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 تمهيد

وع   اتیجیة والعقیدة التابع لمـ�� �� ي  قوات الجویةلل  RANDیعتمد هذا التقریر ع� أبحاث برنامج ا�ـس
ي للمعھد الصـیين

ي المؤتمر الثاين
ي تم تقدیمھا �ن

والي�

ان ي مكتب مؤسـسـة   لدراسـات فضـاء الط�ي
جینیا یوم   RANDالمنعقد تحت رعایة قیادة القوات الجویة ا��مریکیة. وقد انعقد المؤتمر �ن ي آرلنغتون بف�ي

�ن

ي من أیار (مایو)  
کریة  ،2016الثاين ي مجال القوات الجویة والعملیات العـس

اء �ن ارك فیه مجموعة من الخ�� ي والذین قّدموا   والتحدیثوـش
کري الصـیين العـس

ي أثمر عنھا المؤتمر إ� تقییم التطو   اآراًء وأفكارً 
ــع قّیمة لمؤلفي هذا التقریر. وتھدف التقاریر الي� ــة لتوسـ ن  رات والتداعیات الملموسـ ــني ي الصـ

الحدیث �ن

ي الوقت الذي تسـتمر المصـالح ا�قتصـادیة والدبلوماسـیة وا��منیة الصـینیة بالتوسـع، سـیحتا
ج جیش مجالھا الجوي وقدراتھا ع� اسـتعراض القوة. و�ن

ي  عي� ي ذلك قوات الدفاع الجوي والط�ي   اصـً وخصـو  –  )PLA(  التحریر الـش
تعراض   –ان البحري والقدرات الفضـائیة قواته الجویة، بما �ن إ� قدرات أک�� �ـس

ي الخارج بشكل یتما�� القوة 
. والقدرة ع� ن�� القوات �ن ن  مع تزاید البصمة العالمیة للصني

ــیفت قضــای اعات الحدودیة البحریة، أُض ن ن مثل قضــیتھا مع تایوان وال�ن ي تواجھھا الصــني
ا جدیدة إ� قائمة با��ضــافة إ� المخاوف ا��منیة التقلیدیة الي�

ي أـصبحت تـُشكل عوا
ي حا�ت الکوارث، وحمایة الممرات البحریة والي�

غاثة �ن انیة / ا�� نـس اعدات ا�� رهاب، والمـس ن مثل مكافحة ا�� مل مھمة مخاوف الـصني

ــیطرة ع� ا ــتحوذت السـ ــکریة وتحدیث قواته. هذا وقد اسـ ــاء عقیدته العسـ ي تدریباته وإرسـ
ي �ن ــعي� ي جھود جیش التحریر الشـ

ي ذلك �ن
ــاء، بما �ن لفضـ

اید لدى جیش  ن ي  التحریرا�ســتخدام العســکري للفضــاء الخارجي، ع� اهتمام م��
ي الذي یســعی إ� تطویر قدرات جدیدة ومفاهیم حدیثة �ن الشــعي�

ن إزاء ترـسیم وإنفاذ  اع نطاق مھامه العـسکریة. یرکز هذا التقریر ع� نھج الـصني ن الھویةالعملیات تھدف إ� دعم نموه واتـّس ��غراض الدفاع  مجال تمی�ي

ـسیم  ن ب�� ي واحتمالیة أن تقوم بکني
�� ن الـ�� ي بحر الـصني

ي ممجال الجوي �ن ن الجنوي� ي بحر الـصني
ي المـستقبل   )SCS( ماثل �ن

ن   –�ن وهما موـضوعان ذوا مـضامني

ي المنطقة.
  بالغة ا��همیة للو�یات المتحدة ا��مریکیة وحلفاءها �ن

 الجوية اتللقو RANDمشروع 

ــروع ــل مشــ ــ ــو  RAND یمث ــ ــة  اتللق ــن مؤسســ ــ ــعبة م ــة شــ ــ ــز   ،RANDالجوی ــ ــو مرک ــ للدراسات والتحلی�ت المختصة بالقوات أبحاث وتطویر  وه

الجویـة بتحلی�ت مسـتقلة للبدائــل السیاســیة التــي تؤثــر علــی  اتعلـی المسـتوى الفیدرالـي. ویـزود هـذا المشـروع القـو  الجویة ا��مریکیة وممول

ونیة الحالیة والمستقبلیةالتطویر والعملیات والجاهزیة القتالیة، کما ویدعم القوات الجویة والفضائیة وا��  ــي لک�� ــــ ــوث فــ ــــ ــراء البحــ ــم إجــ . ویتــ

ــو  ــف الق ــث وتوظی ــ ــي: تحدی ــ ــج ه ــ ــة برام ــ ــن أربع ــ ــروع ضم ــ اتیجیة اتالمش ــوارد، وا�س�� ــب، إدارة الم ــن والتدری ــة والموظفی ــوى العامل ، الق

 FA7014-16-D-1000العقـد رقـم والعقیـدة. وقـد تـم إعـداد البحـث الـوارد فــي هـذا المنشـور بموجـب 

وع ي  قوات الجویةلل RAND تتوفر معلومات إضافیة عن م��
وين لک��  /www.rand.org/paf :ع� موقعنا ا��

آذار  1تمــــت مراجعــــة مســــودة التقریــــر، الصــــادرة فــــي   .2016مایو)  ( را��مریکیة فــي أیا  قوات الجویةیوثــق هــذا التقریــر مــا تمــت مشــاركته مــع ال

 .ا��مریکیة قوات الجویةفـي هـذا المجـال مـن ال مــن قبــل مراجعیــن أقــران وخبــراء 2017(مارس) 
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 ُملخص

  ( ي (نوفم��
ین الثاين ي ت�ــ�

ن الشــعبیة2013�ن ن الھویةعن ترســیمھا    )PRC( ، أعلنت جمھوریة الصــني ن  مجال تمی�ي ي بحر الصــني
��غراض الدفاع الجوي �ن

ي وت
عـیة المنطـقة ووضـــعـھا الـقانوين . وحي� بـعد ردود الفـعل العنیـفة الفورـیة من قـبل الو�ـیات المتـحدة ا��مریکـیة والـیاـبان، بقـیت �� ي

�� رســـیمـھا ال�ـــ�

 . جدل ونقاشوالغرض منھا محل 

ن الھویةبالرغم من أن   یعات ا��مریکیة والصــینیة  مجا�ت تمی�ي ن الت�ــ� ؛ فن ا�خت�فات بني ��غراض الدفاع الجوي � تخضــع لحکم القانون الدو�ي

ن  ي فیـما یتعّلق بتضـــمني
ي ا��را�ن

ن الھوـیةالُمتـنازع علیـھا �ن ي یُســـمح لـھا والتعریف عن هوـیة ��غراض اـلدـفاع الجوي،  مـجا�ت تمی�ي
الـطائرات ا��جنبـیة الي�

ي هذه المجا
ان �ن قلیمي هي بمثابة نقاط خ�فیة من ـشأنھا أن تزعزع اـستقرار المنطقة. فع� بالط�ي �ت ولکن � یـُسمح لھا بالدخول إ� المجال الجوي ا��

ن الشــعبیة اتفاقیة ا��مم المتحدة لقانون البحار ، تُف�ــ وجه الخصــوص ع� أنھا تســمح للدول الســاحلیة بمنع ا��نشــطة   )UNCLOS( جمھوریة الصــني

کریة  یم العـس ـس ي قرارها ل��
ن الھویةا��جنبیة ضـمن مناطقھا ا�قتصـادیة الخالصـة، وهو ما أثار القلق؛ ویأي� ��غراض الدفاع الجوي لیؤکد هذا  مجال تمی�ي

 .  التفس�ي

ــعبیة لم  ن الش ــني ي  لُتعلن  الكث�ي  تفعل  بالرغم من أن جمھوریة الص
نفاذ قد تکون عن التداب�ي وا��جراءات الي� ن الھویة ��غراض اتخذتھا �� مجال تمی�ي

وهو ما یؤکد أن أســاس هذا القرار كان  ا� أنھا ربما لم تکن تنوي القیام بذلك بشــكل محکم.، 2017من مطلع عام   ااعتبارً   الدفاع الجوي الخاص بھا

ي ابحتً  ایً سیاس
ن ع� أنھا استجابة مكافئة �ن اتیجیة تنظر إلیھا الصني ن الھویةمنطقة تمت�� ب؛ أي مفاجأة اس��  ��غراض الدفاع الجوي.  مجا�ت تمی�ي

ســـیم  ن ب�� تبة ع� احتمالیة قیام الصـــني ن إزاء هذه الخطوة هو التداعیات الم�� ن ا��مریکیني ن الھویةإن أک�� ما یث�ي قلق المراقبني ��غراض  مجال تمی�ي

ي أیضــً  ن الجنوي� ي بحر الصــني
قلیمیة   . وینبع هذا القلق من أن هذها الدفاع الجوي �ن اعات ا�� ن ي عدد کب�ي من ال�ن

ن �ن ة تشــھد تورط الصــني المســاحة الصــغ�ي

اید فیھا الرح�ت الجویة المدنیة  ن . وسـیؤدي الرد ع� الطائرات ا��جنبیة بشـكل کب�ي البحریة کما ت�� ن ؛ مما یؤدي إ� بیئة جویة معقدة للطیارین ا��مریکیني

إ� تعزیز قدرات الطیارین  او� والتفاعل مع طائرات القیادة والتحکم المحمولة ج  ة ع� الطائراتالـسیطرة الفوریوممارـسة وحدات الدفاع الجوي لمھام 

 . ن  الصینیني

تھایتطّرق هذا التقریر إ�  ي أرـس
داریة الي� ن تمھی ا��ـسس القانونیة وا�� ـسیم  ادً الـصني ن الھویة ��غراض الدفاع الجوي الخاص بھال�� ي بحر   مجال تمی�ي

�ن

ي 
�� ن ال�� قلیمیة  ً� وإ� تقییم احتمالیة أن تقوم مستقبالصني ي إطار جھودها المتواصلة لدعم مطالباتھا ا��

ي �ن ن الجنوي� ي بحر الصني
سیم مجال مماثل �ن ب��

ي    هناك.
ن �ن ي لقد عملت جھود الصني ن الجنوي� ي بحر الصني

ي تطالب بھا �ن
داد واضفاء الطابع العسکري ع� المناطق الي� ع�� ع� "فرض واقع جدید" وتُ اس��

. وقد اتخذت ردود أصـحاب المطالبات ا��خرین ع� التحركات  والردودالسـیاسـیة عن نطاق أوسـع من الخیارات  ي
�� ن ال�ـ� المتاحة لھا مقارنة ببحر الصـني

ي دفعت  ایً وعـسکر  اـسیاـسیً   اعً الـصینیة طاب
ي المنطقة. یقارن هذا التقریر ا�عتبارات الي�

ن �تخاذ هذا القرار ؛ ا��مر الذي یزید تعقید بیئة العملیات �ن الـصني

ع�ن عن ترـسیم  ن الھویةبا�� ي والخیارات  مجال تمی�ي ن الجنوي� ي بحر الـصني
ـضافة إ� الظروف الـسیاـسیة �ن ، با�� ي

�� ن الـ�� ي بحر الـصني
��غراض الدفاع الجوي �ن

ع�ن ترسیم مجال مماثل هناك. ن ��   المتاحة أمام الصني
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 اختصارات

ADIZ ن الھویة  air defense identification zone ��غراض الدفاع الجوي مجال تمی�ي
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 مقدمة. 1

ي  
)   23�ن ي (نوفم��

ین الثاين ن  2013ت�ــ� ي لجمھوریة الصــني
ن الھویةعن ترســیم  )  PRC( الشــعبیة، أعلنت وزارة الدفاع الوطين ��غراض الدفاع  مجال تمی�ي

ي   )ADIZ(الجوي
�� ن ال�� ي بحر الصني

قلیمي لدولة من الدولمتاخمة ل؛ وهو عبارة عن مساحة من المجال الجوي الدو�ي )ECS(  �ن وتُحّدد  ،لمجال الجوي ا��

ان ـضمن هذه المنطقة، وذلك اـستعدا  للتعریف عنفیه هذه الدولة متطلبات إـضافیة   للدفاع عن أراـضیھا من أي   ادً هویة الطائرات المـسموح لھا بالط�ي

ي تحکمھا الیابان ولکن  هجمات جویة مباغتة. وتضــمنت المنطقة المذکورة الفضــاء فوق جزر ســینكاکو (دیاویو
ن ال) الي� بیة شــعتُطالب جمھوریة الصــني

ي ( بـسیادتھا وملکیتھا. ) وزیر الخارجیة ا��مری�ي آنذاك John Kerryجاءت ردود الفعل العنیفة ع� هذا القرار بـ�عة؛ ففي الیوم نفـسه وـصف جون ک�ي

ع�ن بأنه " ي المنطقةإجراء  ا��
ــع الراهن" �ن ــبوع ا .1أحادي الجانب" و"محاولة لتغی�ي الوضـ ي ا��سـ

ي و�ن ، حّلقت قاذفتان أمریکیتان من طراز ي� فوق  52-لتا�ي

ن الھویة ن  التعریفدون ا�متثال ��جراءات  مجال تمی�ي ي اتخذتھا الصني
 .2الي�

ـسیم  ن ب�� ن الھویةومنذ ذلك الوقت، كان قرار الـصني ي محل جدال ونقاش مطّول. فقد برزت  مجال تمی�ي
�� ن الـ�� ي بحر الـصني

��غراض الدفاع الجوي �ن

عیة المنطقة  ي للقرار وفحواه وأسـلوب إنفاذه والغرض منه. وأبدى المراقبون ا��مریکیون قلقھم إزاء تداعیات ترسـیم و تسـاؤ�ت حول ��
الوضـع القانوين

ن الھویةمحتمل ل ي بح مجال تمی�ي
ي ��غراض الدفاع الجوي �ن ن الجنوي� ومناطق تشـتبك فیھا حیث توجد العدید من الممرات البحریة الھامة   )SCS( ر الصـني

قلیمیة. اعات البحریة ا�� ن ي العدید من ال�ن
ن �ن  الصني

ن هذا ســیم  بھدف البحث عن إجابات ل��ســئلةباللغة الصــینیة  بمعلومات من التقاریر الموجودة والمصــادر المفتوحةالتقریر   یســتعني المتعلقة ب��

ن الھویة ،   مجال تمی�ي ي
�� ن ال�ــ� ي بحر الصــني

ي مســتقبو ��غراض الدفاع الجوي �ن ن الجنوي� ي بحر الصــني
ســیم مجال مماثل �ن . ً� تقییم ا�حتما�ت الواردة ل��

ات ا��مریکیة ارتأتوا��مر المث�ي ل�هتمام هو   ن "أخطأت التقدیر" عندما أعلنت عن ترسـیم    أن بعض التفسـ�ي ن الھویةمأن بکني ��غراض الدفاع  جال تمی�ي

ي نظ
�� ن ال�� ي بحر الصني

ن تخّوفھم من  ارً الجوي �ن ن ا��مریکیني ي الوقت نفسه، یُبدي العدید من المراقبني
لما أثارته هذه الخطوة من ردود فعل مختلفة. و�ن

نا للموقف، نرى أن بک . بناًء ع� تفـس�ي ي ن الجنوي� ي بحر الـصني
ع�ن عن احتمالیة إع�ن ترـسیم مجال آخر �ن ن توقعت ردود الفعل هذه ولكنھا ارتأت أن ا�� ني

اتیجیة. من زاویة أخرى، نرى أن الموقف المختلف الذي   ي تحقیق مصـالحھا ا�سـ��
ن �ن ي یواجه هذا القرار سـیسـاعد بکني ن الجنوي� ي بحر الصـني

ن �ن یشـ�ي بکني

ورة عن ترسیم  ن الشعبیة لن تُعلن بال�ن ن الھویةإ� أن جمھوریة الصني . مجال تمی�ي ي ن الجنوي� ي بحر الصني
 ��غراض الدفاع الجوي �ن

ي الوقت الذي توحي  
ة بأنھا تحافظ ع� خیاراتھا مفتوحة فیه  �ن ن ا��خ�ي ي ضـوء میل الحکومة " –ت�ـیحات بکني

فھي ع� ا��غلب  ،3"للتفاعل بحزم و�ن

ن الھویةرـسیم ـستعلن عن ت ن اـستفزاز مجال تمی�ي ي بعد أن تُقِدم دولة أخرى ع� أي فعل تراه الـصني ن الجنوي� ي بحر الـصني
 ا� –  ایً ��غراض الدفاع الجوي �ن

ي بـسبب  ن الجنوي� ي بحر الـصني
ن یتمتعون بموقف ـسیا�ي وعـسکري أقوى �ن داد ا��قالیم وإنـشاء المرافق  أن زعماء الـصني العـسکریة أنـشطتھم الموثّقة �ـس��

،    هناك. ي ن الجنوي� ي بحر الـصني
ي  و ن�ـ� الطائرات المقاتلة وـصواریخ الدفاع الجوي بما فیھا  وقد اـستخدموا أدوات أخرى �ن

أک�� فاعلیة  إنھایمکن القول الي�

ي تحقیق أهدافھ
ن الھویة  ما قد یحققه ترسیمم  م�ن ن ��غراض الدفاع الجوي. وتُش�ي المصادر المفتوحة إ� أن الط مجال تمی�ي من كثفوا   قد یارین الصینیني

 

1 John Kerry, “Statement on the East China Sea Air Defense Identification Zone,” U.S. Department of State, November 23, 2013. 

