
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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الصين في والية “شي” الثالثة: تعزيز 
السيطرة المحلية وتصعيد التنافس الدولي

شـهد المؤتمـر الوطنـي العشـرون للحـزب الشـيوعي الصينـي والـذي عقـد فـي الفتـرة مـن شـهد المؤتمـر الوطنـي العشـرون للحـزب الشـيوعي الصينـي والـذي عقـد فـي الفتـرة مـن 1616  
إلـى إلـى 2222 أكتوبر/تشـرين األول  أكتوبر/تشـرين األول 20222022، تمديـد واليـة الرئيـس الصينـي “شـي جيـن بينـغ” لواليـة ، تمديـد واليـة الرئيـس الصينـي “شـي جيـن بينـغ” لواليـة 
ثالثـة غيـر مسـبوقة أمينـا عامـا للحـزب الشـيوعي الصينـي، كمـا شـهد المؤتمـر اعتماد مشـروع ثالثـة غيـر مسـبوقة أمينـا عامـا للحـزب الشـيوعي الصينـي، كمـا شـهد المؤتمـر اعتماد مشـروع 
تعديـل دسـتور الحـزب، واإلعـان عـنتعديـل دسـتور الحـزب، واإلعـان عـن “تقريـر العمل” “تقريـر العمل”، وهـو خطاب يلقيه زعيم الحزب الشـيوعي ، وهـو خطاب يلقيه زعيم الحزب الشـيوعي 
الصينـي فـي كل مؤتمـر يحـدد مـن خالـه السياسـات الرئيسـية التـي سـُتعتمد خـال السـنوات الصينـي فـي كل مؤتمـر يحـدد مـن خالـه السياسـات الرئيسـية التـي سـُتعتمد خـال السـنوات 

الخمـس المقبلـة.الخمـس المقبلـة.

دور أكبر للدولة في االقتصاد:دور أكبر للدولة في االقتصاد:
تبنـى “شـي” بعـض السياسـات االنفتاحيـة خـال العشـر سـنوات الماضيـة،تبنـى “شـي” بعـض السياسـات االنفتاحيـة خـال العشـر سـنوات الماضيـة، مثـل فتـح األسـواق  مثـل فتـح األسـواق 
الصينيـة أمـام الشـركات األجنبيـة، الصينيـة أمـام الشـركات األجنبيـة، لكّنـه تمسـك بسياسـات أخـرى داعمـة لـدور أكبـر للدولـة فـي لكّنـه تمسـك بسياسـات أخـرى داعمـة لـدور أكبـر للدولـة فـي 
األسـواق، وهـو مـا تسـبب فـي تقليـل جاذبيـة الصيـن لاسـتثمارات األجنبيـة،األسـواق، وهـو مـا تسـبب فـي تقليـل جاذبيـة الصيـن لاسـتثمارات األجنبيـة، فعلـى سـبيل  فعلـى سـبيل 
المثـال، أدت السياسـة المتشـددة تجـاه عمالقـة التكنولوجيـا اآلخذيـن فـي التوسـع بسـرعة مثـل المثـال، أدت السياسـة المتشـددة تجـاه عمالقـة التكنولوجيـا اآلخذيـن فـي التوسـع بسـرعة مثـل 
“علـي بابـا” )“علـي بابـا” )AlibabaAlibaba( و”تينسـنت” )( و”تينسـنت” )TencentTencent(، مـن خـال فـرض غرامـات بمليـارات الـدوالرات، (، مـن خـال فـرض غرامـات بمليـارات الـدوالرات، 

إلـى كبـح جمـاح المسـتثمرين األجانـب مـن التعـرض بشـكل أكبـر للسـوق الصينيـة.إلـى كبـح جمـاح المسـتثمرين األجانـب مـن التعـرض بشـكل أكبـر للسـوق الصينيـة.

