر لسنوات عديدة  -هذه الفترة من النضال الدولي 

ستعداد. ومع ذلك، حتى الصيني حول حتمية الحرب ومنح جيش التحرير الشعبي بعض الوقت لال

ن من ذلك، سيتعّي امع مرور السنين، لن تكون الصين قادرة على تصميم جيش متكامل. بدًل

 ط لبنائه إلى حد كبير. وبالتاليعلى جيش التحرير الشعبي االستعداد بالجيش الذي بناه أو خّط

 الشعبيتحرير فإن االتجاهات التي تم تقييمها في التنمية المستقبلية المتوقعة لجيش ال

ز الصين نفسها لحرب أوسع مع الواليات توفر أساًسا قيًما لتقدير كيف يمكن أن تجّه الصيني

 .دهاالمتحدة. ستفتح الحالة المتوقعة لجيش التحرير الشعبي خيارات لشن الحرب وتقّي

أن يحافظ  مرّجحفي موقف يتسم بحرب تلوح في األفق بين الواليات المتحدة والصين، من ال

الحكام الصينيون على التركيز على تحقيق حلم الصين كمصدر رئيسي للشرعية واالحتفاظ 

بالطموح إلى حالة نهائية دولية تتميز بأولوية عالمية للصين. أهم التغييرات هي استعداد بكين 

لتبني وسائل عنيفة لتحقيق مآربها. من المحتمل أال يتم اتخاذ هذا القرار باستخفاف وقد يسبقه 

رة من اإلكراه المكثف بين الدول ال يرقى إلى مستوى األعمال العدائية العلنية. يمكن أيًضا فت

اتخاذ القرار رًدا على اإلجراءات األميركية التي أغلقت المسارات أمام بكين لتحقيق أهدافها 

 .سلمًيا

 رات العسكرية: االستعدادات لحرب نظامية بين الواليات المتحدة والصينالتطّو

قدرة الصين على تصميم جيش لمحاربة الواليات المتحدة مقيدة بطبيعة الحال بواقع قرارات إن 

يواجه جيش التحرير الشعبي قيوًدا  لسابقة. حتى مع سنوات من التحذيرالتحديث العسكري ا

نفترض أن جيش التحرير الشعبي  تجديد جيشه بشكل كبير. وبالتالي صارمة في قدرته على

ناريوهات الحرب الموضحة في الفصلين السادس والسابع بقوة تشبه إلى حد كبير يبدأ أًيا من سي

بإيجاز  في هذا القسمنستعرض  لقوة المستقبلية. وفًقا لذلكتوقعات وقت السلم لتطورات ا

أهداف التحديث الحالية لجيش التحرير الشعبي، والبعثات، والبصمة الخارجية، والعقيدة، وهيكل 

لصراع يلوح في األفق  اف يمكن تعديل بعض جوانب جهود التحديث تحسًبنستكشف كيوالقوة. 

مع الواليات المتحدة ونحلل الطرق التي يمكن أن يقيد بها بناء القوة الحالي ويؤثر على كيفية 

 .عمل جيش التحرير الشعبي بمجرد بدء الحرب
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 أهداف التحديث 

ير الشعبي التطلع إلى أن يصبح يواصل جيش التحر من سعيه لتحقيق السيادة الدولية كجزء

. لم يذكر القادة الصينيون صراحة ما تعنيه 2049جيًشا من الطراز العالمي بحلول نهاية عام 

ألهداف التي تمت مناقشتها في الوثائق وفًقا للهم عبارة عسكرية عالمية المستوى، ولكن 

التحرير الشعبي إلى العسكرية الصينية الرسمية تشير أدبيات جيش التحرير الشعبي وجيش 

ة وجود طموح لبناء جيش التحرير الشعبي يكون أكثر قدرة من الناحية التشغيلية على متابع

تعمل وضت في المقام األول في المجالين البحري والجوي، يحروب مشتركة عالية التقنية خ

اإلشارة إلى بشكل أكثر كفاءة كمؤسسة، وترتبط ارتباًطا وثيًقا بالحزب الشيوعي الصيني. تجدر 

أن جيش التحرير الشعبي قد أدخل تحسينات في العديد من هذه المجاالت، بما في ذلك 

اإلصالحات الهيكلية، وإدخال األنظمة المحلية الحديثة في الميدان، وتعزيز قدرته. يمكن أن يؤثر 

دة وعي جيش التحرير الشعبي للصراع الذي يلوح في األفق على طموحات التحديث الصينية بع

 :طرق

قد تضطر الصين إلى تقليص بعض جهود التحديث لتمويل االستعدادات للحرب بشكل  ،اأوًل

كاٍف. على سبيل المثال، قد يتعين تعديل أهداف بناء مخزون كبير من السفن والطائرات 

المرموقة والمكلفة للغاية والمتقدمة تقنًيا لدفع تكاليف المخزونات الموسعة بشكل كبير من 

 .ر العادية ولكن األكثر فائدة مثل الذخائر الدقيقة الموجهةالعناص

قها على واشنطن، بشكل متناقض، إلى تحفيزها قد يؤدي حرص بكين على إظهار تفّو ثانًيا،

ات المتطورة والمتقدمة تقنًيا على الرغم من الضغط لكبح نّصعلى االستمرار في بناء بعض الِم

 .دادات للحربمثل هذه االستثمارات لتمويل االستع

رغبة بكين  فإن بالمثلوالسبب الرئيسي لنشر مثل هذه األسلحة المتقدمة سيكون سياسًيا. 

حفزها على مواصلة البحث وتطوير أسلحة تشها ذي المستوى العالمي يمكن أن لعرض جي

أيًضا إلى توخي الحذر الشديد في توظيف األصول البارزة مثل ذلك متطورة. يمكن أن يؤدي 

 .ات المقاتلة الشبح والسفن الرأسماليةالطائر

 خفض التشدد على العمليات العسكرية 

أثناء االعتماد على الوسائل الالعنفية إلضعاف نفوذ الواليات المتحدة، يمكن أن يتوسع دور 

جيش التحرير الشعبي في بناء الشراكة نظًرا لقدرته المحدودة على نقل القوات القتالية بأمان. 

ن حافز قوي لمحاولة تحفيز الجيوش العميلة لتكثيف استعداداتها للدفاع عن سيكون لدى بكي
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وتزويد الخبراء الذين يمكنهم المساعدة على استخدام  -ربما بدعم صيني سخي  -النفس 

 .األسلحة بشكل فعال

في فترة ما قبل الحرب، قد يشهد الجيش الصيني أيًضا تخفيًفا للقيود المفروضة على استخدامه 

ة لحماية المواطنين والممتلكات في الخارج. يمكن للسلطات أن تسمح لقوات جيش التحرير للقو

الشعبي باالشتباك مع القوات المعادية التي ُيعتقد أنها مدعومة من الواليات المتحدة، على 

 .الرغم من أنها قد تفرض قيوًدا صارمة على الهجمات ضد القوات األميركية

 في الخارج بصمة جيش التحرير الشعبي  

ع خارج محيطها لمواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه تضع بكين اليوم األساس لوجود موّس

مصالحها العالمية. استخدمت الصين مجموعة من االستراتيجيات، بما في ذلك زيادة انتشار 

ثفة جيش التحرير الشعبي في عمليات حفظ السالم والمجال البحري، والمساعدة األمنية المك

وبرامج التدريب العسكري مع الدول الصديقة للصين، والتعاون في مجال االستخبارات 

إسكان المواطنين الصينيين واالستثمارات لتحسين قدرتها على الحفاظ على النظام والعسكرية. 

 .في حالة عدم االستقرار المحلي أو األزمات

لعسكرية للصين واضًحا بشكل متزايد منذ أصبح الدور المركزي للقوة البحرية في اإلستراتيجية ا

وسيكون عنصًرا رئيسًيا في جهود جيش التحرير الشعبي المستقبلية لدعم التفوق  2009عام 

الصيني، وهي نقطة تم االعتراف بها في تقارير الدفاع الرسمية. تدرس الصين إنشاء قواعد 

لوجستية في أنغوال إضافية وبحسب ما ورد ناقش جيش التحرير الشعبي إنشاء مرافق 

وإندونيسيا وكينيا وميانمار وباكستان وسيشيل وسنغافورة وسريالنكا وطاجيكستان وتنزانيا 

وتايالند واإلمارات العربية المتحدة أي شبكة لوجستية عسكرية، وهو أمر بالغ األهمية لتوسيع 

 .نطاق الوجود العسكري في الخارج

بكين على مواءمة المصالح األمنية لدول مبادرة بصرف النظر عن عمليات نشر القوة، عملت 

الحزام والطريق مع مصالح الصين الخاصة من خالل إنشاء حوارات وأطر أمنية للتعاون األمني ، 

  .والتي بدورها توفر أساًسا للتعاون العسكري المستقبلي وتوسيع وجود جيش التحرير الشعبي

الخارج مزيًدا من الوصول إلى المرافق التي  يتطلب الوجود األكبر لجيش التحرير الشعبي في

أن تقوم الصين  مرّجحيمكن أن تدعم العمليات وترتيب القوات المنتشرة إلى األمام.  ومن غير ال

بتحويل العديد من هياكل الموانئ التجارية إلى منشآت دعم لجيش التحرير الشعبي الصيني، 

ظفين الحكوميين الذين اكتسبوا درجة من ولكن من المحتمل توجيه المقاول الصيني أو المو
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ات جيش التحرير نّصالسيطرة على المرافق ذات الصلة إلى تنفيذ الدعم اللوجستي لزيارة ِم

 .الشعبي في بعض المواقع

يفرض نجاح الصين المحدود حتى اآلن في توسيع الوصول إلى الموانئ والخدمات اللوجستية 

رير الشعبي للتخطيط لعمليات قتالية ضد القوات قيوًدا خطيرة على أي طموح لجيش التح

المدعومة من الواليات المتحدة في مواقع بعيدة. وتفتقر الصين إلى قواعد عسكرية قادرة على 

ل العمليات القتالية الكبرى، وليس من الواضح على اإلطالق أن بكين ستنجح في تطوير تحّم

عسكرية أكثر قوة في بعض  على قاعدةمثل هذا الوصول. حتى إذا نجحت الصين في الحصول 

في  افقد تظل مثل هذه الترتيبات نادرة نسبًيا. في حين أن هذا القيد قد يكون مقبوًل المواقع

منافسة وقت السلم حيث تنبع التهديدات الخارجية الرئيسية للصين من مصادر غير تقليدية، 

لى إجراء عمليات قتالية كبيرة أن يؤثر بشدة على قدرة جيش التحرير الشعبي ع مرّجحفمن ال

 .ضد جيش نظير مثل جيش الواليات المتحدة، وخاصًة خارج حدود الواليات المتحدة

 تكييف مفاهيم الحرب الصينية من أجل حرب نظامية بين الواليات المتحدة والصين 

رت مفاهيم القتال الصينية لدعم العمليات العسكرية ضد التهديدات التقليدية وغير تطّو

في حين أن بعض المفاهيم، مثل الدفاع ولتقليدية، بما في ذلك تلك الموجودة خارج المنطقة. ا

مثل هيمنة المعلومات،  -النشط، ظلت متسقة نسبًيا على مر السنين، فإن الخطط األخرى 

توضح كيف يفكر جيش التحرير الشعبي في  - "الذكية"، ومفهوم الحروب الثالث والحرب

 .ية ويدمج االتجاهات في الجيش التكنولوجيا والقدرات في مذهبهاالنزاعات المستقبل

الدفاع النشط: يمكن تكييف هذا المبدأ التوجيهي بمرونة للسماح بمجموعة  ◀

واسعة من العمليات الهجومية ضد القوات المتحالفة مع الواليات المتحدة في أي 

ق الدفاع منطقة جغرافية تتميز "بمصالح صينية". يمكن أيًضا توسيع نطا

 .النشط لتبرير العمل العسكري الصيني العدواني نيابة عن دولة عميلة

هيمنة المعلومات: من المتوقع أن يكثف جيش التحرير الشعبي جهوده إلى حد  ◀

كبير الستغالل نقاط ضعف المعلومات األميركية وإعداد الخيارات الستهداف 

لبكين توجيه استغالل  مجموعة واسعة من األهداف المدنية والعسكرية؛ يمكن

 .الوصول التجاري إلى شبكات المعلومات األجنبية

الحرب الذكية: يمكن تجهيز طليعة صغيرة من قوات جيش التحرير الشعبي  ◀

بأحدث األسلحة والقدرات، لكن غالبية القوة يمكن أن تعمل بمعدات قديمة 
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ل األساليب ومفاهيم قديمة؛ قد يشجع االفتقار إلى التكامل القادة على تفضي

المركزية الخاضعة للرقابة مثل الضربة بعيدة المدى والطائرات بدون طيار 

 .والعمليات اإللكترونية

الحروب الثالث: توفر التداعيات العسكرية لمعركة النفوذ السياسي حافًزا قوًيا  ◀

للصين إلعطاء األولوية لهذا الخط من الجهد؛ إن تقدم الصين نحو األسبقية 

 .ن أن يجعل مثل هذه األنشطة أسهلالقريبة يمك

 التغييرات المحتملة في الحرب القريبة على التخطيط الحربي لجيش التحرير الشعبي 

أظهر استثمار الصين في القدرات العسكرية مكاسب رائعة، وقد حدد علماء جيش التحرير 

ش الصيني قادًرا الشعبي رؤية طموحة للحرب. ومع ذلك، ال يزال من غير الواضح ما إذا كان الجي

 .على تحقيق اإلمكانات الكاملة لهذه القدرات، ال سيما في صراع كبير مع الواليات المتحدة

 :وهي على الشكل التالي

االعتماد الشديد على األصول المدنية والجهود المبذولة لزيادة قدرة عرض  ◀

  .الطاقة المحدودة

 .اتنّصة األسلحة والِمنهج أخالقي ومسّيس للحرب ؛ التركيز المفرط على هيب ◀

  .جيش من مستويين بقدرات قتالية متشعبة ◀

 .غير المباشرةاليب الحرب بالوكالة، والمواجهة تفضيل أس ◀

 .جهود الحرب المنسقة بشكل فضفاض مع الجيوش الشريكة في التحالف ◀

 

 االعتماد الشديد على األصول المدنية 

ية والعسكرية الخاضعة للسيطرة الجزئية لطالما شددت الصين على التعاون بين الجهود المدن 

إذا كانت الصين تواجه حرًبا منهجية  ةوخاص ،كميزة أساسية لتفكيرها العسكري وعملياتها

محتملة مع الواليات المتحدة، فسيصبح هذا المبدأ أكثر جاذبية كوسيلة لتعويض قدرات إسقاط 

ه الخصوص، قد ال يكون لدى القوة المحدودة لجيش التحرير الشعبي. خارج الصين، على وج

جيش التحرير الشعبي خيار سوى االعتماد على المتعاقدين المدنيين لتقديم الخدمات اللوجستية 

األساسية والدعم. يمكن للمتعاقدين المدنيين المسلحين تنفيذ عمليات قتالية نيابة عن وحدات 

كونو مسؤولين أيًضا عن نقل جيش التحرير الشعبي أو جنًبا إلى جنب معها أو حتى يمكنهم أن ي
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القوات والمعدات ويمكن أن يساعدوا في خدمة الموانئ والمطارات التي تتميز بأصول جيش 

 .التحرير الشعبي المنتشرة أو الزائرة

المحتمل أن تظل قدرات الصين على إبراز القوة متواضعة حتى لو اقتربت األمة من أن من 

، وقد يحفز هذا القيد بكين على إحياء مثل هذه الممارسات تصبح نظيًرا قوًيا للواليات المتحدة

بالفعل إلى أن التركيز المفرط على  تشير العقائد مثل الحروب الثالثو الطويلة األمد.

 الصين في القتال. عالوة على ذلك مة محتملة لنهجالموضوعات األخالقية والسياسية سيكون ِس

ات المتحدة لتقرير قضية القيادة المنهجية ستضيف فإن الحرب التي تلوح في األفق مع الوالي

 .حوافز قوية أخرى

يمكن أن تأمل الصين في كسر إرادة الواليات المتحدة للقتال جزئًيا عن طريق نزع الشرعية عن 

كما سيتعين عليها  ،تحالفات األميركية والدعم الدوليالمجهود الحربي األميركي وتقويض ال

الدول الشريكة والمجتمع الدولي كطمح لقيادة عالمية. ما قد يعنيه  تعزيز مكانتها الخاصة بين

هو أن جيش التحرير الشعبي يعتمد بشدة على تحالفات القوات إلضفاء هذا من الناحية العملية 

جو من الشرعية الدولية على عملياته ضد القوات المدعومة من الواليات المتحدة. يمكن للصين 

لألذى ألن أي غارات أميركية على مثل  اخالل تعريض المدنيين عمًدأيًضا أن تثير الغضب من 

 .هذه المنشأة ستؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين

قها يمكن تعزيز نهج الصين السياسي واألخالقي للحرب من خالل تصميم بكين على إظهار تفّو

ستوى عالمي" بحلول منتصف على الواليات المتحدة، كما يتضح من هدف بناء "جيش على م

القرن. باإلضافة إلى قيمتها العسكرية، فإن تطوير أسلحة مرموقة مثل حامالت الطائرات 

والمقاتالت الشبحية يوفر رسائل ذات قيمة سياسية تدعم الحجج السياسية لبكين. في مواجهة 

سلحة مثل هذه األحرب مع الواليات المتحدة يمكن أن تخشى الصين التداعيات السياسية لفقدان 

مثل هذه األنظمة لهجمات الواليات  تعّرضيمكن أن تقلل من  الباهظة الثمن. ونتيجة لذلك

المتحدة، وبالتالي قد يستخدم جيش التحرير الشعبي أسلحته المتقدمة في عمليات قتالية 

 .اتنّصمنخفضة المخاطر ُتظهر قوته دون التضحية بالِم

تحفز بكين  السياسية الموضوعة على أسلحة الهيبة يمكن أنعلى العكس من ذلك، فإن القيمة 

ات الرئيسية مثل حامالت الطائرات األميركية، نّصستهداف وتدمير الِمال على إعطاء األولوية

 .وربما حتى على حساب أهداف أكثر سالمة من الناحية العسكرية
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 جيش من مستويين بقدرات قتالية متشعبة 

ق دفع لى إظهار قدرة جيش التحرير الشعبي على نشر جيش متفّوإن التركيز المبالغ فيه ع

الصين تاريخًيا إلى بناء عدد قليل من وحدات النخبة المجهزة تجهيًزا جيًدا بينما يتخلف الكثير من 

بقية الجيش بمستوى أقل من التحديث. على سبيل المثال، على الرغم من أن جيش التحرير 

ى تنفيذ عمليات مشتركة كقوة عسكرية رئيسية قادرة علالشعبي قد حدد طموحاته للعمل 

قدرته على القيام بذلك ضعيفة بسبب عدم كفاية عدد األفراد المتعلمين تزال ال متكاملة، 

 .والمهرة، وقلة الخبرة في الحرب الموزعة، والتفضيالت السياسية والثقافية لمزيد من المركزية

 

 وسائل تشغيل القوات العسكرية  

بسبب الضعف الصيني في تطبيق اللوائح وسيادة القانون غير  ةمشاكل الجيش المتشعبتتفاقم 

المتسقة. حاول القادة المركزيون في عدة مناسبات إصالح وتحسين جودة اإلنفاذ التنظيمي 

ظل التقدم بطيًئا، ويرجع ذلك أساًسا إلى  رؤساء األحزاب المحليين. ومع ذلكوالحد من سلطة 

ضائية مستقلة والسلطة غير المقيدة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم. عدم وجود سلطة ق

وكانت النتيجة االمتثال المحلي غير المتكافئ للتوجيهات المركزية، والتطبيق غير الدقيق 

 .للوائح، والفساد على نطاق واسع

 

 تفضيل أساليب الحرب بالوكالة، والمواجهة غير المباشرة 

بالوكالة، والهجمات المواجهة، واالعتماد على جيوش الدولة ل بكين القوات يمكن أن تفّض 

لها قوات جيش التحرير الشعبي  تعّرضل وطأة القتال وتقليل المخاطر التي تالمضيفة لتحّم

ات المتطورة المرموقة. قد يكون االستثناء هو العمليات العسكرية ضد خصوم نّصواألسلحة والِم

حيث يمكن االستفادة من القوة الكاملة لقدرات جيش أدنى مستوى بالقرب من حدود الصين، 

 .التحرير الشعبي األكثر تقدًما مع تقليل مخاطر حدوث خسائر فادحة

 

 جهود الحرب المنسقة بشكل فضفاض مع شركاء التحالف 

يثير نفور الصين من التحالفات وعدم وجود شركاء أمنيين مقنعين تساؤالت حول قدرتها على 

جيش التحرير الشعبي في مهام شارك  لقدات دولية لدعم المصالح الصينية. بناء وقيادة تحالف

 تجّنبكانت تميل إلى  بكين أن المتحدة لحفظ السالم، متعددة األطراف مثل عمليات األمم

قيادة دولية أكبر المزيد من السلع  حقيقالقتال. من المتوقع أن توفر الصين التي تأمل في ت
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 على لتوفير الوصول، وفي بعض الحاالت ستعتمد على الدول العميلةاألمنية للدول العميلة و

 .القوات العسكرية لدعم الجهود األمنية الصينية

تجنيد الدول لتوفير مثل هذا الوصول والدعم وأظهرت عموًما أنها ى لإت الصين سعحتى اآلن، 

مع القيادة العسكرية  تفتقر إلى الجاذبية الدولية. وقد يرجع ذلك جزئًيا إلى قلة خبرة البالد

مع دول أخرى تلعب دوًرا وز على تنشيط الصين، الدولية واألجندة السياسية التي يبدو أنها ترّك

 .ثانوًيا على األكثر

تشير حقيقة أن العديد من البلدان تفتقر إلى أجندة مشتركة مع بعضها البعض خارج الرعاية 

من ذلك، قد ترضى  اء تحالف قوي ومتكامل. بدًلالصينية إلى أن بكين قد ال تكون قادرة على بنا

الصين بشراكات أمنية ثنائية وأحياًنا متعددة األطراف غير منسقة التنسيق بشكل محكم، والتي 

معامالت وعابرة. يمكن للدبلوماسيين الصينيين االعتماد على شريك ثم ال أقرب إلىتكون 

ت العسكرية أو أعمال التخريب أو غيرها من االنتقال إلى شريك آخر للقيام بأعمال تشمل الهجما

األعمال العدائية ضد المصالح األميركية. يمكن أن تؤدي الطبيعة المجزأة والمفككة للتحالف 

الموالي للصين إلى جهد دولي غير متوقع منسق بشكل سيئ، ولكن يمكن أن يكون أفضل نهج 

يهم دافع يذكر لدعم الحروب للصين وشبكتها المتنوعة من الشركاء، وكثير منهم ليس لد

 .الصينية في أجزاء أخرى من العالم

جيش التحرير الشعبي الذي يواجه شبح الحرب النظامية مع الواليات المتحدة  ىلدفي الختام، 

فإن واقع التكاليف  يث واألساليب التشغيلية. ومع ذلكحوافز قوية لتعديل جوانب برنامج التحد

خطط بالفعل  كماحرير الشعبي على تعديل الجيش بشكل كبير ة يحد من قدرة جيش التباهظال

لبنائه. كما أن استعدادات الصين للحرب سوف تسترشد بالضرورات السياسية الرئيسية على وجه 

ق الصين، وحقيقة وجود الخصوص، فإن هدف الحزب الشيوعي الصيني المتمثل في إظهار تفّو

، وعدم القدرة على بناء تحالف عالمي جيش من مستويين مع عقائد وقدرات غير متسقة

استعدادات جيش التحرير الشعبي للصراع  ةعميقبصورة ل يمكن أن يشّككل ذلك متماسك، 

وكيف يدير العمليات القتالية خارج الصين. يمكن أن تكون النتيجة تفضيًلا صينًيا لشن صراع غير 

تحالف الالجيوش العميلة، ومباشر من خالل القوات بالوكالة، والتركيز على تسليح ودعم 

فضفاض بشكل عام من الدول العميلة التي قد يكون لديها القليل من القواسم المشتركة مع ال

بعضها البعض بخالف المحسوبية الصينية والرغبة العامة في اإلنصاف. إذا تصاعدت الحرب إلى 

حرير الشعبي المواجهة ل جيش التفقد يفّض ك فيه القوات الصينية واألميركيةقتال مباشر تشار
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واألسلحة اآللية كوسيلة للقتال. على الرغم من رسائل بكين المستمرة حول التطور التكنولوجي 

لجيش التحرير الشعبي وتفوقه، يمكن للصناعات الدفاعية الصينية أن تجد الطلب األكبر على 

 .ل غير المأهولةاألسلحة الموثوقة طويلة األمد مثل الصواريخ بعيدة المدى وأنظمة القتا

 

 ة للصراع بين الواليات المتحدة والصينّدالفصل السادس: سيناريو أقل ِح

 االفتراضات الجيوسياسية

مع بدء الصراع، من المتوقع أن تقوم واشنطن والصين بتوسيع تعزيزاتهما الدفاعية وتكثيف 

سياسي، لكنها أنشطة بناء التحالف. قد تمتنع الصين عن تسمية تحالفات رسمية من منطلق 

كما هو الحال في الحربين العالميتين والحرب وستنشئ شراكات تقدم مزايا أمنية مماثلة. 

الباردة، ستستغل الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية في جميع أنحاء العالم التنافس بين 

جل الخاصة من خالل مناشدة جانب أو آخر من أ االواليات المتحدة والصين لتحقيق أهدافهم

المحسوبية. يمكن للدول األخرى أن تختار دعم الواليات المتحدة أو الصين بسبب الرغبة في 

جني الفوائد من خالل إظهار الوالء لطرف أو آخر، أو بعض التعاطف أو العالقة التاريخية مع أحد 

 .الخصمين، أو مزيج مما سبق

هذا الوضع  االتجاهات. في مثل ع كل هذهيمكن لسلسلة من األزمات العسكرية الخطيرة أن تسّر

يمكن أن تكون حادثة بسيطة نسبًيا كافية لقلب العالقة المتوترة إلى ما  المتقلب وغير المستقر

. ومع ذلك، في هذا السيناريو، تقرر بعد نقطة االنهيار، مما يؤدي إلى اندالع حرب منخفضة الحّد

لرئيسي هو الخوف من التبادل النووي، ا العاصمتين شن حرب غير مباشرة. قد يكون الدافع اتكل

ال يزال كال الجانبين يعتمدان  م من األعمال العدائية المتصاعدةأو قد يكون حقيقة أنه على الرغ

على بعضهما البعض إلى حد كبير في التجارة. مهما كانت األسباب الدقيقة، يختار كل جانب 

ية والتدخالت العالمية كأسلوب التغلب على خصمه من خالل مزيج من حرب منهجية لألولو

 .أساسي لشن حرب منخفضة الحدة

من نواٍح عديدة، سيكون نموذج هذا الوضع الجيوسياسي أقرب ما يكون إلى العقود األولى من 

الحرب الباردة، حيث قامت قوتان متنافستان بالتعبئة السياسية، واإلشراف على التعزيزات 

المتنازع عليها حول مجموعة واسعة من القضايا حول  العسكرية الكبرى، وتطوير التحالفات،

العالم، وتنافس على النفوذ والشركاء. قاتل كل من الواليات المتحدة واالتحاد والواليات المتحدة 
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تي بعضهما البعض في حروب بالوكالة شارك فيها حلفاؤهما وشركاؤهما في أجزاء االسوفي

 .تال التقليدي المباشرفي الق اا لم تشاركمكثيرة من العالم لكنه

يمكن أن يتوسع النطاق الجغرافي للصراع إلى ما هو أبعد مما كان عليه خالل الحرب الباردة. 

ل حاسمة في ولكن، كما في حالة الحرب الباردة، فإن اندالع األعمال العدائية سيمثل نقطة تحّو

البلدين حافز قوي لتعديل  الصراع من أجل السيادة الدولية. وبناًء على ذلك، سيكون لدى قيادة

 .األهداف واالستراتيجيات العسكرية في ضوء التغيير الدراماتيكي في الوضعواالستراتيجية 

 

 األهداف اإلستراتيجية الوطنية للصين في حرب نظامية منخفضة الشدة 

نفترض أنه، بما يتفق مع تركيز الحزب الشيوعي الصيني على مدى العقود العديدة الماضية، 

تمر القيادة المركزية في اعتبار إعادة تنشيط الصين قوة عظمى بحلول منتصف القرن، ستس

وهو هدف أطلق عليه شي جين بينغ "حلم الصين"، باعتباره الحالة النهائية لمواطنيها. إن تبني 

بكين لالستراتيجيات العدوانية يمكن أن يكون مدفوًعا بالحكم على أن األساليب السلمية 

الصين أصبحت غير كافية. ألغراض هذا التحليل، سنفترض أن الصين قد أحرزت لتحقيق حلم 

تقدًما جوهرًيا نحو تحقيق السيادة اإلقليمية وحتى تجاه القيادة العالمية، حتى لو لم تحل محل 

الواليات المتحدة بالكامل على أي من المستويين. على العكس من ذلك، سنفترض أن الواليات 

قها وأن هذه المقاومة هي السبب الرئيسي وراء قرار الصين يكفي لمقاومة تفّو المتحدة قوية بما

بوجوب اللجوء إلى العنف لفرض إرادتها على الواليات المتحدة. ستكون األولوية اإلقليمية 

والعالمية مهمة للصين، كما كانت بالنسبة للواليات المتحدة، ألسباب تتعلق باالزدهار 

يبة والسياسة. لكن الصين ال تحتاج إلى الهيمنة على المحيطين الهندي االقتصادي واألمن واله

 .والهادئ بالطريقة التي تمكنت الواليات المتحدة من القيام بها في أميركا

أن تقوم الصين بإخضاع دول قوية مثل اليابان والهند كما لم تعط بكين أي  مرّجحمن غير ال

من ذلك، يبدو أن الصين عازمة على السعي  ابدًلمؤشر على أنها تحمل مثل هذه الطموحات. و

إلى بناء عالقات مستقرة ومواتية مع الدول اآلسيوية الغنية والقوية على طول األطراف بينما 

دور أكثر هيمنة في البلدان النامية على طول طرق مبادرة الحزام والطريق.  لعبتهدف إلى 

الصين القيادي بشكل أساسي في إنشاء دول عميلة  وبالتالي، فإننا نعني باألولوية اإلقليمية دور

في جنوب وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، على الرغم من أنها تأمل بالتأكيد في ممارسة 

 .تأثير أكبر في شرق وشمال شرق آسيا أيًضا
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من الناحية االقتصادية، ستكون الصين كقائد عالمي وإقليمي في وضع أفضل لترتيب وقيادة 

تصادي بطريقة تميز احتياجاتها واحتياجات عمالئها. من الناحية األمنية، قد تواجه النشاط االق

الصين التي تمتعت بأولوية عالمية تأثيرات موازنة من الدول المتنافسة مثل الواليات المتحدة 

واليابان ودول أخرى، ولكن من المحتمل أيًضا أن تحصل على المزيد من الدعم من الدول في 

العالم التي سعت للحصول على مزايا الرعاية الصينية. ستكون الصين أيًضا في وضع  جميع أنحاء

أفضل إلدارة نقاط التوتر على طول محيطها بأقل من ذلك الخوف من التدخل العسكري 

ومن حيث المكانة، يمكن للصين التي بدت قريبة من التفوق على  ااألميركي واألجنبي. سياسًي

بارها أقوى دولة في العالم أن تتمتع بدعم كبير في الدعم المحلي الواليات المتحدة باعت

لت استراتيجيتها الوطنية لتتطلب هزيمة القوة والدولي. وفًقا لهذا المنطق، نفترض أن بكين عّد

األميركية كشرط ضروري لتحقيق حلم الصين. إن هزيمة الواليات المتحدة هدف وطني طموح 

في هذا السيناريو، ليس لدى الصين طموح وال طريقة مجدية  يحتاج إلى تحديد أكثر وضوًحا.