2 November 27, 2013.Jane Perlez, “After Challenges, China Appears to Backpedal on Airzone,” New York Times,   ن اض طریق القاذفتني  لم یتم اع��

ي  .   52-ي� ن  أو مواجھتھما من قبل الصني

3 Japan Relations on the Rocks,” Asia Report, No. 245, April 8, 2013.-International Crisis Group, “Dangerous Waters: China 
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ع�ن عن قرار محکـمة التحکیم الدائـمة  أنشــــطة الـتدریب والتـمارین ي تموز (یولیو)   )PCA( فوق المـیاه مـنذ ا��
ن ع�  2016�ن والذي جاء لصــــالح الفلبني

ن فیما یخص ترسیم "خط القطاعات التسعة"  . 4حساب الصني

ن سُتعلن عن ترسیم   ن الھویةب�ف النظر عما إذا كانت الصني ي أم �، ستبقی هذه المنطقة  مجال تمی�ي ن الجنوي� ي بحر الصني
��غراض الدفاع الجوي �ن

ي  اوتعقیدً   ایً أک�� تحد
فات جھات أخرى تطالب   للقوات الجویة ا��مریکیة �ن ن وت�ــّ فات الصــني ي بســبب ت�ــّ

�� ن ال�ــ� تنفیذ العملیات مقارنة ببحر الصــني

ي 
ان المدين ي المنطقة إ� إنھاك سلطات الط�ي

 .بمساحات من المنطقة. ع�وة ع� ذلك، فقد أدى نمو الرح�ت التجاریة �ن

 التقرير  تنظيم

ن  ـسیم الـصني ن القانونیة والعملیة ل�� امني ن الھویة یُقّیم هذا التقریر المـض ي واحتمالیة ترـسیم مجال تمی�ي
�� ن ال�ـ� ي بحر الـصني

��غراض الدفاع الجوي �ن

ن اللوائح  ً� مماث ً� مجا ي من هذا التقریر إ� أوجه ا�خت�ف بني
. یتطرق القـسم الثاين ي ن الجنوي� ي بحر الـصني

ي ما یتعلق  ا��مریکیة والـصینیة فی  �ن
بدراج ا��را�ن

ن الھویة  ها ولکن � هویة الطائرات    ریف عنوالتع��غراض الدفاع الجوي المتنازع علیھا ضـمن مجا�ت تمی�ي ي تمر ع��
قلیمي تدخل المجال الجوي الي� . ا��

ي المنطقة.  و 
ن فیما یتعلق بوأبرز اســـباب إثارة القلق هي اللوائح قد تؤدي نقاط الخ�ف هذه إ� حالة من عدم ا�ســـتقرار �ن ي اعتمدتھا الصـــني

مجال الي�

ن الھوـیة ة للـجدل �تـفاقـیة ا��مم المتـحدة لـقانون البـحار تمی�ي ن المث�ي ات بکني ي یـبدو أنـھا تؤـکد ع� تفســـ�ي
ع� ؛  )UNCLOS( ��غراض اـلدـفاع الجوي والي�

. أما القسم الثالث، فیستعرض ا��سس )EEZ(تسمح للدول الساحلیة بحظر ا��نشطة العسکریة ا��جنبیة ضمن وفوق مناطقھا ا�قتصادیة الخالصة  أنھا

ي  
داریة الي� تھا القانونیة وا�� ن  أرـس یم الصـني ي ویُقّیم احتمالیة ترـس ن الجنوي� ي بحر الصـني

ن الھویة�ن ي  مجال تمی�ي ن الجنوي� ي بحر الصـني
��غراض الدفاع الجوي �ن

ن   قلیمیة هناك. ولقد عملت جھود الصـني ي تطالب کجزء من الجھود المسـتمرة لتعزیز مطالبھا ا��
داد واضـفاء الطابع العسـکري ع� المناطق الي� ي اسـ��

�ن

ن الجن ي بحر الـصني
ي بھا �ن یة وتُع�� عن نطاق أوـسع من الخیارات ، کما  ع� "فرض واقع جدید"وي� یاـس ؛  والردودالـس ي

�� ن ال�ـ� المتاحة لھا مقارنة ببحر الـصني

وقد اتخذت ردود أصـــحاب المطالبات ا��خرین وحزًما.   ایبدو أن الردود تضـــمنت القیام بدوریات وتدریبات جویة أک�� تواترً ، 2016تموز (یولیو)  فمنذ  

ً ایً وعســکر اســیاســیً   اعً تحركات الصــینیة طابع� ال ي المنطقة. وأخ�ي
ي دفعت ا ؛ ا��مر الذي یزید تعقید بیئة العملیات �ن

، یقارن هذا التقریر ا�عتبارات الي�

ع�ن عن ترـسیم  ن �تخاذ هذا القرار با�� ن الھویةالـصني ـضافة إ� الظروف مجال تمی�ي ، با�� ي
�� ن الـ�� ي بحر الـصني

ي بحر  ��غراض الدفاع الجوي �ن
الـسیاـسیة �ن

ع�ن ترسیم مجال مماثل هناك ن �� ي والخیارات المتاحة أمام الصني ن الجنوي�  .الصني

 

4 Release: The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People’s Republic Permanent Court of Arbitration, “Press 

of China),” July 12, 2016. 
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 في بحر الصين الشرقي الجوي الدفاع ألغراض مجال تمييز الهوية. 2

� الھویةیدور النقاش المتعلق ب ؛ أولھما   مجال تمی�ي � ي حول محوري خ�ف رئیسـیني
�� � ال�ـ� ي بحر الصـني

الوضـع  ینطوي ع��ئغراض الدفاع الجوي ��

ي 
یعات  للسـمات الخاصـة القانوي� ي یرکز ع� الجوانب العملیة له، مثل لھذا المجالأو الت�ـ�

ر لزیادة الدوریات  إنفاذه من عدمه واسـتخدامه، والثاي� کم��

ي  ابـعة لجیش التحریر الشـــعي� ة الـت ا القوات الجوـی ي تجریـھ
ة الي� ات العســـکرـی دریـب ا من الـت ـه اه أو غ�ي � ـهذین )PLAAF( فوق المـی . یوـجد رابط وثیق بني

اتیجیة والتشــغیلیة لا�ئهداف  المحورین وا�ئســئلة والمخاوف المطروحة حول  ســیم هذا المجالا�ســ�� صــل لمحة عامة عن هذین . یتضــمن هذا الف��

ع�ن عن هذ  � الشعبیة من ا�� � ع� بیان أهداف جمھوریة الصني ک�ي  وإنفاذه.ا المجال المحورین مع ال��

 قضايا قانونية: اختالفات في التفسير قد تفضي إلى زعزعة االستقرار

ي الد
ان المدي� دارة منظمة الط�ي ي المجال الجوي الدو�ي ��

ان الیومي �� )، وهي وكالة متخـصـصة تابعة ل�ئمم المتحدة ICAOو�ي (تخـضع عملیات الط�ي

ي تُعرف أی  إدارة وحوکمةلتتو�  1944تأسست عام  
ي الدو�ي الي�

ان المدي� ف المنظمة ع�    اًض اتفاقیة الط�ي معلومات مناطق باسم "اتفاقیة شیكاغو". وتُ��

ان ( انـیة FIRsالط�ي ي ـبدأ العـمل بـھا مـنذ انتـھاء الحرب الـعالمـیة الـث
انومنطـقة ظھور الرح�ت التـجارـیة. و ) الي�  مـجالعـبارة عن  هي    )FIR( معلوـمات الط�ي

ي تحـتاج إلیـھا ا�ئطقم  جوي مـحدد
ان وـخدـمة التنبـیه الي� یتم تعییـنه لســـلـطة حکومـیة ـمدنـیة بحـیث تتوّ� ـهذه الســـلـطة تـقدیم ـخدـمة معلوـمات الط�ي

ان، ومناطق  . وبالرغم من أن قواعد اتفاقیة شــیكاغو واضــحة و�یحة فیما یتعلق بالمجال الجوي الدو�ي لھذه المنطقةالجویة العابرة  معلومات الط�ي

� الھوـیة تمـجا� � تتطّرق إ� فھي  ي الواقع، � یوـجد إـطار  تمی�ي
اع الجوي. �� دـف اـبت �ئغراض اـل ي ـث

انوي� اذ ـق � الھوـیة تمـجا� یحکم ترســـیم أو إنـف  تمی�ي

ها 1�ئغراض الدفاع الجوي ي طریقة تفس�ي
ي تحکمل. نتیجة لذلك، � یفاجئنا أن تختلف الدول ��

  .ھا لقواعد الي�

� الھویةباعتبارها أول دولة ترـسم  ین  مجال تمی�ي ي أربعینیات القرن العـ��
وبـصفتھا الدولة المـسؤولة عن ترـسیم هذه   –�ئغراض الدفاع الجوي ��

ي الیابان وکوریا الجنوبیة أک�� من أي دولة أخرى المجا�ت 
ــت الو�یات المتحدة ا�ئمریکیة نموذ –�� �  مجا�ت تتعمل بموجبه معظم  اجً فقد أرس می�ي

ة الخمسـینیات، قامت الو�یات المتحدة بمأسـسـة عملیات مراقبة المجال الجوي الدو�ي المتاخم   الھویة ي ف��
ي العالم. و��

�ئغراض الدفاع الجوي ��

� الھویةمن خ�ل لمجالھا الجوي  ي  مجا�ت تمی�ي
ــاعدة �� ي تدخل مجالھا الجوي  عن المبکر التعریف �ئغراض الدفاع الجوي للمس

هویة الطائرات الي�

قلیمي � الھویة. وإ� جانب 2ا�� دارة المجال الجوي لیتحّول إ� سلسلة  مجال تمی�ي مجا�ت  �ئغراض الدفاع الجوي الكندي، تطّور هذا النھج المتبع ��

ة � الھوـی ل  تمی�ي ة (انظر الشـــــك ا الشــــمـالـی ي أمریـك
اع الجوي �� دـف ة إ� 2.1�ئغراض اـل ــاـف ا��ضــ ة). وـب � الھوـی اع الجوي   مجـال تمی�ي دـف  �ئغراض اـل

 

  

 

1 , December 9, 2013.Foreign AffairsDavid A. Welch, “What’s an ADIZ? Why the United States, Japan, and China Get It Wrong,”  

2 eral Aviation Administration, “Entering, Exiting and Flying in United States Airspace,” web page, October 23,2015.Fed 
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ف الو�یات المتحدة ا��مریکیة أی ــ� ــً القریب من الدول المجاورة، تـُ� ن الھویةع� إدارة مجا�ت  اضـ ــكا وهاواي   تمی�ي ي أ�سـ
��غراض الدفاع الجوي �ن

   .3وجزیرة غوام

 الشمالية   أمريكا  في   الجوي ألغراض الدفاع    مجاالت تمييز الهوية   2.1 الشكل 

 

 .Ian Rinehart and Bart Elias, “China’s Air Defense Identification Zone,” Congressional Research Service, January 30, 2015 المصدر:

ن الھوـیةإن ترســـیم دوـلة من اـلدول ل ي منح ـهذه اـلدوـلة ســــیادة ع� داـخل ��غراض اـلدـفاع الجوي  مـجال تمی�ي
ذـلك المـجال الجوي اـلدو�ي � یعين

. إذن،  اـلذيالمـجال  ي المـجال الیمنح دوـلة من اـلدول الحق بمـطالـبة الـطائرات ا��جنبـیة ـبا�متـثال ��جراءات ـما اـلذي یخضـــع للـقانون اـلدو�ي
تعریف �ن

؟ ا��جابة وف  :Judge Advocate General’s Schoolلمرکز وكلیة  اقً الجوي الدو�ي

ــویغ  ي لتسـ
ــاس القانوين ن الھویةإن ا��سـ ــبة  مجا�ت تمی�ي وط مناسـ ــاء �� ي إرسـ

��غراض الدفاع الجوي هو أن لكل دولة الحق �ن

ي لـلدوـلة بتعریف  
ب من المـجال الجوي الوطين . وعلـیه، یمکن مـطالـبة أي ـطائرة تق�� ي

ومنطقـیة لـلدخول إ� مـجالـھا الجوي الوطين

ط للموافقة ع� دخولھاهویتھا أثناء وجودها  ي المجال الجوي الدو�ي ک��
 . 4�ن

 

3r Control of Ai U.S. Government Publishing Office, Electronic Code of Federal Regulations, Title 14: Aeronautics and Space, Part 99: Security 

Traffic, Subpart B: Designated Air Defense Identification Zones, current as of July 6, 2017. 

4 Maxwell Air  Kirk L. Davies, Eric M. Johnson, Laura C. Desio, Sam C. Kidd, and Thomasa T. Paul, Air Force Operations and the Law, 3rd ed.,

Force Base, Ala.: Judge Advocate General’s School, 2014, p. 78. 
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یعات ا��مریکیة الطائرات المدنیة القادمة من خارج الو�یات المتحدة ا��مریکیة  ــ� اطات أخرى   –وعلیه، تطالب الت�ـ ــ�� ن جملة اشـ بتقدیم  –من بني

ا  ا قـبل ســــاـعة ع� ا��ـقل من دخولـھ اریر ومعلوـمات عن موقعـھ ن الھوـیةتـق غراض اـلدـفاع الجوي إذا لم تکن تبـعد عن الو�ـیات المتـحدة ��  مـجال تمی�ي

ب�غ عن الوقت المتوقع ل ان الب�ـي الدفاعیة ع� وجوب ا�� ان المتوسـطة. کما تُنّص قواعد الط�ي ن بـ�عة الط�ي مجال دخول ا��مریکیة بأک�� من سـاعتني

ن الھویة ــتثناء دقیقة ع� ا��قل من الدخول ( 15قبل   ��غراض الدفاع الجوي تمی�ي ن الھویةباسـ ــكا حیث یجب  مجال تمی�ي ي أ�سـ
��غراض الدفاع الجوي �ن

ي أي وـقت قـبل اـلدخول)
ب�غ �ن ي المتطلـبات  عتـبار . ومن الـجدیر ـباـلذکر أـنه یمکن للـطائرات العســـکرـیة ا��جنبـیة العـمل بحریـّة دون ا5ا��

مـجال تعریف �ن

ن الھویة ان إ� أو من المجال الجوي الخاضـع للسـیادة ا��مریکیة. أما إذا كانت تنوي دخول  ��غراض الدفاع الجوي ا��مری�ي  تمی�ي طالما أنھا � تنوي الط�ي

ي 
ام بكافة اللوائح وا��جراءات المعمول بھا �ن ن ، فعلیھا إذن ا�ل�� ي ا��مری�ي

ن الھویةالمجال الجوي الوطين  . 6ي��غراض الدفاع الجو  مجال تمی�ي

ي أثارت هذا الکم من 
ن ترســیم  النقاش إن أحد ا��ســباب الرئیســیة الي� ن الھویةوالشــکوك حیال إع�ن الصــني ��غراض الدفاع الجوي هو  مجال تمی�ي

ي هذا الشــأن. وبالرغم من أن  ة الھامّ الفروقات الدقیقة ولکن 
ن مجالھا المعلن وقانون الو�یات المتحدة وممارســاتھا �ن هذه الفروقات � مدى ومغزى  بني

ي   امً یزال مبھ
ع �ن نـ�� ي هذا الفـصل)؛ فننا ـس

نناقش بتفـصیل أک�� �ن ن حي� یومنا هذا (کما ـس نفاذ محدود النطاق الذي طّبقته الـصني وغ�ي واـضح بـسبب ا��

ن فیما یخص  ن الو�یات المتحدة ا��مریکیة والصني ن بني ي خ�ف قانونیتني
ن الھویةتحلیل نقطي�  .��غراض الدفاع الجوي مجا�ت تمی�ي

  ألغراض الدفاع الجوي مجال تمييز الهوية ع عليها في تضمين أراٍض ُمتناز

ي 
ن أراٍض ُمتنازع علیھا �ن عیة تضـمني ن الھویةترتبط نقطة الخ�ف ا��و� بـ�� ��غراض الدفاع الجوي. فبشـكل عام، لم یسـبق أن تضـمنت  مجال تمی�ي

ــمل   ــبیل المثال، � یشـ ن الھویةمجال مثل هذه المجا�ت أراٍض ُمتنازع علیھا؛ فع� سـ ي الیابان المجال الجوي فوق جزر  تمی�ي
��غراض الدفاع الجوي �ن

ي تخـضع للحکم الرو�ي 
ن الھویة ��غراض الدفاع الجوي. ومع ذلك، نجد أن  7کوریل الُمتنازع علیھا والي� ن یتـضمنا جزر  مجا�ي تمی�ي لكل من الیابان والـصني

 .8)سینكاکو (واسمھا بالصینیة دیاویو

ع�ن عن یرى العدید من المرا ن ا��سا�ي من ا�� ن أن غرض الصني ن الھویةقبني  ��غراض الدفاع الجوي هو دفع وتعزیز مطالباتھا بالسیادة ع�  مجال تمی�ي

  

 

5 Federal Aviation Administration, 2015. 

6 Rinehart and Elias, 2015. 

7 90, No. 1, Pacific Region,” International Law Studies, Vol. -Raul (Pete) Pedrozo, “The Bull in the China Shop: Raising Tensions in the Asia

2014, p. 74. 
ي (ینایر)  8

ي كانون الثاين
ناع، إذ �ّحت:2013�ن  ، أوضحت هی�ري كلینتون، وزیرة الخارجیة آنذاك، الموقف ا��مری�ي حیال السیادة ع� الجزر وال�ن

امات ن قلیمي، فقد أعدت التأکید ع� السیاسة ا��مریکیة الراسخة حول جزر سینكاکو وال�� نا بموجب ا�تفاقیة. وکما قلت مراًرا، فبالرغم من أن الو�یات  "فیما یخص ا��من ا��

ف بأنھا تحت حکم الیابان ونعارض أي فعل أحادي الجانب من ". کما   المتحدة ا��مریکیة "� تتخذ موقًفا إزاء السیادة المطلقة للجزر؛ فننا نع�� ي
شأنه تقویض الحکم الیاباين

 Hillary Rodham Clinton, “Remarksات الکفیلة لمنع وقوع أي مشاكل وإدارة الخ�ف بسبل سلمیة". (التوکید من إضافتنا). ( أننا نحّث جمیع ا��طراف ع� اتخاذ الخطو 

with Japanese Foreign Minister Fumio Kishida After Their Meeting,” U.S. Department of State, January 18, 2013..( 

ف ب ن � تع�� ن الھویة ��غراض الدفاع الجوي الذي رسمته الیابان �حظ أیًضا أن الصني  Background: Air Defense Identification“انظر  –مجال تمی�ي

Zones,”Global Times, November 24, 2013. 



