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جمهورية الصين 
طىاململكة الوس/ الشعبية



أساسيات مهمة

الواحدالحزبدولة•
oالصينيالشيوعيالحزب
oواألمينة،املركزيالعسكريةاللجنةورئيسالشعبية،الصينجمهوريةرئيسجبينجينشين

الصينيالشيوعيللحزبالعام
oالدولة/يالحزببالجهازعلىيسيطرالحزبيزالال

اآلناأم،املاويةبالعقيدةالتمسكخاللمنسابًقاالصينيالشيوعيالحزبشرعيةتتحدد•
االقتصاديواالزدهارالوطنيالتماسكهماركيزتينوفقفتتحدد

الدولةوليس،الحزبيخدمالصينيالشعبيالتحريرجيش•
التدخلبعدماملاويةالحقبةمبادئبملتزمةالخارجيةالسياسةنظل•

oاملؤسساتهلتوجياألكبرواالستعداداالقتصاديةالعالقاتعلىتؤكدالصيندبلوماسيةأنإال
قيادتهايكنلمإناألطراف،متعددة/الدولية

oالفعليةاألفضليةمحددةموضوعاتخارجالثنائيةاملشاركةتظل
(صينيةبنكهةاشتراكية)مختلطاشتراكيسوق اقتصاداالقتصاديالنموذجيظل•

oكنولوجياالتوتحقيقاالستهالكية،السوق ونمواملحلي،الفقرحدةمنالتخفيففيالنجاح
الفائقة

oيظل 
ً
شفافة،الغيراإلقراضية/املصرفيةواملؤسساتللدولة،اململوكةالشركاتبمثقال

اإلقليمياالقتصاديوالتوزيع

ر القومية،الدول كلمثل،الشعبيةالصينجمهوريةتستخدم• األهدافديدلتحالتاريخيالتصوُّ
:الوطنية

o(1911-عشرالتاسعالقرن )سياسًيامناسًبااملتأخرجتشينعصريزالال
ماالصينيفواليابان(روسيابينهامن)الغربيةالقوى تدخللفترةوصف)العارقرن يشمل❖

(.1949و1839عامبين
o(1911)الجمهوريةتأسيس

الحربأمراءعصرن؛ش-ياتصن❖
o(1945-1937)الثانيةالعامليةالحربأوالثانية،اليابانيةالصينيةالحرب

الصينجمهوريةو الصينيالشيوعيالحزببينالحكمتقسيم❖
o(1949-1945)الصينيةاألهليةالحرب
o(1949)الشعبيةالصينجمهوريةتأسيس
o(1976-1949)املاوي العصر

ثقافيةالثورةال؛زهرةمئةاألمام؛إلىكبيرةقفزة❖
o(1991-1978)اإلصالحيةالحقبة

انمينتياناحتجاجات؛جبينشياوجدناسمعلىالدنجية،حقبةالأيًضاعليهُيطلق❖
o(2012-1991)تكنوقراطالعصر

جنتاوهوإلىمينتسهججيانمن❖
o(-2013)ش يعصر
oالقوةتعزيزو جدنوضعهاالتياإلصالحيةاالقتصاديةاألجندةاستمرارعلىالحاليالسرديركز

.العشرينالقرن وأوائلعشرالتاسعالقرن إرثعلىللتغلبالوطنية



التماسك الداخلي 
واملخاوف الحدودية

:اداخلي  
شينجيانغ•
التبت•
كونجهونج•

:اخارجي  
الكوريةالجزيرةشبه•
الصينشرق بحر •
الصينجنوببحر •
ميكونجنهردلتا•
الصينيةالحدودمنطقة/الهند•
:والخارجالداخلبينتداخلال
تايوانمضيق/تايوان•



بحر جنوب الصين ومضائق املحيط 
افيا-الهندي، وسالسل الجزر  الجغر



سياسة الصين الخارجية املغامرة

والطريقالحزاممبادرة•
oحاليةجهودعلىترتكز
oالحريرلطريقاالقتصاديالحزامو البحري الحريرطريقمبادرة
oالتصديرضرورة/الطاقةاحتياجات

ِّق )والتهديداتالتحالفاتالجزر،بناء•
الرماديةاملنطقةجهود،(تسدفر 

oوباراسلسبراتلي-الصينجنوببحر
oشول سكاربورو
oالصينيةالبحريةامليليشيات

والقواعدالخارجيةاللوجستيات•
oاملزدوجاالستخدامذاتاملرافقتطوير
oالخارجفياالنتشارلعملياتاللوجستيالتقدم
oجيبوتيقاعدة

ل و الطبدق•

oللصينالفعالاالتصالاستراتيجية
oالعملسرعة
o(املواجهةسياسةكوفيد،عهد)الحدوداكتشف

آسياشرق خارجاالنتشار•
oنسبًياجديدالعبفيهاكون تالتياملناطقفيعالقاتبناء
oآسياشرق خارجمناطقفيواملتوسطةالصغيرةالشركاتخبرةاكتساب