مـن خـال مطالعـة “تقريـر العمـل” وإجـراءات المؤتمـر الوطنـي، يظهـر أن “شـي” سـيواصل مـن خـال مطالعـة “تقريـر العمـل” وإجـراءات المؤتمـر الوطنـي، يظهـر أن “شـي” سـيواصل 
سياسـة داخليـة تعتمـد علـى تدخـل أكبـر للدولـة فـي االقتصـاد والمجتمـع، فضـا عـن تعزيـز سياسـة داخليـة تعتمـد علـى تدخـل أكبـر للدولـة فـي االقتصـاد والمجتمـع، فضـا عـن تعزيـز 
سـلطته الشـخصية علـى الحـزب الشـيوعي والنظـام السياسـي بصورة عامة، ويظهـر التقرير أن سـلطته الشـخصية علـى الحـزب الشـيوعي والنظـام السياسـي بصورة عامة، ويظهـر التقرير أن 
بكيـن سـتنتهج سياسـة خارجيـة ترتكـز علـى فـرض حضـور الصيـن كمنافـس جيوسياسـي دولـي بكيـن سـتنتهج سياسـة خارجيـة ترتكـز علـى فـرض حضـور الصيـن كمنافـس جيوسياسـي دولـي 

فـي مواجهـة الجهـود األمريكيـة الدوليـة التـي تسـتهدف كبـح صعـود الصيـن.فـي مواجهـة الجهـود األمريكيـة الدوليـة التـي تسـتهدف كبـح صعـود الصيـن.
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ناحـظ فـي “تقريـر العمـل” الجديـد أن “شـي” سـيواصل جهـوده إلخضـاع االقتصـاد الصينـي ناحـظ فـي “تقريـر العمـل” الجديـد أن “شـي” سـيواصل جهـوده إلخضـاع االقتصـاد الصينـي 
األمـن  االقتصـاد مـن منظـور  إلـى  بكيـن سـتنظر  أن  إلـى  التقريـر  إذ يشـير  الدولـة؛  األمـن إلـى سـيطرة  االقتصـاد مـن منظـور  إلـى  بكيـن سـتنظر  أن  إلـى  التقريـر  إذ يشـير  الدولـة؛  إلـى سـيطرة 
القومي وسـتقوم بدور أكبر في توجيه األسـواق،القومي وسـتقوم بدور أكبر في توجيه األسـواق، السـيما في ظل توقعات باسـتمرار االضطرابات  السـيما في ظل توقعات باسـتمرار االضطرابات 
التجاريـة العالميـة التـي أثـرت علـى األسـواق الصينيـة خـال السـنوات القليلـة الماضية، ويؤكـد التقرير التجاريـة العالميـة التـي أثـرت علـى األسـواق الصينيـة خـال السـنوات القليلـة الماضية، ويؤكـد التقرير 
أن أن الحكومـة سـتكون هـي المحـرك الرئيسـي فـي توجيـه االسـتثمار فـي قطاعـات معينـة،الحكومـة سـتكون هـي المحـرك الرئيسـي فـي توجيـه االسـتثمار فـي قطاعـات معينـة، مثـل  مثـل 
االسـتثمار التكنولوجـي بهـدف تحقيـق االكتفـاء الذاتـي فـي العلـوم والتكنولوجيـا، وكذلـك دور أكبـر االسـتثمار التكنولوجـي بهـدف تحقيـق االكتفـاء الذاتـي فـي العلـوم والتكنولوجيـا، وكذلـك دور أكبـر 
للدولـة فـي تحقيـق المرونة لساسـل التوريـد، خاصة في مجاالت الطاقة والغـذاء والموارد الحيوية للدولـة فـي تحقيـق المرونة لساسـل التوريـد، خاصة في مجاالت الطاقة والغـذاء والموارد الحيوية 

األخرى.األخرى.
باإلضافـة إلـي ذلـك، سـيواصل “شـي” سياسـاته االقتصاديـة المفضلـة، بمـا فـي ذلـك النهـج باإلضافـة إلـي ذلـك، سـيواصل “شـي” سياسـاته االقتصاديـة المفضلـة، بمـا فـي ذلـك النهـج 
الصـارم لتقليـص حجـم الديـون،الصـارم لتقليـص حجـم الديـون، خاصـة فـي قطـاع العقـارات -المحرك الرئيسـي للنمـو االقتصادي-  خاصـة فـي قطـاع العقـارات -المحرك الرئيسـي للنمـو االقتصادي- 
الـذي يشـهد أزمـة بسـبب االنهيـار المالـي لمسـتثمري العقـارات الرئيسـيين فـي الصيـن خـال العـام الـذي يشـهد أزمـة بسـبب االنهيـار المالـي لمسـتثمري العقـارات الرئيسـيين فـي الصيـن خـال العـام 
الماضـي، باإلضافـة إلـى اسـتمرار سياسـة “شـي” فـي محاربـة عـدم المسـاواة فـي توزيـع الثـروة الماضـي، باإلضافـة إلـى اسـتمرار سياسـة “شـي” فـي محاربـة عـدم المسـاواة فـي توزيـع الثـروة 
مـن خـال إيجـاد طـرق لتنظيـم آليـات تراكـم الثـروة، وكذلـك الضبـط المتـدرج لتوزيـع الدخـل وحظـر مـن خـال إيجـاد طـرق لتنظيـم آليـات تراكـم الثـروة، وكذلـك الضبـط المتـدرج لتوزيـع الدخـل وحظـر 