 6 

ي أواخر ع
ي أبرمتھا الحکومة الیابانیة �ن

ــفقة الي� ت بموجبھا ث�ث من  2012م  ا هذه الجزر، وهو ع� ا��غلب رد فعل ع� الص ــ�� ن واش ن یابانیني مع مواطنني

ن   . 9 الخمس جزربني

ي القوات البحریة ا��مریکیة، إن Peter Duttonیقول بی�� دوتون (
ــابق �ن ــکري الس ي الكلیة الحربیة البحریة والمدعي العام العس

ــتاذ القانون �ن )، أس

ي فوق الجزر والبحر   "من واجبھا حکومة الیابان
[باعتبارها الحاکم ع� الجزر] ممارســة ســلطاتھا وســیادتھا ع� الجزر، بما یشــمل المجال الجوي الوطين

قلیمي المح ي  10یط بھا"ا��
ــینكاکو (دیاویو) �ن ن جزر س ــمني ــعبیة بتض ن الش ــني ي المقابل، قامت حکومة جمھوریة الص

ن الھویة. �ن ��غراض الدفاع  مجال تمی�ي

ي التعریف عن نفسھا"
ي "اتخاذ تداب�ي دفاعیة طارئة للرد ع� أي طائرة � تتعاون �ن

ع� ، متجاهلًة بذلك سیطرة الیابان 11الجوي التابع لھا وأعلنت حقھا �ن

ن قانغ (12الجزر والمجال الجوي فوقھا ني ن Qin Gang. من جانبه، دافع تـش ن بتضـمني ؤون الخارجیة الصـینیة، عن قرار الصـني م وزارة الـش )، المتحدث باـس

ن الھویةجزر سـینكاکو (دیاویو) بقوله إن حدود   یعات المنظمة له "تتوافق كل مجال تمی�ي ه مع میثاق ا��م ایً ��غراض الدفاع الجوي والت�ـ� م المتحدة وغ�ي

 ً �ي ات الدولیة" مـش ي تعت�� "جز   امن الممارـس
یادة الجزر الي� ي قرارها وعزمھا ع� حمایة ـس

مة �ن ن حاـس ي الصـینیة"  اءً إ� أن "الصـني
ي 13� یتجزأ من ا��را�ن

. ویأي�

ن  اتیجي وراء ترسیم الصني ن الھویةهذا الت�یح لیؤکد ع� الدافع السیا�ي وا�س�� . مجال تمی�ي ي
�� ن ال�� ي بحر الصني

 ��غراض الدفاع الجوي �ن

  بتعريف هويتها اإلقليمي بالمجال الجوي غير المارةالطائرات  مطالبة 

ي مسألة ترسیم  النقطة الخ�فیة الثانیة أما  
ن الھویة�ن عیة مطالبة أي   مجال تمی�ي ي فتتمحور حول مدى ��

�� ن ال�� ي بحر الصني
��غراض الدفاع الجوي �ن

ن الھویةمجال طائرة تع��   ي تعریف بالرغم من أنھا لم تدخل المجال الجوي ال��غراض الدفاع الجوي با�متثال ��جراءات    تمی�ي
، ا قً . کما ذکرنا ســـابالوطين

ات   ال لمتطلـب ن الھوـیةبتعریف الـخاصــــة الـفـنه � یتوقع من الـطائرات ا��جنبـیة ا�متـث ي ـحال لم تنِو تـلك  مـجال تمی�ي
��غراض اـلدـفاع الجوي ا��مری�ي �ن

ـسیم  ن ب�� ي المقابل، یُطالب إع�ن الـصني
ن الھویةالطائرات دخول المجال الجوي الخاـضع للـسیادة ا��مریکیة. �ن ي بحر  ��غراض الدفاع الجوي مجال تمی�ي

�ن

ي المنطقة 
ي جمیع الطائرات الُمحّلقة �ن

�� ــ� ن ال� ــني ــواٌء أكانت تنوي دخول –الص قلیمي  الجوي مجالھا  س ي ذلك  التعریفبا�متثال لقواعد   –أم �  ا��
بما �ن

، ف ي
ان المدين ان لدى وزارة الخارجیة الصینیة أو إدارة الط�ي ع� أي   افورً عن إبقاء قنوات ا�تصال ال�سل�ي مفتوحة والرد  ضً� تعبئة معلومات خطة الط�ي

ي  التعریفطلبات تتعلق ب
ي حال تواجده) وتحدید الجنسـیات والشـعارات بشـكل واضـح. کما تُنص من قبل وزارة الدفاع الوطين

، وتشـغیل رادار ثانوي (�ن

ــً القواعد   ــیح ماهیة هذه   اأیض ن �تخاذ تداب�ي دفاعیة طارئة، رغم أنه لم یتم توض ــینیني ن الص ــؤولني ع� أن عدم امتثال الطائرات لذلك قد یدفع المس

 

9 , September 11, 2012; “Islands New York Times, “China Accuses Japan of Stealing After Purchase of Group of Disputed Islands,” Jane Perlez

Apart,” The Economist, September 15, 2012. ن ن ا��خرتني   كانت الحکومة الیابانیة تمتلك مسبًقا الجزیرتني
10 , Washington, D.C., U.S. Government Printing China’s Maritime Disputes in the East and South China Seas, U.S. House of Representatives

Office, 2014. 
11 ber C.,” NovemXinhua, “Announcement of the Aircraft Identification Rules for the East China Sea Air Defense Identification Zone of the P.R.

23, 2013a. 
اعات المرتبطة بھا، انظر  12 ن  Gavan McCormack, “Troubled Seas: Japan’sل�ط�ع ع� لمحة شاملة ودقیقة لمطالبات جزر سینكاکو (دیاویو) وال�ن

Pacific and East China Sea Domains (and Claims),” Asia-Pacific Journal: Japan Focus, Vol. 10, Issue 36, No. 4, August 2012; and Gavan 

McCormack, “Much Ado over Small Islands: The Sino-Japanese Confrontation over Senkaku/Diaoyu,” The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, 

Vol. 11, Issue 21, No. 3, May 2013. 
13 na, “Foreign Ministry Spokesperson Qin Gang’s Remarks on Japan’s Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of Chi

Representations About China’s Establishment of an Air Defense Identification Zone in the East China Sea,” November 25, 2013. 
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ســیم  201714التداب�ي أو تنفیذها منذ تموز (یولیو)   ن الشــعبیة ب�� ي إنفاذ القواعد ع� أن قرار جمھوریة الصــني
ن الھویة. یدّل هذا الغموض �ن  مجال تمی�ي

اتیجیة.   ��غراض الدفاع الجوي نابٌع من غایات سیاسیة واس��

ن الھویةیؤکد دوتون ع� أن   ي تعلن ترســـیمه " مجال تمی�ي
ي ع� المجال الجوي  15"ســـلطة مطلقة��غراض الدفاع الجوي � یمنح الدولة الي�

. المعين

قلیمیة   یادة دولة من الدول ع� المیاه ا�� ، فن ـس ب القانون الدو�ي یادتھا ع� المجال الجوي فوقھا   –وبحـس  ابحریً  ً� می 12تنتھي ع� بُعد  –وبالتا�ي ـس

ــاحل وإن لجمیع ال ــاحلیة"من الس ــیح الدولة الس ي المجال الجوي الدو�ي "بدون ت�
ــکریة �ن ــغیل طائرات مدنیة أو عس . وعلیه، كتب 16دول الحق بتش

ي 
ي تُحّلق �ن

الـبة الـطائرة الي� دوـلة مـط ن الھوـیةدوتون أـنه � یحق لـل ام ـبجراءات  مـجال تمی�ي ن ي ـحال ـكاـنت تـلك  التعریف��غراض اـلدـفاع الجوي ـبا�ل��
إ� �ن

ن  . ویتوافق هذا التفسـ�ي مع سـیاسـة 17م مغادرة المجال الجوي الدو�ي ودخول المجال الجوي الخاضـع للسـیادة الكاملة للدولة السـاحلیة"الطائرة "تع��

ن الھویة تمجا� الو�یات المتحدة ا��مریکیة وممارساتھا المتعلقة ب : داخل ��غراض الدفاع الجوي  تمی�ي  المجال الجوي الدو�ي

ـسیم  یعات ا��مریکیة المتعلقة ب�� ن الھویة تمجا� تنطبق اللوائح والت�ـ� ��غراض الدفاع الجوي ع� الطائرات المتجھة إ�  تمی�ي

ن الموقع الدوریة. غ�ي أن بعض الدول تزعم   ان وتـقاریر تعیني قلیمي ا��مری�ي وتتطـلب منـھا تعبـئة خطط الط�ي المـجال الجوي ا��

ق أنھا تُطالب جمیع الطائرات ا ي تخ��
ن الھویةلي� ��غراض الدفاع الجوي با�متثال ��جراءات وتعلیمات تلك المنطقة،   مجال تمی�ي

ــاحلیة أو جُ  ف بحق دولة س ي أم �. الو�یات المتحدة ا��مریکیة � تع��
نم دخول المجال الجوي الوطين ــواٌء أكانت تع�� ي ریّ زُ س

ة �ن

ن الھویةاتھا الخاصة بتطبیق إجراء ي مثل هذه الحا�ت��غراض ا مجال تمی�ي
 .18لدفاع الجوي ع� الطائرات ا��جنبیة �ن

ي القوات البحریة Raul Pedrozoراؤول بدروســو (ویوافق  
ي الكلیة الحربیة البحریة والمدعي العام العســکري الســابق �ن

)، أســتاذ القانون الســابق �ن

یـعات  ع� ا��مریکـیة،  ن للوائح وت�ـــ� ن الھوـیةأن "تطبیق الصـــني نم دخول المـجال  مـجال تمی�ي ي � تع��
��غراض اـلدـفاع الجوي ع� الـطائرات الـعابرة الي�

ي هو أمر 
ي الصیين

"الجوي الوطين  .19مخالف للقانون الدو�ي

ي ت�ـــیح 
ن الھویة و�ن ف جینغ یانشـــینغ (یوضـــح فیه إنشـــاء مجال تمی�ي ، اع�� ي

�� ن ال�ـــ� ي بحر الصـــني
)، Geng Yansheng��غراض الدفاع الجوي �ن

ن الھویةالمتحدث باسم وزارة الدفاع الصینیة، أن   ��غراض الدفاع الجوي مجال تمی�ي

قلیمي ��غراض  اإقلیمیً  اجویً  مجاً�  لیس نذار   التعریفلدولة ما؛ لكنه مجال جوي دو�ي تم ترســیمه خارج المجال الجوي ا�� وا��

ن الدولیة   .20المبکر. وهو لیس منطقة حظر جوي ولن یؤثر ع� حریة طائرات الدول ا��خرى، بناًء ع� القوانني

  

 

14 Xinhua, 2013a. 

15 U.S. House of Representatives, 2014. 

16 House of Representatives, 2014.U.S.  

17 U.S. House of Representatives, 2014. 

18 Davies et al., 2014, p. 78. 

19 Pedrozo, 2014, p. 76. 

20 Xinhua, “Defense Ministry Spokesman on China’s Air Defense Identification Zone,” December 3, 2013b. 
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ي تُحّلق ع�� 
ائرات الي� ة جمیع الـط الـب ا یخص مـط ةوفیـم ن الھوـی ال تمی�ي ال الجوي  مـج نم دخول المـج ي � تع��

ك الي� اع الجوي حي� تـل دـف ��غراض اـل

ان، قال جینغ  ي بتعبئة خطط الط�ي
قلیمي الصیين  ا��

انـھا إ�  ب�غ عن خطط ط�ي ن الھوـیة تمـجا� � توـجد ـقاـعدة دولـیة موـحدة تحکم کیفـیة مـطالـبة اـلدول ا��خرى ـبا�� ��غراض  تمی�ي

ي تُحلق ف
ن الھوـیة اـلدـفاع الجوي إ� مســـؤو�ي ترســـیم ـهذه المـناطق؛ ـفالـعدـید من اـلدول تـُطاـلب الـطائرات الي� وق مـجال تمی�ي

ان مسب الخاص بھا ��غراض الدفاع الجوي ب�غ عن خطط الط�ي ن لم تقم سوى بما تقوم به هذه الدولا قً با��  .21، والصني

ي الواقع، إن دو 
ي المنطقة    ً� و�ن

ن ومیانمار والیابان وتایوان   –أخرى �ن الیا والفلبني ي ذلك أســ��
ي إجراءات   تفّرق بشــكل واضــح  � –بما �ن

ي التعریف �ن
الي�

ها  ي � تع�� سوى مجتن��
قلیمي وتلك الي� ي تدخل مجالھا الجوي ا��

ن الطائرات الي� ن الھویة بني  . 22��غراض الدفاع الجويال تمی�ي

ام ـبجراءات تُعزى  ن ا�ل�� ائرات ـب ة الـط الـب ي تكتنف مـط
اط الي� اـلة ا��حـب ي الـح

ن الھوـیةتعریف �ن ال تمی�ي اع الجوي حي� إذا لم ـتدـخل  مـج دـف ��غراض اـل

کریة ا��جنبیة فوق هذه المنطقة ي إ� مخاوف متعلقة بحریة تحلیق الطائرات العـس
قلیمي الصـیين ة 23المجال الجوي ا�� یاـس  ادً ا��مریکیة بن. وتتضـمن الـس

نم دخول المـجال الجوي   ا�یحًـ  ي � تع��
ي  ینّص ع� أن "الـطائرات العســـکرـیة ا��مریکـیة الي�

لیســــت ُمـطالـبة بتعریف هویتـھا أو ا�متـثال لـتداب�ي الوطين

ن الھوـیةوإجراءات منطـقة  ي تضـــعـھا دوٌل أخرى، إ� إذا وافـقت الو�ـیات المتـحدة  مـجال تمی�ي
.  24ا��مریکـیة ع� فـعل ذـلك"��غراض اـلدـفاع الجوي الي�

"لسلطة أن "الطائرات العسکریة... ُمستثناة من الخضوع ع� دوتون ویوافق   . 25دولة أخرى طالما أنھا تط�ي ضمن المجال الجوي الدو�ي

ع�ن عن   ي أعقاب ا��
ن الھویةترســیم  �ن ، ن�ــ� ضــابط أركان ونائب رئیس مجال تمی�ي ي

�� ن ال�ــ� ي بحر الصــني
ع�مي   ��غراض الدفاع الجوي �ن المكتب ا��

ي الـصینیة مق
ي المجال الجوي الدو�ي   اافتتاحیً  ً� االدو�ي لوزارة الدفاع الوطين

اطات العـسکریة ا��جنبیة "لن" تکون مـسموحة �ن ذهبا فیه إ� أن بعض النـش

ن الھویةضـــمن منطقة  ن الدولیة � تتأثر؛ وعلیه   مجال تمی�ي ان بموجب القوانني ��غراض الدفاع الجوي. حي� أنھما كتبا ع� وجه التحدید أن "حریة الط�ي

ان والمراقبة ا�ســتفزازیة" " (ع�متا التنصــیص  فن هذه المنطقة لن تؤثر ع� حرکة ان المعتادة. غ�ي أن هذا ا��مر لن ینطبق ع� "نشــاطات الط�ي الط�ي

ن بغرض التأکید) ن تعتقد أن هذه الصیغة تُحافظ ع� أق� مساحة ممكنة لحریة الت�ف بحیث یمكنھا فرض قرارها 26من إضافة المؤلفني . ولعّل الصني

ه است   أو غ�ي استفزازي. ایً فزازبتحدید ما تعت��

 

21 Xinhua, 2013b. 

22 China Leadership Michael D. Swaine, “Chinese Views and Commentary on the East China Sea Air Defense Identification Zone (ECS ADIZ),” 

Monitor, No. 43, 2014, p. 5. 
23 , Vol. 14, No. 2, ese Journal of International LawChinSu Jinyuan, “The East China Sea Air Defense Identification Zone and International Law,” 

2015, p. 289. 

