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مرافق  مثل  وتأمينها،  مصالحها  لحماية   )PSCs( الخاص  األمن  متعاقدي  أخرى  لبلدان  الصين  تصدر  األسلحة،1  تصدير  إلى  باإلضافة 
 RAND التنقيب والموانئ ومشروعات البنية التحتية.2 لرسم خريطة تبين انتشار النفوذ العسكري واألمني للصين، حلل باحثو مؤسسة

البلدان التي تلقت صادرات الصين العسكرية واألمنية. وتكمن النتيجة في الخريطة أدناه.
يشير هذا التحليل إلى أن 48 بلًدا حول العالم تلقت خدمات لمتعاقدي األمن الخاص أو أسلحة صينية، بما في ذلك 14 بلًدا تلقت 
كليهما. توضح الخريطة نفوذ الصين الواسع عبر إفريقيا، حيث تلقت سبعة بلدان )باللون األحمر الداكن( أسلحة صينية وخدمات من 
خدمات  الوردي(  )باللون  بلدان  ثمانية  وتلقت  فقط،  أسلحة  المتوسط(  األحمر  )باللون  أخرى  بلدان  عشرة  تلقت  الخاص.  األمن  متعاقدي 

متعاقدي أمان خاص.

الصادرات  وبإلقاء نظرة أقرب على الصين، نالحظ أن بكين تستخدم 
المتحدة. الواليات  لمواجهة نفوذ  ربما  العسكرية واألمنية 

صادرات األسلحة العسكرية أداة مهمة لتوقع نفوذ بلٍد ما في جميع أنحاء 

.
العلما، وقد قامت الصين بتسويق وتصدير  الأسلحة إلى 38 بلًد ا من 

عام 2018 حتى 2021 

 صادرات الصين العسكرية واألمنية
أين تصدر الصين خدمات متعاقدي األمن الخاص واألسلحة؟

تقدم المنطقة المحيطة ببحر الصين الجنوبي أمثلة صارخة على هذا النفوذ المضاد؛ حيث يتلقى العديد من البلدان، بما فيها تايالند 
والوس وكمبوديا وماليزيا وإندونيسيا، كالً من صادرات الصين من األسلحة ومتعاقدي األمن الخاص، في حين أن بلدانًا أخرى، منها فيتنام 

والفلبين واليابان، لم تتلق أيًا منها، مما يشير إلى أنها تستمد أمنها أو االعتماد على النفس من الصين.
جميع المصادر التي استعان بها الباحثون متوفرة في قائمة المراجع في نهاية هذا المنشور. وفي كثير من األحيان، تمت االستعانة 

بمصادر متعددة لكل بلد.
يرد في الجدول التالي تحليل أكثر تفصيالً من الخريطة يوضح أنواع منظومات األسلحة التي اشتراها كل بلد.3

مالحظات UAE = اإلمارات العربية المتحدة. أستراليا مدرجة في السجل التجاري لمعهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم، رغم ذلك لم تتلق من الصين سوى عنصر واحد خالل الفترة 
من 2018 حتى 2021، وهو طائرة هليكوبتر غير مسلحة. ومن ثم تم استبعاد أستراليا من التحليل.
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مالحظة: UAV = الطائرات بدون طيار.

 متعاقدو األمن الخاص 
)PSCs( الصينيون

صادرات األسلحة الصينية

كالهما

 صادرات الصين العسكرية واألمنية
ما نوعية الصادرات التي تلقاها كل بلد؟
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نبذة عن هذه األداة
توفر هذه األداة تصوُّرًا لعنصرين من العناصر المتعلقة بالنفوذ العسكري واألمني 
الخاص  األمن  ومتعاقدو  السالح  وهما: صادرات  أال  العالم  أنحاء  في جميع  للصين 
البيانات والدراسات السابقة المتاحة علنًا لتحديد   RAND )PSCs(. فحص باحثو 
أو  الخاص  األمن  متعاقدي  أو  الصيني  السالح  صادرات  تلقت  التي  البلدان  هوية 
مفيدة  التحليلية  األداة  هذه  ستكون   .2021 حتى   2018 من  الفترة  في  كليهما 

للباحثين والمحللين الذين يفحصون النفوذ الدفاعي واألمني للصين.

قسم أبحاث RAND لألمن القومي
أُجريت هذه الدراسة برعاية وزارة الخارجية األمريكية في مركز سياسات الدفاع 
أبحاث  معهد  يُجري  القومي.  لألمن   RAND أبحاث  لمعهد  التابع  الدولّي  واألمن 
االستخبارات  وهيئة  الدفاع  وزارة  لمكتب  وتحليالت  أبحاثًا  القومي  لألمن   RAND

األمريكية ووزارة الخارجية األمريكية والحكومات والمؤسسات األجنبية المتحالفة.
لمزيد من المعلومات عن مركز RAND لسياسات الدفاع واألمن الدولّي، انظر 

www.rand.org/nsrd/isdp أو تواصل مع املدير (معلومات االتصال متوفرة على

صفحة الموقع اإللكتروني(.
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