الدخـل غيـر المشـروع.الدخـل غيـر المشـروع.
تركيز السلطة في يد “شي” تركيز السلطة في يد “شي” 

سـاهمت الحملـة الضخمـة لمكافحـة الفسـاد التـي أسسـها “شـي” في بداية حكمـه في الحد سـاهمت الحملـة الضخمـة لمكافحـة الفسـاد التـي أسسـها “شـي” في بداية حكمـه في الحد 
من إسـاءة اسـتخدام السـلطة العامة داخل الحزب الشـيوعي الصيني،من إسـاءة اسـتخدام السـلطة العامة داخل الحزب الشـيوعي الصيني، حيث بلغ عدد أعضاء الحزب  حيث بلغ عدد أعضاء الحزب 
الذيـن تـم التحقيـق معهـم خـال عقـد مـن حكـم “شـي” مـا يقـرب مـن الذيـن تـم التحقيـق معهـم خـال عقـد مـن حكـم “شـي” مـا يقـرب مـن 55 ماييـن عضـو، باإلضافـة  ماييـن عضـو، باإلضافـة 
إلـى محاكمـة أعضـاء مـن المكتـب السياسـي وطـرد إلـى محاكمـة أعضـاء مـن المكتـب السياسـي وطـرد 6363 قائـًدا عسـكرًيا، وال تـزال الحملـة مسـتمرة  قائـًدا عسـكرًيا، وال تـزال الحملـة مسـتمرة 

بشـكل نشـط حيـث جـرى معاقبـة بشـكل نشـط حيـث جـرى معاقبـة 627627 ألـف مـن كـوادر الحـزب فـي عـام  ألـف مـن كـوادر الحـزب فـي عـام 20212021 وحـده. وحـده.
مـن  للتخلـص  أداة قمـع  الفسـاد “شـي”  مـن منحـت حملـة مكافحـة  للتخلـص  أداة قمـع  الفسـاد “شـي”  منحـت حملـة مكافحـة  نفسـه؛  الوقـت  فـي  نفسـه؛ ولكـن  الوقـت  فـي  ولكـن 
خصومـه ومنافسـيه السياسـيين داخـل الحـزب،خصومـه ومنافسـيه السياسـيين داخـل الحـزب، كما أنها دفعت غالبية كـوادر الحزب لتتوافق ضمنًيا  كما أنها دفعت غالبية كـوادر الحزب لتتوافق ضمنًيا 
مـع سياسـات وأيديولوجيـة “شـي” خوفـًا مـن أن يقعـوا فـي دائـرة تحقيقات الكسـب غير المشـروع مـع سياسـات وأيديولوجيـة “شـي” خوفـًا مـن أن يقعـوا فـي دائـرة تحقيقات الكسـب غير المشـروع 
بسـبب آرائهـم المخالفـة،بسـبب آرائهـم المخالفـة، ويشـير إدراج حملـة مكافحـة الفسـاد فـي مشـروع تعديـل دسـتور الحزب  ويشـير إدراج حملـة مكافحـة الفسـاد فـي مشـروع تعديـل دسـتور الحزب 
إلـى إمكانيـة مواصلـة “شـي” اسـتخدام الحملـة علـى نطـاق واسـع لتعزيـز سـلطته داخـل الحـزب إلـى إمكانيـة مواصلـة “شـي” اسـتخدام الحملـة علـى نطـاق واسـع لتعزيـز سـلطته داخـل الحـزب 