24 Davies et al., 2014, p. 78. 

25 U.S. House of Representatives, 2014. 

26 , November 26, People’s Daily OnlineMeng Yan and Zhou Yong, “Air Defense ID Zone to Deter Those with Designs on China’s Territory,” 

2013. 
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 خالصة ال قتصادية االمنطقة الو الجوي الدفاع ألغراض مجال تمييز الهوية مثير للجدل للقانون الدولي:  تفسير

ي المجال الجوي الدو�ي 
قدام ع� إجراءات معینة �ن ر المحللون الصـینیون منع الطائرات العسـکریة ا��جنبیة من ا�� ّ مجال ضـمن  المتداخل کیف یُ��

ن الھویة رات هي  ��غراض الدفاع الجوي؟  تمی�ي یادة الممنوحة لھا بموجب اتفاقیة أحد الم�� عبیة لحقوق الـس ن الـش �ي حکومة جمھوریة الصـني طریقة تفـس

تـشمل   )EEZ(ـصةتُنص ا�تفاقیة ع� منح الدول الـساحلیة منطقة اقتـصادیة خال حیث طقتھا ا�قتـصادیة الخالـصة؛نمع�  ا��مم المتحدة لقانون البحار 

ي تمتد مسافة  200وتمتد لمسافة 
قلیمیة الي�  . 27ابحریً  امیً  12میل بحري باتجاه البحر بعد میاهھا ا��

تغ�ل الموارد الطبیعیة ضـمن منطقتھا ا�قتصـادیة الخالصـة، ف اف أو اـس تکـش مح لھا باـس ي تـس
یادة الي� احلیة حقوق الـس ن وبینما تمتلك الدول الـس

ادة  ان ضـــمن المنطـق  58الـم ار والط�ي ا�ي البـح ي أـع
ة �ن ة الم�ـح دول ا��خرى تحتفظ بحرـی ار تنص ع� أن اـل انون البـح دة لـق ة ا��مم المتـح اقـی ة من اتـف

 ا�قتصادیة الخالصة التابعة للدولة الساحلیة: 

ي المناطق ا�قتصـادیة الخالصـة، وبموجب ا��حكام ذات الع�قة من هذه ا�تفاقیة، تتمتع جمیع الدول السـاحلیة منھا أو غ�ي  
�ن

ي الـمادة 
ابـیب  ، مـثل حرـیة الم�ـحة وحرـیة التحلیق وحرـیة ـمد الـكاب�ت 87الســــاحلـیة ـبالحرـیات الُمشــــار إلیـھا �ن وخطوط ا��ـن

ل الســـفن   ل المرتبـطة بتشـــغـی انون اـلدو�ي والمرتبـطة بـھذه الحرـیات، مـث الـق ـمة ـب ن ـها من ا�ســـتـخداـمات المل�� المغمورة وغ�ي

 .28، والمتوافقة مع ا��حكام ا��خرى من هذه ا�تفاقیةوخطوط ا��نابیب والطائرات والكاب�ت المغمورة

ولیس ا��نـشطة   –ول ا��خرى الفقرة أع�ه بأنھا تمنح الدول الـساحلیة حق تنظیم أنـشطتھا ا�قتـصادیة تفـ�ّ الو�یات المتحدة ا��مریکیة ومعظم الد

ن الـشعبیة رأٌي آخر أّ�وا علیه لـسنوات، وهو   ا�قتـصادیة مناطقھاـضمن  –العـسکریة ا��جنبیة  الخالـصة. مع ذلك، كان لمـسؤو�ي ومحل�ي جمھوریة الـصني

ــکریة  ــطة ا��جنبیة العس ــً  –أن ا��نش ــوص ــادیة الخالصــة   –تلك المرتبطة بالمراقبة  ا وخص ي المجال الجوي الدو�ي فوق المنطقة ا�قتص
ــموحة �ن غ�ي مس

ي عام 
اتیجیة بأن "ا��نـشطة العـسکریة الجویة الموّجھة نحو دولة ـساحلیة،  ، أفاد محللون 2005الـصینیة. و�ن ي للدراـسات الدولیة وا�ـس��

من المعھد الـصیين

  اع� أو انتھاكً  ا یً ، لم تحصــل ع� حریة التحلیق فوق المنطقة ا�قتصــادیة الخالصــة بســبب أنھا "تُشــكل تعد29كأنشــطة ا�ســتط�ع ع� ســبیل المثال"

ي 
ي �ن

 . وأضاف المحللون:30"باستخدام القوة ضد تلك الدولة اللقوة أو تھدیدً  ا مً  الدولة الساحلیة، کما یمکن اعتبارها استخدا لمصالح ا��من الوطين

ي 
نمة بالقانون الدو�ي والمرتبطة بھذه الحریات" � تشـمل حریة تنفیذ أنشـطة عسـکریة �ن ها من ا�سـتخدامات المل�� إن عبارة "غ�ي

واٌء تطرّقنا للموضـوع من منظور المنطقة ا�قتصـادیة الخالصـة ونظامھا المعمول به منطقة اقتصـادیة خالصـة لدولة أخ رى. وـس

ي تقیید أو حى� حظر 
، فن الدول الســـاحلیة تمتلك الحق �ن ي

ي حمایة مصـــالح أمنھا الوطىن
أم من ناحیة حق الدولة الســـاحلیة �ن

ي منطقتھا ا�قتصادیة ال
 .31خالصة وفوقھاأنشطة السفن والطائرات العسکریة ا�ئجنبیة �ن

 

ن تتداخ�ن)،  400إذا كانت هناك دولتان ساحلیتان تقل المسافة بینھما عن  27 ن الخالصتني ن میل بحري (أي أن منطقتیھما ا�قتصادیتني یجب ع� الدولتني

ي لمسافة 
�� ن ال�� . یمتد بحر الصني ن ن الخالصتني ن والیابان   360تحدید ورسم منطقتیھما ا�قتصادیتني ي أوسع نقطة له، وتطالب كل من الصني

میل بحري �ن

ن تطالبا  200بمنطقة اقتصادیة خالصة تمتد لمسافة  ن اللتني ن الخالصتني ن ا�قتصادیتني اع  میل بحري؛ بما معناه أن المنطقتني ن ن بھما تتداخ�ن لیبقی ال�ن

ن إقلیم كل منھم.    قائًما. غالًبا ما تُقرر الدول تقسیم مسافة متساویة من الخط الفاصل بني

28 United Nations Convention on the Law of the Sea, Part V: Exclusive Economic Zone, Article 58, 1982, p. 40. 

29 Su, 2015, p. 290. 

30 , Vol. 29, No. 2, 2005, p. 142.Marine Policyg and Cheng Xizhong, “A Chinese Perspective,” Ren Xiaofen 

31 Ren and Cheng, p. 142. 
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تبة ع� تحلیق طائرات عســکریة أجنبیة فوق المنط حوا بالمســّوغات والم�بســات القانونیة الم�� ن لم ی�ــّ ن الصــینیني قة وبالرغم من أن المســؤولني

ن الـشعبیة، فقد أّکدوا ع� وجود مخاطر عملیاتیة وتبعات ـسیاـسیة محتملة ��ي نـشاط عـسکري "اـستفز الا�قتـصادیة الخالـصة  ازي" تابعة لجمھوریة الـصني

ي شـھر أیار (مایو)  
. و�ن ن ي Hua Chunying، أوضـحت هوا تشـون یینغ (2015بالقرب من سـاحل الصـني ، ) PLA(  )، المتحدثة باسـم جیش التحریر الشـعي�

 هذه ا��فكار خ�ل مؤتمر صحفي قالت فیه:

ن و  . غ�ي   امً تحرص دائتثّمن الصـني ي ن الجنوى� ي بحر الصـني
أن حریة الم�حة والتحلیق    ع� حمایة حریة وسـ�مة الم�حة والتحلیق �ن

عیة وکذلك سـ�مة التحلیق  ئ انتھاك القانون الدو�ي من سـفن وطائرات عسـکریة أجنبیة تتحدى الحقوق والمصـالح الـ�� � تكا�ن

ــوء  ي إ� س
ــیىن ــکریة أمریکیة للمدى البحري الص ــتط�ع الذي أجرته طائرة عس والم�حة لدول أخرى. ومن المرجح أن یؤدي ا�س

ي المجال الجوي ع� حد سواء، وهو تّ�ف خط�ي وغ�ي مسؤول نھائتقدیر وأحدا
ي المیاه و�ن

ن ترفض ا یً ث غ�ي مرغوبة �ن . إن الصني

...  32وبشدة هذا ا�ستفزاز ا�ئمری�ي

  ( ي (نوفم��
ین الثاين ي تـ��

ي مؤتمر ـصحفي آخر ُعقد �ن
ا��جنبیة وما تنطوي ، كّررت هوا تـشون یینغ تلمیحاتھا بـشأن أنـشطة الـسیادة العـسکریة 2015و�ن

ن الجن ي بحر الـصني
م وتحمي حریة الم�حة والتحلیق �ن ن "تح�� ًة إ� أن الـصني ن الـشعبیة مـش�ي ي علیه من تھدیدات ـسیاـسیة وأمنیة لجمھوریة الـصني

ي والي� وي�

ن أو مصالحھا ا��منیة تحت ذ ، لكنھا ترفض وبشدة تقویض سیادة الصني  . 33ریعة حریة الم�حة والتحلیق"تتمتع بھا كافة الدول بموجب القانون الدو�ي

ي تُطالب بمثل هذا الحق لتنظیم ا��نشطة العسکریة ا��جنبیة 
ن الشعبیة لیست الدولة الوحیدة الي� ضمن ومن الجدیر با�هتمام أن جمھوریة الصني

ــ�ي القوات البحریة ا��مریکیة إ� أن    تتما�� مع أحكام اتفاقیة ا��مم المتحدة �  ادً دولة أخرى وضــعت "قیو  26منطقتھا ا�قتصــادیة الخالصــة؛ إذ تُش

ي أعا�ي البحار ع� مســـافة تتجاوز وتلك  ، لقانون البحار 
ن هذه الدول: 34من الســـاحل" ابحریً  ً� می 12من شـــأنھا الحد من ممارســـة الحریات �ن . ومن بني

ازیل وکمبودیا والھند وإیران ومیانمار وکوریا الشمالیة وباکستان و�ی�نك  ا وتایلند وفییتنام. بنغ�دش وال��

 ً ي منطقتھا ا�قتصــادیة الخالصــة مشــ�ي
ي تدعم تقیید حریات أعا�ي البحار �ن

إ� أن اتفاقیة ا��مم المتحدة  ایختلف بدروســو مع الحجة الصــینیة الي�

قلیمیة للدولة لقانون البحار تحظر وبشـــكل �یح ا��ســـاطیل ا��جنبیة من تنفیذ أنشـــطة جمع المعلومات ا�ســـتخباراتیة العســـکریة ضـــمن   المیاه ا��

ي أعا�ي البحار
ي المناطق ا�قتصـادیة الخالصـة أو �ن

طة �ن احلیة، لكنھا � تحظر بـشكل �یح مثل هذه ا��نـش ن الواضـح" 35الـس و "التمی�ي . کما یصـف بدروـس

ن "التھدید باستخدام القوة و  ن ا��نشطة الذي بّینته اتفاقیة ا��مم المتحدة لقانون البحار ومیثاق ا��مم المتحدة "بني  استخدام القوة" من جھة وبني

  

 

32 Conference on Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying’s Regular Press 

May 25, 2015,” May 25, 2015. 

33 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, May 2015. 

34 ial me TerritorNavy Office of Legislative Affairs email to Congressional Research Service, June 15, 2012, quoted in Ronald O’Rourke, “Mariti

and Exclusive Economic Zone (EEZ) Disputes Involving China: Issues for Congress,” Congressional Research Service, April 1, 2016, p. 11. 

35 Pedrozo, 2014, p. 83. 
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ي ذلك جمع المعلومات ا�ستخباراتیة) من جھة 
ن  احً "، موضثانیةالعسکریة ا��خرى (بما �ن ي هذین النشاطني

ن فئي�  . 36أنه � ینبغي الخلط بني

ي تقول بأن اتفاقیة 
ض مثله ع� المزاعم الي� ا��مم المتحدة لقانون البحار تمنح الدول الســاحلیة من جھته، یتفق دوتون مع تحلیل بدروســو ویع��

ن لقانون أمنیة إضــافیة  خاصــة أو حمایة    اقً حقو  ن اخت�فات تفســ�ي الصــني ي مناطقھا ا�قتصــادیة الخالصــة أو فوقھا. وا��هم من ذلك، یربط دوتون بني
�ن

ي 
یعات المعمول بھا �ن ن الھویةالبحار الدو�ي والت�ـــ� ة للقلق: تبذل ��غراض الدفاع الجو  مجال تمی�ي ي لیخلص إ� نتیجة مث�ي

�� ن ال�ـــ� ي بحر الصـــني
ي �ن

ن الشــعبیة جھو  ي المنطقة بما یدعم  –لكنھا متناســقة ومدروســة  –ودقیقة  تدریجیة   ادً جمھوریة الصــني
لتغی�ي الســلوکیات المعیاریة والمتعارف علیھا �ن

قلیمیة. ویضیف دوتون:   مطالباتھا ا��

ن  ات الصـــني الـب د التفک�ي بمـط الغعـن ا المـب ي مـجال بـھ
ائرات �ن ة  لتنظیم أنشــــطة جمیع الـط ن الھوـی اع الجوي  تمی�ي دـف �ئغراض اـل

قلیمـیة ي مـیاهـھا ا��
وقرارـها بمواءـمة   اوفوقـھ  وإ�ارـها ع� أن اتـفاقـیة ا�ئمم المتـحدة لـقانون البـحار تحمي مصــــالحـھا ا�ئمنـیة �ن

مـجال اتـھا الـقاریّة، كل هذه ا�ئمور ُمجتمـعة تدل ع� أن "حدود مـجالـھا الجوي المـحدد �ئغراض الدفاع الجوي مع حدود مـطالـب 

ن الھویة یمه ما   تمی�ي ـس ن ب�� ي قامت الصـني
لطانھا هو �ئغراض الدفاع الجوي الى� یع نطاق ـس قة لتوـس إ� جزء من حملة قانونیة منـس

ــلطات المُ  ــ حد وبما یتجاوز السـ ي والمجال الجوي الدو�ي فوقه إ� أق�ـ
�� ــ� ن ال�ـ ــني ي فوق بحر الصـ

بموجب   ایً خّولة حالا�ئمىن

قلیمي" ، وذلك لدعم أهدافھا المتعلقة با�ئمن والسیطرة ع� الموارد والنظام ا��  .37القانون الدو�ي

ن الھویةوقد وصـف آخرون   ن إیاه ب مجال تمی�ي قة، واصـفني اتیجیة متناـس �� ي بأنه جزء من اـس
�� ن ال�ـ� ي بحر الصـني

ــ ��غراض الدفاع الجوي �ن "المخطط ـــ

سـیم  38التدریجي الخبیث" ن سـتسـعی ل�� ون بأن الصـني ي واضـعة هذه الجھود ضـمن إطار "الحرب مجال حیث یرى الكث�ي ن الجنوي� ي بحر الصـني
مماثل �ن

 . 40و"الدبلوماسیة الق�یة" 39القانونیة"

ي عام  
: منذ التـصادم الذي وقع �ن ن طائرة المراقبة ا��مریکیة من طراز   2001یتـضح لنا ما ی�ي التحریر  التابعة لجیش وطائرة القوات البحریة EP-3بني

ي 
ي الصـیين ضـتھا أثناء تحلیقھا ضـمن المنطقة ا�قتصـادیة الصـینیة الخالصـة ( J-8من طراز    )PLAN( الشـعي� ي اع��

قلیمیة)، الي� ولکن لیس ضـمن میاهھا ا��

ي تتم ضــمن المنطقة ا�قتصــادیة الخالصــة
اض ع� أنشــطة ا�ســتط�ع ا��مریکیة الي� ن وما فوقھا   بدأ المســؤولون الصــینیون با�ع�� . ولربما لجأ للصــني

ن الھویةالمســؤولون الصــینیون إ� إع�ن ترســیم   اتھم للتصــاریح  مجال تمی�ي ي بعد أن اكتشــفوا أن تفســ�ي
�� ن ال�ــ� ي بحر الصــني

��غراض الدفاع الجوي �ن

ه م ن الجیوش الممنوحة ل��نـشطة العـسکریة ا��جنبیة داخل المنطقة ا�قتـصادیة الخالـصة لم تأت بالنتیجة المرجوة مع تحركات الجیش ا��مری�ي أو غ�ي

ــیلة أخرى   ع�ن کوس ــتخدموا هذا ا�� ویج له وکذلك  ا��جنبیة، فاس ــ�ي وال�� عي ع� هذا التفس ــفاء الطابع ال�ــ� ــکریة ل��ض ــطة المراقبة العس تقیید أنش

  ا��مریکیة وا��جنبیة ا��خرى فوق المنطقة ا�قتصادیة الخالصة. 