من ذلك، نفترض أن هدف بكين يرتكز على  اللتفكير في غزو الواليات المتحدة واحتاللها. بدًل

 .هزيمة الجهود األميركية إلحباط تحقيق الصين ألهداف التنشيط الوطنية

ت المتحدة كدولة، ولكن في حالة متناقصة تقبل الحالة النهائية المنشودة لبكين استمرار الواليا

الوضع النهائي للصين صعودها إلى موقع التفوق العالمي  تصّوروضعيفة للغاية. في الواقع، سي

وما يصاحب ذلك من تخفيض في مكانة الواليات المتحدة إلى مكانة قوة إقليمية في 

برها الصين مقبولة إلى حد تين. سيكون الوجود األميركي في بقية العالم بشروط تعتيكرياألم

كبير. يمكن للصين في هذه الحالة أن تأمل في الحفاظ على عالقة تجارية، على الرغم من 

 .الصراع غير المباشر، إذا أمكن إدارة التوترات

باختصار، نحن نفترض أن الهدف الرئيسي الذي يوجه صياغة وتنفيذ المجهود الحربي ضد 

وتقليل القوة العسكرية والسياسية األميركية إلى الحد الذي ال الواليات المتحدة سيكون إضعاف 

تستطيع فيه واشنطن أن تعرقل بشكل جدي إدراك بكين للتنشيط الوطني. في الوقت نفسه، 

حرب القوى العظمى، والتي قد يكون من  تجّنبسيهدف القادة الصينيون في هذا السيناريو إلى 

نها أن تنطوي على مخاطر عالية ال تطاق من حرب المستحيل السيطرة على تصعيدها ومن شأ

كارثية. إذا كان ذلك ممكًنا، يمكن أن تسعى الصين أيًضا إلى الحفاظ على عالقة تجارية 

ومستوى معين من العالقات المستقرة أو حتى التعاون بشأن بعض التهديدات المشتركة مع 

ن بشكل غير مباشر. وبالتالي فإن الحالة الواليات المتحدة، حتى في الوقت الذي حارب فيه الجانبا
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 تحدة موقف التبعية للقوة الصينيةالنهائية المنشودة لبكين ستكون حالة تتبنى فيها الواليات الم

فإن ولذلك تشبه إلى حد ما األوصاف الصينية "لنوع جديد من عالقات القوى الكبرى" المثالية، 

سالم على أساس المساواة االسمية ولكن بحكم  الحالة النهائية المثالية للصين ستكون إبرام

 .األمر الواقع احترام الواليات المتحدة للصين باعتبارها القوة العالمية الرائدة الجديدة

قد يصاحب بدء األعمال العدائية غير المباشرة مع الواليات المتحدة صراع غير عسكري واسع 

ادل بين الدولتين والمشاركة المشتركة في وسياسات عدائية. نظًرا لالعتماد االقتصادي المتب

عن تفضيل الصين الحالي لخوض نضاالتها الدولية من خالل  االمؤسسات متعددة األطراف، فضًل

الوسائل غير العسكرية، فقد تكون النضاالت االقتصادية والدبلوماسية والمعلوماتية في المقام 

متحاربون على مستوى معين من التجارة األول. ومن المفارقات، أنه من الممكن أن يحافظ ال

واالستثمار، وربما يكون ذلك بدافع الضرورة أكثر من أي شيء آخر. ومع ذلك، فإن اندالع األعمال 

جميع مجاالت السياسة الصينية. في تشكيل بشكل عميق  سيؤثرالعدائية مع الواليات المتحدة 

ون اإلنفاق على البرامج المحلية المختلفة على سبيل المثال، من المحتمل أن يؤخر القادة الصيني

 .من أجل تمويل تعزيز عسكري قوي لهزيمة القوة األميركية

تحتفظ البالد بالفعل بجهاز أمن داخلي ضخم، وقد يعني خفض اإلنفاق االجتماعي لتحسين 

 كما .المطالب على المواطنين أن بكين ربما تضطر إلى زيادة القمع لضمان االستقرار السياسي

تغير بشكل كبير، مع تأن  سياسة الصين الخارجية لدعم تحقيق حلم الصين من المحتملأن 

التركيز بشكل أكثر عدوانية على شيطنة الواليات المتحدة وحشد المؤيدين الدوليين بطريقة 

تستدعي إلى حد ما السياسات االستقطابية للحرب الباردة. يمكن للصين أن تتالعب بسياستها 

لتي تحظر منذ فترة طويلة التدخل العسكري األحادي لتبرير اعتمادها على المشاركة الخارجية ا

 .غير المباشرة في الحروب داخل الدول في المقام األول من خالل المساعدات العسكرية

اعتمدت بكين تقليدًيا على رسالة مناهضة لإلمبريالية والتدخل العسكري لحشد الدعم الدولي 

تدعم رسالة مماثلة جهودها لتحفيز العمالء على محاربة القوات المدعومة  ضد الغرب، ويمكن أن

من الواليات المتحدة. لكن قد يكون العمالء متحمسين لدعم العمليات القتالية الصينية ألسباب 

أخرى. في الحروب العالمية الماضية وفي الحرب الباردة، سعت العديد من الدول إلى استغالل 

الصراعات داخل الدول لتحقيق أهدافها الخاصة من الخاصة بها بين الدول والمحلية  الخصومات

خالل مناشدة جانب أو آخر من أجل المحسوبية. في الحرب العالمية األولى، على سبيل المثال، 

انضمت الصين واليابان إلى الحلفاء على أمل الحصول على مزايا مختلفة، بما في ذلك األراضي 
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من ذلك، يمكن للعمالء إظهار دعمهم على أمل  القوى المركزية. بدًللليابان، على حساب ا

الحفاظ على عالقات جيدة مع الصين القوية أو استجابة لضغوط شديدة من بكين. في حالة 

ت البرازيل قوات قتالية ووقفت العديد من دول أميركا الالتينية إلى الحرب العالمية الثانية، قدّم

. انضمت هذه الدول اد قوى المحور على الرغم من أي شكوى ضدهمجانب الواليات المتحدة ض

جزئًيا للحفاظ على عالقات جيدة مع الواليات المتحدة وأيًضا استجابة للضغط الدبلوماسي 

ل مثل هذه المجموعة المتباينة من الدول المكثف من واشنطن. ولكن من الممكن أيًضا أال تشّك

من ذلك، يمكن للصين أن تدير تحالًفا غير مترابط  اسًكا. بدًلذات القدرة المحدودة تحالًفا متما

تشارك فيه الدول القليل مع بعضها البعض بخالف الرعاية الصينية والرغبة العامة في تصحيح 

ثنائًيا وتعاملًيا إلى حد  ءمالالعيكون التنسيق العسكري الصيني مع األخطاء التاريخية. يمكن أن 

كين لمدى دعم األهداف العسكرية لعمالئها للجهود األوسع لتقليص قوة كبير، بناًء على تقدير ب

 .الواليات المتحدة ومكانتها

قد تحاول بكين أيًضا بناء تحالفات متعددة األطراف على غرار مجموعات مثل منظمة شنغهاي 

للتعاون، لكن االنقسام واالفتقار إلى اإلجماع وقدرات عرض القوة المحدودة لمعظم الدول 

ألعضاء من شأنه أن يقيد بشدة قيمتها بما يتجاوز الدعاية. للتعويض عن نقاط ضعفها، قد ا

 .تضيف الصين قوات شبه عسكرية ومتعاقدين أمنيين إلى مثل هذه االئتالفات

ز األداة األكثر ترجيًحا للقوة القتالية غير المباشرة الصينية في الخارج باختصار، يمكن أن ترّك

تشير النماذج الحالية للعالقات بين العميل ونائية بين الراعي والعميل. على العالقات الث

والمستفيد الصيني، كما رأينا في كمبوديا، إلى نموذج يمكن توسيعه في سيناريو الصراع 

ب منخفض الكثافة. في هذا النموذج، يمكن للصين االعتماد على توفير األسلحة والمزايا للنخ

ضد الخصوم الذين لديهم شكل من أشكال الدعم األميركي  ااعاتهفي الدول العميلة لدعم صر

مقابل وصول محدود من جانب جيش التحرير الشعبي. في بعض الحاالت، قد تحتاج القوات 

العسكرية الصينية إلى التدخل بشكل أكثر مباشرة لدعم نظام عميل، ولكن هذا الخيار هو 

طول محيط الصين. قد تخصص الصين أيًضا موارد األكثر منطقية بالنسبة للبلدان الواقعة على 

لدعم الصراعات بالوكالة أو بناء النفوذ في الدول التي تدعمها دولة شريكة رئيسية مثل روسيا. 

في كل حالة، ربما تقوم الصين بتقييم الميزة النسبية التي يمكن اكتسابها من خالل مشاركة 

قبل اتخاذ قرار بشأن نهج واحد. ستواجه الصين  أكثر نشاًطا وتقدير جدوى الخيارات المتنافسة
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أيًضا خطر قيام الدولة العميلة بتصعيد الموقف بما يتجاوز توقعات بكين، مما يؤدي إلى التزام 

 .أكبر ستجد الصين صعوبة في التراجع عنه

 األهداف االستراتيجية الوطنية للصين 

 :2049ق حلم الصين بحلول عام تحّق

 .ب الشيوعي الصيني ال تزال في السلطةالحكومة بقيادة الحز ◀

 .ييتحقق حلم الصين الوطنى النهائ ◀

 (.تحقيق حلم الصين الدولي النهائي )الصين كقوة عالمية بارزة ◀

 :هزيمة الواليات المتحدة كقوة منافسة

تنخفض مصداقية الواليات المتحدة ونفوذها الدوليين بشكل كبير، مع تقليص  ◀

 .تينيكريى حد كبير في األمأسبقية الواليات المتحدة إل

تفتقر الواليات المتحدة إلى اإلرادة أو القدرة على إعاقة تحقيق بكين ألهداف  ◀

 .حلم الصين

 .حرب القوى العظمى تجّنبيتم التحكم في التصعيد و ◀

 .الحفاظ على العالقات التجارية والتعاون بشأن االهتمامات المشتركة، إن أمكن ◀

 

 في سيناريو صراع منخفض الكثافة استراتيجية الصين العسكرية 

فسوف ندرس عن كثب استراتيجية  ز على احتماالت الصراع العسكرينظًرا ألن تحليلنا يرّك

جيش التحرير الشعبي منخفضة الكثافة لهزيمة القوة األميركية. في هذا القسم نستكشف كيف 

ف الجيش في ضوء يمكن للقادة الصينيين تحديد التهديدات الرئيسية لألمة ومهام وأهدا

الصراع. نستكشف أيًضا كيف يمكن للقادة تحسين التوجيهات بشأن بناء القوة العسكرية 

 .وتشغيلها

 التهديد األساسي: 

 .تهدف القوة السياسية والعسكرية للواليات المتحدة إلى منع تحقيق حلم الصين ◀

 .الدول المتنافسة التي تتعاون مع الواليات المتحدة ضد الصين ◀
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 يدات الثانويةالتهد: 

 .االنفصالية في تايوان، والدول المجاورة التي تتنازع على األراضي ◀

التهديدات التقليدية وغير التقليدية للدول العميلة على طول مسارات مبادرة  ◀

 .الحزام والطريق

التهديدات التقليدية وغير التقليدية لممرات الشحن الرئيسية والبنية التحتية  ◀

 .ى من االقتصاد العالميالرقمية وجوانب أخر

 

 تطوير القوة 

فيما يتعلق بتطوير القوة، توفر سنوات من التوترات المتصاعدة وصدمة العديد من األزمات 

العسكرية الخطيرة حافًزا قوًيا لكبار القادة في الواليات المتحدة والصين لتكثيف التعزيزات 

ومن شأن التصنيف الرسمي للدولة األخرى العسكرية الموجهة بالدرجة األولى إلى الدولة األخرى. 

ع من هذا االتجاه. لكن تفضيل الصراع غير المباشر يمكن أن يؤثر بشكل كدولة معادية أن يسّر

 .كبير على أولويات التمويل

في هذا السيناريو، نفترض أن الصين تواصل االستثمار في القدرات المتطورة، مثل األسلحة 

اريخ المتوسطة والطويلة المدى، والقدرات التمكينية، مثل التي تفوق سرعة الصوت والصو

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ،  لردع وهزيمة القوات األميركيةالحرب الفضائية واإللكترونية، 

ال سيما ضمن سالسل الجزر األولى والثانية. في الوقت نفسه، لكي تنتصر في صراع منخفض 

ت في مجاالت العمليات اإللكترونية والعمليات الخاصة، الحدة، يمكن للصين زيادة االستثمارا

عن قدرات المنطقة الرمادية مثل القوات البحرية شبه العسكرية والدعم الجوي الذي  افضًل

يمكن نشره دون عتبة الصراع. ستحتاج الصين أيًضا إلى تحسين التنسيق بين جيش التحرير 

 .مباشر منخفض الحدةالشعبي والمنظمات المدنية لدعم الصراع غير ال

نظًرا لتكلفة التطوير العسكري والنمو األبطأ المتوقع لكال البلدين في العقود المقبلة، فقد يواجه 

كالهما قيوًدا على قدرتهما على زيادة اإلنفاق الدفاعي. إن احتمال استمرار نوع ما من العالقات 

إلى حد ما من االنخفاضات في التجارية على الرغم من الصراع غير المباشر يمكن أن يخفف 

عدائية بين أكبر  ًلاالعالم الذي يشهد أعما واجهجًدا أن ي مرّجحالنمو االقتصادي، ولكن من ال

 .في التجارة واالستثمار اكبيًر ااقتصادين اضطراًب
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 القوات الصاروخية 

بة بعيدة رلردع الواليات المتحدة، نفترض أن جيش التحرير الشعبي يزيد مخزونه من أسلحة الض

الصواريخ وصواريخ االنزالق الفرط صوتية العابرة للقارات  على وجه الخصوص -المدى 

يمكن لقوة الصواريخ  - الباليستية والصواريخ متوسطة المدى والصواريخ متوسطة المدى

التابعة لجيش التحرير الشعبي زيادة مخزونها من الرؤوس الحربية النووية لتعزيز الردع. من 

ع أيًضا أن توسع الصين مخزونها من قدرات الدفاع الصاروخي لمواجهة أنظمة الضربات المتوق

الدقيقة األميركية طويلة المدى. كمقايضة، قد يؤدي ذلك إلى إبطاء إنتاج الصواريخ الباليستية 

قصيرة المدى بسبب مخزونها الواسع وأولوية محاربة القوة األميركية في جميع أنحاء العالم 

حل الفوري لنزاع تايوان والنزاعات األخرى. قد يكون االعتماد على الذخائر الدقيقة بشأن ال

الموجهة جاذًبا للصين ألسباب عديدة، لكنه سيحمل مخاطره الخاصة. قد يؤدي استخدام الضربة 

المواجهة إلى زيادة خطر وقوع إصابات في صفوف المدنيين، يمكن أن ُتالم الصين عليها. 

االنتكاسة المحتملة، من المتوقع أن تكثف القوات الصينية عمليات المعلومات  للتخفيف من هذه

 .والدعاية لقمع مثل هذه التقارير أو توجيه اللوم

 

 قوى األمن السيبراني 

في هذا السيناريو، زيادة وحدات األمن السيبراني ألغراض تحسين الدفاع السيبراني للصين 

من السيبراني تأتي بتكلفة منخفضة نسبًيا ويمكن لجيش والدول العميلة الرئيسية. وحدات األ

التحرير الشعبي أن يوسع قدراته لتنفيذ عمليات هجومية تستهدف شبكات الجيش األميركي 

وشبكات الحلفاء والشركاء الرئيسيين للواليات المتحدة. يمكن للصين أيًضا توسيع تمويلها 

لدان أخرى، مثل روسيا، لتنفيذ هجمات ودعمها لمجموعات األمن السيبراني الوكيلة في ب

إلكترونية على شبكات الواليات المتحدة وحلفائها. وقد استخدمت بالفعل بعض هذه التكتيكات 

من خالل التعاون مع وزارة أمن الدولة الصينية ومجموعات التهديد المستمر المتقدمة التابعة لها 

 .زارةوالتي تقوم بالتجسس اإللكتروني بناًء على طلب الو

 الفضاء الخارجي  

جيش التحرير الشعبي  مع احتمال توسع العمليات العدائية في جميع أنحاء العالم، سيكون لدى

لترقية وتحسين قدرته على إجراء المراقبة واالتصاالت واالستطالع في جميع أنحاء  حافز قوي
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همات، وبالتالي قد العالم. يمكن لألصول الفضائية وغير المأهولة أن تكون أساسية لتلك الم

 ن يميز العديد من الجهود الصينيةأ مرّجحتشهد توسعات في القدرات. وبتكرار أسلوب من ال

يمكن للكيانات المدنية زيادة القدرات العسكرية. يمكن للصين أيًضا االستفادة من الجهود 

في الدول حتية السابقة لتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والفضاء الخارجي والبنية الت

بمشاركة قدراتها وتوسيع الوصول للوحدات العسكرية الصينية. على  االعميلة وإقناع حكوماته

فإن  د يحتفظ بقدرات هجومية من الفضاءق الصيني الشعبيالرغم من أن جيش التحرير 

الطبيعة منخفضة الكثافة للحرب ستوفر حافًزا قوًيا لالمتناع عن التصعيد إلى حرب شديدة 

 .لكثافة تشمل أصوًلا في الفضاءا

 

  يالصين الشعبيسالح الجو لجيش التحرير 

توسيع مخزونها  الشعبيلدعم الحرب منخفضة الكثافة، يمكن للقوات الجوية لجيش التحرير 

المخطط له من وسائل النقل بعيدة المدى ودعم طائرات المهام الخاصة. من أجل دعم المهام 

ن يكون توسيع صفوف القاذفات طويلة المدى وناقالت التزود بالوقود القتالية في الخارج، يمكن أ

للهجوم للجيوش العميلة البعيدة  اقوًي اأولوية قصوى. يمكن أن توفر القاذفات بعيدة المدى دعًم

المنخرطة مع القوات المدعومة من الواليات المتحدة. لمواصلة ردع التصعيد المحتمل في الحرب 

لجيش التحرير الشعبي الحفاظ على مخزون قوي من  التابعة وات الجويةالتقليدية، يمكن للق

الطائرات المقاتلة المتقدمة، على الرغم من أن وتيرة بناء طائرات الجيل الخامس باهظة الثمن 

 .قد تتباطأ في الترتيب لتحرير الموارد لجهود أخرى J-35 و J-20 مثل

 

  يالصين الشعبيبحرية جيش التحرير 

، من المحتمل أن تكون البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي قد قامت 2049م بحلول عا 

بترقية وتحديث سفنها السطحية لزيادة أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على متن السفن وزيادة 

حجم وقدرة أسطول الغواصات. لحماية الشحن التجاري بشكل أفضل وردع الهجمات المحتملة 

وبي، من سلسلة الجزر الثانية، وفي المحيط الهندي، قد يطور جيش من خالل بحر الصين الجن

التحرير الشعبي فرًقا من مجموعات العمل السطحي تتكون من مدمرات وغواصات وسفن تجديد 

م فرقة العمل الحالية لمكافحة القرصنة التابعة لبحرية جيش التحرير وسفن قتالية أخرى. تقّد

قوة التي يمكن أن تنشرها في أي أزمة بحرية مستقبلية. تتألف لنوع ال االشعبي نموذًجا محتمًل
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من ضباط  700فرقة العمل من سفينة إنزال، وفرقة صاروخية، وسفينة إمداد، مع ما يقرب من 

 .البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي يحرسون السفن

 

 يالصين الشعبيلجيش التحرير  التابع سالح مشاة البحرية 

ير الشعبي بالفعل على قدم وساق لتوسيع حجم سالح مشاة البحرية التابع له يسير جيش التحر

جندي. في هذا السيناريو، يمكن أن تؤدي الزيادة المتواضعة في عدد األسلحة  100000إلى 

والمعدات الجديدة وتحديد أولوياتها إلى تمكين سالح مشاة البحرية التابع لجيش التحرير 

هام قتالية في الخارج بشكل أكثر فاعلية، بما في ذلك زيادة القدرة الشعبي الصيني من تنفيذ م

على العمليات البرمائية. كما هو الحال مع جيش التحرير الشعبي نفسه، يمكن لقوات المارينز 

في الجيوش  اأدوار استشارية عسكرية مع نظرائهالتابعة لجيش التحرير الشعبي القيام ب

 .العميلة

 

 القوات الخاصة 

للقوات الخاصة الصينية أن تشهد توسعات في األعداد وتحظى بأولوية أعلى لتحديث يمكن 

وتوسيع األسلحة والمعدات. يمكنهم تنفيذ مجموعة متنوعة من التخريب واالستطالع وغيرها 

من مهام مشاة النخبة الخفيفة لدعم القوات العسكرية العميلة في جميع أنحاء العالم. قد يسعى 

شعبي إلى تحسين قدرة القوات الخاصة على الخدمة في مهام استشارية جيش التحرير ال

ومساعدة، على الرغم من أن هذا ال يزال يمثل فجوة رئيسية في قدراته الحالية. القواعد 

والمرافق. نظًرا الرتفاع احتمالية وقوع أعمال عدائية مع القوات المدعومة من الواليات المتحدة 

لتوسيع وصول القوات  قوي كون لدى جيش التحرير الشعبي حافز، سيخارج سلسلة الجزر األولى

من المشاركة المباشرة في شكل قوات جيش التحرير  االقتالية في الخارج. وسيشمل ذلك كًل

  .الشعبي والمشاركة غير المباشرة في شكل تبرعات صينية من المساعدات والمعدات العسكرية

مرافق والوصول إليها في الدول الشريكة الرئيسية المنتجة توسًعا في ال إفريقيايمكن أن تشهد 

تين، قد يكريللطاقة مثل أنغوال والسودان. لدعم العمليات العسكرية في المحيط األطلسي واألم

. يمكن أن تشهد جميع فريقياقاعدة بحرية على الساحل الشرقي إلتسعى الصين أيًضا إلى إنشاء 

غير مباشرة أكبر في شكل مساعدات ومعدات عسكرية يتم هذه المناطق أيًضا مشاركة صينية 
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التبرع بها، ال سيما في النزاعات داخل الدول التي تضم الفصائل المتعارضة المدعومة من بكين 

 .وواشنطن
 

 توظيف القوة 

أن يؤدي نزاع منخفض الحدة مع الواليات المتحدة إلى تحفيز القادة الصينيين على  مرّجحمن ال

ر في العديد من مبادئهم التوجيهية القديمة فيما يتعلق باستخدام القوة. في حين إعادة التفكي

أننا ال نعرف بالضبط كيف يمكن أن يتغير التوجيه، يمكننا أن نفترض بعض التعديالت المحتملة 

لتتناسب بشكل أفضل مع أهداف الحرب  الصيني يعلى التوجيه الحالي لجيش التحرير الشعب

 .االستراتيجية الموضحة في هذا السيناريو الصينية واألهداف

سيسمح القادة الصينيون في حالة الصراع مع الواليات المتحدة، بحكم التعريف، بمزيد من 

العمليات العدوانية، بما في ذلك العمليات الهجومية ضد مصالح الواليات المتحدة وحلفائها 

ن يمكن أن يؤثر بشكل كبير على كيفية وشركائها. لكن النضال من أجل القيادة والنفوذ الدوليي

تفكير جيش التحرير الشعبي في العمليات القتالية ونهجه في التعامل مع المخاطر والتصعيد. قد 

تشجع الحساسيات تجاه نقاط الضعف والضرورات السياسية المستمرة لجيش التحرير الشعبي 

 .على تفضيل طرق مميزة إلجراء العمليات القتالية يالصين

يل من المعارك منا أن جيش التحرير الشعبي قد اشتبك مع الدول المجاورة في عدد قلى لو سّلحت

فإن هذه تظل قاعدة خبرة صغيرة نسبًيا مقارنة بخبرة الجيش األميركي. عالوة على  التقليدية

ا بشكل كامل على بني وجيش التحرير الشعبي لم يتغلذلك، نفترض أن الحزب الشيوعي الصي

نفاذ اإلداري الضعيف، والتفضيل السياسي للسيطرة المركزية، والتأكيد على والء مشاكل اإل

من القانون، والفساد المستشري. نقاط الضعف العسكرية  االحزب، والحكم من قبل الفرد بدًل

تم تخفيفها إلى حد ما من خالل إبرام يللبنية التحتية اللوجستية غير الكافية، في حين أنه ربما 

الوصول مع الدول العميلة، يمكن أيًضا أن تفرض قيوًدا مهمة على مخططي جيش  اتفاقيات

 .التحرير الشعبي

ومما يزيد من هذه المخاوف االعتبارات السياسية التي يمكن للقادة الصينيين االحتفاظ بها في 

لنامية، سعيهم وراء القيادة العالمية. نظًرا ألن بكين تأمل في بناء قاعدة قوتها بين البلدان ا

فإنها ستواجه دافًعا قوًيا للحد من ظهور االحتالل اإلمبراطوري في البلدان األخرى. ومع ذلك، فإن 
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عدم خبرة الصين مع التحالفات الدولية الرائدة يثير احتمالية كبيرة بأن بكين وجيش التحرير 

 .سوف يفهمان الظروف بشكل سيئ الصيني الشعبي

قوًيا للقادة الصينيين ليظلوا حذرين بشأن كيفية توظيفهم كل هذه العوامل ستوفر حافًزا 

لقوات جيش التحرير الشعبي في الخارج ودفع الدول العميلة للقيام بمعظم القتال حيثما أمكن، 

وربما تعمل على األكثر بطريقة تحالف ضعيف التكامل وفضفاض. في معظم العمليات خارج 

من القواعد. في  امتواضعة نسبًيا، وتضم عدًدا قليًلآسيا، قد تكون بصمة جيش التحرير الشعبي 

معظم الدول الشريكة، يمكن أن يقتصر وجود جيش التحرير الشعبي على المستشارين 

العسكريين والخبراء الفنيين لدعم عمليات نقل األسلحة وفرق صغيرة من المتخصصين في 

األمن السيبراني والبعثات وم بمهام االستخبارات واالستطالع جيش التحرير الشعبي للقيا

أن يستمر جيش التحرير الشعبي في التمسك بمبادئ الدفاع  مرّجحالمتخصصة األخرى. من ال

مع الممارسات السابقة، سيتم تعديل  االنشط كدليل الستخدام القوة العسكرية. ولكن، تماشًي

ساسية التي يمكن معنى المبادئ لخدمة االحتياجات السياسية للصراع. هناك بعض المبادئ األ

 .أن توفرها القيادة المركزية لتوجيه العمليات العسكرية
 

 التأكد من أن العمليات العسكرية تخدم أهداًفا سياسية 

مع الممارسات السابقة، سيؤكد جيش التحرير الشعبي، في هذا السيناريو، والءه  اتماشًي

وانب الدبلوماسية واإلعالمية الج واحترامه لقيادة الحزب وأهدافه السياسية للصراع. تعّد

واالقتصادية والتكنولوجية للتنافس بين الواليات المتحدة والصين الوسائل األساسية للنضال 

ستلعب العمليات العسكرية دوًرا حاسًما ولكن داعًما. وفًقا لذلك، سيؤكد جيش التحرير الشعبي و

رية. ألسباب مماثلة، سيظل من على أن العمليات العسكرية يجب أال تعرقل الجهود غير العسك

إثارة حرب  تجّنبالضروري أن يحافظ جيش التحرير الشعبي على السيطرة على التصعيد و

 .تقليدية أو نووية أوسع إذا كان ذلك ممكًنا

تؤكد الكتابات العسكرية الصينية حول "السيطرة على الحرب" بقوة على حتمية ضمان السيطرة 

لعسكرية وأن األنشطة العسكرية تظل تابعة وداعمة لألهداف السياسية على جميع الجهود ا

السياسية. وبالتالي فإن السمة المميزة لهذا الصراع ستكون االستخدام المكثف للدعاية 

تعزيز والعمليات اإلعالمية و "الحرب القانونية" والعمليات النفسية في الفترة التي سبقت الحرب ل

 .ويات الواليات المتحدة وتقويضهاالدعم المحلي والدولي وإضعاف معن
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 االستيالء على المكانة األخالقية والقانونية والسياسية العالية والحفاظ عليها 

أن يفعل ذلك في أي  مرّجحر جيش التحرير الشعبي األبعاد السياسية للصراع ومن اللطالما قّد 

سياسية، يمكن للعمليات صراع بين الواليات المتحدة والصين. كجزء من صراع أوسع للسيطرة ال

العسكرية الصينية التي تشارك فيها الواليات المتحدة أن تولي اهتماًما وثيًقا للجوانب األخالقية 

التحركات  تجّنبوالقانونية والسياسية للصراع. قد يوجه القادة الصينيون جيش التحرير الشعبي ل

الواليات المتحدة في موقف دفاعي التي تبدو عدوانية بشكل مفرط ومتابعة الخيارات التي تضع 

سياسي. للتعويض عن ضعف مصالحها في الخارج، على سبيل المثال، قد تختار الصين عمًدا 

تحديد مواقع أصولها الخارجية في مناطق مكتظة بالسكان أو االعتماد على وسائل النقل 

التي ستنشأ حتًما  ستعلن الصين عن الخسائر المدنيةوالمدنية مع الركاب لشحن بعض المعدات. 

من الضربات ضد األصول العسكرية ذات الصلة. في الوقت نفسه، يمكن للحكومة والجيش 

الصيني بذل جهود مكثفة إلضفاء الشرعية على عمليات جيش التحرير الشعبي وتطبيعها في 

نفس المنطقة. يمكن توجيه القوات العسكرية الصينية للعمل بطريقة تعزز رؤية الصين لألمن 

متعدد األطراف استناًدا إلى المبادئ والمثل السياسية الصينية، مثل منظمة أمنية متعددة 

األطراف ذات صلة بمبادرة الحزام والطريق، حتى لو لم تحقق العمليات ذات الصلة سوى القليل 

 .بخالف تعزيز الدعاية الصينية
 

 توظيف وسائل غير متكافئة حيثما أمكن ذلك 

وي "أنت تقاتل في طريقك، أنا أحارب طريقي"، يمكن توجيه جيش التحرير كجزء من المبدأ الما

الشعبي للبحث عن استراتيجيات غير متكافئة وفرض تكلفة تقلل من مخاطر التصعيد أو الهزائم 

المحرجة في ساحة المعركة. يمكن أن يعزز هذا المبدأ مخاوف جيش التحرير الشعبي بشأن 

من ذلك، قد يفضل جيش التحرير  اكية بطريقة متناظرة. وبدًلإشراك القوات المشتركة األمير

الشعبي الضربات بعيدة المدى بواسطة الذخائر الدقيقة الموجهة، وهجمات األنظمة غير 

المأهولة، والعمليات اإللكترونية. قد يعني هذا أيًضا دعًما صينًيا سخًيا لقوات حرب العصابات 

فاعلة غير الحكومية في دول الطرف الثالث التي حاربت المجهزة ببساطة وغيرها من الجهات ال

 .الواليات المتحدة
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 ل من مخاطر التصعيديقلتالالتحكم بعناية في األعمال العسكرية و 

قد يتم توجيه قوات  على الحرب" والمفاهيم ذات الصلة ا مع التركيز القوي على "السيطرةتماشًي 

ليات واألنشطة العسكرية بعناية لضمان التوافق مع جيش التحرير الشعبي إلدارة استخدام العم

األهداف السياسية. في المواقف التي تشهد صراًعا مع القوات المدعومة من الواليات المتحدة، 

يمكن لجيش التحرير الشعبي إعطاء األولوية للعمليات مع القوات شبه العسكرية وغير 

، لتعزيز المصالح الصينية حيثما أمكن ذلك. العسكرية، مثل االستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون

سيتم إعطاء األولوية للنزاع غير المباشر عبر قوات الدولة المضيفة الشريكة والقوات شبه 

العسكرية والمتعاقدين الدفاعيين على االشتباك المباشر لجيش التحرير الشعبي. لكن بكين 

ات األميركية دون موافقة القيادة د القتال المباشر بين جيش التحرير الشعبي والقوستقّي

لعديد من حاالت المركزية، على الرغم من أن خطر التصعيد غير المقصود سيكون مرتفًعا في ا

من المحتمل أن تظل القوات القتالية التقليدية الرئيسية في حالة تأهب قصوى  الصراع. وبالتالي

 .وفي حالة استعداد عالية في حالة التصعيد إلى حرب كبرى

 

 م عقائد أنظمة األنظمة في القتالااستخد 

قد تستعد القوات في هذا السيناريو أيًضا للمعركة التي تسترشد بمذاهب مثل الحرب الذكية 

وحرب أنظمة األنظمة، والتي تسعى إلى الهيمنة السريعة في جميع المجاالت لتنتصر في ساحة 

فمن الممكن أن تكون أقلية فقط  كة أنظمة العدو وإضعافها. ومع ذلالمعركة من خالل مهاجم

من وحدات النخبة في جيش التحرير الشعبي مدربة بالكامل ومستعدة لتنفيذ مثل هذه المهام، 

وقد تكون هذه الوحدات موجودة بشكل أساسي في البر الرئيسي في وضع دفاعي. قد تعمل 

اليات المتحدة بقوات قوات جيش التحرير الشعبي التي تنخرط مع قوات بالوكالة مدعومة من الو

 .أقل تقدًما، وبالتالي تفضل أساليب الهجمات بعيدة المدى

توفر هذه المبادئ التوجيهية التخمينية المعترف بها إحساًسا بالكيفية التي قد يسعى بها القادة 

المركزيون إلى إدارة دور القوات العسكرية والسيطرة عليه في صراع حكومي شامل من أجل 

لواليات المتحدة. لتحقيق أهداف سياسية، سيتم توجيه جيش التحرير الشعبي التفوق على ا

للتركيز على مجموعة واسعة من العمليات واألنشطة العسكرية، والتي سيكون القتال جزًءا واحًدا 

منها فقط. ستخضع العمليات القتالية لرقابة صارمة ويتم تنفيذها بطريقة تعكس حساسية 
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ات السياسية والقانونية واألخالقية ألي مواجهة تشارك فيها القوات القيادة المركزية للسم

 .المدعومة من الواليات المتحدة

 تعلق بالقوات العسكرية األميركيةفي حين أن بكين قد تمارس ضبط النفس في أي موقف ي

فإنها ستبقي إمكانية التوسع في الصراع األعلى مفتوحة لردع الواليات المتحدة وللحفاظ على 

خيارات مرنة ألي طوارئ. عند النظر في الخيارات، قد يفكر قادة جيش التحرير الشعبي في نهج 

متدرج، يبدأ بالقوات األقل فتًكا وغير العسكرية. حيثما أمكن، قد يفضل القادة الصينيون تمكين 

 ، مع لعب قوات جيشاتنفيذ أي عمليات قتالية في بالدهالدول المضيفة الشريكة ومساعدتها ل

 .التحرير الشعبي دوًرا داعًما غير مباشر على األكثر

قد تحفز الحساسية تجاه البصريات السياسية للعمليات العسكرية الصينية في الخارج بكين أيًضا 

على تنظيم تحالفات، بما في ذلك بعض الدول العميلة الرئيسية للعمليات ضد أي قوات تدعمها 

يمكن للمستشارين العسكريين لجيش التحرير الشعبي أن  الواليات المتحدة. على سبيل المثال،

يساعدوا في تسهيل جمع المعلومات االستخبارية ودعم القوات العسكرية للدولة المضيفة التي 

تستهدف الجهات غير الحكومية التي ربما تدعمها الواليات المتحدة. يمكن للفنيين المدنيين 

لعسكرية للدولة المضيفة في تشغيل منصات الصينيين في نفس الوقت مساعدة الوحدات ا

بدون طيار لتنفيذ ضربات أو استطالع. يمكن لمسؤولي الحكومة والمقاولين الصينيين أيًضا 

اإلشراف على نقل األسلحة والتدريب على استخدام األسلحة بشكل فعال. يمكن توفير األمن 

المضيفة معززة بمقاولين  للموظفين الصينيين واألصول الرئيسية من خالل وحدات الدولة

 .دفاعيين مسلحين وغير نظاميين من الصين

م حرب منخفضة الشدة بين الواليات المتحدة والصين على أنها جهد طويل يباختصار، يتم تقي

األمد يتميز بالصراع بالوكالة وربما التدخالت المباشرة في معظم أنحاء العالم. يمكن خوض هذه 

 امن قبل جيوش الدول العميلة أو الجماعات المتمردة المفضلة، فضًل النزاعات في المقام األول

عن متعاقدي القوات شبه العسكرية والدفاع، كجزء من صراعات داخل الدول أو بين الدول. 