وإحـكام قبضتـه علـى الـوزارات والمحليـات الصينيـة.وإحـكام قبضتـه علـى الـوزارات والمحليـات الصينيـة.
علـى الجانـب اآلخـر؛ شـهد تشـكيل المكتـب السياسـي الجديـد للحـزب الصينـي تغييرات تسـاهم علـى الجانـب اآلخـر؛ شـهد تشـكيل المكتـب السياسـي الجديـد للحـزب الصينـي تغييرات تسـاهم 
فـي مزيـد مـن سـيطرة “شـي” علـى الحـزب؛فـي مزيـد مـن سـيطرة “شـي” علـى الحـزب؛ حيث يتشـكل المكتب السياسـي من لجنـة دائمة تمثل  حيث يتشـكل المكتب السياسـي من لجنـة دائمة تمثل 
أعلـى هيئـة سياسـية فـي الصيـن، تضم أعلـى هيئـة سياسـية فـي الصيـن، تضم 77 أعضاء من ضمنهم “شـي”، باإلضافـة إلى باقي أعضاء  أعضاء من ضمنهم “شـي”، باإلضافـة إلى باقي أعضاء 
المكتـب البالـغ عددهـم المكتـب البالـغ عددهـم 1717 عضـوا، وفـي التشـكيل الجديـد جـرى تعييـن عـدد كبيـر مـن أعضـاء الحـزب  عضـوا، وفـي التشـكيل الجديـد جـرى تعييـن عـدد كبيـر مـن أعضـاء الحـزب 
فـي المكتـب السياسـي لديهـم عاقـات وثيقـة مـع “شـي” أو تتوافـق توجهاتهـم مـع أجندتـه فـي المكتـب السياسـي لديهـم عاقـات وثيقـة مـع “شـي” أو تتوافـق توجهاتهـم مـع أجندتـه 
السياسـية، واسـتبعاد العديـد مـن مسـؤولي الحـزب بسـبب توجهاتهـم المؤيـدة للسـوق الحـرة أو السياسـية، واسـتبعاد العديـد مـن مسـؤولي الحـزب بسـبب توجهاتهـم المؤيـدة للسـوق الحـرة أو 
بسـبب اختافهـم مـع “شـي” فـي بعـض المواقـف، وتمهـد التعديـات الواسـعة التـي شـهدها بسـبب اختافهـم مـع “شـي” فـي بعـض المواقـف، وتمهـد التعديـات الواسـعة التـي شـهدها 
المكتـب السياسـي الطريـق أمـام “شـي” لتمديـد واليتـه إلـى فتـرة رابعـة بحلـول عـام المكتـب السياسـي الطريـق أمـام “شـي” لتمديـد واليتـه إلـى فتـرة رابعـة بحلـول عـام 20272027، فـي ، فـي 

ظـل عـدم وجـود احتمـاالت واضحـة لخافتـه داخـل اللجنـة الدائمـة للمكتـب السياسـي.ظـل عـدم وجـود احتمـاالت واضحـة لخافتـه داخـل اللجنـة الدائمـة للمكتـب السياسـي.

السياسات المحلية 
يتبع:
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ص 03

ســـيـــاقـــات

السياسات المحلية 
يتبع:

“السـام  مصطلـح  اسـتخدام  علـى  الصينـي  الحـزب  لمؤتمـرات  السـابقة  التقاريـر  “السـام اعتـادت  مصطلـح  اسـتخدام  علـى  الصينـي  الحـزب  لمؤتمـرات  السـابقة  التقاريـر  اعتـادت 
والتنميـة” باعتبـاره الموجـه الرئيسـي للسياسـة الصينيـة الخارجيـة، ومـع ذلـك لم يتضمـن تقرير والتنميـة” باعتبـاره الموجـه الرئيسـي للسياسـة الصينيـة الخارجيـة، ومـع ذلـك لم يتضمـن تقرير 
20222022 أي إشـارة لهـذا المصطلـح، أي إشـارة لهـذا المصطلـح، فعلـى العكـس مـن ذلـك؛ أشـار التقريـر إلى األوضـاع الدولية  فعلـى العكـس مـن ذلـك؛ أشـار التقريـر إلى األوضـاع الدولية 
المعقـدة التـي يجـب أن تسـتعد الصيـن لتداعياتهـا مسـتخدما مصطلـح “العاصفـة الخطـرة”، المعقـدة التـي يجـب أن تسـتعد الصيـن لتداعياتهـا مسـتخدما مصطلـح “العاصفـة الخطـرة”، 