 

36Pedrozo, 2014, p. 83.    

37U.S. House of Representatives, 2014,  التوکید من إضافتنا.  

38 zo, 2014, p. 67.Pedro 

39 , November 30, 2013The DiplomatZachary Keck, “With Air Defense Zone, China is Waging Lawfare,”  .  بناًء ع� هذه المصادر، نعت�� أن مصطلح

ي القوات الجویة ا��مریکیة )، Charles Dunlap( وأول من صاغه كان تشارلز دنلوب –"حرب قانونیة" 
ن  –نائب المدعي العام العسکري السابق �ن ي إنشاء القوانني

یعين

ي الُمتنازع علی
 ھا).  وإنفاذها لتحقیق أهداف عسکریة (مثل: سیطرة أک�� ع� ا��را�ن

40 , December LawfareA Successful Test of U.S. Resolve?’” —Daniel Byman, “The Foreign Policy Essay: Oriana Skylar Mastro on ‘China’s ADIZ

15, 2013. 
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 الجوي   الدفاع   ألغراض   مجال تمييز الهوية   في   دوريات   لتسيير   العملياتية   القيمة شكوك حول  :  عملية   قضايا 

ن عن القضایا القانونیة، یناقش المراقبون   ادً بعی ن الھویة  قد أنشأت ما إذا كانت الصني ي  مجال تمی�ي
�� ن ال�� ي بحر الصني

ر ��غراض الدفاع الجوي �ن کم��

ي  ل
ــی�ي الدوریات �ن ــکریة. ومن وجھة نظر عملیاتیة، فن تسـ ها من التدریبات العسـ ن الھویةمجال تمزیادة دوریاتھا فوق المیاه أو غ�ي ��غراض الدفاع  ی�ي

ي یمنح قوات البحریة الـصینیة بعض الخیارات والمفاـض�ت.
�� ن ال�ـ� ي بحر الـصني

ي  الجوي �ن
مجال یمکن اعتبار ا�ـستجابة للطائرات العـسکریة ا��جنبیة �ن

ن الھویة ي شـدید الضـعف ��ک�� من ع�ـ� سـنوات. وهکذا،   اتلقو   اصـً ��غراض الدفاع الجوي ع� أنھا فرصـة تدریبیة، خصـو  تمی�ي عانت من واقع تدریي�

ة اـستثنائیة وفریدة. هذا وتُعد الدوریات بمثابة  ھمیمکن للطیارین الذي لم یـسبق توجیھ من قواعد أرـضیة أو جویة لم�حقة طائرة أجنبیة اكتـساب خ��

. ومن المتوقع أن تسـتفید أطقم القوات الجویة الاسـتخدا ي
ي م واقعي للقوات الجویة العسـکریة، وإن كان ذلك بالمعين المقّید بحكام وغ�ي العدواين

ي�

 توكل إلیھا مھام الدوریات من هذه التجربة. 

ي  ینطوي تســـی�ي اـلدورـیاتمن جـھة أخرى، 
ن الھوـیة�ن ��غراض اـلدـفاع الجوي ع� ـعدد من العواـقب والنـتائج الســـلبـیة ع� ـتدریـبات  مـجال تمی�ي

ي الســابق محددة ً� و الطیارین وا��طقم الجویة. أ
ي كانت �ن

، قد تســتنفد هذه المھمة نســبة مبالغ فیھا من ســاعات التدریب المخصــصــة لكل طیار والي�

ي لیـست ـشاملة؛ فنحن نـستنتج ـساعات التدریب إن التقاریر التفـصیلیة عن تدریبات طیاري القوات الج وثابتة.
ي الـصیين ویة التابعة لجیش التحریر الـشعي�

ها الصـحافة الرسـمیة عن طیارین محددین. ا��جماع العام  ي تنـ��
ي هو  من التقاریر الي�

ي الصـیين أن طیاري القوات الجویة التابعة لجیش التحریر الشـعي�

ان اھریً ساعات ش 10أو  ایً ساعة تدریبیة سنو 120یخضعون لـ  .41من الط�ي

ـبالـماـئة منھم ـقادرون ع� التـعاـمل مع وإنـجاز  96أشــــار مســـؤولون صـــینیون إ� أن جمیع طـیاري القوات الجوـیة هم خریجون ـجامعیون وأن  

ة" ارات التكتیکـی اتھم تتمحور حول "ا�عتـب دریـب ة ـت دة" وأن أغلبـی ة المعـق ات الجوـی ام 42"العملـی ا مـھ ل إلیـھ امي الموـك دات الخط ا��ـم ا یخص وـح . وفیـم

ان ع��   ن الھویةالط�ي ن من التحلیق لكل عملیة اسـتجابة؛ وبالتا�ي سـتسـتھلك  مجال تمی�ي ��غراض الدفاع الجوي، فقد تسـتغرق دوریاتھا الدفاعیة سـاعتني

ي هذه المناطق السـاعات المخصـصـة للتدریب �ی
سـاعات تدریب إضـافیة. وبالرغم من أنه من المنطق إدراج  دون تخصـیص  اعً الدوریات المنتظمة �ن

ي یخضع لھا الطیار 
� التدریبات المعقدة الي� ي الو�یات المتحدة و هذه العملیات ضمن فئة "ا�عتبارات التكتیکیة"، سیکون من الصعب إثبات أنھا تكا�ن

ن �ن

ي الغرب  
ى ما    ابً وهي تدریبات غال  –ا��مریکیة أو القوات الجویة �ن ــ   المـستفادة منبالتكتیكات والدروس تُ�� الماـضیة. �   امً عا  15المواجھات ع� مدار الـــ

ي  
ات ل�ســتفادة منھا، ولذلك فن تخصــیص ســاعات للتدرب ع� دوریات �ن ي مثل هذه الخ��

ي الصــیين ن الھویةیمتلك جیش التحریر الشــعي�  مجال تمی�ي

 ئرات ��جراء الصیانة وتکریس أوقات لتدریب الطیارین. ��غراض الدفاع الجوي یزید القیود المفروضة نتیجة تعطل الطا

ي مجال
ن دوریات منتظمة �ن ت الصـني ّ �ي ي حال ـس

ن الھویة  �ن تؤدي  هذه الدوریات  فن القلیل من ، الخاص بھا  ��غراض الدفاع الجويتمی�ي إ� خفض ـس

ان   وـقت الـتدرـیب ع� ي ـخارج الط�ي
تتطـلب المزـید من المـھارات والجھود. ع�وة ع� ذـلك، ـفذا أنجز ـهذه اـلدورـیات، وـبالـتا�ي الـحد من الـتدریـبات الي�

ة  ي ـحال وقوع أي خـطأ   –ـهذه المـھام طـیارون ذوو خ��
اض منطقي ـبالنظر إ� الثمن المتکـبد �ن ي نخـبة من أکـفأ الطـیارین  –وهو اف��

فعـندـها ســـیم�ـــن

ن شھ  بھا. من ساعاتھم التدریبیة ع� ث�ث طلعات یسھل التنبؤ  كامً�  ارً الصینیني

ي 
ن الھویةمع ذلك، من المحتمل أن تســی�ي دوریات منتظمة �ن ي البدایة. فلربما  مجال تمی�ي

ن �ن ��غراض الدفاع الجوي لم یکن ضــمن حســابات الصــني

غ حیث قالوكالة    ؛ وهو ما أورده خ�� نقلته2015قررت وقف الدوریات المنتظمة بحلول عام     م قدرة إن نقص عدد الدوریات جاء نتیجة لعد  تبلومب�ي

 

41 , March 24, 2007.erviceAmerican Forces Press SBomber,” -27 Fighter-Jim Garamone, “Pace Visits Chinese Air Base, Checks Out Su 

42 Garamone, 2007. 
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یعات المنطقة ن ع� إنفاذ لوائح وت�ـ� نویبقی السـؤال المطروح دون إجابة:  .43الصـني ي أم جاء نتیجة لعدم  اذفهل سـبب عدم ا��
نابع من خیار عملیاي�

)، ا��مر الذي یدل 2.2(انظر الـشكل  2013کفایة القدرات؟ ولکن، یجدر القول إن الردود الیابانیة ع� الطائرات الـصینیة ازدادت بـشكل ملحوظ منذ عام  

ن  ان فوق المیاه إ� المجال الجويببكل تأکید یغامرون  ع� أن الطیارین الصـــینیني ي مواقع تســـتفز الرد من طرف الیابان، حي� إن لم تکن  الط�ي
الدو�ي �ن

ن الھویةهذه الطلعات مرتبطة بشكل �یح بنفاذ    ��غراض الدفاع الجوي. مجال تمی�ي

الطلعات الجوية الفورية لليابان ردًا على الطائرات األجنيبة   2.2الشكل   

 

 Ministry of Defense Joint Staff Japan, “Joint Staff Press Release: Statistics on Scrambles Through Fiscal Year 2014,” May 22, 2015, p. 4; Ministry of :المصادر 

Defense Joint Staff Japan, “Joint Staff Press Release: Statistics on Scrambles Through Fiscal Year 2015,” April 22, 2016, p. 4; Ministry of Defense Joint Staff 

Japan, “Joint Staff Press Release: Statistics on Scrambles up to the Third Quarter of FY 2016,” January 20, 2017, p. 3; Ministry of Defense Joint Staff Japan, 

“Joint Staff Press Release: Statistics on Scrambles Through Fiscal Year 2016,” April 13, 2017, p. 4; Ministry of Defense Joint Staff Japan, “Joint Staff Press 

Release: Statistics on Scrambles Through the First Quarter of Fiscal Year 2017,” July 14, 2017, p. 3; Ministry of Defense Joint Staff Japan, “Joint Staff Press 

Release: Statistics on Scrambles During the First Half of FY 2016,” October 14, 2016, p.3. 

ــتفید من  ي تسـ
ــیين ي الصـ ــعي� ــح أن القوات الجویة لجیش التحریر الشـ ــادر المفتوحة، یتضـ بینما � یمكننا تحدید طبیعة هذه الرح�ت من المصـ

ي یمکن وصفھا خ� التدریبات ورح�ت 
ان التكتیکیة الي� ي لذلك بأنھا استعراضات    افً الط�ي

ن الھویة  لتظھر انھا تمتلك حدوداً لدوریاتھا �ن ��غراض  مجال تمی�ي

  ( ي (نوفم��
ین الثاين ــ� ي ت�ـ

ي عن أن  2015الدفاع الجوي. وخ�ي مثال ع� ذلك ما حدث �ن
ــیين ي الصـ ــعي� عندما أعلنت القوات الجویة لجیش التحریر الشـ

ــمنھا قاذفات  مجمو  ــیق میاکو نحو غرب المحیط الھادئ ��جراء تدریبات بحریة ع� بعد  H-6Kعة من الطائرات المختلفة من ض  1000حّلقت فوق مض

 

43 , October 28, 2015.BloombergTing Shi, “Quiet Air Zone Shows China’s Struggle to Control Contested Seas,”  
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ي الوقت ذاته، وردت أخبار عن تحلیق مجموعة منفـصلة تتـضمن طائرات  44ـسلـسلة الجزر ا��و�یلو م�� بعد  ک
و"طائرات مقاتلة وطائرات إنذار  6K-H. و�ن

ي مُ 
ن الھویةبکر من طُرز مختلفة" �ن ي  مجال تمی�ي

�� ن ال�ـ� ي بحر الصـني
ي تلك المنطقة كانت روتینیة وُمنظمة 45��غراض الدفاع الجوي �ن

. یبدو أن الدوریات �ن

ــقل مھا  ــکریة. یُثمر هذا النوع من التدریب التكتی�ي عن ص ــب مواعید معینة ولم تأِت رّدا ع� أي نوع من التھدیدات من طائرات عس رات طیاري بحس

ي وتعزیزـها بطریـقة � یمکن ي  الروتینـیة  دورـیاتـل ل  القوات الجوـیة لجیش التحریر الشـــعي�
ن الھوـیة �ن تحقیقـھا. ولکن ��غراض اـلدـفاع الجوي  مـجال تمی�ي

ـنذار الُمبکر  التـفاـعل مع ـطائرات ا�� أدـیة مـھام متـقدـمة ـك ي ینـفذـها الطـیارون؛ إذ یـجب علیھم ـت
والـطائرات تبقی ـهذه المنفـعة منوـطة بنوعـیة المـھام الي�

 ا��نواع والطرز. مختلف المقاتلة من 

ن  اتیجیة الحروب الث�ثة" للـصني �� ع�ن عن مثل هذه التدریبات أهداف "اـس ك أث46 یخدم ا�� یً  ارً : فھو ی�� �ي إ�   انفـس لدى الجمھور المـستھدف إذ یـُش

ي  
ي غرب المحیط الھادئ؛ کما یضـع تسـی�ي الدوریات �ن

ي وقدرته ع� العمل �ن ن الھویةجھوزیة القوات الجویة لجیش التحریر الشـعي� ��غراض  مجال تمی�ي

ــیة ــاسـ ــیاق بعید عن التھدید من أجل الجمھور المح�ي (وهذه عقیدة أسـ ي وسـ ي إطار إیجاي�
ي    الدفاع الجوي �ن

الرأي العام)؛ وکذلك یعّزز موقف حرب  �ن

ن لمناطق سیادتھا وحقوقھا.  سیم الصني ویج ل�� ع�ن عن وال�� ي من خ�ل ا��
ن القانوين  الصني

ل القوات الجویة لجیش التح ض أن تُفـضّ ي ـضوء التغطیة الـصحفیة وا��خباریة المكثفة لمثل هذه المواقع والتدریبات، فمن المف��
ریر مع ذلك، و�ن

ي   ي القواعد التدریبیة ا��ک�� تقدقـضاء  ـصقل مھارات طواقمھا من الطیارین عن طریق  الـشعي�
ي   امً أطول وقت ممکن �ن

ن الھویةولیس �ن ��غراض  مجال تمی�ي

ــوص، فن الدفاع الجوي. ن تبدو أک��   وع� وجه الخص ــني ي الص ي غري� ــحراء جوي� ي ص
ي المتواجدة �ن ــعي� قاعدة تدریب القوات الجویة لجیش التحریر الش

ي زیار م�ء
ــاعات التدریب الثمینة. �ن ــیة س ي تموز (یولیو)    ةمة لتمض

ــانغ لونغ بزیارة ، 2015تفقدیة �ن ــکریة المرکزیة فان تش قام نائب رئیس اللجنة العس

یاوتیان ي الخطاب الذي ألقاه، تطّرق فان إ� أهمیة  القاعدة برفقة قائد القوات الجویة لجیش التحریر الـشعي� الـصیين ما ـش
الدور الذي تـضطلع به . و�ن

ي لتؤ  ي ذلك اســتضــافة تدریبات الدرع ا��زرق والســیف ا��حمر والســھم الذهي�
، بما �ن ي ي تدریبات القوات الجویة لجیش التحریر الشــعي�

دي القاعدة �ن

رساء فاعلیة وکفاءة الوحدا ي القتالوظیفة المنصة لفحص واختبار ا��سلحة والمعدات الجدیدة ولتولید قدرات عملیاتیة جدیدة و��
 . 47ت �ن

ي  ً� إجما
ــی�ي الدوریات �ن ن الھویة، � یحقق تسـ ي  مجال تمی�ي ــعي� ي تدریب القوات الجویة لجیش التحریر الشـ

ــوى القلیل �ن ��غراض الدفاع الجوي سـ

ي مكان آخر، کما انھا تكلفھم 
ي الذین � یمكنھم الحصـول ع� مثل هذه التدریبات �ن ي جیش التحریر الشـعي�

سـاعات تدریب طویلة والطیارین ا��خرین �ن

ي مواقع أخرى، أي بیئة تدریب أک�� تطو 
. وعلیه،    اتدریبیً   اودعمً   اتمنح تنوعً  ارً ومعدات باهظة الثمن یمکن اســـتغ�لھا بشـــكل أفضـــل �ن فبینما یمنح أک��

ن الھویة ن لتنفیذ دوریات روتینیة هناك؛ فن الغرض  ا��غراض الدفاع الجوي ســـببً  مجال تمی�ي ي للطیارین الصـــینیني
الرئی�ـــي من هذه المنطقة یبدو �ن

اتیجیة، ولیس زیادة واقعیة وفاعلیة التدریب. اطً الغالب مرتب  بتلبیة غایات سیاسیة واس��

 

44 Pacific6K Go to Western -Zhang Yuqing and Yi Wu, “Chinese Air Force Planes of Several Models Including H  Ocean for Blue Water 

Training; H-6K, Fighter Planes and Early Warning Planes of Several Models Simultaneously Dispatched to Conduct Policing Patrols in East 

China Sea Air Defense Identification Zone,” Xinhua Domestic Service in Chinese, November 27, 2015. 