 مرّجحستتألف مشاركة جيش التحرير الشعبي بشكل أساسي من دعم هذه القوات القتالية. من ال

بادرة الحزام والطريق التي أعطتها الصين األولوية أن تحدث الصراعات على طول طرق م

كأساس جغرافي لقوتها الدولية. يمكن للوحدات العسكرية الصينية واألميركية ذات الصلة أيًضا 

إشراك بعضها البعض في الفضاء اإللكتروني وفي مجاالت المعلومات. ستواصل القوات 

لية رئيسية، على الرغم من أنها ستعمل العسكرية التقليدية حشدها واستعدادها لعمليات قتا
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في المقام األول كقوات ردع. قد تكون بعض التدخالت العسكرية التقليدية من جانب جيش 

لمحاربة األنظمة أو حركات التمرد المدعومة من  تحرير الشعبي على طول محيط الصينال

 .الواليات المتحدة، ممكنة

ائل غير مباشرة من شأنه أن يفتح إمكانية التعاون إن شن الحرب في المقام األول من خالل وس

تية األميركية. استقرت اواستقرار العالقات الثنائية، بطريقة تستدعي إلى حد ما الطريقة السوفي

العالقات على الرغم من قيام الدولتين بشن صراع غير مباشر ضد بعضهما البعض من خالل 

 تجّنبحقة من الحرب الباردة. إذا نجح المقاتلون في صراعات بالوكالة حول العالم في العقود الال

فقد تزدهر التجارة واالستثمار، مما يؤدي  اظ على الصراع عند مستوى منخفضالتصعيد والحف

إلى حالة مزمنة طويلة األمد من العالقات الثنائية شبه الثابتة والحرب غير المباشرة. لكن خطر 

من الجانبين قد يتعب من حالة الجمود غير الحاسمة  اأًي التصعيد غير المقصود سيظل كبيًرا، ألن

ويخاطر بإجراءات أكثر عدوانية لالستيالء على ميزة كبيرة. كما أن الطبيعة المنخفضة الحدة 

لمثل هذه الصراعات تثير أيًضا احتمال ظهور صراعات مختلفة في وقت واحد في أجزاء مختلفة 

 .من العالم

في نفس الوقت مجموعة متنوعة من الصراعات تديران ن نفسيهما يمكن أن تجد بكين وواشنط 

داخل الدول وبين الدول التي تندلع بين الحين واآلخر في أجزاء مختلفة من العالم. عالوة على 

ذلك، يمكن أن يتداخل اشتداد األعمال العدائية مع تلك الخاصة بالدول المتنافسة في مناطق 

منية المرتبطة بنقص المياه والغذاء أو التهديدات غير التقليدية مختلفة، وكذلك مع التحديات األ

  .مثل الكوارث الطبيعية والجماعات اإلرهابية

بالنظر إلى التجزئة واالضطراب وانتشار التهديدات العابرة للحدود المفترضة في هذا السيناريو، 

لضرر بالحكومات قد يكون هناك العديد من الفرص للصين الستغالل ضعف الدولة إللحاق ا

والجماعات المتحالفة مع الواليات المتحدة. في مثل هذه البيئة، يمكن للدول والجماعات 

المحاصرة أن تطلب الدعم الصيني أو األميركي ألغراضها الخاصة. يمكن تحدي كل من الصين 

ب والواليات المتحدة لتحقيق التوازن بين جهودهما الحربية ضد بعضهما البعض، مع المطال

األمنية التي تثيرها الدول الشريكة لكل منهما و التهديدات المتعددة عبر الوطنية. يمكن أن 

يتخذ جزء كبير من الصراع شكل عمليات انتهازية الستغالل الصعوبات التي تواجهها الدول 

الشريكة المتحالفة مع جانب أو آخر من خالل توفير أسلحة ومعدات منخفضة التكلفة للجماعات 

 .الحكومات الداعمةأو 
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عتمد أيًضا على تصراع منخفض الحدة س الطريقة التي سيقاتل بها جيش التحرير الشعبي في

الموقع الجغرافي، وإدراك التهديد الصيني المحدد أو المصالح المعنية، والقدرات التي تستخدمها 

بارات على النحو الواليات المتحدة والدول العميلة لها. من المحتمل أن تكون بعض هذه االعت

 :التالي

على طول محيط الصين )وسط وشرق وجنوب شرق آسيا(، يمكن لبكين النظر في مجموعة   •

من التدخالت القتالية التقليدية ضد الحكومات المدعومة من الواليات المتحدة أو الجماعات 

التقليدية ضد  المتمردة. يمكن أن تشارك وحدات جيش التحرير الشعبي األكثر نخًبا في الهجمات

الدول المجاورة ذات األنظمة المعادية أو حركات التمرد المهددة المدعومة من الواليات المتحدة. 

يمكن للصين أيًضا أن تسعى إلى وصول أكبر للسفن والطائرات في الدول العميلة مثل كمبوديا 

اثل ورفض وربما الضغط على بنغالديش وميانمار وتايالند وغيرها من أجل الوصول المم

الوصول العسكري للواليات المتحدة. قد تعتمد بكين بالمثل على مانيال للسماح لمفارز صغيرة 

من القوات البرية الصينية بالمساعدة في مهام األمن الداخلي، وإنشاء شبكات للمراقبة وجمع 

والنزاعات المعلومات االستخباراتية، وضمان منع وصول الواليات المتحدة. فيما يتعلق بتايوان 

البحرية، يمكن للصين تكثيف عمليات المنطقة الرمادية ضد جيوش الدول إما بشراكة أمنية 

صريحة أو ضمنية مع الواليات المتحدة، لتشمل تكتيكات أكثر عدوانية مثل االعتقاالت 

والمصادرة والدهس واالشتباكات المسلحة في البحر. يمكن للقوات الصينية أيًضا شن ضربات 

ية عقابية وعمليات هجومية أخرى على نطاق أصغر إلظهار نقاط الضعف في الدفاع صاروخ

 تجّنبالتايواني وحدود المساعدة األمنية األميركية. على الرغم من أن بكين قد تسعى إلى 

تصعيد مثل هذا الموقف إلى صراع أوسع، فإن مثل هذه المواقف المتقلبة قد تنطوي على 

 .ر والتصعيد غير المقصودمخاطر عالية لسوء التقدي

، إفريقياخارج الحدود المباشرة للصين، في مناطق مثل المحيط الهندي وجنوب آسيا وغرب   •

ن الشكل األكثر احتماًلا للنزاع منخفض الحدة من عمليات انتهازية تستغل تجزئة يمكن أن يتكّو

يات المتحدة والجماعات الدولة والفوضى إللحاق الضرر بمصالح الحكومات المتحالفة مع الوال

وتدعم أنصار القوة الصينية. في حاالت عرضية، يمكن للصين أن تنظم تحالفات المتمردة 

صغيرة من القوات لتنفيذ عمليات عسكرية مختلفة. يمكن للمسؤولين العسكريين الصينيين 

ي اإلشراف على نقل األسلحة والمعدات وتوفير التدريب والخبرة الفنية والدعم العسكر

المتخصص المحدود في شكل عمليات استطالع وعمليات إلكترونية. ومن المتوقع أن تتحمل 
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جيوش الدولة المضيفة والجماعات المتمردة التي تحمل أسلحة ومعدات صينية قاتلت جيراًنا أو 

جماعات مدعومة من الواليات المتحدة، وطأة القتال. يمكن للصين نشر تشكيالت قتالية أصغر، 

ذلك القوات الجوية والبرية المشتركة المتواضعة، للتدخل مباشرة لدعم دولة عميلة أو بما في 

لمهاجمة القوات المدعومة من الواليات المتحدة. يمكن أن يؤدي تصعيد التوترات الصينية 

 .حربية بحرية متقدمة أو مناوشات على الحدود االهندية إلى اشتباكات في البحر تشمل سفًن

والشرق األوسط وأوروبا وأميركا الالتينية والمناطق القطبية،  إفريقياالبعيدة مثل  في المواقع  •

ستكون خيارات الصين لشن صراع منخفض الكثافة أكثر تقييًدا بسبب محدودية وصولها 

ن الوسيلة األساسية للقتال في هذه المناطق وقدرتها على عرض القوة. من المحتمل أن تتكّو

تغلت الصراعات بين الدول وداخل الدول الموجودة بالفعل لتعزيز األهداف من العمليات التي اس

الصينية واإلضرار بمصالح الواليات المتحدة. يمكن للصين تقديم المساعدة العسكرية والدعم 

للدول العميلة أو الجهات الفاعلة غير الحكومية التي قاتلت من أجل أهدافها الخاصة ضد الجيران 

غير الحكومية التي حصلت على شكل من أشكال الدعم األميركي. يمكن للقوات والجهات الفاعلة 

 .المتخصصة الصينية توفير الدعم الناري بأنظمة مأهولة أو غير مأهولة

أن تعطي الصين األولوية للبعثات بناًء على أهمية المصالح  مرّجحفي المواقع الخارجية، من ال  •

توفر أهمية ممر العبور على طول المحيط الهندي إلمدادات  الوطنية المعنية. على سبيل المثال،

الطاقة الصينية والشحن التجاري حافًزا قوًيا لجيش التحرير الشعبي لزيادة قدرته على حماية 

السفن المارة وردع الهجمات المحتملة. يمكن أن توسع وصول السفن البحرية لجيش التحرير 

واصات السطحية في باكستان وسريالنكا. من خالل زيادة الشعبي في إيران والسفن الحربية والغ

الهياكل الرمادية، يمكن للصين إرسال قوات ومعدات على متن سفن مدنية تحمل ركاًبا أو 

االعتماد على متعاقدين مدنيين مسلحين لنقل العتاد إلى قواعد جيش التحرير الشعبي الصيني 

صينًيا أكثر  ائية وجوًدا عسكرًيا وشبه عسكريأو جيوش العمالء. يمكن أن تكون النتيجة النه

استمرارية وأكبر على طول المحيط الهندي والخليج العربي. يمكن للسفن التجارية البحرية 

والمسلحة الصينية تكثيف وجودها في المحيط المتجمد الشمالي والبحر األبيض المتوسط 

الكثافة، قد تكون الصين أيًضا  للدفاع عن حركة المالحة البحرية. في سيناريو حرب منخفضة

على استعداد ألن تصبح داعًما أكثر نشاًطا لروسيا في المواجهات مع دول الناتو والواليات 

 .المتحدة
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في أي مكان يمكن للصين استخدام عمليات المعلومات و قدرات الفضاء الخارجي والفضاء   •

، والتحريض على عدم االستقرار المحلي اإللكتروني لجمع المعلومات االستخبارية، وجمع البيانات

يمكن أن يشهد مجال  ،والمعارضة السياسية للواليات المتحدة، وحشد الدعم للقيادة الصينية

من التصعيد. يمكن للعمالء  كثر عدوانية بسبب انخفاض المخاطرالمعلومات النشاط األ

ضطراب السياسي في الواليات الصينيين الترويج لمعلومات مضللة تهدف إلى إثارة االنقسام واال

المتحدة، ولكن من المتوقع أيًضا أن يدافعوا ضد هجمات مماثلة من الواليات المتحدة داخل 

الصين. في الفضاء اإللكتروني، يمكن لوحدات األمن السيبراني الصينية تصعيد أنشطة 

ح من خالل التجسس واالستطالع لتشمل هجمات متواضعة على الشبكات األميركية، على األرج

العمل من خالل وكالء في دول أخرى لتوفير إمكانية اإلنكار المعقولة. ستفضل القوات الصينية 

الضربات طويلة المدى لشن هجمات مباشرة على القوات المدعومة من الواليات المتحدة، إما 

عادية لدعم الجيوش العميلة أو في الهجمات التي يقودها جيش التحرير الشعبي ضد القوات الم

على طول محيط الصين. الخوف من التصعيد غير المقيد وما يصاحب ذلك من أضرار جانبية 

 اللبنية التحتية والتمويل واالقتصاد يمكن أن يردع الصين عن شن هجمات إلكترونية أكثر تدميًر

 .على الواليات المتحدة في سيناريو صراع منخفض الكثافة

فإن الجانب  لبكين في خوض صراع بتكلفة منخفضةر ميزة في حين أن الحرب غير المباشرة توف

السلبي هو أن الضرر الذي يلحق بالقوة األميركية قد يكون أيًضا متواضًعا إلى حد ما. قد تكون 

 .النتيجة حالة مزمنة طويلة األمد من األعمال العدائية غير المباشرة

قرة نسبًيا بين الواليات المتحدة يمكن أن تستمر الحرب لفترة أطول إذا اقترنت بعالقات مست

ن كال الجانبين من تجديد الموارد المفقودة والصين واستمرار العالقات التجارية، مما سيمّك

الحرب الكبرى  تجّنببسبب الصراع غير المباشر. قد يكون تحطيم القوة األميركية بطريقة ت

تحقيق هذه النتيجة قد يكون بعيد  الكارثية أمًرا ضرورًيا ألهداف بكين في هذا السيناريو، ولكن

المنال أو وهمًيا. بعد سنوات من القتال غير الحاسم، يمكن للصين تقليص بعض أهدافها 

على  -الحربية للتركيز فقط على اكتساب ميزة موضعية في عدد قليل من البلدان ذات األولوية 

الشرق األوسط. لتحديد و إفريقيااألرجح في ممرات الشحن الحيوية في المحيط الهندي وفي 

القيادة المنهجية، يمكن للقادة الصينيين أن يفضلوا شن حرب منخفضة الحدة على حرب شديدة 

 .الكثافة لعدة أسباب
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من الواضح أن مستوى الدمار ربما يكون أقل من ذلك بكثير، وكذلك الخطر العام لإلبادة النووية 

منخفضة الكثافة ستجعل نقاط ضعف الصين في أو الدمار الكارثي. عالوة على ذلك، فإن حرًبا 

عرض القوة أقل مسؤولية، حيث سيكون لدى الصين سبب أقل للخوف من الهجمات العسكرية 

األميركية على سفنها المنتشرة عن بعد. سيكون الضغط إلظهار البراعة الصينية في ساحة 

من ذلك، يمكن أن  اًضا. وبدًلالمعركة في معارك متكافئة مع القوات المشتركة األميركية أقل أي

قه من خالل تدمير أنظمة ومنصات األسلحة يهدف جيش التحرير الشعبي إلى إثبات تفّو

األميركية رفيعة المستوى، وذلك في المقام األول من خالل التخريب أو الهجمات التي تشنها 

حة المتقدمة بتدعيم أنظمة األسل الصيني الشعبيجيوش العمالء بينما يقوم جيش التحرير 

الخاصة به. إذا كان من الممكن إدارة الصراع، فقد تكون الصين أيًضا قادرة على الحفاظ على ما 

يشبه التجارة واالستثمار مع العديد من شركائها في مبادرة الحزام والطريق واالستمرار في 

على تعويض  تنفيذ العديد من جوانب جهودها في وقت السلم لتعزيز قيادتها. قد تكون القدرة

الخسائر حاسمة لجهود أي من الجانبين لالنتصار في حرب طويلة األمد منخفضة الكثافة. يمكن 

للمنطق االستراتيجي األساسي لكال الجانبين أن يركز على استنزاف الخصم لدرجة أنه يستسلم 

لمثقلة العسكرية الخصم اموارد ق لفرض التكاليف التي تؤكد على بسبب اإلرهاق. إن إيجاد طر

، باإلضافة إلى االستراتيجيات االقتصادية التي تهدف إلى تقييد الجانب اآلخر، يمكن أن باألعباء

يكون مفتاًحا لتحقيق االنتصار. بالطبع، قد يصبح الجانب الخاسر يائًسا أيًضا ويختار التصعيد إلى 

 .الهزيمة تجّنبحرب شديدة الكثافة كوسيلة عالية المخاطر ل

 

 عالفصل الساب

 سيناريو الصراع المنهجي عالي الكثافة بين الواليات المتحدة والصين

بالطبع، أن كال الجانبين وجّ ه جيشه لالشتباك المباشر  ،هو رئيسي في هذا السيناريواالختالف ال

. سيكافح القادة على كال الجانبين الحتواء الحرب من التصعيد إلى نقطة التبادالت جيش اآلخرمع 

دمرة أو الهجمات اإللكترونية على البنية التحتية المدنية، لكنهم سيواجهون أيًضا النووية الم

حوافز قوية لتصعيد الحرب على أمل تحقيق نصر حاسم. وبالتالي فإن مخاطر التصعيد ستكون 

عالية للغاية. يمكن أن يمتد الصراع إلى أجزاء كثيرة من العالم ويشمل هجمات شديدة التدمير 

خارجي والفضاء السيبراني، ويمكن أن ينطوي على مستوى معين من استخدام في الفضاء ال

 .األسلحة النووية
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 االفتراضات الجيوسياسية 

ستبدأ األعمال العدائية المفتوحة بعد شهور أو سنوات من الصراع غير المباشر منخفض الحدة 

متحالفة مع األخرى. في جميع أنحاء العالم حيث تقاتل كل من الدولتين بانتظام مع القوات ال

بمرور الوقت، يمكن أن تتالشى القيود المفروضة على الذات للسيطرة على التصعيد، مما يؤدي 

 .إلى اشتباكات وحوادث أكثر عنًفا وصادمة تعمل على تقوية الرأي في كلتا العاصمتين

لتنافس بين من المحتمل أن يستمر االتجاه الراسخ للتنافس بين الواليات المتحدة والصين مع ا

الدول األخرى أو يشتد. يمكن للبلدان المتلهفة لتأمين فوائد سن الرعاة قوة عظمى واحدة أن 

تثير اشتباكاتها مع األعداء المتحالفين مع القوة العظمى المنافسة. عالوة على ذلك، فإن الجهود 

يمكن أن تؤدي التي تبذلها الصين والواليات المتحدة لحشد الدعم الدولي ضد بعضهما البعض 

إلى تفاقم ديناميكيات االستقطاب اإلقليمي والعالمي، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة مخاطر 

ثني عن التسوية في األزمات تأن  االصراع فمشاركة أعداد متزايدة من البلدان من شأنه

ولي العسكرية، مما يزيد من احتمالية حدوث نتائج دموية وسوء تقدير. في مثل هذا الوضع الد

المتقلب والذي ال يمكن التنبؤ به، قد يكون من الصعب مقاومة إغراء التصعيد إلى الهجمات 

التقليدية. عالوة على ذلك، فإن انتشار االضطراب االقتصادي واستمرار الفوضى والمشاكل 

 األمنية غير المعالجة في جميع أنحاء العالم من شأنه أن يزيد من إجهاد الموارد العسكرية لكال

 .البلدين

قد يفقد صانعو القرار في بكين وواشنطن صبرهم مع حرب استنزاف غير مباشرة ويطالبون 

بإجراءات أكثر عدوانية إلنهاء الحرب بسرعة أكبر. يكمن أحد االختالفات الرئيسية بين السيناريو 

حاح. في الموضح هنا والسيناريو الوارد في الفصل السادس في الشعور المتزايد بالتهديد واإلل

حين أنه في سيناريو الكثافة المنخفضة، ربما حاول كال البلدين موازنة النضال من أجل الفوز 

بالرغبة في جني فوائد الحفاظ على التجارة ومستوى معين من التعاون، في هذا السيناريو، 

مريرة. هناك أيًضا شعور أكبر باإللحاح إلى وتكون العالقات عدائية بشكل موحد وخطيرة 

المجهود الحربي، ربما بسبب األضرار الجسيمة التي لحقت باالقتصاد العالمي وتفكك النظام 

العالمي. وفًقا لهذا السيناريو، تعتبر كل دولة من الدول األخرى، عدًوا ملتزًما بتدميرها. هذا 

ة المرتفع للتهديد يبرر الرغبة في االنخراط في قتال تقليدي واسع النطاق والمخاطر تصّورال

 تجّنبمن الصين والواليات المتحدة قد تأمالن في  ابالتصعيد من أجل االنتصار. في حين أن كًل

استخدام األسلحة النووية، فإن حتمية االنتصار في صراع من أجل السيادة تؤدي إلى اهتراء 
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وعدم اليقين في القدرة على السيطرة على التصعيد. عالوة على ذلك، فإن الرغبة الملحة في 

نهاء الحرب قد تدفع صناع القرار في بكين وواشنطن إلى السماح بهجمات شديدة التصعيد على إ

 .أمل تحقيق نصر حاسم

 األهداف االستراتيجية الوطنية للصين في زمن الحرب 

 :البقاء الوطني

 .الحكومة بقيادة الحزب الشيوعي الصيني ال تزال في السلطة ◀

 .و االنهيارالفناء أ تجّنباألمة الصينية تصمد وت ◀

 .يتم تقليل الضرر الذي يلحق بالقوة العسكرية واالقتصادية لألمة ◀

 .التبادل النووي الشامل تجّنبيتم التحكم في التصعيد، ويتم  ◀

 :هزيمة الواليات المتحدة كقوة منافسة

 .ض نفوذها بشكل كبيرار المصداقية الدولية للواليات المتحدة، وانخفتضّر ◀

 .ة بخضوعها للقوة الصينيةاعتراف الواليات المتحد ◀

 .تدهور القوة العسكرية واالقتصادية للواليات المتحدة إلى درجة أن واشنطن ◀

 .تفتقر إلى القدرة على التأثير بشكل ملموس

 .تحقيق بكين ألهداف حلم الصين لعقود ◀

 

 استراتيجية الصين العسكرية في زمن الحرب 

تحديد التهديدات الرئيسية لألمة ومهام  في هذا القسم، نستكشف كيف يمكن للقادة الصينيين

وأهداف الجيش في ضوء اندالع حرب شديدة الكثافة. سنستكشف أيًضا كيف يمكن للقادة 

  .تحسين التوجيهات بشأن بناء القوة العسكرية وتشغيلها

 تحديد أولويات التهديد الصيني في سيناريو حرب عالية الشدة 

 :التهديد الرئيسي

 .القتصادية والعسكرية للواليات المتحدةالقوة السياسية وا ◀

حلفاء وشركاء الواليات المتحدة الذين يشتبكون عسكريا مع قوات جيش  ◀

 .التحرير الشعبي
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 :تهديدات ذات أولوية أقل

 .االنفصالية في تايوان، والدول المجاورة التي تتنازع على األراضي الصينية ◀

 .القتال تجّنبالمتحدة ولكنها تالقوى اآلسيوية المتنافسة التي تدعم الواليات  ◀

التهديدات التقليدية وغير التقليدية للدول العميلة على طول مسارات مبادرة  ◀

 .الحزام والطريق

 .التهديدات غير التقليدية لمصالح الصين والعمالء في الخارج ◀
 

 الحرب النظامية المتطورة: تطوير القوة 

لكبار القادة في الصين لتوجيه التعبئة العامة يوفر اندالع حرب شديدة الكثافة حافًزا مقنًعا 

وتعظيم المجهود الحربي. على النقيض من السيناريو منخفض الكثافة، حيث حفزت الضرورة 

السياسية إلثبات التفوق الصيني والحفاظ على الهيبة الحفاظ على المنصات عالية التكلفة 

الكثافة أكثر انفتاًحا على المخاطرة والمكلفة، يمكن أن تكون الصين المنخرطة في حرب عالية 

 .على أمل تحقيقها

 

 نصر حاسم 

ربما تسعى أكثر قوات النخبة في جيش التحرير الشعبي إلى إشراك القوات األميركية، ولكن 

بشروط مواتية يمكن أن يأمل فيها جيش التحرير الشعبي في الحصول على فرصة معقولة 

قتال داخل غالف التدخل الصيني المضاد من شأنه أن يخدم للنجاح. إن إغواء القوات األميركية لل

مثل هذه الضرورة القصوى. من األمثلة على ذلك هجوم صيني ضد حليف للواليات المتحدة أو 

شريك داخل سلسلة الجزر األولى ؛ سيتم تصميم الهجوم إلغراء القوات األميركية بشن هجوم 

 .مضاد صيني مدمر

يخ بعيدة المدى والقاذفات والغواصات واألنظمة غير المأهولة على من المحتمل أن تكون الصوار

رأس قائمة عمليات االستحواذ. كما هو الحال في الفصل السادس، توفر هذه القدرات إمكانية 

إلحاق أضرار جسيمة بالقوات العسكرية األميركية دون الحاجة إلى مناورات مشتركة معقدة. 

أسلحة الدفاع الجوي لردع الضربات على البر الرئيسي. قد يمكن أن تشمل األولويات األخرى 

توجه بكين أيًضا الصناعات الدفاعية إلنتاج أسلحة ومنصات منخفضة التكلفة ولكنها قادرة 

لتسليح وتجهيز الدول العميلة في جميع أنحاء العالم لمحاربة القوات المدعومة من الواليات 

 .المتحدة
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ي واالضطراب المحتمل لالقتصاد العالمي الذي سيصاحب األعمال نظًرا لتكلفة التطوير العسكر

العدائية بين الواليات المتحدة والصين، سيواجه كال البلدين قيوًدا شديدة على قدرتهما على 

زيادة اإلنفاق الدفاعي. بالنظر إلى الضرورة الملحة لالنتصار في حرب شديدة الكثافة، قد تكون 

ائلة في اإلنفاق الدفاعي لفترة وجيزة من الزمن على أمل أن يؤدي بكين مستعدة لتحمل زيادة ه

 .مثل هذا الحشد الكبير إلى تحقيق النصر السريع للقوات الصاروخية

كنظام سالح مفضل مفترض يستوعب تفضيل الصين للتحكم المركزي ويقلل من المخاطر 

من الصواريخ الباليستية على المنصات الفخمة، نفترض أن جيش التحرير الشعبي يزيد مخزونه 

بعيدة المدى والدقة الضربة والصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ االنزالقية فوق 

أن تزيد القوة الصاروخية لجيش  مرّجحالصوتية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات. من ال

ود المبذولة لزيادة التحرير الشعبي من مخزونها من الرؤوس الحربية النووية كجزء من الجه

الردع وتقوية المنشآت النووية للدفاع ضد أي هجوم محتمل. يمكن للصين تطوير مركبات 

توصيل أرضية جديدة إلطالق الصواريخ بسهولة أكبر وبتكلفة منخفضة لجيوش عمالئها. من 

ات المتوقع أيًضا أن توسع الصين مخزونها من قدرات الدفاع الصاروخي لمواجهة أنظمة الضرب

 .الدقيقة بعيدة المدى األميركية

 

 قوى األمن السيبراني  

لزيادة  ة، لدى جيش التحرير الشعبي حافز قويكما هو الحال في سيناريو الكثافة المنخفض

وحدات األمن السيبراني بشكل كبير ألغراض تحسين الدفاع السيبراني للصين والدول العميلة 

بتكلفة منخفضة نسبًيا. يمكن أن يستهدف جيش  وحدات األمن السيبرانيتأتي الرئيسية. 

التحرير الشعبي شبكات الجيش األميركي وشبكات الحلفاء والشركاء الرئيسيين للواليات 

المتحدة. يمكن للصين أيًضا توسيع تمويلها ودعمها لمجموعات األمن السيبراني الوكيلة في 

الواليات المتحدة وحلفائها. أنظمة دول أخرى مثل روسيا لتنفيذ هجمات إلكترونية على شبكات 

القتال بدون طيار. يمكن للصين استخدام طائرات مقاتلة بدون طيار وسفن بحرية لمهاجمة 

القوات األميركية بطريقة تدعم نظام قيادة مركزي وتقلل من الحاجة إلى عمليات مشتركة 

للجيوش العميلة  التابعة لةمعقدة. ويمكنها أيًضا نشر العديد من الطائرات الهجومية غير المأهو

 .لدعم جهودهم الحربية ضد القوات المدعومة من الواليات المتحدة
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 الفضاء الخارجي  

 ون لدى جيش التحرير الشعبي حافز قويمع توسع العمليات القتالية في جميع أنحاء العالم، سيك

يع أنحاء العالم. لترقية وتحسين قدرته على تنفيذ المراقبة واالتصاالت واالستطالع في جم

يمكن لألصول الفضائية وغير المأهولة أن تكون أساسية لتلك المهمات، وبالتالي قد تشهد 

صول الفضائية توسعات في القدرات. قد توسع الصين مخزونها من األسلحة الستهداف األ

ومات ألنظمة الفضائية الصينية. يمكن للصين أيًضا االعتماد على الحكااألميركية وتحسين أمن 

في الدول العميلة لمشاركة قدراتها في مجال توسيع الوصول للوحدات العسكرية الصينية، 

 .والتي يمكن أن تصبح أكثر أهمية بالنظر إلى مخاطر نشوب حرب في الفضاء الخارجي

 

 

 جيش التحرير الشعبي 

كشافية قد يشهد جيش التحرير الشعبي الصيني توسًعا كبيًرا في التمويل لبناء وحدات است 

ط القوة مشتركة قادرة على حمل مجموعة من العمليات القتالية على طول المحيط ودعم إسقا

والشرق األوسط. قد تكون الصين على استعداد للمخاطرة  إفريقياالمحدودة  البعثات بقدر 

. والنخبة للعمليات القتالية ضد الموالين للواليات المتحدة ابوحداتها المشتركة األكثر تكامًل

 .الجيران مثل تايوان أو دول أخرى

 

  يالصين الشعبيسالح الجو لجيش التحرير 

لجيش التحرير الشعبي الصيني األولوية لتوسيع التابع من المحتمل أن يعطي سالح الجو 

ودعم طائرات المهام لدعم المهام القتالية  Y-20 مخزونه من طائرات النقل لمسافات طويلة

 H-20 يمكن أن يكون توسيع صفوف القاذفات بعيدة المدى مثلاالستكشافية في الخارج. 

وناقالت التزود بالوقود أولوية قصوى، حيث يمكن استخدامها لتقديم الدعم للعمليات القتالية 

لجيش التحرير الشعبي في مواقع بعيدة ولجهود الحرب التي تبذلها جيوش العمالء المهمة. 