وكذلـك تكـرار اإلشـارة إلـى مصطلـح “األمـن القومـي”. وكذلـك تكـرار اإلشـارة إلـى مصطلـح “األمـن القومـي”. 
وتشـير تلـك التغيـرات إلـى هيمنـة منظـور األمـن القومـي علـى أولويـات “شـي”وتشـير تلـك التغيـرات إلـى هيمنـة منظـور األمـن القومـي علـى أولويـات “شـي”، والتـي ، والتـي 
تشـمل تحقيـق األمـن األيديولوجـي والسياسـي واالقتصادي واالسـتراتيجي، تشـمل تحقيـق األمـن األيديولوجـي والسياسـي واالقتصادي واالسـتراتيجي، وتؤكـد أيضًا على وتؤكـد أيضًا على 
نيـة “شـي” مواصلـة سياسـته الخارجيـةنيـة “شـي” مواصلـة سياسـته الخارجيـة األكثـر جـرأة واسـتعدادا للمواجهـة، األكثـر جـرأة واسـتعدادا للمواجهـة، األمـر الـذي نرجح  األمـر الـذي نرجح 
معـه المزيـد مـن تصعيـدمعـه المزيـد مـن تصعيـد التنافـس والتوتـر الجيوسياسـي  التنافـس والتوتـر الجيوسياسـي مـع الواليـات المتحـدة والغـرب فـي مـع الواليـات المتحـدة والغـرب فـي 

المقبلة.  المقبلة. السـنوات  السـنوات 
يؤكـد تقريـر العمـل علـى مواصلـة الحـزب الشـيوعي الصيني كفاحـه ضد الهيمنـة الغربية يؤكـد تقريـر العمـل علـى مواصلـة الحـزب الشـيوعي الصيني كفاحـه ضد الهيمنـة الغربية 
والمواطنيـن  الحـزب  مسـؤولي  مـن  كا  التقريـر  والمواطنيـن ويحـث  الحـزب  مسـؤولي  مـن  كا  التقريـر  ويحـث  الصيـن،  صعـود  منـع  إلـى  الصيـن، السـاعية  صعـود  منـع  إلـى  السـاعية 
الصينييـن علـى االسـتعداد لــ “أسـوأ السـيناريوهات المتعلقـة بالعقوبـات االقتصاديـة”، الصينييـن علـى االسـتعداد لــ “أسـوأ السـيناريوهات المتعلقـة بالعقوبـات االقتصاديـة”، مثـل مثـل 
سـن مزيـد مـن القيـود األمريكيـة علـى تجـارة سـن مزيـد مـن القيـود األمريكيـة علـى تجـارة التكنولوجيـا المتطـورةالتكنولوجيـا المتطـورة، لذلـك؛، لذلـك؛ مـن المرجـح أن  مـن المرجـح أن 
“شـي” سـيعمل علـى تعبئـة المـوارد المحليـة لدعـم خطـط تحقيـق الصيـن االكتفـاء الذاتـي “شـي” سـيعمل علـى تعبئـة المـوارد المحليـة لدعـم خطـط تحقيـق الصيـن االكتفـاء الذاتـي 
فـي التقنيـات الرئيسـية، فـي التقنيـات الرئيسـية، مـن خـال االسـتثمار على نطاق واسـع فـي البحث والتطويـر الصناعي مـن خـال االسـتثمار على نطاق واسـع فـي البحث والتطويـر الصناعي 

والتكنولوجـي.والتكنولوجـي.
لـم يلتـزم الحـزب الشـيوعي سـابقًا بتحديـد موعـد نهائـي السـتعادة تايـوان، بينمـا أشـار لـم يلتـزم الحـزب الشـيوعي سـابقًا بتحديـد موعـد نهائـي السـتعادة تايـوان، بينمـا أشـار 
“شـي”، للمـرة األولـى، إلـى األهميـة البالغـة السـتعادة تايـوان بالنسـبة إلـى خطـة “التجديـد “شـي”، للمـرة األولـى، إلـى األهميـة البالغـة السـتعادة تايـوان بالنسـبة إلـى خطـة “التجديـد 
الوطنـي” للصيـن وإلـى عزمـه اسـتكمال هـذه الخطـة بحلـول الوطنـي” للصيـن وإلـى عزمـه اسـتكمال هـذه الخطـة بحلـول عـام عـام 20492049،، كمـا لـم يكشـف  كمـا لـم يكشـف 
تقريـر العمـل عـن أي تغييـرات رئيسـية فـي سياسـة بكيـن نحـو تايـوان والمتمثلـة فـي اعتبـار أن تقريـر العمـل عـن أي تغييـرات رئيسـية فـي سياسـة بكيـن نحـو تايـوان والمتمثلـة فـي اعتبـار أن 