45 Zhang and Yi, 2015. 

اتیجیة الحروب الث�ثة"، انظر 46 Winning Without Fighting: Chinese LegalDean Cheng,   , Heritage Warfareل�ط�ع ع� نقاش ممتاز حول "اس��

Foundation, May 21, 2012. 
47 Inspection and Study Tour to PLA Air Force (PLAAF)Yang Qingchun, “Fan Changlong Emphasizes During His  Testing and Training Base 

and Lanzhou Military Region Unit: Further Study ‘Four Comprehensives’ Important Strategic Thinking; Train Troops with Energy, Warmth, 

and Integrity,” Air Force Daily, July 15, 2015, p. 1. 
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في بحر الـصين  الجوي الدفاع ألغراض مجال تمييز الهويةفي المـستقبل ترـسيم ننتظر    هل. 3

 الجنوبي؟

 صغيرةالسياق والتعقيد: مطالبات متعددة ومطالبون ُكثر في مساحة 

ات�ي ( ي باراسیل وس��
ي جزیري�

ي بحر Paracel and Spratlyیّتسم الوضع �ن
ي بدرجة أع� من التعقید السیا�ي مقارنة بالوضع �ن ن الجنوي� ي بحر الصني

) �ن

اك. ورغم أن  الیم هـن ن ع� ا��ـق ازعني ن الُک�� الُمتـن البني د کب�ي للُمـط ك إ� ـح ؛ ویُعزى ذـل ي
�� ن ال�ـــ� ا�ت الصـــني ةمـج ن الھوـی اع الجوي  تمی�ي دـف ��غراض اـل

ي تتطلب جھو 
�� ن ال�ـ� ي بحر الصـني

ن السـلطات المدنیةمكثفة  ادً المتعددة �ن داري بني ي من   فضـً�  من المتابعة والتنسـیق ا��
ا�ن ام بالسـلوك ا�ح�� ن عن ا�ل��

ي تنّفذ الدوریات  
ن وأطقم الطائرات الي� ــکریني ، وهو جزیرة  –الطیارین العس ي

�� ــ� ن ال� ــني ي بحر الص
ــوى بقلیم وحید ُمتنازع علیه �ن ن س ــني � تطالب الص

ــینكاکو (دیاویو ي المقابل، تُطال  .1)سـ
ن وبروناي وفییتنام وتایوان �ن ن والفلبني ــني ، وهي الصـ ي ن الجنوي� ــني ي بحر الصـ

ــت دول بقلیم واحد ع� ا��قل �ن ب سـ

کز المطالب   یا. وت�� ن ي    )والُمطالبون(ومال�ي
ي جزربشــكل رئی�ــي �ن

، مع وجود أقالیم أخرى بارزة خارج  ســلســلي� ات�ي ن باراســیل وســ�� ن مثل   هاتني الســلســلتني

ي جزر ـس 
ن وتحکمھا تایوان). وتحتـشد المطالبات �ن ي تُطالب بھا الـصني

) وجزر براتاس (الي� ن ن والفلبني ي تُطالب بھا الـصني
ات�ي بالقرب مخاـضة ـسكاربورو (الي� ��

ــھا لدرجة  ــف قطرها  من بعضـ ــل ا�  12أن منطقة نصـ ن  3می�ً بحریا حول عدد من ا��قالیم یتداخل فیھا ما یصـ ــف النظر  . مطالبني أي من تلك وب�ـ

ـمه، ف ـبه أو نح�� ن نع�� ن وتوقـعاتھم لقواـعد الطلـعات الجوـیة العســـکرـیة ومـمارســــاتـھا تخلق ـحاـلة من ـعدم  المـطاـلب والمـطالبني ـفن مـعای�ي الُمـطالبني

. ن ن للطیارین ا��مریکیني  الیقني

ــ  ــفر التجاري والنقل تُثقل كاهل الـش ي رح�ت السـ
ــافة إ� ذلك، فن النمو الھائل �ن ي إضـ

ــكل فردي یتم تحدیثھا ولکن  بكات الجویة المدنیة الي� بشـ

ي 2بحسـب كل حالة ع� حدة ن الجنوي� ي بحر الصـني
ي الدو�ي قد عقدت مجموعة عمل معنیة بتدفق حرکة المرور الرئیسـیة �ن

ان المدين . وكانت منظمة الط�ي

ن  ي حرکة المرور بني
ي لتعمل ع� مواجھة الزیادة المستمرة �ن

امنطقي� ي معلومات الط�ي ن الجنوي� ي کوا�لمبور وکوتا کینابالو ع�� بحر الصني
حیث یستقبل  ،ن �ن

ــیان مكتظّان  ــاران رئیس ــبوع 742الیوم مس ان من خ�ل زیادة عدد ا یً رحلة أس ــاحة لمزید من رح�ت الط�ي ــافة مس . وتدرس مجموعة العمل إمكانیة إض

ن الرح�تمستویات الرح�ت المتاحة لكل مسار وتقلیل الفصل ا��فقي   . 3المطلوب بني

ن هذه الدول، وهي بكل تأکید متأثرة بحدودها  مراقبة الحرکة الجویةع�وة ع� ذلك، قد تختلف إجراءات   ي بني
المدنیة وعملیات النقل الجوي المدين

ي الدو�ي معروفة؛ ف
ان المدين ي � تتفق أو تتعارض مع لوائح منظمة الط�ي

ي ونزاعاتھا الســـیاســـیة. إن العملیات الي�
ي �ن

ان المدين قد تقّدمت ســـلطة الط�ي

 

ن وکوریا الجنوبیة بمنطقة  1 ي تُعرف أیًضا بأسماء  صخرة سوقطرةتُطالب كل من الصني
ي منطقة البحر ا��صفر حید جزیرة سویانأو بارانجدو أو  حید لیودو(الي�

ي تقع �ن
) الي�

ن الشعبیة عن  احتجاجھا عندما قامت کوریا الجنوبیة ببناء محطة أبحاث ع� حیث تتداخل المنطقتان ا�قتصادیتان الخالصتان للبلدین. وقد أعربت جمھوریة الصني

ي عام 
اع، انظر2012الحید �ن ن  Jeremy Page, “China, South Korea in Row Over Submerged Rock,” Wall Street. للمزید من المعلومات عن هذا ال�ن

Journal, March 13, 2012; and Stratfor, “Why China Would Compromise in the Yellow station on the reef in the Yellow Sea,” December 10, 

2015. 

2 24, 2015.–ICAO, “The Second Meeting of South China Sea Major Traffic Flow Review Group,” July 22 

3 ICAO ،2015 .ان، وسیقلل من مسا ات ع� خطة تخصیص ارتفاعات الط�ي ح تغی�ي میل بحري، وسیضیف  50فة الفصل ا��فقي ال�زمة إ� سیدخل هذا المق��

 مساًرا جدیًدا. 
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ي (ینایر)  
ي كانون الثاين

ــکوى للمنظمة �ن ن بجراء   2016فییتنام بشـ ــني ن  46تتھم فیھا الصـ ــني ي بحر الصـ
ي تُطالب بھا �ن

رحلة غ�ي ُمعلن عنھا إ� ا��قالیم الي�

ي کروس   ــمن حید ف�ي ي تتض
ي والي� ان لمدینة  الجنوي� ي مروراً بمنطقة معلومات الط�ي

ــ� ــکواها إن هذه هنم هو ت� ي نص ش
ــلطات الفییتنامیة �ن . وقالت الس

ن خطاب احتجاج ي المنطقة" وإن فییتنام أرســلت للصــني
ي ا��نظمة 4الرح�ت "تھدد ســ�مة جمیع الرح�ت �ن

ي تُنذر بالخطر تتمثل �ن
ة والي� . النقطة ا��خ�ي

ها مثل صـواریخ ي تقوم أي من هذه الدول أو جمیعھا بنـ��
أرض جو والطائرات المقاتلة المتطورة والرادارات العسـکریة، وهو   العسـکریة المتقدمة الي�

ان العسکري ا��مریکیة.یقلص ما    مساحة اتخاذ القرار إ� دقائق وثواٍن بالنسبة ��طقم الط�ي

 الجنوبي الصين  بحر في خطرة جوية  مواجهات نشوب احتماالت تصاعد مع التعامل محاوالت

ي 
�� ن الـ�� ي بدرجة أع� من التعقید مقارنة ببحر الـصني ن الجنوي� ي بحر الـصني

حي� وإن من وجھة نظر القوات الجویة ا��مریکیة، تّتـسم بیئة العملیات �ن

ن ترســیم   ن الھویة لم تُعلن الصــني ن الشــعبیة مصــالحھاهناك الخاص بھاالجوي ��غراض الدفاع الجوي مجال تمی�ي ي حال حددت جمھوریة الصــني
 . و�ن

ن الھویةوأدمجت   ي کما متخیلة��غراض الدفاع الجوي مع منطقتھا ا�قتصــادیة الخالصــة (ســواء أكانت حقیقیة أم   مجال تمی�ي ن الجنوي� ي بحر الصــني
) �ن

، ـستـصبح المواجھة أک�� خطورة. بالرغم من ـصعوبة تقییم  ي
�� ن الـ�� ي بحر الـصني

خ�ل المواجھات مع القوات الـصینیة، یبدو أن بدقة لظروف  افعلت �ن

العسـکري   هذه القوات تلّقت تعلیمات بمحاولة صـد الرح�ت ا�سـتط�عیة العسـکریة ا��مریکیة ولو كان بالمواجھة اللفظیة وذلك منذ أن ازداد الطابع

ة طویلة من  ن إزاء هذه الرح�ت لف�� ي تشــعر بھا الصــني
ي لمطالباتھا. تعود حالة القلق الي�

ن �ن وع الصــني الزمن حي� أنھا تســبق تصــاعد حدة التوتر منذ ��

داد   ــ�� ــطتھا المفاجئة �س ــیاق  ا��قالیمأنش ي هذا الس
ي یجدر ذکرها �ن

ي أطلقھا أفراد  . من ا��مثلة الي�
ریر حقوات البحریة التابعة لجیش التالتحذیرات الي�

ي  بـعاد ـطائرة اســـتط�ع أمری ارً وتکرا  ارً جزیرة وودي مرامن الشـــعي� ي أـیار (ـمایو)   ع� متنـھا صـــحفي P-8کـیة من طراز  ��
. ویُـعد ـهذا النھج أک�� 20155�ن

طس)   ي آب (أغـس
عبیة �ن ن الـش افیة إذا ما قورن بالموقف الذي أقدمت علیه جمھوریة الصـني افة   2014اح�� بت مقاتلة صـینیة لمـس من   امً قد 20عندما اق��

ــتط�ع أمریکیة ع� بعد حوا�ي  ن  ابحریً  ً� می 135طائرة اس ي حني
" �ن ي

ا�ن ــؤولون ا��مریکیون "بالت�ــف غ�ي ا�ح�� ــفه المس ق جزیرة هاینان، وهو ما وص ��

ن الو�یات المتحدة ا�مریکیة بوقف رح�تھا  .6طالبت الصني

ن ـید قواـعد الســـ�ـمة وا�تـفاق علیـھا والعـمل بـھا خ�ل أي مواجـھ وبغـیة الـحد من تزاـید احتـما�ت المواجـھات الخطرة، ســـعی الطرـفان لتـحد  ة بني

ن تشاك هیجل (قواتھما العملیاتیة والتكتیکیة الجویة والبحریة  ي Chuck Hagelمع توقیع مذکرة تفاهم بني
ه الصیين )، وزیر الدفاع ا��مری�ي آنذاك، ونظ�ي

  ( ي (نوفم��
ین الثاين ي تـ��

ي مجموعة من ا�تفاقیات الدولیة والثنائیة،   دّونت بـشكل أـسا�ي أفـضلمذکرة التفاهم هذه  . 20147�ن
الممارـسات المتفق علیھا �ن

ورة الوصول إ� تفا  ي دعت إ� "�ن
ي ذلك "ا�تفاقیة الثنائیة المعنیة برساء آلیة تشاور لتعزیز الس�مة البحریة العسکریة" والي�

کة بما �ن  همات مش��

  

 

4 , January 9, 2016.Wall Street JournalVu Trong Khanh, “Vietnam Says China’s Flights to South China Sea a Threat to Air Safety,”  

5 , May 20, 2015.CNNJim Sciutto, “Exclusive: China Warns US Reconnaissance Plane,”  

6 , August 29, 2014.CNNSophie Brown, “Stop Spy Flights, China Warns the U.S.,”  

7 f the UnitedU.S. Department of Defense, “Memorandum of Understanding Between the Department of Defense o States of America and 

the Ministry of Defense of the People’s Republic of China Regarding the Rules of Behavior for Safety of Air and Maritime Encounters,” 

November 9, 2014. 
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ي تُنفذها القوات 
"ل��نشطة الي� ن أثناء تنفیذهما للعملیات تحت مظلة القانون الدو�ي  . 8البحریة والجویة للطرفني

ام بھا عند مواجھة توضــح  ن ن ا�ل�� هذه الســلســلة من ا�تفاقیات وا��ضــافات والم�حق إجراءات ومتطلبات محددة یجب ع� الطیارین والمشــّغلني

ي المقابل، تحافظ هذه ا�تفاقیات ع� م
ي تفس�ي أحكام القانون الدو�ي بما یتوافق مع المصالح الوطنیة ووجھات الطرف ا��خر. لکن �ن

ساحة لكل طرف �ن

ي وجھات النظر والذي � یمکن وحکم  النظر المختلفة حول موضـــوع الســـیادة 
ي هذا ا�خت�ف �ن

القانون. ویکمن خطر ارتكاب الحســــابات الخاطئة �ن

ه.  ء مؤثر لتغی�ي ي
 ل�تفاقیات القانونیة فعل ��

 ة الصين الشعبية تدرس خيارات سياسية أخرى: استرداد األقاليم وإضفاء الطابع العسكريجمهوري

 للتوسع  األسس السياسية د تحّركات قانونية وإدارية تمهّ 

ن منذ عام   ــني ــببت فیھا الصـ ي تسـ
ة الي� ــجة الکب�ي ــفاء الطابع  2014بالرغم من الضـ ي تطالب بھا وإضـ

داد ا��قالیم الي� ــ�� عندما بدأت عملیاتھا �سـ

ي إرســاء  
، فنھا نجحت �ن ي ن الجنوي� ي بحر الصــني

ي ا��ســس  العســکري علیھا �ن
وقراطیة الي� داریة والب�ي  لتلك ا��نشــطة من خ�ل إجراء عدد من الخطوات ا��

اتـھا من منظور اـلدوـلة الصـــینـیة وا��نظـمة الـقانونـیة. أو  ورـیة لتعزیز مـطالـب ع�ن عن رفع  ً� ـكاـنت �ن ء، ـكان من ضـــمن تـلك الخطوات ا�� ي
وقـبل ـكل ��

انـشا ( ن  –)  Sanshaمـستوى ـس ي تطالب بھا الـصني
ات�ي وباراـسیل الي� ي تـشمل أقالیم ـس��

داریة الـصینیة الي� ي بمـستوى لتـصبح کیان إدار  –وهي المنطقة ا��

ي  
کمثال آخر ع�   –علیھا   ارً ، فقد أقدمت فو 2007. وبالرغم من أن هذه الخطوة كانت خاضـــعة للدراســــة منذ عام  2012حزیران (یونیو)   21مدینة �ن

ات�ي وباراـسیل بب�غ  –" للتفاعل بحزم موقفھا " ي ـس��
. بـ�ف 9الـسلطات الفییتنامیةبعد تمریر قانون فییتنامي یطالب الـسفن ا��جنبیة المارة ع�� ـسلـسلي�

ن اللجنة العســکریة المرکزیة من إصــدار تكلیف بنشــاء حامیة عســکریة  النظر عن التوقیت، أثمر رفع مســتوى منطقة ســانشــا لتصــبح مدینة عن تمکني

ي باراســـیل مق
ي  10لھا ارً للمنطقة وتتخذ من جزیرة وودي �ن

للمدینة وإدارة قوات ا�حتیاط . وتتو� القیادة هناك مســـؤولیة "حشـــد قوات الدفاع الوطين

ــکریة" ــکریة وتنفیذ العملیات العس "11العس ن قلیم هانیان وزعماء المدینة من المدنیني ــع للقیادة المزدوجة لكل من القیادة الفرعیة �� . 12، کما أنھا "تخض

ه إطا  ن ما تعت�� ات الصـني عیً   ایً وإدار  اقانونیً  ارً لقد منحت هذه التغی�ي ي تلتال لخطواتھا المفاجئة  ا��
بتوسـیع نطاق مطالباتھا با��قالیم وإضـفاء الطابع   ي�

 العسکري علیھا. 