عبي أيًضا إلى توسيع مخزونها من الطائرات المقاتلة تهدف القوات الجوية لجيش التحرير الش

قد تحاول بكين االعتماد الرغم من الحد من نفقات الحرب،  ، علىJ-35 و J-20 المتقدمة، مثل

 .على صواريخ الدفاع الجوي واألنظمة غير المأهولة لحماية المجال الجوي للبالد
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  يالصين الشعبيبحرية جيش التحرير 

راع عالي الكثافة، ستعتمد الصين على بحرية جيش التحرير الشعبي لردع في سيناريو الص 

الهجمات المحتملة على طول محيط الصين والمحيط الهندي. يمكن أن تكون الغواصات، على 

وجه الخصوص، ذات قيمة لتهديد القوات البحرية المعادية على طول المحيط الهندي. بطبيعة 

للغاية، لذا قد تختار بكين عدم استبدال المقاتلين  الحال، فإن السفن السطحية ضعيفة

من ذلك، قد تعتمد على متعاقدين مدنيين لنقل  االرئيسيين الذين دمروا في الحرب. وبدًل

من ذلك، قد تعتمد الصين على شبكات النقل البري من  اعة. بدًلالقوات والمعدات في سفن مقّن

 .والشرق األوسط فريقياإخالل شراكتها مع روسيا لتوجيه القوات إلى 
 

 

 يالصين الشعبيبحرية لجيش التحرير سالح مشاة ال 

في سيناريو الحرب الشديدة الكثافة، قد يعتمد جيش التحرير الشعبي على توسيع سالح مشاة  

البحرية لزيادة القوات البرية االستكشافية لمهام إسقاط القوة المحدودة عبر بحر الصين 

لة ندي. ومع ذلك، فإن ضمان بقاء السفن الهجومية الكبيرة المحّمالجنوبي وفي المحيط اله

بالقوات في عصر الضربات الدقيقة العالمية من شأنه أن يزيد من مخاطر وتكلفة العمليات 

من ذلك، قد تعتمد الصين على نشر  االبرمائية واالنتشار البحري للقوات القتالية الرئيسية. بدًل

حجم عن طريق الجو أو تحاول فقط مثل هذه الهجمات البرمائية إذا تشكيالت قتالية متواضعة ال

 .كان من الممكن مرافقة هذه السفن من قبل قوات بحرية وقائية قوية
 

 القوات الخاصة  

يمكن للصين زيادة عدد القوات الخاصة لجميع الخدمات. ستلعب هذه القوات دوًرا مهًما في  

ات األميركية. في العمليات القتالية المباشرة، يمكن للقوات القتال المباشر وغير المباشر مع القو

الخاصة القيام بواجبات المشاة الخفيفة بما في ذلك التخريب واالستطالع ودعم الضربات الجوية 

ودعم العمليات القتالية. في النزاعات غير المباشرة، يمكن للقوات الخاصة المساعدة في تدريب 

 .ية العميلةوتوجيه جهود القوات العسكر

 

 القواعد والمرافق 

نفترض أن قوات جيش التحرير الشعبي قادرة على نشر مجموعة كاملة من القوات في دول 

جنوب شرق آسيا مثل بنغالديش وكمبوديا وميانمار وسريالنكا وتايالند. في آسيا الوسطى، 
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ى المرافق لدعم يمكن للقوات الخاصة لجيش التحرير الشعبي وجيش التحرير الشعبي الوصول إل

العمليات القتالية المحدودة في أفغانستان وباكستان. نفترض أنه في المواجهة بين الصين 

والواليات المتحدة، ستختار روسيا دعم الصين. وفًقا لذلك، يمكن لروسيا الموافقة على ترتيبات 

ط. نحن نفترض إلى مواقع في الشرق األوس اتشبه التحالف وتسمح للقوات الصينية بالعبور بًر

أن العالقة بين الصين وإيران يمكن أن تصبح أقرب إلى تحالف أيًضا، رغم أنه نتيجة لذلك قد 

، يمكن إفريقياتجد الصين نفسها متورطة إلى حد ما في حروب إيران مع خصومها السنة. في 

طائرات لقوات جيش التحرير الشعبي أن تسعى إلى إنشاء قاذفات صواريخ بعيدة المدى مضادة لل

. يمكن أن تشهد قاعدة إفريقياوالسفن في الدول العميلة الواقعة على سواحل شرق وغرب 

جيبوتي ترقية الستيعاب القوات القتالية المشتركة المنتشرة في األمام، والتي قد تنفذ عمليات 

أو ربما حتى البلقان. قد تسعى الصين أيًضا  إفريقيالدعم الدول العميلة في بالد الشام أو شمال 

إلى توسيع الوصول العسكري ونوع من مرافق الدعم في الدول الشريكة في منطقة البحر 

الكاريبي وأميركا الالتينية، مثل كوبا أو فنزويال، حيث يمكنها إطالق صواريخ لتهديد الطائرات 

ذه المنشآت ستكون عرضة للهجوم من العسكرية األميركية أو السفن أو حتى األراضي. كل ه

فإن قدرة الصين المحدودة على إبراز  مة من الواليات المتحدة، ومع ذلكقبل القوات المدعو

 .قوتها ستحد من قدرتها على ضمان بقاء أصولها البعيدة

 

 توظيف القوة 

ية لالنتصار في حرب شديدة الكثافة، يمكن للقادة الصينيين توجيه عمليات هجومية عدوان

تهدف إلى تفكيك قدرة الواليات المتحدة على مواصلة القتال. لكن النضال من أجل القيادة 

والنفوذ الدوليين يمكن أن يؤثر بشكل كبير على كيفية تفكير جيش التحرير الشعبي في 

العمليات القتالية ونهجه في التعامل مع المخاطر والتصعيد. مع تزايد المخاطر وشكل القتال 

ل الصين للمخاطر بشكل كبير. قد تدفع الرغبة في االنتصار ، يمكن أن يزداد تحّماموًلاألكثر ش

الهزيمة الحاسمة الجيش الصيني إلى المخاطرة بوحداته ومنصات النخبة  تجّنبفي المعركة و

في هجمات دراماتيكية على القوات األميركية. ومع ذلك، ربما ال يزال قادة جيش التحرير 

في تقليل المخاطر من خالل محاربة الجيش األميركي على أرض مواتية، مثل الشعبي يأملون 

داخل سلسلة الجزر األولى، حيث يمكن لقوات التدخل المضاد التابعة لجيش التحرير الشعبي أن 

 .تلحق خسائر عقابية
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 أن يوفر نزاع شديد الحدة مع الواليات المتحدة حافًزا مقنًعا للقادة العسكريين مرّجحمن ال

الصينيين لتبني مبادئ توجيهية أكثر عدوانية بشأن استخدام القوة مع التأكيد على أهمية 

"السيطرة على الحرب". في حين أننا ال نعرف بالضبط كيف يمكن أن يتغير التوجيه، يمكننا أن 

نتوقع بعض االحتماالت بناًء على المبادئ الحالية. توفر هذه المبادئ نقطة انطالق لتحليل 

ة عمل قوات جيش التحرير الشعبي في األيام األولى من الصراع عالي الكثافة. ومع ذلك، كيفي

ُتظهر الحروب الماضية أن التقنيات الجديدة والمفاهيم العملياتية من المحتمل أن تظهر على 

مدار الحرب، مما يشير إلى أن العديد من هذه المبادئ يمكن أن تصبح قديمة بعد وقت قصير 

 .حربمن بدء ال

م مذاهب ااستخدوالتغيير األكبر سوف يشمل تلك المتعلقة بالسلوك الفعلي للعمليات القتالية 

أنظمة أنظمة "ذكية" في القتال. في عملياتها القتالية مع القوات األميركية، يمكن نشر وحدات 

ألسلحة النخبة في جيش التحرير الشعبي وتدريبها على استخدام التقنيات األكثر تقدًما، مثل ا

ا مع نظرية جيش التحرير وأجهزة االستشعار والمنصات التي تدعم الذكاء االصطناعي. تماشًي

الشعبي الحالية، قد تستعد القوات في هذا السيناريو أيًضا للمعركة التي تسترشد بمذاهب 

مليات مفهوم الصين "للع تصّورالقتال األكثر تقدًما، مثل "الحرب الذكية" وحرب أنظمة األنظمة. ي

ن المخططين المشتركة المتكاملة" مزيًجا مرًنا من أنظمة المعلومات والشبكات التي تمّك

العسكريين الصينيين من دمج "نقاط القوة التشغيلية" من كل خدمة من خدمات جيش التحرير 

الشعبي. يرتبط مفهوم العمليات المشتركة المتكاملة ارتباًطا وثيًقا بمفهوم "المعلوماتية" و 

ل المعلوماتية جوهر هذه العمليات المشتركة مواجهة األنظمة" أو حرب أنظمة األنظمة. تشّك"

 .وتتكون من شبكات المعلومات لدمج وتنظيم العمليات لتحقيق التفوق المعلوماتي

يعتمد مفهوم حرب أنظمة األنظمة على ربط أتمتة األوامر والضربات الدقيقة والتنقل السريع 

، يمكن 2015من العقد الحيوية بسرعة. وفًقا للكتاب األبيض للدفاع لعام لضرب نظام العدو 

تلخيص سماته الرئيسية على أنها "هيمنة المعلومات، والضربات الدقيقة، والقوات المشتركة 

المتكاملة." يمكن تحملها وتقليل مخاطر الخسائر المدمرة. خارج المحيط المباشر، يمكن أن 

لصينية من تشكيالت أبسط ذات مستوى أقل من القدرة المشتركة. تتكون القوات القتالية ا

من ذلك االعتماد على األنظمة غير المأهولة، والعمليات  ايمكن لقوات جيش التحرير الشعبي بدًل

اإللكترونية، وخيارات الضربات بعيدة المدى لتقليل الحاجة إلى العمليات المشتركة المعقدة 

 .والالمركزية
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 امات المتفوقة أوًلاغتنام المعلو

تؤكد كتابات جيش التحرير الشعبي باستمرار على أهمية االستيالء على التفوق المعلوماتي في 

إلى االستيالء على ميزة  االلحظات األولى من القتال. قد تسعى قوات جيش التحرير الشعبي أوًل

نظام مراقبة أمن المعلومات عن طريق تعطيل أو تدمير تدفق المعلومات لدى الخصم وإنشاء 

الدولة المتفوق. يمكن للقوات القتالية بعد ذلك استهداف النقاط الرئيسية بواسطة الذخائر 

الدقيقة بهدف تحقيق هيمنة شاملة. سيكون الهدف جعل العدو غير قادر على المقاومة، وليس 

مكن أن يحفز التدمير الكامل لجميع القوات. التركيز على االستيالء على التفوق المعلوماتي ي

جيش التحرير الشعبي على إعطاء األولوية لنشر أصول المعلومات في القواعد والمرافق البعيدة، 

تليها القوات القتالية المناسبة. يمكن أيًضا أن تعطي األصول القتالية الصينية األولوية لتدمير 

 .ألي اشتباكأصول االستخبارات والمراقبة واالستطالع األميركية في اللحظات األولى 

 

 تدمير نقاط العدو الرئيسية

 :أربعة أنواع من األهداف لشل نظام عمليات العدو الشعبيتحدد كتابات جيش التحرير 

 ن من ضربات لتقويض أو تعطيل تدفق معلومات العدويتكّو األول

  لعوامل الرئيسية، وقدرات القوة الناريةلموجعة ضربات  الثاني

  د العقد المادية ألنظمة تشغيل القوة الناريةن من ضربات ضيتكّو الثالث

يستهدف التسلسل الزمني و وتيرة الهندسة العملياتية للعدو في حرب شديدة الكثافة  الرابع

 مع الواليات المتحدة 

يمكن لجيش التحرير الشعبي االعتماد على مخزون موسع من الصواريخ الستهداف مثل هذه 

سكرية على تدمير إرادة العدو في المقاومة، فقد ال يكون ذلك العقد. بينما تؤكد الكتابات الع

من ذلك، يمكن أن يكون تدمير العقد  األغراض الحرب األوسع مع الواليات المتحدة. بدًل اكافًي

الرئيسية خطوة أولى نحو تدمير المنصات العسكرية األميركية عالية الكثافة. والغرض من هذا 

واألسلحة العسكرية األميركية هو إلحاق مثل هذه الخسائر  التدمير واسع النطاق للمنصات

المعوقة التي لم تستطع الواليات المتحدة تجديد قواتها بسهولة لسنوات عديدة. توفر هذه 

المبادئ التوجيهية التخمينية المعترف بها إحساًسا بالكيفية التي قد يسعى بها القادة المركزيون 

والسيطرة عليه في صراع حكومي شامل من أجل التفوق على  إلى إدارة دور القوات العسكرية

 .الواليات المتحدة، على األقل في المراحل االفتتاحية للحرب الشديدة
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 كيف يمكن أن تتكشف الحرب 

إلى  -حروب الحربين العالميتين األولى والثانية  -تشير األمثلة على حروب القوى العظمى األخيرة 

لكثافة بين الواليات المتحدة والصين يمكن أن تكون طويلة األمد ومدمرة أن حرًبا منهجية عالية ا

يمكن أن تظهر تقنيات وأساليب  ى أنه في سياق مثل هذه الحربللغاية. تشير األمثلة أيًضا إل

ها اليوم. بالطبع، يمكن أن تتحول حرب شديدة الشدة أيًضا بشكل تصّورحرب جديدة ال يمكن 

تدمير أقل. ليس لدينا طريقة لتقدير كيفية الون مدتها أقصر أو درجة مختلف، مع احتمال أن تك

ز المسارح الرئيسية للحرب على تقدم الحرب وسنمتنع عن محاوالت القيام بذلك. يمكن أن ترّك

النقاط الساخنة التقليدية على طول سلسلة الجزر األولى في الصين. لكن الصراع التقليدي بين 

ن يمكن أن يندلع أيًضا في مواقع بعيدة على طول طرق مبادرة الحزام الواليات المتحدة والصي

والطريق. عالوة على ذلك، فإن اندالع حرب شديدة الحدة لن ينهي بالضرورة الحرب منخفضة 

الحدة. يمكن للحرب غير المباشرة منخفضة الحدة في جميع أنحاء العالم أن تستمر أو تشتد حيث 

حدة بعضهما البعض بشكل مباشر، بسبب التكلفة المنخفضة نسبًيا تقاتل الصين والواليات المت

للحفاظ على العديد من هذه االلتزامات. عالوة على ذلك، يمكن أن يتزامن تصعيد الحرب مع 

استمرار أو تفاقم العديد من التهديدات العابرة للحدود والقتال متعدد األطراف بين شركاء أي من 

الموارد العسكرية الصينية واألميركية لضغوط شديدة  تعّرضن تالطرفين المتحاربين. يمكن أ

بسبب المطالب الهائلة تقريًبا من المصادر التقليدية وغير التقليدية. من المحتمل أيًضا أن 

تتزامن العمليات القتالية بين البلدين مع صراع إعالمي ودبلوماسي واقتصادي أوسع من أجل 

 .الهيمنة

حرًبا طويلة األمد مع معارك دورية مدمرة تشارك فيها القوات التقليدية يمكن أن تكون النتيجة 

تليها فترات أطول من المناوشات المتقطعة على نطاق أصغر والتي من شأنها أن توفر فرًصا 

إلعادة تشكيل القوات. إلى جانب المعارك العرضية شديدة الحدة، يمكن أن تحافظ الصين 

خفضة الحدة شبه متسقة في أجزاء كثيرة من العالم، مستغلة والواليات المتحدة على حرب من

الفوضى والضغط الستنزاف موارد المنافسين. يمكن أن تستمر العمليات السيبرانية 

والمعلوماتية والحرب االقتصادية األخرى أيًضا. من المحتمل أن تلحق الحرب أضراًرا جسيمة 

كل من بلدان ي عالمي. يمكن لسكان باالقتصاد العالمي وربما تؤدي إلى كساد اقتصاد

المتحاربين الرئيسيين وفي أجزاء كثيرة من العالم أن يواجهوا قدًرا كبيًرا من االضطرابات وعدم 

االستقرار بسبب ضغوط الحرب. قد تؤدي الرغبة في إنهاء الحرب واستعادة النمو االقتصادي 
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، بما في ذلك اتصعيدية أكثر تدميًرواالستقرار االجتماعي إلى االستخدام التجريبي لخيارات 

األسلحة النووية التكتيكية والهجمات اإللكترونية على البنية التحتية المدنية والهجمات على 

البنية التحتية الفضائية. قد يؤدي الفشل في السيطرة على التصعيد إلى سيناريوهات كابوس 

المتحاربين على تحمل آالم االضطراب  حقيقية لإلبادة واالنهيار. قد تعتمد مدة الحرب على قدرة

أسوأ  تجّنباالقتصادي وعدم االستقرار السياسي وكذلك إدارة آثار التصعيد. ولكن حتى لو تم 

 .فإن التوقعات لحرب شديدة الحدة من أي نوع تبدو قاتمة ال مفر منها النتائج

ة واألميركية. من فيما يلي بعض حاالت الصراع المحتملة التي تشارك فيها القوات الصيني

المفترض أن تكون هذه توضيًحا لكيفية اندالع حرب شديدة الشدة في ظل ظروف الهيمنة 

 :الصينية شبه العالمية. بدًءا من الصين

ربما تكون أكثر العوامل احتمالية الندالع حرب شديدة الحدة هي نقاط االشتعال المستمرة   •

ظهر نقاط جديدة بمرور الوقت. يمكن للقادة التي أثارت عداء الصين لسنوات، ولكن قد ت

الصينيين تصميم عملية لمهاجمة تايوان، بهدف أساسي هو السعي لتدمير القوات العسكرية 

األميركية في مسرح العمليات. يمكن أن تثير الصين أيًضا صداًما مع حلفاء وشركاء الواليات 

شركاء آخرين، مع وضع أهداف مماثلة المتحدة في جنوب شرق آسيا، مثل الفلبين وسنغافورة أو 

في االعتبار. في كلتا الحالتين، ستعتبر أهداف الحرب الصينية أولوية قصوى لتدمير القوة 

القتالية األميركية في جميع أنحاء مسرح العمليات. إذا استمرت الخالفات الصينية مع اليابان في 

أيًضا في توجيه ضربة هائلة ضد التصاعد في الفترة التي سبقت الحرب، فقد تفكر الصين 

القوات اليابانية لشل أحد أقوى حلفاء أميركا في المسرح. قد تكون النتيجة حرًبا واسعة النطاق 

تبدأ بضربات استباقية مدمرة ضد القوات والمرافق األميركية والقوات المتحالفة في جميع أنحاء 

 .المنطقة

لجيش التحرير الشعبي تنفيذ تدخالت مباشرة  في البلدان القريبة من حدود الصين، يمكن  •

لتعزيز جهود الجماعات المتمردة والحكومات المنخرطة مع القوات المدعومة من الواليات 

المتحدة. يمكن أن تقود القوات البرية لجيش التحرير الشعبي، المدعومة بالطائرات الهجومية 

من  الواليات المتحدة أو يمكن، بدًلوالقوات الصاروخية، هجمات ضد الحكومات المدعومة من ا

ذلك، زيادة الحكومات الصديقة للصين في جهودها لمحاربة المتمردين المدعومين من الواليات 

المتحدة. قد تجد القوات العسكرية األميركية العاملة في تلك المناطق نفسها منخرطة بشكل 

لشكل من أشكال القتال بين  مباشر مع قوات جيش التحرير الشعبي. أكثر المناطق المعقولة
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الواليات المتحدة والصين هي تايالند وفيتنام ودول أخرى في جنوب شرق آسيا نظًرا لألهمية 

 .االستراتيجية واالقتصادية لتلك المنطقة لكل من الصين والواليات المتحدة

ة ضد في بلدان آسيا الوسطى مثل أفغانستان أو كازاخستان، قد ترسل الصين قوات متدخل  •

الحكومات الموالية للواليات المتحدة أو لمساعدة الدول الشريكة الصينية على مهاجمة الجهات 

غير الحكومية المدعومة من القوة األميركية. في جنوب آسيا، القوات العسكرية الصينية قد 

أقامت ة قد تقاتل إلى جانب القوات الباكستانية ضد القوات الهندية. إذا كانت الواليات المتحد

فيمكن أن تشارك القوات األميركية أيًضا. يمكن أن تشمل العمليات  شراكة أمنية مع الهند

القتالية التقليدية الدفاعية الصينية على طول مناطقها الحدودية الدفاع عن األراضي الصينية 

 .ضد التوغالت والسيطرة على الغارات عبر الحدود وأنشطة الدفاع اإللكتروني

لمحيط الهندي، يمكن للقوات البحرية الصينية السطحية وتحت السطحية االشتباك طول ا على •

مع القوات البحرية للواليات المتحدة وشركائها، وربما بما في ذلك الهند. خارج هذه المساحات 

البحرية، قد يؤدي حرص الصين على تأمين طريق المحيط الهندي إلى نشر تشكيالت قتالية 

 .تيالء على نقاط االختناق الحيوية بالقرب من مضيق ملقامشتركة رئيسية لالس

في الشرق األوسط، يمكن أن تحاول القوات االستكشافية الصينية المشتركة المدعومة   •

بالقوات العسكرية العميلة االستيالء على نقاط االختناق الحيوية والسيطرة عليها لتهديد وصول 

والشحن والموارد الحيوية األخرى. من خالل تحالف فعلي  الواليات المتحدة وحلفائها إلى الطاقة

مع روسيا، يمكن للصين أيًضا االعتماد بشكل أكبر على الطرق البرية لتحريك قوات قتالية أكبر، 

مما قد يدفع الصين إلى السعي لمزيد من األمن في وسط وجنوب آسيا. وبناًء على ذلك، يمكن 

مها القتالي للدول العميلة في تلك المناطق لمواجهة لقوات جيش التحرير الشعبي زيادة دع

التهديدات غير الحكومية أو أي مجموعات متحالفة مع الواليات المتحدة. يمكن أن يثبت الخليج 

الفارسي ونقاط االختناق الحيوية األخرى في الشرق األوسط أنها مشاهد من أهم المعارك البرية 

 .نوب شرق آسيابين الواليات المتحدة والصين خارج ج

بالنسبة ألوروبا والبحر األبيض المتوسط ، يمكن للصين التي اقتربت عن كثب من نقطة   •

أسبقية دولية أن يكون لديها خيارات أكثر للعمليات القتالية مما هي عليه اليوم. على سبيل 

ي شمال المثال، يمكن لألصول العسكرية الصينية القائمة على ساحل البحر األبيض المتوسط ف

أن تدعم المتمردين أو الدول العميلة في البلقان ضد المتمردين أو الحكومات المدعومين  إفريقيا
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 إفريقيامن الناتو أو الواليات المتحدة. يمكن لقوات جيش التحرير الشعبي على ساحل شرق 

ية األراضي االشتباك مع األصول البحرية والجوية األميركية المارة. إذا ضربت الصواريخ األميرك

لشن  إفريقياالصينية، يمكن أن تنتشر القاذفات االستراتيجية الصينية من قواعد في غرب 

ضربات انتقامية ضد الواليات المتحدة القارية. يمكن للسفن البحرية الصينية التي رافقت السفن 

ا. إذا التجارية عبر القطب الشمالي إشراك السفن البحرية األميركية في تلك المنطقة أيًض

أصبحت الصين وروسيا حليفين فعليين، يمكن لجيش التحرير الشعبي أن ينقل القوات الجوية 

والبرية بأمان عبر األراضي الروسية لدعم العمليات القتالية في أوروبا الشرقية والشرق األوسط 

  .إفريقياو

لتحرير الشعبي لنقل في مناخ الحرب الكبرى التي تتميز ببيئات متنازع عليها، سيكافح جيش ا  •

قواعد جيش التحرير  تعّرضكميات كبيرة من المعدات العسكرية بأمان إلى مواقع أبعد. قد ت

وأوروبا الشرقية وأميركا الالتينية والشرق األوسط للهجوم  إفريقياالشعبي وأصوله وأفراده في 

ش التحرير الشعبي من قبل القوات المدعومة من الواليات المتحدة، ومن المحتمل أن يكافح جي

للدفاع عنها. لدعم عمالئها في هذه المجاالت، قد تكون الصين قادرة على توفير شحنات 

عرضية من األصول خفيفة الوزن مثل صواريخ الدفاع الجوي والطائرات الهجومية بدون طيار 

واألسلحة والمعدات المحمولة األخرى. يمكن أيًضا أن تسافر أعداد صغيرة من قوات جيش 

التحرير الشعبي للمساعدة في تقديم المشورة وتوجيه جهود الجيوش العميلة. لكن من المحتمل 

 .أن تكون توقعات بكين هي أن تتحمل الدول العميلة وطأة القتال في هذه المناطق

ا كبيًرا من إن التحول إلى حرب تقليدية مباشرة واسعة النطاق من شأنه أن يمثل تصعيًد

ديناميكيات الصراع بين الواليات المتحدة والصين. من  -بطريقة دراماتيكية  -المحتمل أن يغير 

المحتمل أن تؤدي زيادة اإلصابات التي تسببت بها القوات المسلحة للجيش المنافس إلى 

ات التهديد إلى مستويات قصوى، مما يحفز كال الجانبين على القيام بتعبئة أوسع للسكان. تصّور

إلنفاق الدفاعي بأولوية قصوى، وبالتالي سيتم تقليل األولوية للجهود أن يحظى ا مرّجحمن ال

المبذولة لمواجهة التهديدات األخرى. قد يتقبل القادة اإلجراءات التي تنطوي على مخاطرة 

متزايدة على أمل تحقيق نصر حاسم. من المستحيل التنبؤ بكيفية تطور الحرب إلى ما بعد 

 .االشتباكات االفتتاحية

تفكك االقتصادي الهائل والدمار المحتمل الناجم عن حرب كبرى من شأنه أن يوفر حافًزا إن ال

قوًيا لكال الجانبين للسعي إلى تحقيق نصر سريع وحاسم، لكن تحقيق مثل هذا النصر قد يكون 
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وهًما للمقاتلين كما حدث كثيًرا في الحروب السابقة النتقال السلطة. يمكن أن تستمر الحرب 

نطاق في نفد الصدمات الخارجية الكبرى أو التطورات موارد وإرادة جانب أو آخر. حتى تست

توقع التصعيد المحتمل للحرب الكبرى بين الواليات المتحدة والصين  يبدوالضربات التقليدية، 

محفوًفا بالمخاطر في أحسن األحوال. على أقل تقدير، ال يمكن استبعاد التصعيد ليشمل ضربات 

حد أو بعض أو كل هذه المجاالت. كما هو الحال في النزاعات السابقة، يمكن مدمرة في وا

ألطراف ثالثة أن ترى فرًصا في الحرب وتسعى إلى تحالفات مع جانب أو آخر أيًضا. باختصار، من 

من قارات والمحتمل جًدا أن تكون الحرب حرًبا متعددة األطراف تضم تحالفات متعارضة من دول 

 تجّنبتكون الحرب طويلة األمد ومدمرة للغاية. إن قدرة كلتا العاصمتين على  متعددة. يمكن أن

 .التصعيد إلى أعلى مستويات الدمار ما زالت بعيدة كل البعد عن الوضوح

 

 ملخص تقرير

توفر االتجاهات في السياسة واالقتصاد العالميين السبب األساسي إلمكانية نوع من انتقال 

ضيق الفجوة في القوة الوطنية الشاملة بين الصين والواليات المتحدة السلطة. من المتوقع أن ت

في السنوات القادمة، وقد يتجاوز حجم االقتصاد الصيني اقتصاد الواليات المتحدة من حيث 

حيث نصيب  منالقيمة االسمية، على الرغم من أنه سيستمر في التخلف عن الواليات المتحدة 

 الفرد. 

يثير الغرب احتمالية وجود نظام دولي غير مستقر من المحتمل أن ر حداصعود غير الغرب واالن

الذي هيمنت عليه القوى الغربية. يمكن أن  قرنين الماضيينيحمل القليل من التشابه مع نظام ال

ل الشراكات والتحالفات، والتي قد تفتح، جنًبا يؤدي عالم متعدد األقطاب بشكل متزايد إلى تحّو

ر لعالم النامي، فرًصا جديدة للصين لتوسيع قاعدة قوتها الدولية. إن تطّوإلى جنب مع صعود ا

االقتصاد العالمي في اتجاه يمكن أن يجعل آسيا والصين في دور مركزي يمكن أن يزيد من 

ل توسيع الفرص للصين. يمكن لدور بلدان مبادرة الحزام والطريق على وجه الخصوص أن يحّو

 .لعسكرية الكبرى إلى تلك البلدانمشهد المواجهات السياسية وا

توفر االتجاهات العسكرية مصدًرا آخر إللقاء نظرة ثاقبة على التطور المحتمل لصراع منهجي 

بين الواليات المتحدة والصين. حدد المحللون األسباب التي تجعلهم يتوقعون أن تطول الحرب 

 .للحدود والصراعات غير التقليديةأكثر، وأن تشرك المجتمع، وأن تتداخل مع التهديدات العابرة 
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تواصل الجيوش المتقدمة ابتكار وتطوير تقنيات وقدرات جديدة تزيد من احتمالية نشوب صراع 

في المستقبل يتميز بدرجة أعلى من الذكاء االصطناعي واألنظمة غير المأهولة، وقدرات 

ت الصراع التي تشمل كل الضربات الدقيقة بعيدة المدى. يمكن أن تميز هذه السمات سيناريوها

 .من الصين والواليات المتحدة

كيف يمكن للصين أن تبدأ الصراع وتديره في ظل ظروف األسبقية الدولية، خاصة فيما يتعلق 

بخصمها الرئيسي؟ توفر أنماط الحرب والسيطرة الجيوسياسية من قبل القوى العظمى السابقة 

تي احصول على نظرة ثاقبة. أنشأ االتحاد السوفيبعض البيانات التي يمكننا االستفادة منها لل

والمملكة المتحدة والواليات المتحدة قاعدة قوة جيوسياسية، وهو ما يبدو أن الصين مستعدة 

للقيام به في تركيزها على مناطق مبادرة الحزام والطريق. تباينت القوى العظمى السابقة أيًضا 

ث تفضل االتجاهات الحديثة االعتماد على في جهودها للسيطرة على البلدان األخرى، حي

األساليب غير الرسمية للسيطرة، وهو نهج يتوافق مع الممارسات الصينية الحديثة. تشير أنماط 

الصراع بين القوى السابقة أيًضا إلى أن الصين قد تميل إلى تفضيل التدخالت المباشرة وغير 

باشر والغزو اإلمبراطوري والدمج الرسمي المباشرة نيابة عن الدول العميلة على العدوان الم

 .لألراضي

يمكن أن يتبع بدء األعمال العدائية بين الواليات المتحدة والصين أنماًطا ملحوظة للقوى العظمى 

المتنافسة السابقة. يمكن أن يؤدي تضاعف الخالفات المستعصية، واستقطاب اآلراء، وتعميق 

ت إلى تفاقم المشاعر العدائية بشكل متبادل، وتحفيز ات التهديد، والتعددية في الخصوماتصّور

أن تكون هذه الخطوة  مرّجحالقادة في كال البلدين على إعالن أن اآلخر يمثل تهديًدا كبيًرا. من ال

مصحوبة بتسريع تكديس األسلحة وبذل جهود مكثفة لتنمية التحالفات والشراكات. في جو من 

 .التصعيد في أي أزمة عسكرية بشكل كبير العداء الشديد والخوف، قد يرتفع خطر

جيش التحرير الشعبي تكديس الذخائر بعيدة المدى واألسلحة منخفضة التكلفة ل قد يفّض

لرصاص الصيني أن يوجه جهوًدا ليمكن الستخدامها من قبل جيوش العمالء في استعداداته. 