ثانيا: السياسة الخارجية

السيطرة على المجتمع السيطرة على المجتمع 
يشـير تقريـر العمـل إلـى مواصلة “شـي” جهوده السـاعية لفرض سـيطرة أكبر علـى المجتمع يشـير تقريـر العمـل إلـى مواصلة “شـي” جهوده السـاعية لفرض سـيطرة أكبر علـى المجتمع 
الصينـي، الصينـي، وذلـك مـن خـال غـرس األعـراف الثقافيـة المحافظـة، والتركيـز علـى تعزيـز األيديولوجيـة وذلـك مـن خـال غـرس األعـراف الثقافيـة المحافظـة، والتركيـز علـى تعزيـز األيديولوجيـة 
الفنـون  ذلـك  فـي  بمـا  المجتمـع،  جوانـب  جميـع  فـي  والقوميـة  االشـتراكية  والقيـم  الفنـون الماركسـية  ذلـك  فـي  بمـا  المجتمـع،  جوانـب  جميـع  فـي  والقوميـة  االشـتراكية  والقيـم  الماركسـية 
والتعليم وشـؤون األسـرة واألنشـطة االجتماعية والترفيه والفضاء اإللكتروني واألوساط األكاديمية والتعليم وشـؤون األسـرة واألنشـطة االجتماعية والترفيه والفضاء اإللكتروني واألوساط األكاديمية 

والعسـكرية. والعسـكرية. 
فـي الوقـت عينـه؛ وبجانـب إعـادة تشـكيل القيـم والثقافـة الصينيـة بمـا يتماشـى مـع المعاييـر فـي الوقـت عينـه؛ وبجانـب إعـادة تشـكيل القيـم والثقافـة الصينيـة بمـا يتماشـى مـع المعاييـر 
الخاصـة بالحـزب الشـيوعي الصينـي،الخاصـة بالحـزب الشـيوعي الصينـي، سيسـتمر “شـي” فـي سياسـاته الصارمـة لتضييـق مسـاحة  سيسـتمر “شـي” فـي سياسـاته الصارمـة لتضييـق مسـاحة 
الحريـات الشـخصية، ووضـع المجتمـع الصينـي تحـت الرقابـة،الحريـات الشـخصية، ووضـع المجتمـع الصينـي تحـت الرقابـة، األمـر الـذي يبـدو بوضـوح مـن خـال  األمـر الـذي يبـدو بوضـوح مـن خـال 
المتمثلـة فـي عمليـات  المتمثلـة فـي عمليـات (   )zero-COVIDzero-COVID( اسـتراتيجية “صفـر كوفيـد”  االسـتمرار فـي  )إصـراره علـى  اسـتراتيجية “صفـر كوفيـد”  االسـتمرار فـي  إصـراره علـى 
اإلغـاق المشـددة والقيـود المفروضـة علـى السـفر، وكذلـك فـي التعامل مـع المعارضة السياسـية اإلغـاق المشـددة والقيـود المفروضـة علـى السـفر، وكذلـك فـي التعامل مـع المعارضة السياسـية 

فـي “هونـج كونـج”.فـي “هونـج كونـج”.
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ص 04

ســـيـــاقـــات

السياسة الخارجية
يتبع:

بينمـا تسـعى الواليـات المتحـدة فـي السـنوات القادمـة لتعزيـز مـا تعتبـره عوامـل قوتهـا بينمـا تسـعى الواليـات المتحـدة فـي السـنوات القادمـة لتعزيـز مـا تعتبـره عوامـل قوتهـا 
الذاتيـة، متمثلـة فـي المبـادرة الفرديـة واالبتـكار وإتاحـة الفـرص لألفـراد والقطـاع الخـاص، تتجه الذاتيـة، متمثلـة فـي المبـادرة الفرديـة واالبتـكار وإتاحـة الفـرص لألفـراد والقطـاع الخـاص، تتجه 
سياسـة “شـي” المحليـة فـي المقابـل نحـو مزيـد مـن مركزيـة الدولـة والرهـان علـى دورهـا في سياسـة “شـي” المحليـة فـي المقابـل نحـو مزيـد مـن مركزيـة الدولـة والرهـان علـى دورهـا في 
قيـادة االبتـكار وتعبئـة الطاقـات المحليـة وتنظيمهـا، يعكـس هـذه حقيقـة جيوسياسـية ثابتة، قيـادة االبتـكار وتعبئـة الطاقـات المحليـة وتنظيمهـا، يعكـس هـذه حقيقـة جيوسياسـية ثابتة، 
وهي أن الصراع الدولي المتنامي يسـتبطن تنافسـا بين نماذج حضارية تسـعى إلثبات جدارتها وهي أن الصراع الدولي المتنامي يسـتبطن تنافسـا بين نماذج حضارية تسـعى إلثبات جدارتها 