ألغراض   مجال تمييز الهوية ترسـيم  الصـين موطئ قدم أقوى من دون   يمنحاوإضـفاء الطابع العسـكري    األقاليم  اسـترداد

 الدفاع الجوي

ي  
ن �ن ع الـضخم الذي أحدثته الـصني ي تطالب بھا  تم توثیق التوـسّ

، بما یـشمل إـضافة ا���ف من أفدنة الرمل لتوـسیع ما كان ا محکمً  اقً توثیالمناطق الي�

. ي أوقات المد العا�ي
ــئیلة � تكاد تظھر فوق الماء �ن ــاحات ض ــاء ث�ثة مطارات    یُعت�� مس داد ا��قالیم عن إنش ــ�� ومرافق میناء لخفر کما أثمرت جھود اس

 

8 U.S. Department of Defense, 2014. 

9 , June 23, 2012.South China Morning Post OnlineNew City,”  Teddy Ng, “Hanoi Hits Back Over   

10  BBC News, “China Approves Military Garrison for Disputed Islands,” July 23, 2012. 

اضیة ��ن القیادة � تملك حالًیا وحدات عسکریة تابعة.  11  إن العملیات العسکریة هناك هي اف��

12 BBC News, 2012. 

 



 18 

ي جیش والســفن التابعة للقوات  الســواحل  
،   التحریرالبحریة �ن ي یواء أعداد أک�� من القوات ومرافق  ومســاکنالشــعي� ��   . ي

ن مخازن الدعم اللوجســي� لتأمني

نشاءات جاء بتكلفة مالیة باهظةأن وع� ا��رجح   . 13هذا الکم من ا��

ن توسیع نطاق   ي ع� أنه حق سیادي، ودفعت بأن جھودها ��ضفاء الطابع العسکري ع� هذه بّررت الصني ن الجنوي� ي بحر الصني
مطالباتھا با��قالیم �ن

ن الـشعبیة موق أن المطالبات منذ البدء بتوـسیع نطاقھا بـشكل   اُمتـشددً   افً المطالبات هي ذات طبیعة دفاعیة بحتة. وقد أبدى ممثلو جمھوریة الـصني بـش

ي 
ي مطلع عام    یکونوا أقل حزًما، ولم  2014عام   مكثف عن ذي قبل �ن

ي ذلك  2016�ن
ي إضــفاء الطابع العســکري، بما �ن

ن �ن عندما دافعوا عن منظور الصــني

ن الھویةاحتمالیة إع�ن  ي أعقاب   مجال تمی�ي
ي (ال��غراض الدفاع الجوي. و�ن ي، وزیر الخارجیة ا��مری�ي آنذلك، ّ�ح وانغ يي )، Wang Yiلقاء مع جون ک�ي

ي 
ي قائً�   وزیر الخارجیة الصــیين

ن الحق �ن ي كانت أراٍض صــینیة ع� مر التاریخ. وللصــني ن الجنوي� : "لقد أوضــحت للســید وزیر الخارجیة أن جزر بحر الصــني

ن الشعبیة قا وعة". ثم بّرر وانغ عملیات إنشاء مرافق عسکریة من قبل جمھوریة الصني : "إنھا مرافق ً� ئحمایة سیادتھا البحریة وحقوقھا ومصالحھا الم��

وریة للدفاع عن النفس" ي آذار (مارس) 14�ن
)، نائب وزیر الدفاع آنذاك، ع� ســـیاســـة الو�یات المتحدة  Robert Work، شـــدد روبرت وورك (2016. �ن

فا��مریکیة وموقفھا الواضـح  ن الھویةب بأنھا لن تع�� ، وقال إنھا سـت مجال تمی�ي ي ن الجنوي� ي بحر الصـني
نظر إ� مثل هذه الخطوة ��غراض الدفاع الجوي �ن

ان یانغ یوجون ( ي ع� لـس
تقرار بالمنطقة. وجاء الرد الصـیين ي زعزعة ا�ـس

بب �ن م وزارة الدفاع، الذي أکد بدوره Yang Yujunع� أنھا ـس )، المتحدث باـس

ع�ن عن ترسـیم  ن الھویةع� أن ا�� ن وحکمھا ع� ��غراض الدفاع الجوي هو حق سـیادي وأن قرار ترسـیم هذه المنط مجال تمی�ي قة یرجع لتقییم الصـني

ي منطقة معینة
 .15وجود التھدیدات الجویة ودرجتھا �ن

ن بن�ـ� صـواریخ دفاع جوي من طراز  ومن هذا المنطلق،   ایر)   HQ-9لعّل خطوة الصـني ي شـباط (ف��
ي  کرد مناسـبجاءت   2016�ن

ع� التھدیدات الي�

ن ع� ا��قل من طراز  ن مقاتلتني ت طائرتني ــ� یر خطواتھا التالیة بناء ع� ا��ســـاس ذاته، حیث نـ� ي  J-11تلمســـھا. ویمکن ت��
(أي الحرائق  ورادار للتحکم �ن

ي نیسـان (أبریل)   HQ-9نظام  
ي جزر باراسـیل �ن

ن   اضـً . ویمکن النظر إ� مثل هذه ا��جراءات أی2016جاهز للعملیات) �ن اض الصـني ع� أنھا تعب�ي عن اع��

ع�ن عنھا مؤخ ي تم ا��
ي إجراء  ارً ع� ا�تفاقیة الي�

ن المكثفة �ن ــني رات، تُعد جھود الصـ ــف النظر عن الم�� ن والو�یات المتحدة ا��مریکیة. وب�ـ ن الفلبني بني

ي تطالب بھا جز 
ي ا��قالیم الي�

ي تقدم علیھا أطراف أخرى من شــأنھا أن تجعل من دوامة الردود ا  اءً التحســینات ون�ــ� القوات العســکریة �ن
لعســکریة الي�

ي المنطقة أک�� تعقی
وصــعوبة بالنســبة ل��طقم الجویة العســکریة ا��مریکیة. لنأخذ فییتنام ع� ســبیل المثال، فقد حصــلت ع�  ادً تنفیذ العملیات �ن

ــکیل خطر ع� بعض المراف ي یمكنھا تقویض أو ع� ا��قل تش
ــات الي� عة حدیأنواع من المنص ــّ ي نطاق مطالباتھا المتوس

ــیة �ن ــینیة الرئیس . فقد ا ثً ق الص

المعروف �ائی�ي الصـنع الدفاع عن الجزر والسـواحل ا�� غواصـات دیزل متطورة من روسـیا، با��ضـافة إ� نظام  اسـتلمت القوات العسـکریة الفییتنامیة 

ن أنظمة ا�ستخبارات والمراقبة وا�ستط�ع وتحدید المواقع ، وهو نظام CIDSباسم   یجمع بني

  

 

13 Government of the Hong Kong Special Administrative Region, “Central and Wan Chai Reclamation,” March 23, 2012; Shirley Zhao, 

“Government’s Ambitious 2030 Land Reclamation Plan to Cost HK$400 Billion, Group Says,” South China Morning Post, December 4, 2016. 
14 , January 27, 2016.LA TimesJonathan Kaiman, “U.S. and China Appear to Be at an Impasse over North Korea and the South China Sea,”  
15 31,” March 31, 2016.Ministry of National Defense of the People’s Republic of China, “Defense Ministry’s Regular Press Conference on Mar.  
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ي التعامل مع الـسفن البحریة ع� مـسافة   150العالمیة مع ـصاروخ یـصل مداه إ� 
ن هذا النظام بدقته �ن ي نیـسان (أبریل) 16أمتار 10کم. یتم�ي

، 2016. و�ن

ي جزر ناتونا وتجدید مدرج ومیناء F-16خمس طائرات مقاتلة من طراز  ســتقوم بن�ــ� أعلنت إندونیســیا أنھا  
ن ســفینة صــید صــینیة  17�ن عقب مواجھة بني

ندونیســیة كانت تقوم بدوریات لتحدید موقع قوارب صــیوســفن  ي ذلك 18د غ�ي قانونیةخفر ســواحل صــینیة وفرقة عمل تابعة لدائرة ا��ســماك ا��
. ویأي�

  ( ي (نوفم��
ین الثاين ي ت�ـ�

ي غ�ي معتاد �ن
اي� ـض �� )، المتحدث باـسم وزارة الـشؤون الخارجیة، Hong Leiأعلن فیه هونغ �ي ( 2015بالرغم من إـصدار بیان اـس

ي تقع خارج خط القطاعات التسعة المزعوم الذي رسمته ا
ي جزر ناتونا الي�

ن � تملك أي مطالبات �ن ي أن الصني ن الجنوي� ي بحر الصني
ن �ن  . 19لصني

 ألغراض الدفاع الجوي في بحر الصين الجنوبي؟ مجال تمييز الهويةماذا لو تم ترسيم 

ــیم  ــتند إلیھا ترس ي یس
ن الھویةإن الحجج الي� ن ترى أن  مجال تمی�ي ــحة و�یحة: إذا كانت بکني ي واض ن الجنوي� ــني ي بحر الص

��غراض الدفاع الجوي �ن

ي 
ي ووضـــع قوتھا النســـبیة �ن

ي ســـتجنیھا من إع�ن ترســـیم  المنطقةموقف أمنھا الوطين
اجعان؛ فقد تقرر أن الفوائد الي� ن الھویةی�� ��غراض  مجال تمی�ي

ن ع� المدى القـص�ي الذي ـستدفعه. و� الدفاع الجوي تفوق الثمن  ب، بل و یقت�ـ هذا الثمن ع� ـسمعة الـصني المتوـسط وموقفھا الدبلوما�ي فحـس

ن  اضــً ســیتضــمن أی ي  –حرمان الصــني ن الجنوي� ي بحر الصــني
ي حال أعلنت ترســیم هذه المنطقة �ن

ي كانت  –�ن
ي تكتنف مطالباتھا والي�

من حالة الغموض الي�

مله  ن الھویةتعتمد علیھا وتـستغلھا لـسنوات عدة. وبا�عتماد ع� ما یـش ن تقدم  مجال تمی�ي ي أن الـصني
ع�ن عنه قد یعين ��غراض الدفاع الجوي، فن ا��

ات�ي أو بكلتیھما.  مطالبا  ت أکیدة ونھائیة بجزر باراسیل أو بجزر س��

ن ترسیم  ي حال أعلنت الصني
ن الھویةو�ن ، فسیکون هذا القرار صعب ً� ��غراض الدفاع الجوي بحیث یتضمن خط القطاعات التسعة كام مجال تمی�ي

ن الشـــعبیة اللجوء إ� ترســـیم  . یمکن لحکومة جمھوریة الصـــني ن الھویة مجالالمأخذ وغ�ي عم�ي ي   تمی�ي ن الجنوي� ي بحر الصـــني
��غراض الدفاع الجوي �ن

ان البحري القیام بدوریات روتینیة أک�� من تلك المتفق علیھا  یطة أ� یتداخل مع أي أقالیم ُمتنازع علیھا، ولکن یمکن لعنا� الط�ي ي  ��
ن �ن مجال تمی�ي

ي  الھویة
ن  بحر��غراض الدفاع الجوي �ن ي ـستنطلق من الـصني

ي والي�
�� . وإذا رغب مـسؤولو جمھوریة   اثً المطارات الُمـشیدة حدی الـ�� ي ن الجنوي� ي بحر الـصني

�ن

ات�ي  ق من ـسلـسلة ـس�� ن الـشعبیة تحجیم رد الفعل الـسیا�ي العنیف ��دين حد ممکن، یمكنھم ترـسیم مثل هذا المجال إ� جھة الـشمال والـ�� .  الـصني

ن الھوـیةأن یکون  ھم اختـیاروکـبدـیل آخر، یمكن ي ��غرا مـجال تمی�ي
ن وجزر ـباراســـــیل ویمکن ترســــیـمه �ن ن الفلبني ض اـلدـفاع الجوي بمـثاـبة منطـقة ـعازـلة بني

ي ومضــــیق لوزون بحیث یتداخل مع 
ن الھویة مجا�ي المجال الجوي غرب قناة با�� ي  تمی�ي

. إن تنفیذ العملیات �ن ن ��غراض الدفاع الجوي لتایوان والفلبني

ي آذار (مارس) هذه المنطقة یقع ضــمن أولویات القوات الجویة لجیش ال
. و�ن ي ن عن أول تدریب عســکري لھا خارج  2015تحریر الشــعي� ، أعلنت الصــني

ن جین�ي ( ال المتـحدث شــــني ؛ وـق ي
ا�� اة ـب ي مـثل ـهذه Shen Jinkeـحدود قـن ابـعة لجیش التحریر الشــــعي� ة الـت ) أن ـهذه "أول مرة تؤدي القوات الجوـی

ي مجال جوي بعید عن السواحل الصینیة"
 .  20التدریبات �ن

 

16 , February 10, 2016.Defense UpdateTamir Eshel, “Rocket Systems for Coastal Defense,”  

17 , April 1, 2016.Straits Times16 Fighter Jets to Guard South China Sea Territory: Defence Minister,” -“Indonesia to Deploy F 
18  Off Near Natuna Islands,”-Ankit Panda, “Indonesia Summons Chinese Ambassador After South China Sea Stand 

The Diplomat, March 21, 2016. 
19 on  Regular Press Conference Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “Foreign Ministry Spokesperson Hong Lei’s

November 12, 2015,” November 12, 2015.  