يعتمد على المتعاقدين  أوسع نطاًقا لتوزيع األسلحة على الدول العميلة في وقت مبكر وقد

 .المدنيين لزيادة قدرات جيش التحرير الشعبي

إن أهداف حرب الصين في مثل هذه الحالة يمكن أن تكون االستنزاف التدريجي لقوة الواليات 

المتحدة لدرجة أن األخيرة لم تعد تشكل تهديًدا حقيقًيا لجهود الصين لتحقيق أهدافها المتمثلة 
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مكن أن تتخذ العمليات شكل عمليات إللحاق الضرر وإضعاف قوة الواليات في التنشيط الوطني. ي

المتحدة وحلفائها بشكل غير مباشر مع الدعوة إلى التعاون بشأن التهديدات المشتركة واستمرار 

التجارة. في حين أن جيش التحرير الشعبي قد يفضل دعم قوات الدولة المضيفة كوسيلة لتقليل 

لجيش التحرير الشعبي المشاركة في العمليات القتالية جنًبا إلى جنب مع مخاطر التصعيد، يمكن 

الجيوش العميلة. سيكون احتمال نشوب صراع بين قوات جيش التحرير الشعبي الصيني هو 

األعلى على طول محيط الصين، حيث سيكون إسقاط القوات أسهل نظًرا لقدرة جيش التحرير 

. ومع ذلك، يمكن أن يشمل الصراع منخفض الكثافة الشعبي المحدودة على التدخل السريع

مجموعة واسعة من العمليات، بما في ذلك الدعم الفني واالستشاري لجيوش الدولة المضيفة. إن 

البيئة التي ال تشترك فيها القوات الصينية واألميركية مع بعضها البعض بشكل مباشر يمكن أن 

تين، يكريما في الدول العميلة بعيًدا مثل األم تحرر الصين لنشر قوات عسكرية كبيرة إلى حد

على الرغم من أن الصين قد تفضل الدعم غير المباشر في شكل مبيعات األسلحة وتأثيث 

المشورة العسكرية والفنية لهؤالء العمالء البعيدين. ال يمكن استبعاد احتمال االشتباكات 

نظًرا للقرب الوثيق الذي قد تعمل فيه  المباشرة العرضية من قبل المنصات الصينية واألميركية

في شكل صراعات في الفضاء  اأساًسوالقوات. يمكن أن يمتد الصراع إلى أوطان كل بلد، 

فإن الخوف من التصعيد غير المنضبط في الفضاء  يبراني ومجال المعلومات. ومع ذلكالس

 .من الهجمات في تلك المناطق اإللكتروني والفضاء الخارجي يوفر حافًزا قوًيا لكال الجانبين للحد

يمكن استدراج صانعي السياسة الذين سئموا القتال المزمن وغير الحاسم في حرب منخفضة 

الوعد بانتصار سريع وحاسم لتصعيد الصراع من خالل حرب شديدة الشدة.  عن طريقالحدة 

وبالتالي  سيكون الهدف الرئيسي لمثل هذه الحرب هو تدمير القدرة القتالية للخصم بسرعة

ة للغاية. قد يمثل ظهور العمليات القتالية الرئيسية التقليدية مرّجحجعل فرصه في النصر غير 

من نواٍح عديدة تصعيًدا النتقال حرب القوة إلى مرحلة حاسمة. نظًرا للمخاطر والجو السياسي 

دية، فقد يكون المستقطب الذي تفاقم بسبب تزايد الخسائر والدمار الذي تسببت فيه القوة المعا

من الصعب مقاومة المزيد من التصعيد في الصراع. من المحتمل أن تتداخل الحرب الشديدة 

الحدة مع استمرار أو تفاقم صراع منخفض الحدة حول العالم وتتميز بخالفات ومنافسات 

متعددة. يمكن أن يؤدي عدم استقرار االقتصاد العالمي إلى تفاقم المشاكل العابرة للحدود، 

وزيادة البيئة األمنية المعقدة وغير المستقرة التي ستندلع فيها الحرب. تفضل القوات العسكرية 

الصينية خوض حرب تقليدية مع القوات األميركية بالقرب من شواطئ البالد، ربما بالقرب من 
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 تايوان أو غيرها من النقاط الساخنة في سلسلة الجزر األولى، حيث يمكن استخدام ترسانة جيش

التحرير الشعبي الصيني إلى حد كبير. لكن االشتباكات القتالية المباشرة يمكن أن تندلع أيًضا 

ضة للخطر التي تمر عبر مضيق ملقا والمحيط الهندي حيث على طول الممرات البحرية المعّر

 التهديدات القضاء علىضين للخطر وتقاتل القوات العسكرية الصينية لحماية حركة التجار المعّر

األميركية المحتملة على طول تلك الطرق. في حين أن مثل هذه المعارك ستخوضها إلى حد 

كبير القوات الجوية والبحرية، يمكن للقوات البرية الصينية أن تتعاون مع القوات الجوية 

والشرق  إفريقياوالبحرية لالستيالء على نقاط االختناق الحيوية والسيطرة عليها في شرق 

 .األوسط

ًرا، يمكن أن تتكون سيناريوهات الصراع التقليدي بين الواليات المتحدة والصين خارج سلسلة أخي

ووحدات صغيرة الحجم من  ISR الجزر األولى بشكل أساسي من اشتباكات بين مستشعرات

عن االشتباكات المحتملة التي تنطوي على قوات غير  اأنظمة الضربات بعيدة المدى، فضًل

وكالة. قد يرغب المخططون الذين يسعون إلى توقع مثل هذه السيناريوهات نظامية وقوات بال

في التركيز على األسلحة والمنصات التي تساعد في اكتساب ميزة المعلومات، وقد يكون الهجوم 

من مسافة بعيدة هو األكثر فائدة. قد يكون بناء التحالف لتطوير مكافحة التمرد ومواجهة مثل 

 .يًضا لمثل هذه السيناريوهاتهذه القوات مفيًدا أ
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 1قضية تايوان وإعادة توحيد الصين في العصر الجديد

2022، آب مكتب شؤون تايوان  

 

نشر مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة والمكتب اإلعالمي لمجلس الدولة لجمهورية 

  .في العصر الجديد" أبيض بعنوان "قضية تايوان وإعادة توحيد الصين االصين الشعبية كتاًب

 :فيما يلي النص الكامل للورقة البيضاء

 

 تمهيد

إن حل قضية تايوان وتحقيق إعادة التوحيد الكامل للصين هو طموح مشترك لجميع أبناء وبنات 

األمة الصينية. إنه ال غنى عن االعتراف بوحدة الصين. إنها أيًضا مهمة تاريخية للحزب الشيوعي 

زب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية والشعب الصيني لعقود من سعى الحوقد الصيني. 

 .الزمان لتحقيق هذا الهدف

عن حقبة جديدة في  2012أعلن المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 

بناء االشتراكية ذات الخصائص الصينية. تحت القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعي 

وفي قلبها شي جين بينغ، اعتمد الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية تدابير الصيني 

جديدة ومبتكرة فيما يتعلق بتايوان. وواصلوا رسم مسار العالقات عبر المضيق، وحماية السالم 

واالستقرار عبر مضيق تايوان، وتعزيز التقدم نحو إعادة التوحيد الوطني. ومع ذلك، في السنوات 

، من جهودها  (DPP)ضاعفت سلطات تايوان، بقيادة الحزب الديمقراطي التقدمي األخيرة،

لتقسيم البالد، وحاولت بعض القوى الخارجية استغالل تايوان الحتواء الصين، ومنع األمة 

 .الصينية من تحقيق إعادة التوحيد الكامل، ووقف عملية التجديد الوطني

                                                           
 تعريب: سارة حرب  *

1 The Taiwan Affairs Office of the State Council, “The Taiwan Question and China's Reunification in the New Era”, 

August 2022. 

https://english.news.cn/20220810/df9d3b8702154b34bbf1d451b99bf64a/c.html 
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يني وقاده إلى تحقيق الهدف المئوي األول المتمثل لقد وحد الحزب الشيوعي الصيني الشعب الص

في بناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال من جميع النواحي كما هو مقرر، وفي الشروع في رحلة 

لقد حققت األمة  .جديدة نحو الهدف المئوي الثاني لبناء الصين إلى دولة اشتراكية حديثة

أن أصبحت مزدهرة وطورت قوتها، والتوحد ا من الوقوف منتصبة إلى ا تاريخًيالصينية تحوًل

 .الوطني المدفوع بقوة ال يمكن وقفها. هذا يمثل نقطة انطالق جديدة إلعادة التوحيد

نشرت الحكومة الصينية كتابين أبيضين سابقين عن تايوان. أحدهما كان مسألة تايوان وإعادة 

. 2000ألة تايوان في شباط ، واآلخر كان مبدأ الصين الواحدة ومس1993توحيد الصين في آب 

للمبادئ والسياسات األساسية المتعلقة بحل  اومنهجًي اشامًل اقدم هذان الكتابان األبيضان تفصيًل

مسألة تايوان. تم إصدار هذا الكتاب األبيض الجديد للتأكيد على حقيقة أن تايوان جزء من 

التزامهما بإعادة التوحيد الصين، وإلظهار تصميم الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني و

الوطني، وللتأكيد على موقف وسياسات الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية في العصر 

 .الجديد

I.    هذه حقيقة ال جدال فيها -تايوان جزء من الصين 

تنتمي تايوان إلى الصين منذ العصور القديمة. وهذا القول له أساس سليم في التاريخ 

د االكتشافات األثرية الجديدة ونتائج األبحاث بانتظام على الروابط التاريخية والتشريع. تشه

والثقافية العميقة بين جانبي مضيق تايوان. يوثق عدد كبير من السجالت والسجالت التاريخية 

 .تطور تايوان من قبل الشعب الصيني في فترات سابقة

 Seaboard بين أمور أخرى، في يمكن العثور على أقدم اإلشارات إلى هذا التأثير، من

Geographic Gazetteer   بواسطة 230الذي تم تجميعه في عام Shen Ying  من والية وو

خالل فترة الممالك الثالث. أرسل البالط الملكي ألسرة سوي في ثالث مناسبات قوات إلى تايوان 

كومات المركزية في ذلك الوقت. بدًءا من ساللتي سونغ ويوان، أنشأت الح Liuqiu ُتدعى

 .اإلمبراطورية في الصين جميًعا هيئات إدارية لممارسة الوالية القضائية على بنغهو وتايوان

، قام المستعمرون الهولنديون بغزو واحتالل الجزء الجنوبي من تايوان. في عام 1624في عام 

ة وطردهم ، تم الترحيب بالجنرال تشينج تشينجونج كبطل قومي ، وقاد رحلة استكشافي1662

المزيد من الهيئات اإلدارية في تايوان. في  امن الجزيرة. بعد ذلك، أنشأت محكمة تشينغ تدريجًي
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، تم إنشاء إدارة محافظة تايوان تحت الوالية القضائية لمقاطعة فوجيان. في عام 1684عام 

 .ترقية مكانة تايوان وأصبحت المقاطعة العشرين في الصين ت، تم1885

، ُأجبرت حكومة كينغ 1895، شنت اليابان حرًبا عدوانية ضد الصين. في آذار 1894في تموز 

المهزومة على التنازل عن تايوان وجزر بينغو لليابان. أثناء حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد 

(، دعا الشيوعيون الصينيون إلى استعادة تايوان. في حديثه مع 1945-1931العدوان الياباني )

، قال ماو تسي تونغ إن هدف الصين هو تحقيق 1937أيار  15ركي نيم ويلز في الصحفي األمي

انتصار من شأنه استعادة األراضي الصينية المحتلة في شمال شرق  -نصر نهائي في الحرب 

 .الصين وجنوب ممر شانهاي، وتأمين تحرير تايوان

بان، وأعلنت أن جميع ، أصدرت الحكومة الصينية إعالن حرب ضد اليا1941كانون األول  9في 

المعاهدات واالتفاقيات والعقود المتعلقة بالعالقات بين الصين واليابان قد ألغيت، وأن الصين 

 .ستستعيد تايوان وجزر بنغهو

كانون األول  1نص إعالن القاهرة الصادر عن الصين والواليات المتحدة والمملكة المتحدة في 

ن جميع األراضي التي سرقتها اليابان من الصين، مثل على أن هدف الحلفاء الثالثة هو أ 1943

 .شمال شرق الصين وتايوان وجزر بنغهو، يجب إعادتها إلى الصين

 26تم التوقيع على إعالن بوتسدام من قبل الصين والواليات المتحدة والمملكة المتحدة في 

أن "بنود إعالن تي. وجددت التأكيد على ا، وبعد ذلك اعترف به االتحاد السوفي1945تموز 

التي وعدت ت اليابان على وثيقة االستسالم، القاهرة ستنفذ". في أيلول من نفس العام، وقع

، تشرين األول 25ن بوتسدام. في فيها بأنها ستفي بأمانة بااللتزامات المنصوص عليها في إعال

بول استسالم أعلنت الحكومة الصينية أنها تستأنف ممارسة السيادة على تايوان، وأقيم حفل ق

اليابان في مقاطعة تايوان لمسرح الحرب الصينية لقوات الحلفاء في تايبي )تايبيه(. من تلك 

النقطة فصاعًدا، استعادت الصين تايوان بحكم القانون وبحكم األمر الواقع من خالل مجموعة 

 .من الوثائق ذات األثر القانوني الدولي

، وأصبحت خليفة  (PRC)ية الصين الشعبية، تم تأسيس جمهور1949تشرين األول  1في 

(، وأصبحت الحكومة الشعبية المركزية الحكومة الشرعية 1949-1912لجمهورية الصين )

الوحيدة لكل الصين. حلت الحكومة الجديدة محل نظام حزب الكومينتانغ السابق في وضع لم 

دة الصين وأراضيها تتغير فيه الصين، باعتبارها خاضعة للقانون الدولي، ولم تتغير سيا
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المتأصلة. كنتيجة طبيعية، يجب أن تتمتع حكومة جمهورية الصين الشعبية بالسيادة الكاملة 

 .للصين، والتي تشمل سيادتها على تايوان، وأن تمارسها

مضيق  القوى الخارجية، وقع جانبل نتيجة للحرب األهلية في الصين في أواخر األربعينيات وتدّخ

المواجهة السياسية المطولة. لكن سيادة الصين وأراضيها لم يتم تقسيمهما  تايوان في حالة من

أبًدا ولن يتم تقسيمهما أبًدا، ولم يتغير وضع تايوان كجزء من أراضي الصين ولن ُيسمح أبًدا 

 .بتغييره

، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة 1971في دورتها السادسة والعشرين في تشرين األول 

، الذي تعهد "بإعادة جميع حقوقها إلى جمهورية الصين الشعبية واالعتراف بممثلي  2758القرار 

حكومتها بوصفهم الممثلين الشرعيين الوحيدين للصين لدى األمم المتحدة، والطرد الفوري 

لممثلي شيانغ كاي تشيك من المكان الذي يشغلونه بشكل غير قانوني في األمم المتحدة وفي 

ذات الصلة بها". حسم هذا القرار بشكل نهائي جميع القضايا السياسية  جميع المنظمات

والقانونية واإلجرائية لتمثيل الصين في األمم المتحدة، وشمل البالد بأكملها، بما في ذلك 

تايوان. كما أوضحت أن الصين لديها مقعد واحد في األمم المتحدة، لذلك ال يوجد شيء مثل 

 ."تايوان واحدة"صينان" أو "صين واحدة، و

وفي وقت الحق، تبنت الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة قرارات أخرى أعادت إلى 

جمهورية الصين الشعبية مقعدها القانوني وطردت ممثلي سلطات تايوان. أحد هذه القرارات هو 

. 1972ي أيار الذي تم تبنيه في الدورة الخامسة والعشرين لجمعية الصحة العالمية ف 25.1القرار 

وقد ورد بوضوح في اآلراء القانونية الرسمية لمكتب الشؤون القانونية التابع لألمانة العامة 

وجود وضع منفصل"، لألمم المتحدة أن "األمم المتحدة تعتبر" تايوان "مقاطعة صينية. مع عدم 

ي. يشار إلى ال تعتبر ... تتمتع بأي شكل من أشكال الوضع الحكوم "في"تايبيه "السلطات" و

 ."الجزيرة في األمم المتحدة باسم "تايوان، مقاطعة الصين

هو وثيقة سياسية تلخص مبدأ الصين الواحدة والتي ال تترك سلطتها القانونية  2758القرار 

للشك وقد تم االعتراف بها في جميع أنحاء العالم. ليس لتايوان أي سبب أو سبب أو حق في  امجاًل

 .المتحدة أو أي منظمة دولية أخرى تقتصر عضويتها على دول ذات سيادة االنضمام إلى األمم

في السنوات األخيرة، تواطأت بعض العناصر في عدد صغير من البلدان، وفي مقدمتها الواليات 

أن القرار لم يحل بشكل قاطع قضية تمثيل تايوان.  االمتحدة، مع قوى في تايوان، لتزعم كذًب
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فرانسيسكو غير القانونية والباطلة وتجاهل إعالن القاهرة وإعالن  وهم يصرحون بمعاهدة سان

بوتسدام وغيرهما من الوثائق القانونية الدولية، ويدعون أن وضع تايوان لم يتحدد بعد، 

ويعلنون دعمهم "لمشاركة تايوان الهادفة في منظومة األمم المتحدة". ما يحاولون فعله في 

ء من الصين وإنشاء "صينين" أو "صين واحدة، وتايوان واحدة" الواقع هو تغيير وضع تايوان كجز

باستخدام تايوان الحتواء الصين. إن هذه األعمال التي تنتهك القرار  -كجزء من حيلة سياسية 

والقانون الدولي هي انتهاك خطير لاللتزامات السياسية التي تعهدت بها هذه الدول. إنهم  2758

، ويتعاملون مع المبادئ األساسية للقانون الدولي بازدراء. وقد يضرون بسيادة الصين وكرامتها

 .أدانتهم الحكومة الصينية وأعربت عن معارضتها الشديدة لها

يمثل مبدأ الصين الواحدة التوافق العالمي للمجتمع الدولي. إنها تتماشى مع القواعد األساسية 

الواليات المتحدة عالقات دبلوماسية مع دولة من بينها  181للعالقات الدولية. حتى اآلن، أقامت 

األميركي  -جمهورية الصين الشعبية على أساس مبدأ الصين الواحدة. نص البيان الصيني 

، على ما يلي: 1978المشترك حول إقامة العالقات الدبلوماسية، الذي ُنشر في كانون األول 

متمثل في أنه ال توجد سوى صين "تعترف حكومة الواليات المتحدة األميركية بالموقف الصيني ال

واحدة وتايوان جزء من الصين". كما ينص على ما يلي: "تعترف الواليات المتحدة األميركية 

بحكومة جمهورية الصين الشعبية باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين. وفي هذا 

ة وغيرها من العالقات السياق، سيحافظ شعب الواليات المتحدة على العالقات الثقافية والتجاري

 ".غير الرسمية مع شعب تايوان

ينص دستور جمهورية الصين الشعبية، المعتمد في الدورة الخامسة للمجلس الوطني الخامس 

، على أن "تايوان جزء من األراضي المقدسة 1982في كانون األول  (NPC) لنواب الشعب

اطنونا في تايوان، إلنجاز المهمة لجمهورية الصين الشعبية. جميع الصينيين، بمن فيهم مو

 ."العظيمة إلعادة توحيد الوطن األم

ينص قانون مناهضة االنفصال، الذي تم تبنيه في الدورة الثالثة للمجلس الوطني العاشر لنواب 

، على ما يلي: "ال يوجد سوى صين واحدة في العالم. ينتمي كل 2005الشعب الصيني في آذار 

ن إلى صين واحدة. وال تحتمل سيادة الصين وسالمتها اإلقليمية أي من البر الرئيسي وتايوا

 همفي نالتزام مشترك لجميع الصينيين، بمتقسيم. حماية سيادة الصين وسالمة أراضيها هو 

تايوان. وتايوان جزء من الصين. ولن تسمح الدولة أبًدا للقوى االنفصالية عن "استقالل  ومواطن

 ".عن الصين تحت أي اسم أو بأي شكل من األشكالتايوان" بجعل تايوان تنفصل 
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ينص قانون األمن القومي، الذي تم تبنيه في االجتماع الخامس عشر للجنة الدائمة للمجلس 

، على أن "سيادة الصين وسالمتها 2015الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني في تموز 

الوطنية والوحدة والسالمة اإلقليمية واجب  اإلقليمية ال تتحمل أي انتهاك أو فصل. حماية السيادة

 ."مشترك لجميع المواطنين الصينيين، بما في ذلك مواطنو هونج كونج وماكاو وتايوان

نحن صين واحدة وتايوان جزء من الصين. هذه حقيقة ال جدال فيها يدعمها التاريخ والقانون. لم 

للتغيير. وأي محاولة لتشويه هذه  تكن تايوان دولة أبًدا؛ وضعها كجزء من الصين غير قابل

 .الحقائق والنزاع أو إنكار مبدأ الصين الواحدة ستنتهي بالفشل

 

II.  الجهود الحازمة للحزب الشيوعي الصيني لتحقيق إعادة التوحيد الكامل للصين 

س نفسه دائًما للعمل من أجل رفاهية الشعب الصيني وتوحيد كان الحزب الشيوعي الصيني يكّر

، حدد الحزب الشيوعي الصيني 1921الصينية. بعد وقت قصير من تأسيسه في عام  األمة

لنفسه هدف تحرير تايوان من الحكم االستعماري، وإعادة توحيدها مع بقية البالد، وتحرير األمة 

 .لتحقيق هذا الهدف ل جهد هائلذبأكملها، بما في ذلك المواطنون في تايوان. لقد ُب

الصيني بالمهمة التاريخية المتمثلة في حل قضية تايوان وتحقيق إعادة يلتزم الحزب الشيوعي 

التوحيد الكامل للصين. تحت قيادتها الحازمة، عمل الناس على جانبي مضيق تايوان مًعا لتهدئة 

التوتر عبر المضيق. لقد شرعا في طريق التنمية السلمية وحققا العديد من االختراقات في 

 .ضيقتحسين العالقات عبر الم

، اقترح الشيوعيون الصينيون، بقيادة ماو 1949بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 

تسي تونغ، المبادئ التوجيهية األساسية والمبدأ األساسي والسياسة األساسية للتسوية السلمية 

لمسألة تايوان. أعد الحزب الشيوعي الصيني وعمل من أجل تحرير تايوان، وأحبط خطط سلطات 

تايوان لمهاجمة البر الرئيسي، وأحبط محاوالت إنشاء "صينين" و "صين واحدة، وتايوان واحدة". 

ومن خالل جهودهم، تمت استعادة المقعد القانوني لجمهورية الصين الشعبية وحقوقها في 

األمم المتحدة، ووافقت غالبية الدول على مبدأ الصين الواحدة، مما وضع أساًسا هاًما إلعادة 

وحيد السلمي. أقامت القيادة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اتصاالت رفيعة المستوى مع الت

 .ا للتوصل إلى حل سلمي لمسألة تايوانسلطات تايوان من خالل القنوات المناسبة سعًي
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بعد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني في عام 

ة العالقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية والواليات المتحدة، حدد ، مع إقام1978

الشيوعيون الصينيون، بقيادة دنغ شياو بينغ، المبادئ التوجيهية األساسية إلعادة التوحيد 

والشعب وعلى أساس التوافق من أجل التسوية السلمية  لسلمي في المصالح الحيوية للبالدا

لدولة واحدة  تصّورلحزب الشيوعي الصيني المفهوم الخالق حسن اللقضية تايوان. قدم ا

ا في حل مسائل هونج كونج وماكاو. واتخذت إجراءات لتخفيف المواجهة قه أوًلونظامان، وطّب

العسكرية عبر مضيق تايوان، واستعادة االتصال، وفتح التبادالت والتعاون بين الشعبين، وفتح 

 .لمضيقصفحة جديدة في العالقات عبر ا

بعد الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الثالثة عشرة للحزب الشيوعي الصيني في عام 

، قدم الشيوعيون الصينيون، بقيادة جيانغ تسه مين، ثمانية مقترحات لتنمية العالقات 1989

عبر المضيق وإعادة التوحيد السلمي للصين. سّهل الحزب الشيوعي الصيني االتفاق عبر 

د مبدأ صين واحدة. وبدأت المشاورات والمفاوضات ، الذي يجّس1992ق حول توافق عام المضي

ح لها عبر المضيق، مما أسفر عن المحادثات األولى بين رؤساء المنظمات غير الحكومية المصّر

من جانب جانبي المضيق، وتوسيع التبادالت والتعاون عبر المضيق في مختلف المجاالت. اتخذ 

ي الصيني إجراءات صارمة ضد األنشطة االنفصالية التي يقودها لي تنغ هوي، الحزب الشيوع

وضرب بشدة القوى االنفصالية التي تسعى إلى "استقالل تايوان". فقد ضمن عودة هونج كونج 

اء على وماكاو إلى الصين بسالسة، وطبق سياسة دولة واحدة ونظامان، والتي كان لها تأثير بّن

 .تسوية مسألة تايوان

، سلط الشيوعيون 2002بعد المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 

الصينيون، بقيادة هو جينتاو، الضوء على أهمية التنمية السلمية للعالقات عبر المضيق. دفع 

الحزب الشيوعي الصيني من أجل سن قانون مناهضة االنفصال للحد من األنشطة االنفصالية 

استضاف أول محادثات بين قادة الحزب الشيوعي الصيني والكومينتانج منذ ستة في تايوان، و

، وهزم محاوالت تشين شوي بيان لتلفيق أمر قانوني. أساس "االستقالل". 1945عقود منذ عام 

أحدث الحزب الشيوعي الصيني تغييرات عميقة في دفع التنمية السلمية للعالقات عبر المضيق 

عزيز المشاورات والمفاوضات المؤسسية التي أسفرت عن نتائج مثمرة، إلى األمام من خالل ت

وإنشاء روابط مباشرة ثنائية االتجاه في البريد، واألعمال التجارية والنقل، وتسهيل توقيع 

 .وتنفيذ اتفاق إطار التعاون االقتصادي
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يوعيون ، اتخذ الش2012بعد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 

ا مع الظروف المتغيرة، ا للعالقات عبر المضيق تمشًيا شامًلالصينيون، بقيادة شي جين بينغ، نهًج

السياسات المتعلقة بتايوان. وأضافوا مضموًنا إلى نظرية إعادة التوحيد الوطني والمبادئ و

عي الصيني على إبقاء العالقات عبر المضيق على المسار الصحيح. وقد طور الحزب الشيو واوعمل

سياسته الشاملة لحل قضية تايوان في العصر الجديد، وحدد المبادئ التوجيهية الشاملة وبرنامج 

 .العمل

، أكد الحزب الشيوعي الصيني على 2017في مؤتمره الوطني التاسع عشر في تشرين األول 

عزمه على  السياسة األساسية لدعم دولة واحدة ونظامان وتعزيز إعادة التوحيد الوطني، وأكد

وقت أو في بأي شكل من  عدم السماح ألي شخص أو أي منظمة أو أي حزب سياسي، في أي

 .فصل أي جزء من األراضي الصينية عن الصينباألشكال، 

، ألقى شي جين بينغ، األمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي 2019 كانون الثانيفي 

سبة الذكرى األربعين إلصدار الرسالة إلى الصيني ورئيس الصين، كلمة في اجتماع بمنا

المواطنين في تايوان. في خطابه، اقترح شي جين بينغ سياسات رئيسية لدفع التنمية السلمية 

ا، العمل للعالقات عبر المضيق وإعادة التوحيد السلمي للصين في العصر الجديد. هذه هي: أوًل

ا، السعي لحل نظامين لمسألة تايوان انًيمعا لتعزيز إحياء الصين وإعادة توحيدها السلمي؛ ث

ا، االلتزام بمبدأ صين واحدة وحماية آفاق اعادة وبذل جهود مبتكرة إلعادة التوحيد السلمي. ثالًث

ا، زيادة تكامل التنمية عبر المضيق وتدعيم أسس إعادة التوحيد السلمي؛ التوحيد السلمي. رابًع

ناس على جانبي المضيق وتعزيز االلتزام المشترك ا، توثيق أواصر القلب والعقل بين الخامًس

 .بإعادة التوحيد السلمي

ومن ثم فقد تبنى الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية سلسلة من اإلجراءات الرئيسية 

 :لرسم مسار العالقات عبر المضيق وتحقيق إعادة التوحيد السلمي للصين

بتسهيل أول اجتماع وحوار مباشر بين  قام الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية ◀

، ورفع التبادالت والتفاعالت إلى آفاق جديدة، وفتح فصل 1949قادة الجانبين منذ عام 

جديد، وخلق مساحة جديدة للعالقات عبر المضيق. هذا معلم جديد. أقامت اإلدارات 

ة على المسؤولة عن الشؤون عبر المضيق من الجانبين آليات اتصال واتصاالت منتظم

 .أساس سياسي مشترك، وتبادل رئيسا اإلدارتين الزيارات وأقاموا خطوًطا ساخنة
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، قام الحزب الشيوعي الصيني والحكومة 1992التمسك بمبدأ صين واحدة وتوافق عام  ◀

حوارات  ياالصينية بتسهيل التبادالت بين األحزاب السياسية عبر المضيق، وأجر

لنظر حول العالقات عبر المضيق ومستقبل األمة ا لوجهات اومشاورات وتبادال معمًق

الصينية مع األحزاب السياسية والمنظمات واألفراد المعنيين في تايوان. وقد أسفرت 

هذه الجهود عن إجماع حول العديد من القضايا، وعززت عدًدا من المبادرات المشتركة 

 .لتايوانيالستكشاف حل النظامين لمسألة تايوان مع جميع قطاعات المجتمع ا

من منطلق االقتناع بأن الناس على جانبي مضيق تايوان ينتمون إلى نفس األسرة، عمل  ◀

الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية على تعزيز التنمية السلمية للعالقات عبر 

تايوان. كما قمنا والمضيق والتنمية المتكاملة للجانبين لصالح كل من البر الرئيسي 

ات والسياسات والتدابير المؤسسية لتعزيز التبادالت والتعاون عبر بتحسين الترتيب

المضيق، والتي تهدف إلى تعزيز رفاهية شعب تايوان. وتشمل هذه إيصال المياه من 

مقاطعة فوجيان الساحلية إلى جزيرة كينمن، وتصاريح السفر اإللكترونية لسكان تايوان 

يح اإلقامة لسكان تايوان، والتأكد التدريجي للدخول إلى البر الرئيسي أو مغادرته، وتصار

من أن مواطني تايوان يتمتعون بالمساواة في الوصول إلى الخدمات العامة لتسهيل 

دراستهم، وبدء األعمال التجارية، والعمل والعيش في البر الرئيسي، والجهد المستمر 

 .لرئيسيمن فرص التنمية في البر ا التمهيد الطريق لتايوان لالستفادة أوًل

في سياق التصدي للتدخل والعرقلة من جانب القوات االنفصالية، دعا الحزب الشيوعي  ◀

الصيني والحكومة الصينية شعب تايوان إلى تعزيز التعاون الفعال والعميق والتبادالت 

، عقدنا COVID-19 الشعبية في مختلف المجاالت عبر المضيق. بعد التغلب على تأثير

لتبادلية مثل منتدى المضيق، وحافظنا على زخم التبادالت والتعاون عدًدا من األحداث ا

 .عبر المضيق

ك الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية بحزم في الدفاع عن سيادة الدولة تمّس ◀

ا السالم يوسالمة أراضيها ومعارضة األنشطة االنفصالية والتدخالت الخارجية، وحم

لح األساسية لألمة الصينية. لقد اتخذنا إجراءات واالستقرار في مضيق تايوان والمصا

قانونية ضد القوات االنفصالية وردعناها بشكل فعال. لقد تعاملنا مع التبادالت الخارجية 

 .لتايوان بطريقة سليمة، وعززنا التزام المجتمع الدولي بمبدأ الصين الواحدة
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لعالقات عبر المضيق خالل بتوجيه من الحزب الشيوعي الصيني، تم إحراز تقدم كبير في ا

العقود السبعة الماضية، خاصة منذ انتهاء القطيعة بين الجانبين. جلبت التبادالت المتزايدة 

والتعاون األوسع والتفاعالت األوثق فوائد ملموسة للناس عبر المضيق، وخاصة تايوان. وهذا 

 .الطرفينيوضح بشكل كامل أن الصداقة والتعاون عبر المضيق يعود بالنفع على 

مليار  328.34. وارتفع إلى 1978مليون دوالر فقط في عام  46بلغ حجم التجارة عبر المضيق 

. كان البر الرئيسي هو أكبر سوق تصدير لتايوان 7000، بزيادة أكثر من 2021دوالر في عام 

الرئيسي  عاًما الماضية، مما أدى إلى توليد فائض سنوي كبير للجزيرة. يعد البر 21على مدار الـ 

، استثمرت الشركات 2021أيًضا أكبر وجهة لالستثمار التايواني خارج الجزيرة. بحلول نهاية عام 

 71.34مشروع في البر الرئيسي، بقيمة إجمالية قدرها  124000التايوانية في ما يقرب من 

 .مليار دوالر أميركي

، ارتفع هذا الرقم 2019ل عام زيارة بين الجانبين؛ بحلو 50000تم إجراء أقل من  1987في عام 

، أصبح االتصال عبر COVID-19ماليين. في السنوات الثالث الماضية، المتأثرة بـ 9إلى حوالي 

اإلنترنت الشكل الرئيسي للتفاعالت بين الناس عبر المضيق، ووصل عدد األشخاص المشاركين 

 .ةفي االتصاالت عبر اإلنترنت والمغطاة لهم إلى مستويات عالية جديد

لطالما كان الحزب الشيوعي الصيني العمود الفقري لألمة الصينية، ويمارس قيادة قوية في 

تحقيق التجديد الوطني وإعادة التوحيد. وتستند جهوده المستمرة على مدى عقود لحل قضية 

 :تايوان وتحقيق إعادة التوحيد الوطني الكاملة إلى ما يلي

دة، وال ينبغي السماح ألي فرد أو قوة بفصل تايوان عن يجب التمسك بمبدأ الصين الواح ،اأوًل

 .الصين

من الضروري السعي لتحقيق رفاهية جميع الصينيين، بما في ذلك تايوان، وتحقيق  ثانًيا،

 .تطلعات جميع الصينيين إلى حياة أفضل

لتوجه يجب أن نتبع مبادئ تحرير العقل، والبحث عن الحقيقة من الوقائع، والحفاظ على ا ثالًثا،

السياسي الصحيح، وفتح أرضية جديدة، والدفاع عن المصالح األساسية لألمة والمصالح 

 .الجوهرية للدولة في صياغة مبادئ وسياسات العمل المتعلقة بتايوان

من الضروري التحلي بالشجاعة والمهارة لمحاربة أي قوة تحاول تقويض سيادة الصين  رابًعا،

 .يق إعادة توحيدهاوسالمة أراضيها أو تقف في طر
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يجب التمسك بالوحدة والتضامن الواسعين لتعبئة جميع العوامل لمحاربة أي قوة من  خامًسا،

 .شأنها أن تقسم البالد، وتجميع قواها لدفع إعادة التوحيد الوطني

 

III.   إعادة التوحيد الكامل للصين عملية ال يمكن وقفها 

ي الوضع المحلي والدولي، تواجه قضيتنا إلعادة على خلفية التغييرات العميقة والمعقدة ف

التوحيد الوطني الكامل تحديات جديدة. يتمتع الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية 

بالقوة والثقة للتعامل مع التعقيدات والتغلب على المخاطر والتهديدات، والقدرة على اتخاذ 

 .لوطنيخطوات كبيرة إلى األمام على طريق إعادة التوحيد ا
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عام، ظلت إعادة التوحيد الوطني ومعارضة االنقسام نموذًجا  5000طوال تاريخ الصين البالغ 

مشترًكا وتقليًدا مشترًكا لألمة بأكملها. في العصر الحديث من منتصف القرن التاسع عشر، 

ية وانحطاط الحكم اإلقطاعي، تحولت الصين تدريجًيا إلى مجتمع شبه بسبب عدوان القوى الغرب

كان يعرف من قبل.  من المعاناة أسوأ من أي شيء آخر إقطاعي وشبه استعماري، ومرت بفترة

الشعب أللم شديد، وغرقت الحضارة الصينية في الظالم. لقد  تعّرض، واشديًد اعانت البالد إذالًل

عاًما هذا اإلذالل وألحق العذاب بكال جانبي مضيق  50وان على مدى جّسد احتالل اليابان لتاي

تايوان. يواجه جانبانا بعضهما البعض عبر شريط من الماء، لكننا ما زلنا بعيدين. إن حقيقة أننا 

ن على كال الجانبين يجب يلصينيلم نتحد بعد هي ندبة تركها التاريخ على األمة الصينية. نحن ا

 .قيق إعادة التوحيد وتضميد الجرحأن نعمل سوًيا لتح

كان التجديد الوطني هو أعظم حلم للشعب الصيني واألمة الصينية منذ بداية العصر الحديث. 