وترفـض جهـود تعميـم المعاييـر وفرضها. وترفـض جهـود تعميـم المعاييـر وفرضها. 
تكمـن أهميـة التوجهـات الخارجيـة التـي عبـر عنهـا “شـي” فـي كونهـا تأتـي فـي سـياق تكمـن أهميـة التوجهـات الخارجيـة التـي عبـر عنهـا “شـي” فـي كونهـا تأتـي فـي سـياق 
دولـي سـّرعت حـرب أوكرانيـا مـن وتيـرة تنافسـه، وبينمـا أقـر الناتـو وإدارة “بايـدن” بـأن الصيـن دولـي سـّرعت حـرب أوكرانيـا مـن وتيـرة تنافسـه، وبينمـا أقـر الناتـو وإدارة “بايـدن” بـأن الصيـن 
هـي المنافـس الرئيسـي المحتمـل الـذي بإمكانـه تقويض الهيمنـة الغربية، فـإن “تقرير العمل” هـي المنافـس الرئيسـي المحتمـل الـذي بإمكانـه تقويض الهيمنـة الغربية، فـإن “تقرير العمل” 
الصينـي يرسـل رسـالة واضحـة بـأن الصيـن سـتواصل حشـد مواردهـا مـن أجل المضـي قدما في الصينـي يرسـل رسـالة واضحـة بـأن الصيـن سـتواصل حشـد مواردهـا مـن أجل المضـي قدما في 

مسـعى الوصـول إلـى نظـام دولـي ثنائـي القطبيـة، إن لـم يكـن أكثـر تعدديـة.مسـعى الوصـول إلـى نظـام دولـي ثنائـي القطبيـة، إن لـم يكـن أكثـر تعدديـة.

الخالصة

مجموعـة صغيـرة مـن “االنفصالييـن التايوانييـن” والقـوى األجنبيـة تحـاول التدخـل فـي الشـؤون مجموعـة صغيـرة مـن “االنفصالييـن التايوانييـن” والقـوى األجنبيـة تحـاول التدخـل فـي الشـؤون 
القـوة  اسـتخدام  المشـكلة سـلميًا، فـي حيـن سـيظل  بكيـن سـتحاول حـل  للصيـن، وأن  القـوة السـيادية  اسـتخدام  المشـكلة سـلميًا، فـي حيـن سـيظل  بكيـن سـتحاول حـل  للصيـن، وأن  السـيادية 

العسـكرية خيـاًرا متاحـًا. العسـكرية خيـاًرا متاحـًا. 
من ناحية تطوير القدرات العسـكرية الصينية، لم يكتِف “شـي” بالدعوة إلى مزيد من التحديث من ناحية تطوير القدرات العسـكرية الصينية، لم يكتِف “شـي” بالدعوة إلى مزيد من التحديث 
العسـكري والتدريـب القتالـي الفعلـي، العسـكري والتدريـب القتالـي الفعلـي، ولكـن األهـم مـن ذلـك؛ أنـه أكـد علـى أهميـة تركيـز انتبـاه ولكـن األهـم مـن ذلـك؛ أنـه أكـد علـى أهميـة تركيـز انتبـاه 
الجيـش بأكملـه علـى االسـتعداد للحـرب، األمـر الـذي يشـير إلـى مواصلة بكيـن تدريباتها العسـكرية الجيـش بأكملـه علـى االسـتعداد للحـرب، األمـر الـذي يشـير إلـى مواصلة بكيـن تدريباتها العسـكرية 

بشـكل متزايـد حـول تايـوان وينـذر بمشـاركة عسـكرية صينيـة أكبر فـي الخارج.بشـكل متزايـد حـول تايـوان وينـذر بمشـاركة عسـكرية صينيـة أكبر فـي الخارج.
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