20AFP, “First China Air Force Drills in ‘Far Offshore’ Pacific,” March 31, 2015.  
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ن الھویةوبما أن  ،ذلكمع  ــابقة  مجال تمی�ي ي كان بمثابة س
�� ــ� ن ال� ــني ي بحر الص

ن أراٍض ُمتنازع علیھا ل��غراض الدفاع الجوي �ن ــمني حدود داخل تض

ن الھویة ؛ فع� سـبیل المثال، یمكنالجوي��غراض الدفاع  مجال تمی�ي ي ن الجنوي� ي حالة بحر الصـني
ء نفسـه �ن ي

ن فعل ال�ـ� مجال  ترسـیم  ھا، یمکن للصـني

ن الھویةتمی بً  ادً واح  ا��غراض الدفاع الجوي هناك بحیث یتضــمن إقلیمً  �ي ل��مثال" تخشــاه الجھات   اتتنازع علیه مع جھة واحدة تطالب به لیکون "م�ــن

ن إع�ن ترـسیم 21الُمطالبة ا��خرى ن الھویة. وإذا ما قررت الـصني ��غراض الدفاع الجوي یتـضمن أقالیم ُمتنازع علیھا، فلعلھا ـستختار منطقة   مجال تمی�ي

ــكل   ایً ممتدة طول ــكاربورو إ� الجنوب (انظر الشـ ــمال وسـ ي الشـ
ــیم 3.1تغطي براتاس �ن ن الھویة). إن ترسـ ��غراض الدفاع الجوي هنا دون   مجال تمی�ي

ي تجنب التداعی
ات�ي بالكامل سـیسـھم �ن ن جزر باراسـیل أو سـ�� ي الوقت نفسـه  ویسـتھدف ات السـیاسـیة من بعض الجھات المطالبة با��قالیم تضـمني

�ن

. ن ك، ـستـسعی   تایوان والفلبني ائلومن دون ـش ماح   وـس ن ع� الـس ي ـضوء موافقة الفلبني
ع�م الـصینیة إ� تغطیة هذا الحدث وإظھاره كجراء دفاعي �ن ا��

  "اتفاقیة التعاون الدفاعي المعزز "کجزء من إنفاذ  –أربعة منھا مطارات  –ة الخمســـة للو�یات المتحدة ا��مریکیة بدخول واســـتخدام القواعد الفلبینی

)EDCA ن ن الحکومتني ن 22) بني ن الـصینیني روا علًنا  . یمکن للمـسؤولني ي من أن ی�� ن الجنوي� ي  قواعدالترـسیم هذا المجال بأنه یغطي المداخل إ� بحر الـصني
 الي�

ع�میة ع� تـ�فات الو�یات المتحدة ا��مریکیة  ن ت�ـیحات بالدخول إلیھا. ومن المرجح أن ترکز الحم�ت ا�� اسـتفزازیة   وأنھا أصـبحتمنحت الفلبني

ن ع� اتخاذ ا��جراءات ال�زمة للدفاع ؛ ا�مر الذي أج�� حکومة الصــني ن ي تواجھھا الصــني
ت طبیعة التھدیدات الجویة الي� ّ عن مصــالحھا.   لدرجة أنھا غ�ي

ن من عملیات حریة الم�حة ( ي تنّفذها قوات البحریة ا��مریکیة ـسُیـستخدم ع� ا��رجح  FONOPsع�وة ع� ذلك، فن التھدید الذي تلمـسه الـصني
) الي�

ي ـشؤونھا الداخلیة". ـسیتم هذا ا��مر بالطریقة نفـسھا تقری کدلیل
ن نـ�� ـصوار ابً ع� نیة "التدّخل �ن ي بّررت بھا الـصني

ي الي�
ي جزیرة وودي �ن

یخ أرض جو �ن

ایر)   ي ذلك الوقت، أُعت�� ن�ـــ� الصـــواریخ ر 2016شـــباط (ف��
ي قامت بھا مدمرة الصـــواریخ الموجھة  ادً . �ن

 USS Curtisع� عملیات حریة الم�حة الي�

Wilbur  ي (ینایر)   ابحریً  ً� یم 12التابعة للبحریة ا��مریکیة ضــمن
ي شــھر كانون الثاين

. وكانت هذه أول عملیة من عملیات حریة  2016من جزیرة تریتون �ن

ین ا��ول (أكتوبر)  USS Lassenالم�حة منذ مرور مدمرة الصواریخ  ي ت��
ات�ي �ن ي جزر س��

ي �ن  .  201523بالقرب من حید سوي�

 

ي بعض ا��حیان "قتل دجاجة لتخویف القرد" ( 21
 ,Howard W. French)، انظر 杀鸡给猴看ل�ط�ع ع� معلومات عن هذا التكتیك الذي یُسمی �ن

“China’s Dangerous Game,” The Atlantic, November 2014. 
22 Philippine Basing Deal Heavy -Armando Heredia, “Analysis: New U.S.., March 22, 2016USNI News on Air Power, Light on Naval Support,”  

ت ( ي أیار (مایو) ) المRodrigo Duterteأضفی الرئیس رودریغو دوت�ي
ن ع� الع�قات ا��مریکیة الفلبینیة، حي�   2016نتخب �ن حالة من الشك وعدم الیقني

ین ا��ول (أكتوبر)  ي شھر ت��
ن �ن ي كلمة ألقاها ببکني

ن �ن . وبرغم معارضة  2016إنه أعلن "انفصاله" عن الو�یات المتحدة ا��مریکیة وتحالفه مع الصني

ت لعودة القوات ا��مریکیة إ�  ن وتھدیده بیقاف عملیات ن�� الجنود المجدولة بموجب "اتفاقیة التعاون الدفاعي المعزز" (دوت�ي )، فقد  EDCAالفلبني

 ( ح مسؤولون أمریکیون وفلبینیون مواصلة العمل با�تفاقیة ولو ع� نطاق أضیق اعتباًرا من كانون ا��ول (دیسم��  Yeganah Torbati. انظر 2016اق��

and David Brunnstrom, “U.S. Has Few Good Options for Response to Philippines’ Duterte,” Reuters, October 21, 2016; and Reuters, 

“Philippines, U.S. Agree to Reduce Joint Military Drills — Philippine General,” November 23, 2016. 
23 , January 31, 2016.The DiplomatAnkit Panda, “Return of the FONOP: US Navy Destroyer Asserts Freedom of Navigation in Paracel Islands,”  
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 الجنوبي   الصين   بحر   في  الجوي   الدفاع  ألغراض   مجال تمييز الهوية   لترسيم محتملة  ال   منطقة ال   3.1 الشكل 

 

 .BBCبذن من وكالة  .Why Is the South China Sea Contentious?” July 12, 2016“ا��خباریة،  BBCعن وكالة  المصدر: نقً� 

ن جیش الیابان ا��قوى وا��ک�� رع  افً من منظور عم�ي وخ�  ي حیث تواجه الصــني
�� ن ال�ــ� ن أک�� قدرة ع�  ا بً لبحر الصــني ي تســی�ي ، فن الصــني

دوریات �ن

. وخ�  ي ن الجنوي� ي الجو فوق بحر الصـــني
ن واثقة من قدرتھا ع� الفوز �ن ن  افً هذه المنطقة مقارنة بالقوات الجویة الفلبینیة؛ وعلیه، فن بکني لبحر الصـــني

ي 
�� ــ� ــتط�ع والطائرات المقاتلة  ال� ن الث�ثة قادرة ع� دعم طائرات ا�س ــني ــمن  داخل نطاق  ، فن قواعد الص ي ض ن الجنوي� ــني ــع كل بحر الص  مرماهایض

ي مجال
ف القوات الجویة الفلبینیة بأنھا غ�ي قادرة ع� نـ�� دوریات �ن ن الھویة یتم الـسھل. ومن جھتھا، تع�� ة ، الخاص بھا  ��غراض الدفاع الجوي�ي مـش�ي

ان  2022إ� أنھا تسعی لتحقیق ذلك بحلول عام   .24"2028کجزء من مبادرة تحدیث طموح أطلقتھا تحت اسم "خطة الط�ي

ي وإضـفاء الطابع العسـکري علیھا ضـمن إطار عمل قوات البح ن الجنوي� ي بحر الصـني
ریة أما من منظور القیادة والتحکم، فقد كان إنفاذ المطالبات �ن

یط التابعة لجیش التحر ي تبـس
اعد �ن ي ووحداته البحریة، وهو ما یـس عي� لطات القیادة والتنفیذیر الـش ن ـس عبیة. ناد الخطوط بني ن الـش ي جمھوریة الصـني

 ارً �ن

ــطة وحدات   ورة كاملة وموثوقة، بمعلومات عن تنفیذ عملیات فوق المیاه بواس ــت بال�ــن ي لیس
ــادر المفتوحة، الي� قوات الجویة التابعة الما تُفید المص

ي تتخذ من منطقة قوانغتشــو العســکریة الســابقة مق
ي الي� ي أصــبحت ا��ن جزءً  ارً لجیش التحریر الشــعي�

). من قیادة م�ــح العملیات ا  الھا (والي� ي لجنوي�

. والی ي ن الجنوي� ي بحر الصــني
ي �ن فن وم، تلقي مثل هذه التقاریر الضــوء ع� الوحدات ا��رضــیة والبحریة والدفاع الجوي التابعة لجیش التحریر الشــعي�

 

24 , undated.PAF Flight Plan 2028Philippine Air Force,  
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ي كانت  الوحدات  
ي ومشاة البحریة والقوات الجویة ا  –مسؤولة عن إنجاز هذه المھام ع� مدار السنوات الي� لتابعة لجیش التحریر أسطول البحر الجنوي�

ي  ي المناطق المخصصة لهأصبحت جمیعھا تابعة لقیادة  –الشعي�
ي المسؤول عن تخطیط وإدارة مھام العملیات �ن  .25م�ح العملیات الجنوي�

ن  سـیم الصـني ن الھویةکیف سـتسـتجیب دول أخرى ل�� ن ال مجال تمی�ي ي بحر الصـني
؟ کما حدث �ن ي ن الجنوي� ي بحر الصـني

، ��غراض الدفاع الجوي �ن ي
�� �ـ�

ان الطائ اطات توجب تقدیم خطط ط�ي ن أي اشـــ�� قلیمیون المنافســـون للصـــني رات فمن المرجح أن تتجاهل الو�یات المتحدة ا��مریکیة والُمطالبون ا��

. وبالنســبة ��طراف أخرى ل ن ن الصــینیني الیا، فقیس لھا  العســکریة الماّرة من هناك أو إع�م المســؤولني ي المنطقة مثل أســ��
ي د ترى أن  أي مطالبات �ن

�ن

ي أيمصــلحتھا إثبات حقھا 
ان بحریة �ن ي العمل والط�ي

ن الھویة  یرســم فیھا منطقة جدیدة  �ن .  مجال تمی�ي ي ن الجنوي� ي بحر الصــني
��غراض الدفاع الجوي �ن

ایر)    اواعتبارً  الیة  كانت، 2016من شــباط (ف�� رســائل صــینیة ع�� الرادیو،  للتحدي من خ�ل تقریًبا تتعرض  جمیع دوریات القوات الجویة الملکیة ا��ســ��

الیة أن هذه الرســـائل لم تشـــّكل أي تغی�ي وكانت بمثابة  بنفس الطریقة ي تحدث مع الطائرات ا��مریکیة. ومن طرفھا، أوضـــحت الســـلطات ا��ســـ��
الي�

ن الدول، و  ــة اعتیادیة بني ي كل مرة نبا�� دوریممارسـ
ــبحنا نواجه �ن ــکریة المأهولة "أصـ ي ظل وجود عدد کب�ي من المراکز العسـ

 ادً تنا المعتادة أعداالکن �ن

ي یمکن أن تحدث بھا 
ایدة من المواقع الي� ن  . 26"تحدیات م��

 

25 ishing Guo Yuandan, Ren Zhong, and Lan Yage, “Focused on the Potential Strategic Threats of Surrounding Areas, the Reason for Establ

the Five Theater Commands Is Very Clear,” Global Times, February 2, 2016. 
26 , February 3, 2016.Sydney Morning Heraldby Beijing in South China Sea,”  David Wroe, “RAAF Now Being Routinely Challenged 
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 . الخالصة4

 

ً  ادً ر  ن تغی�ي ته الـصني ي جزر ـسینكاکو (دیاویو امقلقً   اع� ما اعت��
ن ترـسیم  من جانب الیابان للوـضع الراهن �ن ن الھویة)، أعلنت الـصني ��غراض  مجال تمی�ي

  ( ي (نوفم��
ین الثاين ي ت�ـ�

ي �ن
�� ن ال�ـ� ي بحر الصـني

ن وخصـو  2013الدفاع الجوي �ن اتیجیة للصـني  اصـً بحیث تخدم هذه المنطقة ا��هداف السـیاسـیة وا�سـ��

ي  
ــینكاکو (دیاویو) �ن ن جزر س ــمني ــة. إن تض ــادیة الخالص ــمن منطقتھا ا�قتص قلیمیة ض ن الھویةمطالباتھا وحقوقھا ا�� الدفاع الجوي ��غراض    مجال تمی�ي

ي بخطار الجھات المســـؤولة لھو دلیل ع� 
نم دخول المجال الجوي الصـــیين ي � تع��

یحاولون تغی�ي أن القادة الصـــینیون ومطالبة الطائرات العابرة الي�

ن بجزر ـسینكاکو (دیاوی اع ). وكان رد الو�یات المتحدة الـسیا�ي والمعای�ي الـسلوکیة المتعارف علیھا لتعزیز مطالبة الـصني ن هو توـضیح موقفھا من هذا ال�ن

قلیمي مع تأکید الرئیس ا��مری�ي حینھا باراك أوباما ( ي Barack Obamaا��
مولًة �ن ینكاکو (دیاویوي) مـش ) ع� أن الو�یات المتحدة ا��مریکیة تعت�� جزر ـس

تدافعان عن "ا  5المادة  ن ـس ي تنص ع� أن الدولتني
ي الخاضـعة لحکم الیابان"من معاهدة ا��من ا��مریکیة الیابانیة والي�

. وبینما � یتضـح إذا كانت 1��را�ن

ي مجال
ینكاکو (دیاویو) �ن ن جزر ـس اتیجیة، فن تـضمني �� اباتھا ا�ـس ن ا�عتبار ووـضعته ـضمن حـس ن أخذت هذا الرد بعني ن الھویة الـصني ��غراض الدفاع  تمی�ي

ن ومطالباتھا هناك. الخاص بھا الجوي   لم یخلق بكل تأکید أي سلوکیات معیاریة جدیدة تدعم الصني

المـثل، ـفن  ن الھوـیةترســـیم وـب ) ��غراض اـلدـفاع الجوي  مـجال تمی�ي ي (أو أک�� ن الجنوي� ي بحر الصـــني
ن من الوارد أن یعـمل ضــــد �ن أـهداف الصـــني

اتیجی ي ةا�ســ��
ة ع� تحدید ا��را�ن ن نفســھا ُمج��  الخاضــعة لســیادتھا بدقة ووضــوح أک�� بعد أن كانت تعتمد ع� خط . فمن جھة، ســتجد الصــني

ن لعقود مضت؛ ولذلك، فن تحدید تلك المصالح ي مصالح الصني ن الجنوي� ي بحر الصني
 القطاعات التسعة الممتد والشامل. لقد خدمت حالة الغموض �ن

ن  . ومن جھة أخرى، لن یتسـّن للصـني ن  ا�سـتفادة من عن�ـ المفاجأة؛ فبالرغم من أن إع�ن  بوضـوح سـیؤدي إ� ح�ـ مطالباتھا إ� حد کب�ي مجال تمی�ي

ّقبون إع�ن الھویة ي بكل حیطة وحذر وی�� ن الجنوي� ن یتابعون بحر الـصني ي جاء مباغًتة، إ� أن المراقبني
�� ن الـ�� ي بحر الـصني

ترـسیم   ��غراض الدفاع الجوي �ن

ن الھویة  ��غراض الدفاع الجوي هناك.  مجال تمی�ي

ن ل مع ذلك و��ن ــني ــیم الص ن الھویةترس ي قد   مجال تمی�ي
ــباب الي� ي ا��س

ــتبعد، یجدر النظر �ن ي أمر مس ن الجنوي� ــني ي بحر الص
��غراض الدفاع الجوي �ن

ــیم  سـ ن ل�� ــینیني ن الھویةتدفع القادة الصـ ي قد تدفعھم لذلك. قد تقرر القیادة أن عملیات حریة  مجال تمی�ي
��غراض الدفاع الجوي هناك والظروف الي�

تلزمت الم�حة ا��  ي تُنفذ فوق ـسطح البحر أو جو�ت ا�ـستط�ع الجوي ا��مریکیة وـصلت إ� مرحلة اـس
ها من عملیات ا��ـسطول ا��مری�ي الي� مریکیة وغ�ي

افیً   ادً فیھا ر  ي طرأت ع� التحالف   اإـض
ات الي� ي ذلك التغی�ي

یة العـسکریة بما �ن یاـس یة أو الـس . وبالمثل، یمکن النظر إ� التطورات الدبلوماـس ن من طرف بکني

ي أو -ا��مری�ي 
ً زیادة  الفلبیين . وأخ�ي ن إ� الرد بقوة وحزم أک�� ــني ــتدفع الص ــتفزازیة س ن أمریكا وهانوي ع� أنھا أعمال اس ن ، وقبل رفض  ا التقارب بني ــني الص

ي تموز (یولیو)  
ن بما یـسمی "خط القطاعات التـسعة" � أـساس لھا قانو  2016لقرار محکمة التحکیم الدائمة �ن ، یبدو ا نً والذي نص ع� أن مطالبات الـصني

ي بغیة "فرض واقع جدید" ن الجنوي� ي بحر الـصني
ي تُطالب بھا �ن

ن قد ـصّعدت من تحـسیناتھا ع� ا��قالیم الي� افة بعض القدرات . ومن خ�ل إـض 2أن الـصني

ن تعزیز مطالباتھا الـسیاد ة المدى، تأمل الـصني ات�ي مثل تزویدها بأنظمة ا��ـسلحة قـص�ي ي جزر ـس��
ي تُطالب بھا �ن

یة وإجبار الدول الدفاعیة إ� المواقع الي�

 

1 Treaty of Mutual Cooperation and Security Between the United States of America and Japan, Washington, D.C., January 19, 1960. 

2  Permanent Court of Arbitration, 2016. 
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ن وسلطتھا وص�حیاتھا ن   .3الُمطالبة ا��خرى ع� التسلیم بقوة الصني ع�ن الصني ن الھویة ترسیم  إذن، ستکون البیئة المواتیة �� ��غراض الدفاع  مجال تمی�ي

ة ع� ترسـیم هذا المجال الجوي من أجل "الرد" ع� ما تُسـمیه با��فعال العدوانیة  ن فیھا بأنھا ُمج�� ي سـتشـعر الصـني
أو المزعزعة الجوي هي البیئة الي�

ي یقدم علیھا ا��خرون 
 ثل محکمة التحکیم الدائمة أم الو�یات المتحدة ا��مریکیة. سواٌء أكانوا الدول المجاورة أم هیئة دولیة م –ل�ستقرار الي�

  

 

3 Asia Maritime Transparency Initiative, “China’s New Spratly Island Defenses,” December 13, 2016. 
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