فقط من خالل تحقيق إعادة التوحيد الوطني الكامل، يمكن للشعب الصيني على جانبي المضيق 

إن إعادة التوحيد الوطني  ع به.أن يتخلص من ظل الحرب األهلية ويخلق السالم الدائم ويتمت

خطر غزو واحتالل تايوان مرة أخرى من قبل دول أجنبية، وإحباط  تجّنبالسبيل الوحيد ل يه

محاوالت القوى الخارجية الحتواء الصين، وحماية سيادة بلدنا وأمنه ومصالحه التنموية. إنه 

يلة لتعزيز مكانة تايوان العالج األكثر فاعلية للمحاوالت االنفصالية لتقسيم بلدنا، وأفضل وس

ننا من تجميع نقاط القوة لدى الشعبين كجزء من الصين ودفع عجلة النهضة الوطنية. ستمّك

على الجانبين، وبناء منزلنا المشترك، وحماية مصالحنا ورفاهيتنا، وخلق مستقبل أكثر إشراًقا 
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العظيم في ثورة الصين، للشعب الصيني واألمة الصينية. كما قال الدكتور سون يات صن، الرائد 

 ذا كان من الممكن أن تتوحد الصينذات مرة، "التوحيد هو أمل جميع المواطنين الصينيين. إ

 .يع"فسوف يعاني الجم وإذا لم تستطعفسيتمتع جميع الصينيين بحياة سعيدة؛ 

في استكشاف الطريق إلى التجديد واالزدهار، تحملت الصين التقلبات والصعوبات. "التوحيد 

يجلب القوة واالنقسام يؤدي إلى الفوضى". هذا هو قانون التاريخ. إن تحقيق إعادة التوحيد 

الوطني الكامل مدفوع بتاريخ وثقافة األمة الصينية ويتحدد من خالل الزخم والظروف المحيطة 

ن على تحقيق هدف التجديد يجًدا وواثقين وقادربتوحدنا الوطني. لم نكن من قبل قريبين 

وينطبق الشيء نفسه عندما يتعلق األمر بهدفنا المتمثل في إعادة التوحيد الوطني  الوطني.

الكامل. نشأت قضية تايوان نتيجة الضعف والفوضى في أمتنا، وسوف يتم حلها عندما يصبح 

سننجح بالتأكيد  يين مًعا ويعملون مًعاالتجديد الوطني حقيقة واقعة. عندما يلتقي جميع الصين

 .ة التوحيد الوطني في طريقنا إلى التجديد الوطنيفي تحقيق إعاد

 التنمية الوطنية والتقدم يحددان اتجاه العالقات عبر المضيق   .2

إن تنمية الصين وتقدمها عامالن أساسيان في تحديد مسار العالقات عبر المضيق وتحقيق إعادة 

على مدى أربعة عقود من التوحيد الوطني الكامل. على وجه الخصوص، كان لإلنجازات العظيمة 

اإلصالح واالنفتاح والتحديث تأثير عميق على العملية التاريخية لحل قضية تايوان وتحقيق إعادة 

النظر عن الحزب أو المجموعة السياسية في السلطة في تايوان،  التوحيد الوطني الكامل. بغّض

 .ه نحو إعادة التوحيد الوطنيال يمكنها تغيير مسار التقدم في العالقات عبر المضيق أو االتجا

تظهر إحصاءات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي اإلجمالي للبر الرئيسي كان في عام 

أضعاف مثيله في تايوان، والذي  7عن  امليار دوالر أميركي، أي ما يزيد قليًل 303حوالي  1980

المحلي اإلجمالي للبر الرئيسي ، بلغ الناتج 2021مليار دوالر أميركي؛ في عام  42.3كان حوالي 

ضعف الناتج المحلي اإلجمالي لتايوان،  22تريليون دوالر أميركي، أي أكثر من  17.46حوالي 

 .مليار دوالر أميركي 790والذي كان حوالي 

إن تطور الصين وتقدمها، وال سيما الزيادات المطردة في قوتها االقتصادية، وقوتها 

اعية الوطنية، هي بمثابة كبح فعال ضد األنشطة االنفصالية وتدخل التكنولوجية، وقدراتها الدف

القوى الخارجية. كما أنها توفر مساحة واسعة وفرًصا كبيرة للتبادالت والتعاون عبر المضيق. 

نظًرا ألن المزيد والمزيد من المواطنين من تايوان، وخاصة الشباب، يتابعون دراساتهم ويبدأون 
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ائف أو يذهبون للعيش في البر الرئيسي، يتم تكثيف التبادالت أعمالهم ويبحثون عن وظ

والتفاعل والتكامل عبر المضيق في جميع القطاعات، والروابط االقتصادية والروابط الشخصية 

بين الشعبين على الجانبين أعمق، وتزداد هوياتنا الثقافية والوطنية المشتركة أقوى، مما يؤدي 

 .ادة التوحيدالعالقات عبر المضيق نحو إعب

د الحزب الشيوعي الصيني الشعب الصيني وقاده إلى الشروع في رحلة جديدة لبناء لقد وّح

الصين إلى دولة اشتراكية حديثة من جميع النواحي. على طريق االشتراكية ذات الخصائص 

الصينية، قام البر الرئيسي بتحسين إدارته وحافظ على نمو اقتصادي طويل األجل؛ تتمتع 

س مادي متين وثروة من الموارد البشرية وسوق ضخم ومرونة قوية في التنمية واالستقرار بأسا

االجتماعي. لذلك فهي تتمتع بالعديد من نقاط القوة والظروف المواتية لمزيد من التطوير، وقد 

 .أصبحت هذه القوة الدافعة إلعادة التوحيد

زم البر الرئيسي بتطبيق فلسفة من خالل تأسيس جهوده في مرحلة التطوير الجديدة، يلت

التطوير الجديدة، وخلق ديناميكية تطوير جديدة، وتعزيز التنمية عالية الجودة. ونتيجة لذلك، 

ستستمر القوة الشاملة والتأثير الدولي للبر الرئيسي في االزدياد، وسيستمر تأثيره على مجتمع 

ة لحل قضية تايوان وقدرة أكبر على تايوان وجاذبيته في النمو. سيكون لدينا أساس أكثر صالب

 .القيام بذلك. وهذا سيعطي دفعة كبيرة إلعادة التوحيد الوطني

 أي محاولة من قبل القوى االنفصالية لمنع إعادة التوحيد مقيدة بالفشل    .3

تمثل التحركات لفصل وكانت تايوان جزًءا ال يتجزأ من أراضي الصين منذ العصور القديمة. 

ض المصالح المشتركة للمواطنين على جانبي الصين جريمة االنفصال الخطيرة وتقّوتايوان عن 

 .مضيق تايوان والمصالح األساسية لألمة الصينية. لن يقودوا إلى أي مكان

ت سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي موقًفا انفصالًيا، وتواطأت مع قوى خارجية في أعمال تبّن

سيم البالد. إنهم يرفضون االعتراف بمبدأ الصين الواحدة، استفزازية متتالية تهدف إلى تق

. ويؤكدون أن تايوان والبر الرئيسي ال ينبغي أن يكونا 1992هون وينكرون توافق عام ويشّو

خاضعين لبعضهما البعض، ويعلنون نظرية "دولتين" جديدة. في الجزيرة، يضغطون باستمرار 

ضون االنفصاليين الراديكاليين ل التدريجي". إنهم يحّرمن أجل "إزالة الخطيئة" وتعزيز "االستقال

ل إجراء تعديالت على "دستورهم" داخل الحزب الديمقراطي التقدمي وخارجه للضغط من أج

ضون على العداء ضد البر الرئيسي، ويعرقلون "قوانينهم". إنهم يخدعون شعب تايوان، ويحّرو
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ة عبر المضيق. لقد عززوا قواتهم العسكرية ويقوضون التبادالت والتعاون والتنمية المتكامل

بشكل مطرد بهدف السعي لتحقيق "االستقالل" ومنع إعادة التوحيد بالقوة. إنهم ينضمون إلى 

قوى خارجية في محاولة زرع بذور "صينين" أو "صين واحدة، وتايوان واحدة". أدت اإلجراءات التي 

ض تر في العالقات عبر المضيق، مما يعّراتخذتها سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي إلى تو

من مساحة إعادة التوحيد  ض اآلفاق ويحّدللخطر السالم واالستقرار في مضيق تايوان، ويقّو

 .السلمي. هذه عقبات يجب إزالتها في دفع عملية إعادة التوحيد السلمي

صيني حازم في مليون مواطن تايواني. إن الشعب ال 23تايوان ملك لجميع الصينيين، بمن فيهم 

تصميمه ويلتزم التزاًما عميًقا بحماية سيادة الصين ووحدة أراضيها والمصالح األساسية لألمة 

الصينية، وهذا العزم وااللتزام سيحبطان أي محاولة لتقسيم البالد. عندما تم غزو تايوان من 

عاًما،  70كثر من كانت الصين دولة فقيرة وضعيفة. قبل أ عام 100قبل قوة أجنبية منذ أكثر من 

هزمت الصين الغزاة واستعادت تايوان. اليوم، نمت الصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 

مع النمو الكبير في قوتها السياسية واالقتصادية والثقافية والتكنولوجية والعسكرية، ليس هناك 

وحيد وتقسيم البالد احتمال أن تسمح الصين بفصل تايوان مرة أخرى. محاوالت رفض إعادة الت

محكوم عليها بالفشل، ألنها ستنهار ضد تاريخ وثقافة األمة الصينية وكذلك عزيمة والتزام أكثر 

 .مليار صيني 1.4من 

 القوى الخارجية التي تعرقل إعادة التوحيد الكامل للصين سُتهزم بالتأكيد   .4

ال تزال بعض القوى في الواليات يمثل التدخل الخارجي عقبة بارزة أمام إعادة توحيد الصين. 

وتصوير  تصّورالمتحدة خاسرة في أوهام الهيمنة ومحاصرة في عقلية الحرب الباردة، وتصر على 

الصين كخصم استراتيجي رئيسي وتهديد خطير طويل األمد. إنهم يبذلون قصارى جهدهم 

ات األميركية لتقويض الصين والضغط عليها، مستغلين تايوان كأداة مناسبة. صرحت السلط

بأنها ال تزال ملتزمة بسياسة صين واحدة وأنها ال تدعم "استقالل تايوان". لكن أفعالهم تناقض 

أقوالهم. إنهم يطمسون مبدأ الصين الواحدة في عدم اليقين ويهددون سالمته. إنهم يبتدعون 

تفزاز العسكري. ون في االسؤالتبادالت "الرسمية" مع تايوان، ويزيدون مبيعات األسلحة، ويتواط

الدول األخرى على التدخل في شؤون  يحثونلمساعدة تايوان على توسيع "فضاءها الدولي"، 

تايوان، وتلفيق مشاريع قوانين متعلقة بتايوان تنتهك سيادة الصين. إنهم يخلقون التباًسا حول 

صالية على القوات االنف ونضحّريما هو أبيض وأسود، وما هو صواب وما هو خطأ. فمن ناحية، 

إثارة التوتر واالضطراب في العالقات عبر المضيق. من ناحية أخرى، يتهمون البر الرئيسي 
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باإلكراه، والضغط على تايوان، وتغيير الوضع الراهن من جانب واحد، من أجل تشجيع هذه 

 .القوى وخلق عقبات أمام إعادة التوحيد السلمي للصين

دولة وسالمتها اإلقليمية على النحو المنصوص عليه في إن المبادئ المهمة الحترام سيادة ال

ميثاق األمم المتحدة هي أحجار الزاوية للقانون الدولي الحديث والمعايير األساسية للعالقات 

الدولية. إن حماية الوحدة الوطنية وسالمة األراضي حق مقدس لكل دولة ذات سيادة. وغني عن 

في اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتسوية قضية تايوان البيان أن الحكومة الصينية لها الحق 

 .وتحقيق إعادة التوحيد الوطني دون تدخل خارجي

خلف الستار الدخاني لـ "الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان" و "دعم النظام الدولي القائم على 

ة قضية القواعد"، تقوم بعض القوى المناهضة للصين في الواليات المتحدة بتشويه طبيع

ومحاولة إنكار شرعية وتبرير الحكومة  -وهي مسألة داخلية بحتة بالنسبة للصين  - اتايوان عمًد

الصينية في حماية السيادة الوطنية وسالمة أراضيها. وهذا يكشف بوضوح عن نيتهم استخدام 

 .تماًماتايوان الحتواء الصين وعرقلة إعادة توحيد الصين، وهو األمر الذي يجب فضحه وإدانته 

هذه القوى الخارجية تستخدم تايوان كأداة لتقويض التنمية والتقدم في الصين، وعرقلة توحيد 

األمة الصينية. إنهم يفعلون ذلك على حساب مصالح ورفاهية ومستقبل شعب تايوان وليس 

لصالحهم. شجعوا وحرضوا على أعمال استفزازية من قبل القوات االنفصالية؛ وقد أدى ذلك إلى 

كثيف التوتر والمواجهة عبر المضيق، وتقويض السالم واالستقرار في منطقة آسيا والمحيط ت

الهادئ. وهذا يتعارض مع االتجاهات العالمية األساسية للسالم والتنمية والتعاون المربح للجميع، 

 .ويتعارض مع رغبات المجتمع الدولي وتطلعات جميع الشعوب

لصين الشعبية، على الرغم من ضرورة إعادة بناء الدولة بعد وقت قصير من تأسيس جمهورية ا

نفسها على أنقاض عقود من الحرب، حققت الصين وشعبها انتصاًرا مدوًيا في الحرب لمقاومة 

(. لقد هزمنا عدًوا قوًيا ومسلًحا جيًدا من خالل 1953-1950العدوان األميركي ومساعدة كوريا )

ذلك، قمنا بحماية أمن الجمهورية الشعبية التي تأسست الشجاعة والمثابرة. من خالل القيام ب

حديًثا، وأعدنا ترسيخ مكانة الصين كدولة رئيسية في العالم، وأظهرنا روحنا البطولية، وافتقارنا 

 .للخوف، وإرادتنا في الوقوف ضد إساءة معاملة األقوياء

تتوانى عن أي تدخل تلتزم الصين التزاما راسخا بالتنمية السلمية. وفي الوقت نفسه، لن 

خارجي، ولن تتسامح مع أي انتهاك لسيادتها وأمنها ومصالحها التنموية. إن االعتماد على القوى 
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الخارجية لن يحقق شيًئا لالنفصاليين التايوانيين، واستخدام تايوان الحتواء الصين محكوم عليه 

 .بالفشل

تايوان، والطموح المشترك لهؤالء  الهدوء والتنمية والحياة الكريمة هي تطلعات مواطنينا في

على جانبي مضيق تايوان. في ظل القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني، وقف الشعب 

ا، وحقق الرخاء، ونما بقوة. تم بناء مجتمع رغيد االزدهار من الصيني واألمة الصينية منتصًب

سابق في فقر مدقع. جميع النواحي في البر الرئيسي، حيث عاش عدد كبير من السكان في ال

لدينا اآلن ظروف أفضل، ومزيد من الثقة، وقدرات أكبر. يمكننا إكمال المهمة التاريخية إلعادة 

التوحيد الوطني، حتى يتسنى لكال جانبي المضيق التمتع بحياة أفضل. إن عجلة التاريخ تتجه 

 .نحو إعادة التوحيد الوطني، ولن يوقفها أي فرد أو أي قوة

IV. الوطني في العصر الجديد التوحيد 

مع األخذ في االعتبار الهدف العام المتمثل في التجديد الوطني في سياق التغيير العالمي على 

نطاق لم يسبق له مثيل منذ قرن، واصل الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية اتباع 

ادئه وتنفيذ مبالمبادئ التوجيهية األساسية للحزب الشيوعي الصيني بشأن مسألة تايوان 

ا ملموسة لتعزيز العالقات السلمية عبر المضيق، ودمج جهوًد وسياساته تجاه تايوان، وبذال

 .التنمية بين الجانبين، والعمل من أجل إعادة التوحيد الوطني

 دولة واحدة ونظامانمبدأ التمسك بالمبادئ األساسية إلعادة التوحيد السلمي و   .1

بالوسائل السلمية هو الخيار األول للحزب الشيوعي الصيني والحكومة  إن إعادة التوحيد الوطني

في ذلك مواطنونا  نخدم مصالح األمة الصينية ككل، بمالصينية في حل مسألة تايوان، ألنه ي

مدى االستقرار والتنمية في الصين. لقد  -ل بشكل أفضل على المدى الطويلفي تايوان، ويعم

ب والعقبات التي تعترض إعادة التوحيد السلمي على مدى العقود عملنا بجد للتغلب على المصاع

الماضية، مما يظهر أننا نعتز ونحافظ على الصالح العام لألمة، ورفاهية مواطنينا في تايوان، 

 .والسالم على الجانبين

مبدأ دولة واحدة ونظامان أداة مؤسسية مهمة أنشأها الحزب الشيوعي الصيني والحكومة  يعّد

ة لتمكين إعادة التوحيد السلمي. إنه يمثل إنجاًزا عظيًما لالشتراكية الصينية. إن إعادة الصيني

مبادئنا األساسية لحل مسألة تايوان وأفضل نهج من التوحيد السلمي ودولة واحدة ونظامان هما 

نزدهر من خالل احتضان بعضنا  -لتحقيق إعادة التوحيد الوطني. تجسيًدا للحكمة الصينية 
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فهي تأخذ في االعتبار بالكامل حقائق تايوان وتؤدي إلى استقرار طويل األجل في  - البعض

 .تايوان بعد إعادة التوحيد

نعتقد أنه بعد إعادة التوحيد السلمي، قد تستمر تايوان في نظامها االجتماعي الحالي وتتمتع 

يان جنًبا إلى جنب لفترة بدرجة عالية من الحكم الذاتي وفًقا للقانون. سيتطور النظامان االجتماع

طويلة قادمة. دولة واحدة هي الشرط المسبق وأساس نظامين؛ نظامان يتبعان ويشتقان من 

 .دولة واحدة؛ واالثنان مدمجان بموجب مبدأ الصين الواحدة

سنواصل العمل مع مواطنينا في تايوان الستكشاف حل نظامين لقضية تايوان وزيادة جهودنا 

السلمي. عند تصميم تفاصيل تنفيذ دولة واحدة ونظامان، سنولي االعتبار نحو إعادة التوحيد 

الكامل للواقع في تايوان واآلراء والمقترحات من جميع مناحي الحياة على كال الجانبين، ونلبي 

 .تماًما مصالح ومشاعر مواطنينا في تايوان

ينة بتحريف وتشويه اسية معمنذ أن تم اقتراح مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، قامت قوى سي

. لقد بذل الحزب الديمقراطي التقدمي والسلطات تحت قيادته كل ما في وسعه أهدافه

الستهداف المبدأ بانتقادات ال أساس لها، وقد أدى ذلك إلى سوء فهم بشأن أهدافه في بعض 

في ادة دمجهما حقيقة أنه منذ عودة هونغ كونغ وماكاو إلى الوطن األم وإعالمناطق تايوان. 

ا في مسار واسع من التنمية المشتركة مع البر الرئيسي، ويكمل كل منهما الحكم الوطني، شرع

 .حققت ممارسة دولة واحدة ونظامان نجاًحا باهًرالقد نقاط القوة لدى اآلخرين. 

لبعض الوقت، واجهت هونغ كونغ فترة من االضطرابات االجتماعية المدمرة التي سببها 

للصين داخل وخارج المنطقة. بناًء على فهم واضح للوضع هناك، أيد  المحرضون المناهضون

ا بعض التحسينات ية مبدأ دولة واحدة ونظامان، وأجرالحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصيني

المناسبة، واتخذا سلسلة من اإلجراءات التي عالجت كل األعراض واألسباب الجذرية 

االزدهار إلى هونغ كونغ. وقد أرسى هذا أساًسا متيًنا  لالضطرابات. تمت استعادة النظام وعاد

للحوكمة القائمة على القانون في هونغ كونغ وماكاو واالستمرار طويل األجل لدولة واحدة 

 .ونظامان

لتحقيق إعادة التوحيد السلمي، يجب أن نعترف بأن البر الرئيسي وتايوان لهما أنظمتهما 

لهذه  اة. مبدأ دولة واحدة ونظامان هو الحل األكثر شموًلاالجتماعية وأيديولوجياتهما الخاص

المشكلة. إنه نهج يرتكز على المبادئ الديمقراطية، ويظهر حسن النية، ويسعى إلى حل سلمي 
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لمسألة تايوان، ويحقق المنفعة المتبادلة. االختالفات في النظام االجتماعي ليست عقبة أمام 

ا أن مواطنينا في تايوان سيطورون فهًما ا راسًخ. نعتقد اعتقاًدا لالنفصالإعادة التوحيد وال مبرًر

أفضل للمبدأ، وأن حل النظامين لمسألة تايوان سيلعب دوره الكامل بينما يعمل المواطنون في 

 .كال الجانبين مًعا من أجل إعادة التوحيد السلمي

لى قدم المساواة. تعتبر ال يمكن تحقيق إعادة التوحيد السلمي إال من خالل التشاور والنقاش ع

الخالفات السياسية طويلة األمد بين الجانبين عقبة أساسية أمام التحسين المطرد للعالقات عبر 

في أشكال  جمن جيل إلى آخر. يمكننا التدّر المضيق، لكن يجب أال نسمح لهذه المشكلة باالنتقال

ألحزاب أو الجماعات أو األفراد مرنة من التشاور والمناقشة. نحن مستعدون للمشاركة مع جميع ا

في تايوان في تبادل واسع لآلراء بهدف حل الخالفات السياسية بين الجانبين على أساس مبدأ 

. سيتم تزكية الممثلين من قبل جميع األحزاب السياسية 1992الصين الواحدة وتوافق عام 

ديمقراطية حول  وجميع قطاعات المجتمع على كال الجانبين، وسوف ينخرطون في مشاورات

التنمية السلمية للعالقات عبر المضيق، والتنمية المتكاملة للجانبين، وإعادة التوحيد السلمي 

 .لبلدنا

 تعزيز العالقات السلمية عبر المضيق والتنمية المتكاملة   .2

 انالطريق إلعادة التوحيد وتفيد انإن العالقات السلمية عبر المضيق والتنمية المتكاملة تمهد

شعبينا على كال الجانبين. وبالتالي، يجب على الجانبين العمل مًعا لتحقيق هذا الهدف. سنوسع 

التنمية المتكاملة، ونزيد التبادالت والتعاون، ونقوي الروابط، ونوسع المصالح المشتركة في 

ة التنمية السلمية للعالقات عبر المضيق. وبهذه الطريقة، سوف نتعاطف بشكل وثيق مع الثقاف

الصينية واألمة الصينية، ونزيد من اإلحساس بمستقبلنا المشترك. وهذا يضع أسًسا متينة 

 .إلعادة التوحيد السلمي

سوف نستكشف نهًجا مبتكًرا للتنمية المتكاملة ونأخذ زمام المبادرة في إنشاء منطقة تجريبية 

خالل اتصال أفضل  للتنمية المتكاملة عبر المضيق في مقاطعة فوجيان، وتعزيز التكامل من

الجانبين كا من وسياسات أكثر تفضيلية، وبناًء على الثقة والتفاهم المتبادلين. يجب على 

مواصلة تعزيز التواصل في أي مجال يكون مفيًدا فيه، بما في ذلك التعاون التجاري واالقتصادي 

اون في الثقافة والتعليم والبنية التحتية والطاقة والموارد والمعايير الصناعية. علينا تعزيز التع

والرعاية الصحية وتقاسم الضمان االجتماعي والموارد العامة. يجب أن ندعم المناطق المجاورة 
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أو المناطق ذات الظروف المماثلة على الجانبين في توفير خدمات عامة متساوية وعالمية ويمكن 

ؤسسي على التعاون الوصول إليها. يتعين علينا اتخاذ خطوات نشطة إلضفاء الطابع الم

 .االقتصادي عبر المضيق وإنشاء سوق مشتركة للجانبين لتعزيز االقتصاد الصيني

سنعمل على تحسين األنظمة والسياسات لضمان رفاهية مواطني تايوان والتأكد من معاملتهم 

ة هنا وفًقا على قدم المساواة في البر الرئيسي، وسنحمي حقوقهم ومصالحهم المشروع

نا الصينيين والشركات من تايوان في المشاركة في مبادرة الحزام ءندعم زمالللقانون. س

 .والطريق، واستراتيجيات التنمية اإلقليمية الرئيسية، واستراتيجية التنمية اإلقليمية المنسقة

سنساعدهم على االندماج في ديناميكية التنمية الجديدة، والمشاركة في التنمية عالية الجودة، 

في المزيد من فرص التنمية، واالستفادة من التنمية االجتماعية واالقتصادية والمشاركة 

 .الوطنية

سنوسع التبادالت والتعاون عبر المضيق في مختلف المجاالت ونتغلب على أي عقبات أو معوقات. 

سوف نشجع شعبنا على كال الجانبين على نقل أفضل ما في الثقافة الصينية التقليدية والتأكد 

ا تنمو بطرق جديدة ومبتكرة. سنعزز التواصل بين عامة الناس واألجيال الشابة على كال من أنه

 -الشباب على وجه الخصوص  -الجانبين، ونشجع المزيد من الزمالء الصينيين في تايوان 

لمتابعة الدراسات أو بدء األعمال التجارية أو البحث عن وظائف أو العيش في البر الرئيسي. 

ألشخاص من كال الجانبين على توسيع التفاهم المتبادل، وتعزيز الثقة المتبادلة، سيساعد ذلك ا

 .وتوطيد الشعور المشترك بالهوية، وتكوين روابط أوثق من القلب والعقل

 دحر االنفصالية والتدخل الخارجي   .3

ة ماالنفصالية ستغرق تايوان في الهاوية ولن تجلب سوى كارثة للجزيرة. لحماية مصالح األ

نا في تايوان، يجب علينا أن نعارض ذلك بحزم وأن يمواطنمصالح الصينية ككل، بما في ذلك 

نعمل من أجل إعادة التوحيد السلمي. نحن مستعدون لخلق مساحة واسعة إلعادة التوحيد 

 .السلمي. لكننا لن نترك أي مجال لألنشطة االنفصالية بأي شكل من األشكال

ا الخاصة. إن مسألة تايوان شأن داخلي يتعلق بالمصالح الجوهرية نحن الصينيين سنقرر شؤونن

للصين والمشاعر الوطنية للشعب الصيني، ولن يتم التسامح مع أي تدخل خارجي. إن أي محاولة 

الستخدام قضية تايوان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين أو إعاقة إعادة توحيد 
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في ذلك مواطنونا في تايوان. ال  نشعب الصيني، بمعارضة شديدة من الالصين ستواجه م

 .ينبغي ألحد أن يقلل من عزمنا وإرادتنا وقدرتنا على الدفاع عن سيادة الصين وسالمة أراضيها

وسنعمل بكل إخالص ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق إعادة التوحيد السلمي. لكننا لن نتخلى عن 

جراءات الالزمة. هذا للحماية من التدخل الخارجي استخدام القوة ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع اإل

نا الصينيين في تايوان. سيكون ءال يستهدف بأي حال زمالونفصالية. وجميع األنشطة اال

استخدام القوة هو المالذ األخير في ظل ظروف قاهرة. سنضطر فقط إلى اتخاذ تدابير صارمة 

 .خارجية في حالة تجاوزهم لخطوطنا الحمراءللرد على استفزازات العناصر االنفصالية أو القوى ال

سنكون دائًما مستعدين للرد باستخدام القوة أو غيرها من الوسائل الضرورية للتدخل من قبل 

القوى الخارجية أو العمل الراديكالي من قبل العناصر االنفصالية. هدفنا النهائي هو ضمان آفاق 

 .اقدًم إعادة التوحيد السلمي للصين ودفع هذه العملية

تبذل بعض القوى في الواليات المتحدة قصارى جهدها لتحريض الجماعات داخل تايوان إلثارة 

ضد الصين. وقد عّرض ذلك السالم واالستقرار عبر مضيق  ااالضطرابات واستخدام تايوان بيدًق

ض التنمية تايوان للخطر، وعرقل جهود الحكومة الصينية نحو إعادة التوحيد السلمي، وقّو

دون رادع، فسوف تستمر تلك القوى لصحية والمطردة للعالقات الصينية األميركية. إذا ُتركت ا

في تصعيد التوتر عبر المضيق، وزيادة تعطيل العالقات الصينية األميركية، وإلحاق الضرر 

الشديد بمصالح الواليات المتحدة نفسها. يتعين على الواليات المتحدة االلتزام بمبدأ الصين 

بالتزاماتها  لوفاءحدة، والتعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان بطريقة حكيمة ومناسبة، واالوا

 .السابقة، والتوقف عن دعم االنفصاليين التايوانيين

 نا الصينيين في تايوان من أجل إعادة التوحيد الوطني والتجديدئالعمل مع زمال   .4

إحياء الوطن. يكمن مستقبل تايوان في  إن إعادة التوحيد الوطني خطوة أساسية نحو تجديد

إعادة توحيد الصين، ورفاهية الشعب في تايوان تتوقف على توحيد األمة الصينية، وهو مسعى 

يؤثر على مستقبل ومصير الشعبين على الجانبين. ستكون الصين الموحدة والمزدهرة نعمة 

كارثة. فقط توحيد الصين  لجميع الصينيين، بينما ستكون الصين الضعيفة والمنقسمة بمثابة

ا مشتركة من وازدهارها يمكن أن يجلب حياة وفيرة وسعادة لكال الجانبين. لكنها تتطلب جهوًد

 .الجانبين، وكذلك إعادة توحيد البالد بشكل كامل
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أدت الدعاية االنفصالية والنزاع السياسي الذي لم يتم حله بين الجانبين إلى خلق مفاهيم 

عبر المضيق، ومشكالت بالهوية الوطنية، ومخاوف بشأن إعادة التوحيد  خاطئة حول العالقات

الوطني بين بعض زمالئهم الصينيين في تايوان. الدم أثخن من الماء، والناس على جانبي 

المضيق يتشاركون رابطة القرابة. نحن نتحلى بالصبر والتسامح الكبيرين وسنهيئ الظروف 

جانبين، ولزيادة معرفة مواطنينا بالبر الرئيسي وتقليل هذه لتوثيق التبادالت والتواصل بين ال

 .المفاهيم الخاطئة والشكوكية، من أجل مساعدتهم على مقاومة التالعب باالنفصاليين

سوف نتعاون مع زمالئنا الصينيين في تايوان للسعي من أجل إعادة التوحيد الوطني وإحياء 

التاريخ، وأن يفخروا بهويتهم الصينية، وأن  الوطن. نأمل أن يقفوا على الجانب الصحيح من

يفكروا بشكل كامل في مكانة ودور تايوان في توحيد الصين. نأمل أن يسعوا لتحقيق الصالح 

العام لألمة، وأن يعارضوا بشدة االنفصالية وأي شكل من أشكال التدخل الخارجي، وأن يقدموا 

 .السلمي للصين مساهمة إيجابية في القضية العادلة إلعادة التوحيد

V. آفاق مشرقة إلعادة التوحيد السلمي 

رسي أسًسا جديدة للصين يالسلمي في ظل دولة واحدة ونظامان ستحقيق إعادة التوحيد  إن

إلحراز مزيد من التقدم وتحقيق التجديد الوطني. في الوقت نفسه، سيخلق فرًصا هائلة للتنمية 

 .فوائد ملموسة لشعب تايواناالجتماعية واالقتصادية في تايوان وسيحقق 

 سيكون لتايوان مساحة شاسعة من أجل التنمية .1

تفتخر تايوان بمستوى عاٍل من النمو االقتصادي، والصناعات ذات السمات المحلية المميزة، 

مل للغاية مع اقتصاد البر الرئيسي. وبعد إعادة اكتوالتجارة الخارجية القوية. اقتصادها م

أنظمة وآليات التعاون االقتصادي عبر المضيق بشكل أكبر. مدعوًما  التوحيد، سيتم تحسين

بسوق البر الرئيسي الشاسع، سيتمتع االقتصاد التايواني بآفاق أوسع، وسيصبح أكثر قدرة على 

المنافسة، ويطور سالسل إنتاج وصناعة أكثر ثباًتا وأكثر سالسة، ويظهر حيوية أكبر في النمو 

حل العديد من المشاكل التي لطالما ابتليت باالقتصاد التايواني  المدفوع باالبتكار. يمكن

وشعبها من خالل التنمية المتكاملة عبر المضيق مع كل الروابط الممكنة بين الجانبين. يمكن 

توظيف اإليرادات المالية التايوانية بشكل أفضل لتحسين مستويات المعيشة، وتحقيق منافع 

 .حقيقية للشعب وحل صعوباتهم
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وف يتمتع اإلبداع الثقافي في تايوان أيًضا بدفعة كبيرة. يشترك كال جانبي مضيق تايوان في س

ثقافة وروح األمة الصينية. ستزدهر وتزدهر الثقافة اإلقليمية لتايوان، التي تغذيها الحضارة 

 .الصينية

 ستتم حماية حقوق ومصالح الشعب في تايوان حماية كاملة .2

ن وأمنها ومصالحها التنموية، ستتمتع تايوان بعد إعادة التوحيد شريطة ضمان سيادة الصي

بدرجة عالية من الحكم الذاتي كمنطقة إدارية خاصة. سُيحترم النظام االجتماعي في تايوان 

، وستتم حماية الملكية الخاصة والمعتقدات الدينية والحقوق اوطريقة عيشها احتراًما كامًل

بشكل كامل. إن جميع مواطني تايوان الذين يدعمون إعادة  والمصالح المشروعة لشعب تايوان

توحيد البالد وتوحيد األمة سيكونون سادة المنطقة، ويساهمون في تنمية الصين ويستفيدون 

منها. مع دعم الوطن األم القوي، سيتمتع شعب تايوان بمزيد من األمن والكرامة ويقف منتصًبا 

 .وقوًيا في المجتمع الدولي

 كال جانبي مضيق تايوان في انتصار االنتعاش الوطني سيشترك .3

سون يقّدإنهم شعب تايوان شجاع ومجتهد ووطني، وقد بذل جهوًدا متواصلة لتحسين نفسه. 