املنافسة بين الواليات املتحدة والصين: كرراألبيئة ال

الحرةوالهادئالهندياملحيطينمنطقة•

واملعاييرالقواعدواملفتوحة؛

الهادئاملحيطغرب•

الرقميةالُنظم•

الدوليةاملؤسساتوحالةالقانونيةاألطر•

السياسيةواالتصاالتاملعلوماتاستخدام•

طنوواشنبكينمنلكلالسياسيةالتصورات•

مالعالفعلرد/استجابة•



الشرق األدنى وجنوب آسياجمهورية الصين الشعبية في منطقة

ر شرق البح/ السويسقناةمنطقة
املتوسط

القرن اإلفريقي/ باب املندب 

مضيق هرمز

البحر األحمر

ما أهمية املنطقة للصين؟
للمواردمؤقتتخزينذاكرةمجردمنأكثرللصينبالنسبةإفريقياوشمالاألوسطالشرق منطقةأصبحت•
أوراسيامنمركزيةأكثرأصبحتالهندياملحيطمنطقة)الحريرلطريقاالقتصاديالحزامو البحري الحريرطريقمبادرة•

(البرية
الصينيةاألمنيةالجهود/الشعبيالتحريرجيشلجهودالرئيسيةاملنطقةالعربوبحراملندببابيزالال•
املنطقةفيالشعبيةالصينجمهوريةتجاهالتبلور فيالسياس ياملوقفبدأ•

جزر أندامان ونيكوبار

بحر العرب

مبادرة طريق الحرير البحري 

الحضور 
االقتصادي

حضور 
عسكري /سياس ي



=قاعدة  =مناورات / عمليات =ميزات الوجود األمني 

الوجود األمني الصيني في الشرق األوسط الواسع

:قاعدة جيبوتي
مزدوجاستخداممرفق•
الشعبيالتحريرجيشإمدادإعادة•

البحري 
السالمحفظعملياتانتشارنقطة•
االستخبارات•
املوانئفيجيبوتياستثماراتدعم•
خارجالفيالصينلقدراتسياسيةرسالة•

التواجد األمنيميزات 
األسلحةمبيعات•
الخاصةالعسكريةعقودال•
السالمحفظعمليات•
قوة/يالصينالشعبيالتحريرجيشوفود•

الشعبيةاملسلحةالشرطة
الناعمنياألمنهجال•

العراق: الحالة
ياسةبالسأكبرمعرفةإلىالعالقةنضجأدى•

العراقية
ناطقاملفيصغيرةبصمةوضعمناالنتقال•

لجنوبيةااملناطقفيأكبرجهودإلىالشمالية
ةالطاقعلىتركزاقتصاديةدبلوماسية•

التحتيةوالبنية
حريرالطريقمبادرةظهور كيفيةعلىمثال•

مبادرةيفأساسًياامكونً باعتبارهاالبحري 
والطريقالحزام

:املناورات العسكرية/ العمليات
خليجفيروسيا/الصين/إيران:2019•

العرببحر/عمان
اإلفريقيالقرن دوريةمهمات:2008منذ•

البحري الشعبيالتحريرلجيش

P

P
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A

A

A

A

A
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النقاش الداخلي: الحالة
يدركأنمتزايدبشكلالشائعمن•

التوازن "انتهاءتاريخالصينفياملحللون 
"اإلقليمي

الخيارات/الجوانبحول الجدل•
قبلاملستفياألمنقطاععملسيرتبط•

ابرً وليسالساحليةباملساحات



له في ما الذي تفعله الصين وما ال تفع
؟الشرق األدنى وجنوب آسيامنطقة 

النهجهذاإنهاءتاريختدركاملوازنة؛قانون علىالصينتحافظ•

يمكنالتية؛لوجسالالناحيةمنمنطقيةاإلنذارات؛منالكثيرللصينالبحريةاملصالحتثيرال•

الحريرلطريقاالقتصاديالحزامينجحأن

العلنيةالسياسيةالضغوطلكنالعالقات،وراءالدافعهياالقتصاديةالدبلوماسيةتزالال•

متزايدبشكلشائعةأصبحتوالرسائل

لالستفادةالدولةتقودهالذياالقتصاديوالنموذجالتسعيرستغلت•

لبكينهائلةفرصةأتاحاالستقرارعدملكناالستقرار،الصينتريد•

:األفق؟فيآسياوجنوباألدنىالشرق منطقةفيهتفكرأنيجبالذيما•

oستصبح-األوسعالهندياملحيطمنطقةفيالكبرى القوى بيناملنافسةستتمخضعما

.قاريةوليستبحريةقوةالصينأصبحت.رئيسيةتنافسيةمنطقة

oاإلقليمية؟السياسةفيأكثرالصينتتورطحيثاملنطقةلدول ذلكيعنيماذا

o؟ةالصينيالدفعوتيرةتتباطأعندمايحدثماذا

oالعامليةالصينطموحاتضوءفيستظهرالتيالناشئةواملؤسساتالشراكات



 شكرً 
ً
ا جزيال

وفي انتظار أسئلتكم

jeffrey.payne.civ@ndu.edu: البريد اإللكتروني

 JeffreyPayneFP@: تويتر

mailto:jeffrey.payne.civ@ndu.edu