أسالفهم ويحبون وطنهم. من خالل العمل مًعا وتطبيق مواهبهم، سيخلق الناس على جانبي 

نقوم نحن الصينيين بسد الفجوات مضيق تايوان مستقبًلا واعًدا. بعد إعادة التوحيد، س

واالختالفات الناجمة عن االنفصال طويل األمد، ونتشارك في إحساس أقوى بالهوية الوطنية، 

ونقف مًعا كواحد. بعد إعادة التوحيد، يمكننا االستفادة من نقاط القوة التكميلية في السعي 

وحيد، يمكننا أن نتكاتف لجعل األمة لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة. بعد إعادة الت

 .بين جميع دول العالم شامخينينية أقوى وأكثر ازدهاًرا، ونقف الص

الناس الذين يفصلهم مضيق تايوان يشتركون في نفس الدماء والمصير المشترك. بعد إعادة 

الدولي، التوحيد، سيكون للصين تأثير وجاذبية دولية أكبر، وقدرة أقوى على تشكيل الرأي العام 

وسوف يتمتع الشعب الصيني بقدر أكبر من احترام الذات والثقة بالنفس واالعتزاز الوطني. في 

تايوان والبر الرئيسي سيشترك الناس في كرامة وانتصار الصين الموحدة ويفخرون بكونهم 

صينيين. سنعمل مًعا على تحسين وتنفيذ حل النظامين لمسألة تايوان، وتحسين الترتيبات 

 .ؤسسية لتنفيذ سياسة دولة واحدة ونظامان، ولضمان السالم واالستقرار الدائمين في تايوانالم
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فضي إلى السالم والتنمية في منطقة آسيا والمحيط تإن إعادة التوحيد السلمي للصين  .4

 الهادئ والعالم األوسع

سب، بل تعود إن إعادة التوحيد السلمي عبر المضيق ال تعود بالنفع على األمة الصينية فح

بالنفع على جميع الشعوب والمجتمع الدولي ككل. لن تضر إعادة توحيد الصين بالمصالح 

المشروعة ألي دولة أخرى، بما في ذلك أي مصالح اقتصادية قد تكون لها في تايوان. بل على 

العكس من ذلك، ستوفر المزيد من فرص التنمية لجميع البلدان؛ سيخلق المزيد من الزخم 

جابي لالزدهار واالستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم؛ وسوف يساهم اإلي

بشكل أكبر في بناء مجتمع عالمي من المستقبل المشترك، وتعزيز السالم والتنمية العالميين، 

 .ودفع التقدم البشري

والثقافية مع بعد إعادة التوحيد، يمكن للدول األجنبية مواصلة تطوير العالقات االقتصادية 

تايوان. بموافقة الحكومة المركزية في الصين، يمكنهم إنشاء قنصليات أو غيرها من المؤسسات 

الرسمية وشبه الرسمية في تايوان، وقد تنشئ المنظمات والوكاالت الدولية مكاتب، ويمكن 

 .كتطبيق االتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويمكن عقد المؤتمرات الدولية ذات الصلة هنا
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 استنتاج

عام، أنشأت الصين ثقافة رائعة تألقت في جميع أنحاء العالم من  5000على مدار تاريخها البالغ 

الماضي إلى الحاضر، وقدمت مساهمة هائلة في المجتمع البشري. بعد قرن من المعاناة 

فرص تنمية ال حدود لها. اآلن،  والمشقة، تغلبت األمة على اإلذالل، وخرجت من التخلف، واعتنقت

 .سير بخطى واسعة نحو هدف التجديد الوطنيت

لشروع في رحلة جديدة في عصر جديد، سيواصل الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية ل

ل حشد المواطنين على جانبي مضيق تايوان، وقيادة الجهود لالستجابة لنداء العصر، وتحّم

مصيرنا ومستقبلنا بأيدينا، والعمل الجاد لتحقيق إعادة التوحيد  المسؤوليات التاريخية، وفهم

 .الوطني والتجديد

ال يمكن أن تكون الرحلة القادمة سلسة. ومع ذلك، طالما أننا الصينيون على جانبي مضيق 

ل لن نتسامح مع أي تدّخ -س براعتنا وطاقتنا لتحقيق نفس الهدف، فال مجال للشك تايوان نكّر

وان، وسنحبط أي محاولة لتقسيم بلدنا، وسوف نتحد كقوة جبارة من أجل إعادة أجنبي في تاي

التوحيد الوطني والتجديد. يجب تحقيق الهدف التاريخي المتمثل في إعادة توحيد وطننا األم 

 .وسوف يتحقق
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وجهات نظر الجمهور حول المنافسة بين الواليات المتحدة والصين في منطقة الشرق 

  2 سط وشمال إفريقيااألو

2022، تموز الباروميتر العربي  

 

ً  على مدار مّط اشهدت المنافسة العالمية بين الواليات المتحدة األميركية والصين تصاعًد ردا

ما عبر مبادرة الحزام ال سّي –ى انفتاح الصين المتزايد على العالم أّدوقد العقد المنقضي. 

. وفي الوقت إفريقيابكثير مع دول الشرق األوسط وشمال إلى تعاون اقتصادي أكبر  –والطريق 

نفسه، تستمر الواليات المتحدة األميركية في االنسحاب من المنطقة، مع التركيز على التوجه 

نحو آسيا. كيف أثرت هذه التطورات على آراء المواطنين تجاه البلدين؟ الدورة السابعة من 

 –رأي عام من نوعه في المنطقة منذ بدء جائحة كورونا وهو أكبر استطالع  –الباروميتر العربي 

في كونها أكثر شعبية من لمنطقة، تستمر الصين عبر ا. 3هذه األسئلة ندم لنا إجابات عتق

الواليات المتحدة األميركية. من بين الدول التسع التي شملها االستطالع، المغرب وموريتانيا 

وليبيا وفلسطين، كان المغرب هو البلد الوحيد الذي والسودان والعراق ولبنان واألردن وتونس 

لى الصين. وفي الدول األخرى، كانت عا تتمتع فيه الواليات المتحدة األميركية بشعبية أكبر قياًس

 .الصين أعلى شعبية بكثير من الواليات المتحدة األميركية

العالقات االقتصادية لكن هذه القصة تتغير بالتدريج. لدى سؤال المواطنين عن مسألة توثيق 

ن أن المواطنين في أغلب الدول المشمولة بين بلدهم وهاتين القوتين العالميتين، تبّي

بالفترة  مقارنةا على القول بأنهم يرغبون في عالقات أقوى مع الصين، باالستطالع أقل إقباًل

ى مع الصين، . لم تظهر في أية دولة زيادة في الرغبة في عالقات اقتصادية أقو2019 – 2018

نقطة مئوية ضد الصين في هذا الصدد.  20في حين تبين في عدة حاالت وجود تغير بواقع 

بالمقارنة، في أغلب الدول زادت الرغبة في عالقات اقتصادية أمتن مع الواليات المتحدة 

                                                           
 تعريب: زينب الزين

2 Michael Robbins, “Public Views of the U.S.-China Competition in MENA”, Arab Barometer, July 2022. 

https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/ABVII_US-China_Report-EN.pdf 
 ألف مقابلة عبر المنطقة، وهي بهامش خطأ نقطتين مئويتين في كل دولة. 23لنتائج أكثر من تشمل ا  3



الرصد االستراتيجي     

الفترة نفسها. هذه النتيجة تظهر أن  ىت النسب كما هي لم تتغير على مداألميركية، أو بقي

ادرة الحزام والطريق ربما لم تأت باآلثار المرجوة منها، حيث يبتعد المواطنون بشكل عام عن مب

 .الصين

 :وقد يرجع هذا إلى األسباب التالية

 .ضعف سمعة الشركات الصينية أمام الشركات الغربية األخرى ◀

ربما مة التجارية األساسية للصين هي "زهيد الثمن" و"متدني الجودة"، ما قد يفسر الِس ◀

 .الرغبة األضعف في تقوية العالقات االقتصادية مع الصين

بالنسبة إلى الواليات المتحدة األميركية، ثمة رفض عام من المواطن العادي عبر  ◀

التي تمثل صفقة سالم موسعة لدول وا، المنطقة التفاقات أبراهام المدعومة أميركًي

 ."المنطقة مع "إسرائيل

  .ات المسلمة ما يضعف سمعتها بين العربمعاملة الصين السيئة لألقلي ◀

ا، توضح هذه النتائج أن المنافسة بين القوتين العالميتين األساسيتين قائمة. وفي حين أن إجماًل

ً ؛ فالتوجهات األعرض تؤشر  في آراء المواطنين تجاه  مرّجحتراجع إلى للصين اليد العليا حاليا

إلى تفضيل الصين إلى حد ما مقارنة بالواليات الصين خالل العقد المقبل. ينزع المواطنون 

ا أو أكثر قالوا المتحدة األميركية، وهذا في أغلب الدول المشمولة باالستطالع. نحو النصف تقريًب

مجتمعات مشمولة  9من  8إن لديهم آراء إيجابية للغاية أو إلى حد ما تجاه الصين، وهذا في 

 63بالمئة( وموريتانيا ) 64أفراد في المغرب ) 10كل  من 6باالستطالع، بما يشمل ما ال يقل عن 

 34بالمئة(. في فلسطين فقط، تفضل أقلية من المواطنين الصين ) 60بالمئة( والسودان )

باستثناء  ا للصين مقارنة بالبالغينثر تقبًلبالمئة(. يالحظ أن الشباب ليسوا بشكل عام أك

 .ر من الفئات العمرية األكبرموريتانيا وفلسطين حيث يفضل الشباب الصين أكث

  شعبية الواليات المتحدة األميركية مقابل شعبية الصين

دول يحمل النصف أو أكثر فيها آراء إيجابية نحو الواليات المتحدة  9من أصل  4في  ◀

 .األميركية. هذه الدول هي المغرب والسودان وموريتانيا واألردن

قل عن تفضيل تقوية العالقات بالمئة على األ 50دول أعرب  9من أصل  4في  ◀

 .االقتصادية مع الصين. هذه الدول هي تونس والعراق واألردن وليبيا
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نقطة مئوية اآلن في تفضيل تقوية العالقات  20األردنيون والفلسطينيون أقل بواقع  ◀

نقطة مئوية في المغرب والسودان، وتراجع  14االقتصادية مع الصين، مقارنة بتراجع 

 .نقاط في لبنان 5في ليبيا، و نقطة مئوية  13

في دولتين فقط مشمولتين باالستطالع، يرغب النصف على األقل في عالقات اقتصادية  ◀

 .أقوى مع الواليات المتحدة األميركية: السودان وتونس

من تسع دول مشمولة باالستطالع، قال الثلث على األقل إن القوة االقتصادية  8في  ◀

 .ا، بما في ذلك أكثر من النصف في العراق وفلسطينا خطًراألميركية تمثل تهديًد

كسب النفوذ هو الدافع الغالب في تقدير المواطنين لتقديم الصين والواليات المتحدة  ◀

كانت التنمية االقتصادية هي الدافع الثاني  .لمساعدات، بما في ذلك الثلث على األقل

الصينية واألميركية على حد  المواطنين بالنسبة للمساعدات تصّورمن حيث األهمية في 

 .سواء

 

 :التواجد االقتصادي

التواجد االقتصادي الصيني مصّمم إلى حد كبير ليساعد في كسب قلوب وعقول المواطنين 

لصالح الصين. من خالل رعاية المشاريع المصّممة لتحسين مستوى التنمية االقتصادية، تحاول 

مان احتفاظها بصورة إيجابية خالل السنوات الصين كسب عقول وقلوب الناس بما يساعد في ض

 .المقبلة

ا ا عن جنسية الشركة األجنبية التي يفضلها المواطن لتنفيذ المشروع، فضًلطرح االستطالع سؤاًل

ات التفصيلية األخرى حول مختلف جوانب األمر، مثل التكلفة والجودة تصّورعن عدد من ال

ت هي الصين والواليات المتحدة األميركية وألمانيا والفساد. الدول األجنبية المشمولة كخيارا

 .وتركيا

ا بأعلى جودة من بين الدول ا اقتصادًيلدى السؤال عن دولة منشأ الشركة التي قد تقّدم مشروًع

 .أفراد 5من كل  1الخمس المختارة، لم يذكر الصين في أي دولة مشمولة باالستطالع أكثر من 

 :المشاريع األقل تكلفة

من  7مواطنون أن الشركة الصينية هي التي يرجح أن تقّدم مشاريع بأقل تكلفة: في أوضح ال

الدول المشمولة باالستطالع ذكرت األغلبية الصين بصفتها دولة منشأ الشركة التي ستقّدم 
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أرخص المشاريع. ولدى السؤال عن منشأ الشركة التي قد تقّدم المشاريع األعلى تكلفة، كان 

 .ول المشمولة باالستطالع هو الواليات المتحدة األميركية أو ألمانياالرد في جميع الد

 :الفساد ودفع الرشاوي

ا ألن تدفع رشاوي ضمن عملية الحصول على لدى السؤال عن دولة منشأ الشركة األقل احتماًل

العقد، كان تصنيف الواليات المتحدة األميركية أفضل بكثير. ففي أغلب الدول المشمولة 

ا على دفع رشاوي ات الناس أن الشركة األميركية هي األقل إقباًلتصّورع كانت باالستطال

 .للحصول على عقود

 :الرواتب واألجور

الناس أن الشركة األميركية هي التي ستدفع أفضل الرواتب وبعدها الشركات األلمانية  تصّوري

 .الناس أن الشركات الصينية ستدفع أفضل الرواتب تصّورولم ي

 :أ الشركة التي يفضل المواطنون أن تحصل على العقددولة منش

في أغلب الدول كانت اإلجابة األولى هي إما شركة أميركية أو ألمانية. الشركة األلمانية مفضلة 

في كل من ليبيا والمغرب وتونس، بينما الشركة األميركية مفضلة في موريتانيا والسودان. وفي 

لمانية في هذا القياس نفس الترتيب. وجاءت الشركة لبنان، تحتل الشركة األميركية واأل

الصينية في المرتبة األولى في دولة واحدة فقط هي العراق، في حين تبين أن الشركة التركية 

 .مفضلة في األردن

 :براهامأمالحظة حول اتفاقية 

أفراد  5من كل  1من تسع دول مشمولة باالستطالع، قال أقل من  8في 

من  1ات التطبيع مع "إسرائيل"، بما في ذلك أقل من إنهم يدعمون اتفاق

بالمئة(  6بالمئة( وفلسطين ) 7بالمئة( وليبيا ) 8أفراد في موريتانيا ) 10كل 

السودان  –بالمئة(. إال أن االستثنائين القائمين  5بالمئة( ومصر ) 5واألردن )

بالمئة عن  39مهمان وملحوظان. في حالة السودان، أعرب  –والمغرب 

 .بالمئة في المغرب 31تفضيل التطبيع مع "إسرائيل" مقارنة بـ 

على  إفريقياأن تستمر المنافسة األميركية الصينية في الشرق األوسط وشمال  مرّجحمن ال

ن من االستطالعات السابقة، ال تزال الصين هي األعلى شعبية بّيامتداد السنوات المقبلة. كما ُت
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ميركية في المجمل، لكن هذه الفجوة آخذة في االنكماش. تركيز مقارنة بالواليات المتحدة األ

الصين على المعامالت االقتصادية ال يبدو أنه أمر يكسب عقول وقلوب الناس. فالمواطنون عبر 

ا على الرغبة في تقوية العالقات االقتصادية مع الصين، مقارنة بدرجة المنطقة أقل إقباًل

، وهو التراجع الذي ربما يرجع سببه إلى 2018-2019الع إقبالهم على هذه المسألة في استط

. في الوقت إفريقيابرود المشاعر نحو النموذج الصيني في التعامل مع الشرق األوسط وشمال 

نفسه، لدى سؤال المواطنين عن الشركة األجنبية المفضلة لهم لتنفيذ مشروع بنية تحتية، لم 

هذا الصدد، مقارنة بالشركات األميركية أو  يتبين أن الشركات الصينية هي المفضلة في

األلمانية. لكن على الرغم من تراجع الحماس للصين، ففي المجمل ال تزال الصين هي الدولة 

ا، يمكن أن األعلى شعبية إذا ما قورنت بشعبية الواليات المتحدة األميركية في المنطقة. جزئًي

ا لتدخالت النسبي للواليات المتحدة. نظًرتكون شعبية الصين الكبيرة بسبب تراجع الشعبية 

أن تبقى الصين األكثر شعبية  مرّجحالواليات المتحدة العسكرية المباشرة في المنطقة، فمن ال

مقارنة بالواليات المتحدة األميركية في المستقبل القريب. على أن الصين تكتب تاريخها الحديث 

 .وحي بأن نجمها قد يأفل في السنوات المقبلةبيدها فيما يخص المنطقة، والتوجهات القائمة ت
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  2 1قاوم

 2 مجموعة أدوات المعلومات المضللة المضادة

2021، خدمة االتصال الحكومي البريطاني  

 

  :المقدمة

 لماذا علينا أن ُنقاوم؟

خبير تواصل، وظيفتك أن تفهم نترنت هائلة ال نهاية لها. ككمّية المعلومات الموجودة على اإلإن 

دهم بالمعلومات األساسية جمهورك لتجذب انتباههم ولتكسب ثقتهم، فتستطيع بذلك أن تزّو

والضرورية. هذا يعني فهم التهديدات التي تواجه بيئة المعلومات، ال سيما تلك التي تقف بينك 

 .وبين جمهورك

ة. هذا ما نسّميه معلومات خاطئة. في بعض األحيان ينشر الناس من دون عمد معلومات كاذب

 .فالمعلومات الخاطئة هي معلومات تم إثبات أنها خاطئة ويتم نشرها دون نية الخداع والتضليل

معلومات خاطئة أو تم التالعب فيها. وهذا ما نسّميه معلومات مضّللة،  اا تنشر الناس عمًدأيًض

 .خداع والتضليلوهي معلومات تم إثبات أنها خاطئة ويتم نشرها بنية ال

في بعض األحيان، ُتستخدم المعلومات الصحيحة أو شبه الصحيحة بطريقة يكون أثرها كتلك 

 .المضلِّلة. فتقوم هذه المعلومات بتضليل الناس عبر تحريف معنى المعلومات الصحيحة

للة من الجيد معرفة هذه التعريفات المختلفة، لكن الحاالت الواقعية للمعلومات الخاطئة والمض

تميل إلى أن تكون أقل وضوًحا. في كثير من األحيان، لن تقدر على معرف نية أو أهداف شخص 

 .ما

 

                                                           
التواصل  -اثيرتحليل الّت -رفيةالرؤية الّظ -نذار المبكرإلا -لةف على المعلومات الخاطئة والمضّلالتعّر :لىإيرمز  العنوان  1

 .عة التتّبفعالّي -االستراتيجي

 تعريب: زينب شهاب
2 British Government Communication Service,“RESIST 2: Counter-disinformation toolkit”, 2021. 

https://gcs.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2021/11/RESIST-2-counter-disinformation-toolkit.pdf 
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 :يمكن للمعلومات الخاطئة والمضِللة أن

 .ُتهدد السالمة العامة ◀

 .تكسر التماسك االجتماعي ◀

 .تحّد من الثقة في المؤسسات ووسائل اإلعالم ◀

 .وضع السياسات وتنفيذها تزعزع القبول العام لدور العلم في توجيه ◀

 .ُتلحق الضرر بازدهارنا االقتصادي وتأثيرنا العالمي ◀

 .ُتضعف نزاهة حكومتنا والدستور وعمليتنا الديمقراطية ◀

إن الغرض من هذا التقرير هو التخفيف من أثر المعلومات الخاطئة والمضللة على المجتمع 

 .والمصالح الوطنية تماشًيا مع القيم الديمقراطية

 

 معرفة المعلومات الخاطئة والمضللة -1

في حين أن التمييز بين المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة مفيد من الناحية النظرية، فمن 

ما  االناحية العملية قد يكون من الصعب التمييز بينها. ففي الكثير من الحاالت، لن يكون واضًح

االجتماعي خاطًئا تماًما أو هناك نية خبيثة  إذا كان المنشور المشكوك فيه على وسائل التواصل

 .وراءه

 

 التحقيق في الرسائل 1.1

من أكثر الطرق شيوًعا لمالحظة المعلومات المضللة والخاطئة هي عندما تصادف الرسائل التي 

تلفت انتباهك وتثير قلقك. والرسالة هي شكل من أشكال االتصال الموجه إلى مجموعة من 

 .المتلقين

ة هي رأي شخصي؟ عادًة ما تكون اآلراء موضوعية، ما يعني أنه ال يمكن التحقق من هل الرسال

بداء رأي، ال يمكنك أن تعتبرها مضلِّلة. ومع ذلك، إذا إئة. فإذا كانت الرسالة عبارة عن أنها خاط

كان الرأي قائًما على معلومات خاطئة أو خادعة أو تم التالعب بها والتي يمكن أن تسبب ضرًرا، 

 .قد يكون من المفيد إجراء مزيد من التحقيق حولهف
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 :نات التضليل والمعلومات الخاطئة شيوًعا، عليك أن تبحث عن خمسة من أكثر مكّواأوًل

 التلفيق (1

 هل هناك أي محتوى ُمتالعب به؟

 الهوّية (2

 هل يشير أي شيء إلى مصدر مخفي أو ُمضّلل، أو اّدعاءات كاذبة حول هوية شخص آخر؟

  الّلهجة (3

 هل هناك استخداٌم للهجة ُمشدَّدة أو نقاشاٍت خاطئة؟

 الّرمزّية (4

هل يتّم استغالل البيانات أو القضايا أو األحداث لتحقيق هدف تواصلي ال صلة له بالبيانات 

 المستخدمة؟

 التكنولوجيا (5

 هل تستغل تقنيات االتصال التكنولوجيا بهدف الخداع أو التضليل؟

 ردّيةلستفكيك ا 1.2

ُتعتبر الرسائل الحجر األساس للروايات. والروايات هي شكل من أشكال سرد القصص التي 

ات في قضيٍة ما. وهي قصٌص مصّممة للتأثير على الجمهور تصّورتساعد على شرح وتشكيل ال

المستهدف. ثم تصبح هذه القصص أكثر ارتباًطا بجمهور أوسع، ويمكنها توحيد المجموعات 

اهتمامات مختلفة، مما يجعلها أدوات مناسبة لنشر األفكار المضللة أو الخادعة. بمعتقدات و

، يجب أن تتعرف على الروايات المضللة التي تؤثر على مجاالت عملك ابصفتك ُمحاِوًر

  .ومسؤوليتك الّرئيسية

إذا قمت بتحديد سلسلة من الرسائل التي تالئم أو تساعد في بناء سرد مضّلل، يكون ذلك 

 .ًرا على التضليل أو الخطأمؤش

 

 النظر في الشعار ومن يخاطب 1.3

إذا كنت قادًرا على تحديد الرسائل والروايات بناًء على معلومات خاطئة أو خادعة أو مضللة أو 

يمكن التحقق منها، فإن الخطوة التالية هي التعرف على من ينشر هذه المعلومات. الهدف هو 

عتقدات التي تدفع هذه الروايات، والجمهور التي تتمّتع بموثوقية فهم أفضل للقيم والهويات والم

عنده. هذا ما نسميه الشعار. فاألمر ال يتعلق بالشخص الذي يقف وراء الحساب، بل بالشخصية 

 .التي يحاول الحساب أن تلقى صدى لدى بعض الجماهير المستهدفة
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كان الحساب يمثل شخًصا حقيقًيا في وسائل التواصل االجتماعي، يكون من الصعب فهم ما إذا 

 .أو حركة مناصرة أو شركة أو ُمتصّيد إلكتروني مصّمم لنشر رسائل معينة

ونظًرا ألنه قد ال يكون من الممكن بالنسبة لك أن تنسب بدقة حساًبا على وسائل التواصل 

جوانب  االجتماعي أو مجموعة من المنشورات إلى مالكها، فمن األفضل التركيز على جانبين من

 .هوية شعارها: ما يّدعي الحساب تمثيله، ومن يّدعي تمثيله

تعمل الروايات على توحيد األشخاص والمجموعات ذات االهتمامات المختلفة تماًما. وإذا كانت 

المعلومات المضللة والخاطئة مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بهوية الشعار، فقد يكون ذلك مؤشًرا على 

 .كثرشيء يستحق البحث عنه أ

 

 تقييم الّنّية 1.4

ترتبط النية ارتباًطا وثيًقا بالشعار. من المعروف أنه من الصعب تحديد النية. ففي كثير من 

أي كيف يتناسب شعاره مع الشعارات  -األحيان، يمكن أن يساعد موقع الحساب داخل مجتمعه 

ضّلل المشترك في في الكشف عن النية.  فإذا كان المحتوى الم -األخرى التي يشارك فيها 

الحساب على استعداد لرمي أو حذف أو تصحيح البيانات الكاذبة، على سبيل المثال، فهذا مؤشر 

 .قوي على عدم وجود نية للتضليل

قد تختلف النية على نطاق واسع حتى بين أولئك الذين ينتجون نفس األنواع من الرسائل والذين 

م شعاراتهم. فيما يلي عدة أمثلة على النوايا األكثر يلتزمون بروايات مماثلة والذين تتداخل قي

 :شيوًعا التي تحفز األفراد والمنظمات على نشر معلومات كاذبة أو مضللة أو ُمتالعب بها

في بعض األحيان ينشر الناس معلومات مضللة أو يتالعبون بها ألنهم يؤمنون بشيء ما  (1

 .ون حقيقًياحًقا أو إلقناع اآلخرين أو ألنهم يريدون أن يك

تستخدم المجموعات واألفراد أحياًنا تكتيكات اتصال مشكوك فيها ألنهم يعتقدون أنها  (2

 .أفضل طريقة لُتسم ع أصواتهم

يتعّمد األشخاص أحياًنا إخفاء هويتهم على اإلنترنت للقيام بأشياء لن يفعلوها أبًدا في  (3

 .تمع هرمي عبر اإلنترنتالحياة الواقعية، والتي يمكن أن تمنح مكانة داخل مج

قد ينشر البعض متعمدين معلومات مغلوطة وذلك للتأثير سلبّيا  على مصداقية وسمعة  (4

 .فرٍد مستهدف أو ُمنظمة ُمستهدفة
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 .يكون القصد في بعض األحيان هو اإلسهام في التوترات القائمة عن طريق تفاقمها (5

 .بهدف كسب المال عن طريقها قد ينشر البعض معلومات مضللة أو ُمتالعب بها (6

في حاالت نادرة، تقوم الدول المعادية والجهات الفاعلة غير الحكومية بالتجسس بهدف  (7

 .تقويض ازدهار وأمن دولة أخرى

 

 النظر في أثر التقنيات 1.5

الخطوة األخيرة لمعرفة المعلومات المضللة والخاطئة هي النظر في أثر التقنيات المستخدمة. 

 .اذلك فهم كيفية توافق الرسائل والروايات والشعارات والنوايا مًعا بحيث تخلق تأثيًرويتضمن 

 

 التحذير الُمبكر -2

 التركيز على المخاطر 2.1

هناك اآلن العديد من خدمات المراقبة المتاحة، والتي تديرها فرق حكومية متخصصة أو يتم 

 .شراؤها من شركات التحليالت أو تحصل عليها بنفسك

 :ب أن تستخدم هذا الرصد لفهم لما يلييج

 .المناقشات الرقمية الجارية فيما يتعلق بمنظمتك وعملها ◀

 .المواقف الرئيسية التي يتخذها المؤثرون الرئيسيون والجماهير ◀

 .كيف يشارك المؤثرون والجماهير المجزأة على المنصات الرقمية مع مؤسستك وعملها ◀

 .التغيرات في الترند مع مرور الوقت ◀

تكمن قيمة هذه المعرفة في أنها تمّكنك من تحسين جاهزّيتك للتعامل مع المعلومات الخاطئة 

 ?والمضللة. فيمكن أن تساعدك المراقبة على فهٍم أفضل لمكان البحث وما الذي تبحث عنه

 

 حماية أولوياتك من المعلومات الخاطئة والمضللة 2.2

 .ئ حول مخاطر التضليل والمعلومات الخاطئةإن الخطوة التالية هي تطوير التخطيط للطوار

سيساعدك الجدول أدناه على معرفة بعض المجاالت المهمة التي يمكن أن تشكل فيها 

المعلومات المضللة أو التي يتم التالعب بها مخاطر كبيرة لمؤسستك واألشخاص الذين يعتمدون 

 .على خدماتها
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  الرؤية الظرفية -3

 تحويل المراقبة إلى رؤية  3.1

ل البيانات المثيرة لالهتمام إلى بيانات قابلة الرؤية هي شكل من أشكال التحليل الذي يحّو

السؤال "وماذا في ذلك؟". في جوهرها، تتمثل الرؤية في فهم الجماهير  نللتنفيذ. وهي إجابة ع

 .اصللدعم خطط التو

 .ا أو مخصصة حسب الحاجةا أو أسبوعًيم يومًيوتتخذ األفكار عادة شكل تقارير تعّم

 :يجب أن تشمل الرؤية المضللة على األقل ما يلي

 األفكار الرئيسية -

ملخص األفكار الرئيسية بما في ذلك تعليق قصير يشرح "وماذا في ذلك" ويحدد توصياتك 

 .للعمل

 :يا الرئيسية تغطي ما يليأقسام عن المواضيع والقضا -

النواتج ذات الصلة من إدارتكم بشأن القضايا ذات األولوية، على سبيل المثال إعالن  ◀

 .وزاري

 مجاالت الخطر أولوياتنا 

 حماية األهداف
هي مجاالت ومسؤوليات ما 

 سياساتنا ذات األولوية؟

ما هي المواقف السائدة في هذه المجاالت التي يمكن تسخيرها 

 للتضليل؟

ما هي أنواع المعلومات الخاطئة والمضّللة التي يمكن أن تكون 

 ضارة بشكل خاص ألولوياتنا وجمهورنا؟

 حماية المعلومات
ما هي رسائلنا ورواياتنا 

 الرئيسية

 المعلومات المضّللة أو المتالعب بها التي يتم نشرها؟ ما هي

ما هي الرسائل والروايات الرئيسية التي يجب أن نكون على علم 

 بها؟

 حماية الشعارات
ما هي القيم األساسية التي 

 ندافع عنها؟

 ما هي القيم والمصالح التي نرغب نحن وشركاؤنا في إبرازها؟

لمضّللة التي يمكن أن تقّوض ما أنواع المعلومات الخاطئة أو ا

 مصداقيتنا أو مشاركتنا أو قدرتنا على تحقيق النتائج؟

الجماهير التي 

 يجب حمايتها

من هم أصحاب المصلحة 

الرئيسيين والجماهير التي 

تؤّثر أو تعتمد على مجاالت 

 سياستنا؟

 ما هي قيمهم واهتماماتهم؟

 مع من يتواصلون ويستمعون؟

 منّظمتي عرضة للتضليل؟أي أجزاء من عالقتهم ب
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أمثلة على المعلومات المضللة المتعلقة بهذه النواتج، بما في ذلك أين وكيف يتم  ◀

 .تداولها

ل مع المعلومات التفاعالت واالرتباطات الرئيسية، على سبيل المثال، هل يتم التعام ◀

المضللة بشكل طبيعي، وهل يتم التقاطها من قبل الصحفيين والمؤثرين وإذا كان 

 األمر كذلك فأي منها؟

االتجاهات والتغيرات في المواقف )والمؤثرين والجماهير( مع مرور الوقت يمكن دمج  ◀

 .ذلك مع أي بيانات أخرى لديك

 .تعليقك وتوصياتك للرد ◀

ي تأثير األمثلة الفردية للمحتوى المضلل أو المتالعب به، أو الوقوع في كن حذًرا من المبالغة ف

فخ الشعور بضرورة تصحيح كل منشور خاطئ. إن الرؤية هي األكثر قيمة عندما تعتبرها مؤشًرا 

على االتجاهات الناشئة التي تستخدمها جنًبا إلى جنب مع المصادر األخرى إلنشاء تقييم شامل 

 .للتأثير

 

  التأثير تحليل -4

 ما مدى درجة الثقة؟  4.1

إن تقنيات التحليل المنظم هي وسيلة راسخة لتوحيد التقييمات واتخاذ القرارات. ما نراه على 

وسائل التواصل االجتماعي أو في تقارير الرؤية يجب أن ُيعامل كمؤشرات لالتجاهات المحتملة 

نظر في هذه األنشطة من حيث المخاطر من الدليل القاطع على الرأي العام. بل يجب أن ن ابدًل

 .واالحتماالت

، قد تكون ابالغ األهمية إلعطاء تقييم دقيق لما قد يحدث. فمثًل اُيعدُّ االستخدام الدَّقيق للغة أمًر

لديك ثقة عالية في أن جزًءا من محتوى وسائل التواصل االجتماعي هو معلومات مضللة، ولكن 

 .لها. أما إذا كنت متأكًدا، فُقل ذلك ا في النهاية وبسبب نشرهقف وراءهلديك ثقة محدودة بمن ي

 :ُمستويات الثقة

 ثقة عالية  .1

 ثقة متوسطة  .2

 ثقة ضعيفة  .3
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 كيف تؤثر المعلومات الخاطئة والمضللة على مجاالت مسؤوليتك؟  4.2

حدى طرق تحديد لمجاالت مسؤولياتها. تتمثل إ اتقدم اإلدارات الحكومية الخدمات للجمهور وفًق

ما إذا كان يجب الرد على المعلومات الخاطئة أو المضللة في التفكير في كيفية تأثيرها على 

 :مسؤوليات قسمك. على سبيل المثال

 الصحة العامة •

  .تنشر الحسابات معلومات خاطئة تشجع األفراد على عدم استخدام هذه الخدمة المنقذة للحياة

 

 الخاطئة أو المضللة على تواصلك مع الجمهور؟كيف تؤثر المعلومات   4.3

بالغ األهمية لمجتمع  االنزاهة في المعلومات المتبادلة بين الحكومات وأفراد الجمهور أمًر ُتعّد

يعمل بشكل جيد. قد يكون من المناسب التعامل مع المعلومات الخاطئة والمضللة إذا أثرت على 

 .ًرا على التواصل معهم بشكل مؤثرتواصلك مع الجمهور لدرجة أنك لم تعد قاد

 

 كيف تؤثر المعلومات الخاطئة أو المضللة على شعارك؟  4.4

في كثير من الحاالت، تؤكد المعلومات المضللة أو التي يتم التالعب بها قيًما تتنافس مع قيم 

أو اإلدارات الحكومية. على سبيل المثال، قد يّدعي أولئك الذين ينشرون المعلومات المضللة 

التي يتم التالعب بها أنهم يحمون الجمهور، أو يقاتلون من أجل قضية جيدة، أو يمكنهم الوصول 

إلى مصادر معلومات فريدة. لن يكون من الممكن دائًما معرفة من يقف وراء حساب أو شبكة ما، 

ولكن يجب أن يكون من الممكن تقييم الحساب لفهم قيمهم واهتماماتهم وأنماط سلوكهم 

 .أفضل بشكل

ما يلي حول الحسابات والشبكات التي ُتنشئ أو تشارك  نر ما إذا كان بإمكانك اإلجابة عنظأ

 :المعلومات الخاطئة أو المضللة

 عون أنهم؟من يّد ◀

 عون أنهم يمثلونها؟ما هي القيم التي يّد ◀

 من هي فئتهم المستهدفة؟ ◀

 هم الشخصي؟هل سلوكهم متوافق مع ملّف ◀

 إلعجاب والمشاركة والتعليق على المنشورات؟هم الحافل باما هو سجّل ◀

 هل لديهم مصلحة في هذه القضايا؟ ◀
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 كيف يتعاملون مع الحسابات األخرى، ال سيما تلك التي تختلف معهم؟ ◀

 ل يسعون للحصول على معلومات دقيقة وتصحيح األخطاء؟ه ◀
 

 ما هو المدى المحتمل للمعلومات الخاطئة أو المضللة؟  4.5

م مدى اعتقادك على نطاق واسع أنك ستتعامل مع المعلومات المضللة يجب عليك أن ُتقّي

والخاطئة. هل من المحتمل أن يختفي في غضون ساعات قليلة أم أنه سيصبح عناوين الصحف 

 غًدا؟

 

 يف يجب أن أعطي األولوية للمعلومات الخاطئة والمضللة؟ك  4.6

يص مستوى أولوية المعلومات بمجرد اكتمال الخطوات السابقة، ستصبح قادًرا على تخص

 .الخاطئة أو المضللة

إن المبدأ هو أن الهدف والتأثير والوصول يجب أن يوضح مدى إعطاء األولوية للقضية بشكل 

 .على النتائج اعاجل. فليبقى تقييمك مرتكًز

ال يقتصر دور الحكومة على الرد على كل معلومة خاطئة أو مضللة. االستجابة ذات األولوية هي 

 .الستجابة التي توجد فيها حاجة واضحة ومقنعة لحماية أهداف الحكومة والمعلومات والشعاراتا
 

 التواصل االستراتيجي -5

ال يجب الرد على كل المعلومات الخاطئة والمضللة. وفي كثير من الظروف، سيصحح الرأي العام 

 .فكف، فهناك العديد من الخيارات تحت تصّرنفسه. وإذا قررت التصّر

 

 اتبع أفضل ممارسات التواصل  5.1

استخدمت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الخبرة والمعارف الجماعية ألعضائها 

وشركائها لوضع مبادئ للممارسات الجيدة من أجل المساعدة في التصدي للمعلومات الخاطئة 

 .والمضللة

بشأن الممارسات الجيدة  اتصادي مشروًعوقد وضعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االق

 :الستجابة االتصاالت العامة للمعلومات الخاطئة والمضللة من أجل
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إعالم السياسات الحكومية التي تلقى صدى لدى احتياجات المواطنين وتستفيد من  ◀

 .أصحاب المصلحة كجزء من نهج المجتمع بأسره

فوعة بالمصلحة العامة وقائمة تمكين القائمين بالتواصل من خالل ُنهج مؤسسية مد ◀

 .على األدلة

التخفيف من انتشار وتأثير المعلومات الخاطئة والمضللة من خالل بناء القدرة على بذل  ◀

 .شكاليقت المناسب لالستجابة للمحتوى اإلجهود وقائية وتطلعية في الو

جيدة الستجابات وتتعّلق مبادئ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بالممارسات ال

 :االتصاالت العامة للمساعدة في مكافحة التضليل والمعلومات الخاطئة

 الشفافية •

يمكن أن تقلل الشفافية، بما في ذلك االفتراضات وعدم اليقين، من نطاق ترسيخ الشائعات 

عن تمكين التدقيق العام في المعلومات الرسمية والبيانات الحكومية  اواألكاذيب، فضًل

 .وحةالمفت

 الشمولية •

صّممت التدخالت وتنّوعت للوصول إلى جميع فئات المجتمع. تسعى المعلومات الرسمية جاهدة 

 .مة خصيًصا لمختلف الجماهيرلتكون ذات صلة وسهلة الفهم، مع رسائل مصّم

 االستجابة •

والممثلة  تسّهل مناهج االستجابة الحوار ثنائي االتجاه، بما في ذلك الحوار مع الفئات الضعيفة

 .ا لمشاركة الجمهور في القرارات المتعلقة بالسياساتا والمهمشة، وتتيح سبيًلناقًص اتمثيًل

 المجتمع بأكمله •

تتكامل الجهود الحكومية الرامية إلى التصدي الضطرابات المعلومات في إطار نهج المجتمع 

إلعالم والقطاع الخاص بأسره، بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك وسائط ا

 .والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية واألفراد

 المصلحة العامة الموّجهة •

ينبغي لالتصال العام أن يسعى إلى االستقالل عن التسييس في تنفيذ التدخالت لمواجهة 

 .التضليل
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 إضفاء الطابع المؤسسي •

اسات ومعايير ومبادئ توجيهية توّحد الحكومات التدخالت في ُنهج متماسكة تسترشد بسي

 .رسمية لالتصاالت والبيانات

 لى األدلةإاالستناد  •

يتم تصميم التدخالت الحكومية واالسترشاد بها من خالل البيانات الموثوقة واالختبار والرؤى 

 .السلوكية والبناء على رصد وتقييم األنشطة ذات الصلة

 التوقيت المناسب •

ت للعمل في الوقت المناسب من خالل تحديد الروايات الناشئة تضع المؤسسات العامة آليا

 .واالستجابة لها، مع إدراك السرعة التي يمكن أن تنتقل بها المعلومات الكاذبة
 

 استخدام قنوات االتصال التقليدية والرقمية  5.3

لالتصال  يوجد العديد من خيارات االتصال للتخفيف من أثر المعلومات المضللة في الُنهج العامة

الحكومي، مثل العالقات مع وسائط اإلعالم والمشاركة االجتماعية. ويمكن أن يكون هذا العمل 

ا ا ردوًدن أحياًنل بيئة المعلومات ويتضّمسواء، بقدر ما يشّك ا على حّدا ومتفاعًلاستباقًي

 .وتصحيحات على التفسيرات الخاطئة أو المضللة للمعلومات
 

 المشاركة وجًها لوجه •

متى يجب أن ُتستخدم؟ يكون األمر أكثر صلة عندما يحتاج صاحب المصلحة أو المؤثر على سبيل 

 .يًصا، أو تحتاج المجموعة أو المجتمع إلى رؤية أرض الواقعمة خّصالمثال إلى إحاطة مصّم

لوجه تعني العودة إلى المبادئ األساسية لبناء الثقة من خالل االرتباط  اكيفية عملها؟ وجًه

لوجه، مثل المكالمة  اشرًة على المستوى البشري )حتى لو لم تكن في بعض الحاالت وجًهمبا

 (.الهاتفية

 :على ملتهذه التقنيات تش

مؤتمر صحفي: التحدث إلى فرادى أو مجموعات صغيرة من أجل شرح سياق قضية ما،  ◀

 .ا أو غير رسميًليمكن أن يكون مسّج

ب المصلحة الرئيسيين حتى يتمكنوا من اجتماعات أصحاب المصلحة: العمل مع أصحا ◀

 .الوصول إلى مجتمعاتهم المحلية

 التوعية المجتمعية: زيارة الموقع- ◀
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 .ما هي آثارها؟ غالًبا ما ُيعتبر االتصال الشخصي أكثر مصداقيًة ألنه يزيل اإلحساس بالمسافة

 عالقات اإلعالم •

ؤثر القضايا على الجمهور السائد، مثل متى يجب أن ُتستخدم؟ غالًبا ما تكون أكثر أهمية عندما ت

 .ُقّراء الصحف ومستهلكي األخبار التلفزيونية

ن الحكومة من إيصال كيفية عملها؟ تم تصميم العديد من األدوات المدرجة أدناه لضمان تمّك

 :هين الجمهور من الوصول إلى المعلومات الصحيحة. هذه األدوات رسالتها حتى يتمّك

 بيان صحفي ◀

 تصريح ◀

 طية إعالميةتغ ◀

 مؤتمر صحفي أو تقرير ◀

 تعزيز األصوات الودية ◀

التعامل الفّعال مع الوسائط جزًءا من أعمال االتصاالت النموذجية، وسيكون  يعّد ما هي آثارها؟

العديد من هذه األدوات مفيًدا لضمان المعلومات الصحيحة المتاحة للجمهور في المقام األول، 

 .ي يمكن أن تتطور فيها الروايات الخاطئة والمضللةمن أجل تقليل مجاالت الشك الت

 

 ُمشاركة وسائل التواصل االجتماعي •

يتم الوصول إلى بعض الجماهير بشكل أكثر فعالية ومباشرة من خالل  متى يجب أن ُتستخدم؟

قنوات التواصل االجتماعي  وسائل التواصل االجتماعي. وإذا كنت ترغب في التحدث مباشرة مع

 .مكنك توفير وسيلة سريعة وفعالة من حيث التكلفة للمشاركةفي العامة

يمكن أن يكشف تحليل قنوات الوسائط الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل  كيفية عملها؟

االجتماعي، على سبيل المثال، أن بعض الجماهير المستهدفة تبحث عن مصادر معلومات 

يم المحتوى وتوجيهه إلى جمهوٍر مختار. موثوقة أو تنشر مواد خاطئة أو مضللة. ويمكن تصم

أنشأت وحدة االستجابة السريعة التابعة لحكومة المملكة المتحدة عملية بسيطة للقيام بهذا 

  :النوع من العمل

 .البحث: استخدام مصادر مراقبة الوسائط لتحديد المعلومات الخاطئة والمضللة ◀

أو المضللة، والنظر في كيفية التقييم: تقييم مخاطر الرسائل والروايات الكاذبة  ◀

 .انتشارها



الرصد االستراتيجي     

 .اإلنشاء: تطوير محتوى جّذاب ◀

الهدف: تقييم ما إذا كان يجب الرد مباشرة على المنشورات، واالتصال بالمؤلف/الناشر،  ◀

 .واستخدام اإلعالنات المستهدفة، و/أو تطوير محتوى مجّزأ

صل االجتماعي االتجاهات بسرعة يمكن أن تحدد المشاركة الفعالة لوسائل التوا ما هي آثارها؟

 .وتسمح باالتصال المباشر مع الجماهير المستهدفة للغاية دون وساطة إضافية

 

 من سيوافق على المحتوى؟ •

كما هو موضح في  -إذا كنت تقوم بإنشاء ومشاركة الرؤية الظرفية في شكل تقارير مراقبة 

السياق مسبًقا. ومن المهم مالحظة فإن هذا سيساعد الناس على فهم  -قسم الرؤية الظرفية 

 .أن وسائل اإلعالم التقليدية واالجتماعية ال تستبعد بعضها البعض

ات األخبار تدمج وظائف وسائل التواصل نّصتعني رقمنة وسائل اإلعالم أن العديد من ِم

ظم مشاركة األخبار جزًءا من مع االجتماعي، مثل حقول التعليقات، في أشكالها؛ وبالمثل، تعّد

 .ات التواصل االجتماعينّصِم

 

 خيارات االتصال االستباقية  5.4

المعلومات الكاذبة أو المضللة قبل أن تنتشر  تدور االتصاالت االستباقية حول اتخاذ خطوات لصّد

على نطاق واسع. ويشمل ذلك الجهود المبذولة للتشغيل المسبق وزيادة الوعي وتشكيل بيئة 

 .خاطر إلحاق الضرر بالجمهورالمعلومات من أجل تقليل م

 

 التحصين •

عندما تريد مواجهة الرسائل الخاطئة )التشغيل المسبق( بشكل استباقي  متى يجب أن ُيستخدم؟

 .قبل أن تنتشر على نطاق واسع

تم تطوير اإلطار واختباره من قبل الباحثين لضمان االتصال الفعال القائم على  كيفية عملها؟

 .األدلة

بق: توّقع المعلومات الخاطئة والمضللة من خالل مراقبة وسائل اإلعالم التشغيل المس ◀

 .وتقييم المخاطر واالستعداد لتحذير الجمهور بشكل استباقي

 .من اإلقناع ااإلبالغ الموثوق: يتم بناء الثقة من خالل اإلعالم عالنية بدًل ◀

 .ية تقديم األدلةف أو تتجاهل األدلة، بل اضمن التوازن في كيفتوازن العرض: ال تحّر ◀
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التحقق من الجودة: كن صريًحا بشأن جودة األدلة األساسية حتى تكون مصداقية  ◀

 .المعلومات واضحة

 .شرح عدم اليقين: الكشف عن أي أوجه عدم يقين وثغرات ومخاطر مع األدلة الحالية ◀

عرَّضة يساعد التحصين على تعزيز المرونة من خالل إعالم الجمهور بقضية ُم ما هي آثارها؟

 .لخطر المعلومات الخاطئة أو المضللة، وإعداد وتمكين قدرتهم على التعامل مع هذا المحتوى

 

 التوعية •

استباقي حول القضايا التي من نحو عندما تريد تشكيل النقاش العام ب متى يجب أن ُتستخدم؟

 .للتضليل والخطأ تعّرضالمحتمل أن ت

توعية االتصاالت االستباقية لدفع المجموعات تستخدم حمالت اإلعالم وال عملها؟ كيفية

المستهدفة والدعوة والتأثير عليها وإقناعها بالتصرف بطريقة تفيد المجتمع في النهاية. ويمكن 

 :أن يشمل هذا النهج ما يلي

 .حمالت التوعية واإلعالم ◀

 .تطوير العالمة التجارية والروايات ◀

 .اطر المستمرةرواية القصص حول االتجاهات والتهديدات والمخ ◀

 .تحذيرات ونصائح وتوجيهات محددة للجمهور ◀

 .استخدام بحوث الجمهور لوضع تكتيكات للدفع والدعوة والتأثير واإلقناع ◀

 .انشر األدلة أو البحوث لدعم جهود الدعوة األوسع نطاًق ◀

 إنَّ جهود زيادة الوعي قادرة على تشكيل النقاش العام حول قضية ما من أجل ما هي آثارها؟

 .تغيير السلوك

 

 الحمالت •

ينبغي النظر إلى جميع االتصاالت في سياق حملة أوسع، على سبيل  متى يجب أن ُتستخدم؟

 .المثال، ما الذي نريد تحقيقه وأين يتناسب مع األنشطة األخرى

تم التخطيط لحملة سلسلٍة من االتصاالت والتفاعالت التي تستخدم روايات  كيفية عملها؟

 .نتيجة محددة وقابلة للقياس، مثل تغيير السلوك مقنعة لتقديم

 الهدف: البدء بهدف السياسة العامة ووضع أهداف لالتصاالت تحقق ذلك ◀

 .الجمهور/البصيرة: استخدم البيانات لفهم جمهورك المستهدف ◀
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 ملة بما في ذلك الرسائل والقنواتاالستراتيجية/األفكار: تخطيط استراتيجية الح ◀

 .والشركاء/المؤثرين

التنفيذ: تخطيط تنفيذ الحملة عن طريق تخصيص الموارد وتحديد جداول زمنية  ◀

 .للتنفيذ

 .نتاج والنتائج طوال حملتكالدرجات/التقييم: مراقبة اإل ◀

 .يعطي التخطيط والتنسيق والقياس الفعال قيمة مضافة للتواصل ما هي آثارها؟

 

 بناء الشبكات •

ما على المدى المتوسط أو  ل أن تستمر مشكلةإذا كان من المحتم متى يجب أن ُيستخدم؟

 .فمن المهم تطوير شبكات قادرة على تشكيل استجابة فّعالة مع مرور الوقت الطويل

توفر شبكة من الحلفاء والمنظمات ذات التفكير المماثل مساحة آمنة لحل  كيفية عملها؟

  .المشكالت مًعا

 :ويمكن للشبكات

 .واضعي السياساتبناء وصيانة شبكات من الخبراء و ◀

 .فهرسة مصادر المعلومات المضللة والجهات الفاعلة المعروفة ◀

 .دعم إنشاء مراكز توثيق للمعلومات الوقائعية يتم التحقق منها بشكل مستقل ◀

 .توفير التدريب المتخصص وحلقات العمل ◀

 .تشكيل توافق اآلراء بين أصحاب المصلحة الرئيسيين حول المشاكل والحلول ◀

 .عالقات مستدامة طويلة األجل مع الجماهير المستهدفةدعم إقامة  ◀

في النهاية، ينبغي أن تتقاسم الشبكات المعارف والخبرات من أجل تعزيز  ما هي آثارها؟

 .المجتمع في مواجهة التهديد

 

 مواجهة الشعارات •

 ينشر ادعاءات كاذبة أو عندما تريد فضح سلوك ممثل معاد باستمرارمتى يجب أن ُتستخدم؟ 

 .جدر االشارة إلى أن هذا قد يتطلب موافقة سياسيةتمضللة. و

يشير التصدي للعالمات التجارية إلى مجموعة من األنشطة التواصلية التي  كيفية عملها؟

تسعى بشكل جماعي إلى ضمان تكلفة السمعة للجهات الفاعلة التي تنشر باستمرار معلومات 

اهير المستهدفة من الرسائل والروايات الكاذبة خاطئة ومضللة وضارة. و يضمن أن تكون الجم
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على دراية أفضل باهتمامات وقيم وسلوك المصادر التي تقف وراء التضليل والمعلومات 

 :المضللة. وتشمل التقنيات ما يلي

استخدام العالمة التجارية لشرح وإبراز هويتك وقيمك، ولشرح السلوك السلبي للجهات  ◀

 .الفاعلة المعادية باستمرار

 .كشف التناقضات في قيم وهوية ومصالح وسلوك مصدر الروايات الكاذبة والمضللة ◀

 .استخدام الهجاء عند االقتضاء للجمهور المستهدف ◀

 .معالجة آمال/احتياجات الجمهور وتوفير رؤية بديلة ◀

 .القيام ب إسناد تقني أو سياسي ◀

تقديم محتوى مضاد العمل مع شركاء موثوقين إلسناد مصادر المعلومات المضللة و/أو  ◀

 .للعالمة التجارية

استراتيجًيا للتعامل مع جهة  اية للعالمة التجارية جهًدتمثل االتصاالت المتصّد ما هي آثارها؟

 .فاعلة مهددة، وبالتالي ال ينبغي االستخفاف بها
 

 بناء القدرة على التكيُّف •

قدرة الجمهور المستهدف على  للجهود الطويلة األجل الرامية إلى زيادة متى يجب أن ُتستخدم؟

  .التعامل بشكل نقدي مع المعلومات الخاطئة أو التي يتم التالعب بها

الهدف من بناء المرونة ومبادرات محو اأُلمّية اإلعالمّية هو تمكين الناس من  كيفية عملها؟

عامل فهم أفضل لكيفّية نشر المعلومات الخاطئة عبر اإلنترنت وخارجه، حتى يتمكنوا من الت

 .بشكٍل أكثر فعالّيٍة مع ما يرونه ويقرأونه ويسمعونه

تحسين قدرة الناس على التكّيف مع التالعب من خالل محتوى خاطئ أو مضلل.  ما هي آثارها؟

 .ب نشر المعلومات المضللةهذا ُيصعِّ

 

 خيارات االتصال التفاعلية 5.5

أو المضللة حتى يتمكن الجمهور من وتتعلق االتصاالت التفاعلية بالتصدي للمعلومات الكاذبة 

 .اتخاذ قرار مستنير
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 الفضح •

عندما يتم تداول معلومات خاطئة أو تم التالعب بها وترغب في مواجهة  متى يجب أن ُتستخدم؟

 .تأثير المعلومات الخاطئة من خالل تأكيد الحقيقة

ى تصحيح المعلومات الخاطئة ما ينطوي التعامل مع الوسائط التقليدية عل اغالًب كيفية عملها؟

أو المضللة، ولكن في مجال المعلومات المضللة، هناك أفضل الممارسات المحددة التي وضعها 

كبار خبراء المعلومات المضللة عن الصحة وتغير المناخ. وتشمل هذه اإلجراءات عملية بسيطة 

 :لبناء الرسائل لتحقيق أقصى قدر من الوضوح والتأثير

 .ادة مع الحقيقةالحقيقة: القي ◀

 .الخرافة: اإلشارة إلى معلومات خاطئة ◀

  شرح المغالطة: لماذا هي خاطئة؟ ◀

 .الحقيقة: ذكر الحقيقة مرة أخرى ◀

التحقق من الحقائق ودحضها هي ممارسات واسعة النطاق تؤدي دوًرا مهًما في  ما هي آثارها؟

النهج هي أنه يستغرق وقًتا  ضمان عدم الرد على المعلومات الكاذبة. ومع ذلك، فإن مشكلة هذا

ويتعامل مع الرسائل الفردية، مما يعني أنه قد يكون من الصعب استخدامه في نطاٍق  اطويًل

 .واسع

 

 الرواية المضادة •

متى يجب أن ُتستخدم؟ عندما تتطور الروايات أو القصص أو المؤامرات أو األساطير الكاذبة أو 

 .حتوى المعلومات المضللة والخاطئةالمضللة إلى اختزال أو آلية تسليم لم

  كيفية عملها؟

 .رّكز على تأكيد الروايات المفضلة لديك وضمن الترابط عبر أنشطة االتصال ◀

الخالف حول االفتراضات غير الصحيحة في الروايات الكاذبة، بما في ذلك استخدام  ◀

 .الدحض عند االقتضاء

  .ةأخبر قصتك باستخدام األدلة لدعم العناصر األساسي ◀

 .أخبر قصتهم بطريقتك ◀
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تساعد مكافحة روايات المعلومات المضللة والخاطئة على تشكيل الفهم للقضايا  ما هي آثارها؟

المعقدة، والتي يمكن أن تجعل الجماهير أكثر مرونة في مواجهة الرسائل الفردية الخاطئة 

 .والمضللة

 التواصل عند األزمات •

في األزمات بالتعامل مع المفاهيم الخاطئة واألزمات فور  يتعلق االتصال متى يجب أن ُتستخدم؟

 .اواضحة فوًر احدوثها. فالحقيقة ليست دائًم

لدى المتصلين مجموعة من األدوات للتعامل مع غالبية األزمات التي تصبح ذات  كيفية عملها؟

هور أهمية إخبارية أو قد تؤثر على الحياة. وتوفر األدوات بشكل أساسي المعلومات للجم

المستهدف عبر المؤثرين الرئيسيين، مثل الصحفيين والمحررين وقادة الفكر وقادة المجتمع 

 .والخبراء وأصحاب المصلحة اآلخرين

تهدف االتصاالت في األزمات إلى حماية الجمهور خالل األزمات القصيرة األجل  ما هي آثارها؟

عديد من هذه األدوات ذات قيمة والفورية. إنه جزء من عمل االتصاالت العادي، وستكون ال

لتصحيح المعلومات الخاطئة والمضللة التي وصلت إلى الجماهير السائدة أثناء األزمة أو التي 

 .على الجمهور اتشكل خطًر

 استجابة السياسة •

عندما تحتاج إلى خيارات سياسية إضافية لمواجهة النية االستراتيجية  متى يجب أن ُتستخدم؟

 .تمرارلجهة معادية باس

إن استخدام وسائل السياسة لمواجهة النية الخبيثة يعني تطوير معرفة مفصلة  كيفية عملها؟

حول قدرات وإرادة وفرص جهة معادية باستمرار في بيئة المعلومات، كما هو الحال في حالة 

 .تهديدات الدولة المعادية مع عنصر المعلومات المضللة

لوجه معهم، لذلك يجب أن  ال تعني إلى حد ما المواجهة وجًهإن مواجهة نية الفاع ما هي آثارها؟

 .ينطوي التأثير على تكلفة كبيرة على قدراتهم
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  كيف ُتقّيم األساليب؟  5.6

عندما تجري تقييم المخاطر الخاص بك، ستكون قد توصلت إلى نتيجة حول أولوية المعلومات 

ية، زاد التركيز على االستجابات الرجعية القصيرة ، كّلما زادت األولواالخاطئة أو المضللة. وعموًم

أن الجمع بين الُنهج القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل  ااألجل، على األقل في بداية األمر. علًم

 .، وذلك يتعلق بأولوية المسألةاقد يكون ضرورًي

 

 الّيةتتبُّع الفع -6

 أهمية تتبع االتصاالت االستراتيجية  6.1

ع فعالية االتصال االستراتيجي من تحديد ما إذا كانت استراتيجيتك لمواجهة جزء سيمّكُنك تتب

 .معين من المعلومات الخاطئة أو المضللة ناجحة أم ال

عندما تعتبر اإلستراتيجية ناجحة، يمكنك تكرارها واستخدامها لمواجهة أجزاء أخرى من 

 .المعلومات المضللة

فمن الضروري أن تتتبع  اتصاالت استراتيجية جديدةوتنفيذ وفي حالة تكييف استراتيجيتك 

الفعالّية مرة أخرى. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى فشل استراتيجية الحقة في تحقيق األهداف 

 .المقصودة

 كيفية قياس فعالّية االتصال االستراتيجي  6.2

من أهدافك هي  اًيأن ُتحدد أ اقبل البدء بقياس فعالّية اتصاالتك االستراتيجية، تحتاج أوًل

المخرجات، وأيها هي النتائج، من أجل فهم نوع النتائج التي يحققها تدخلك على جمهورك. 

 :وباختصار

يمكن فهم المخرجات على أنها أجزاء من المعلومات التي تنشئها وتنشرها. وإّن تتّبع  ◀

لمستهدف فعالّية النواتج يعني قياس مدى وصول اتصاالتك االستراتيجية إلى الجمهور ا

 .وإشراكه

ويمكن فهم النتائج على أنها التأثير الذي أحدثته اتصاالتك االستراتيجية في العالم  ◀

الحقيقي. يعني تتبع فعالية النتائج قياس مدى مساهمة اتصاالتك االستراتيجية بشكل 

 .مباشر في تفكير أو تصرف الجمهور المستهدف بشكل مختلف

 :نة أدناهليل إلى تحقيق األهداف الخمسة المبّيينبغي أن تهدف حمالت مكافحة التض

 .ن من المعلومات الخاطئة أو المضللةض لجزء معّيالوصول إلى الجمهور المعّر ◀
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 .شرك الجمهور وتجذب انتباههمتقديم هذه المعلومات بطريقة ُت ◀

 .مصداقية اتوجيه الجمهور إلى مصدر بديل للمعلومات يكون مشروًعا وذ ◀

أو النشاط عبر اإلنترنت الذي يشير إلى اتصاالتك أو معلوماتك من زيادة نسبة التبليغ  ◀

 .اتصاالتك

 .بناء مرونتهم مع تعزيز قدرتهم على التفكير النقدي في المعلومات التي يواجهونها ◀

 .ناتهم وسلوكياتهم تجاه قضية أو موضوع معّيتصّورتغيير مواقفهم و ◀

تصاالتك االستراتيجية في تحقيق تلك ولذلك يتطلب تتبع الفعالية منك تحديد مدى نجاح ا

 .األهداف الخمسة

 :وتشمل األمثلة على المقاييس التي يمكن استخدامها لقياس فعالية مخرجاتك ما يلي

للمعلومات المشروعة  اعدد األشخاص الذين يدخلون على رابط فيه مصدر أكثر تفصيًل ◀

 .والموثوقة

 :ة نتائجك فتشمل ما يليالمقاييس التي يمكن استخدامها لقياس فعالي أما

اإلحصاءات عن أعداد األشخاص الذين يتخذون اإلجراءات المطلوبة، على سبيل المثال  ◀

 .19 عدد األشخاص الذين يتلقحون جراء كوفيد

 

 

 

 

 

 






